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Modern Milli Piyade Tüfe¤i 
Projesi’nde H›zl› ‹mza
Geçen say›m›zda detaylar›n› sizlerle paylaflt›¤›m›z son Savunma Sanayii ‹cra Komitesi 
(SS‹K) toplant›s›nda al›nan en önemli kararlardan biri de Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n
modern piyade tüfe¤i ihtiyac›n›n yerli tasar›m bir sistemle karfl›lanmas›na yönelikti. Ocak
ay›n›n bu aç›dan en önemli etkinli¤i, Aral›k ay›nda al›nan karar›n hemen ertesi ay, projeye
iliflkin bafllang›ç sözleflmesinin imzalanmas›yd›. Bu noktada özellikle dikkatimizi çeken, 
SS‹K karar›yla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’nin ana yüklenici, 
Kalekal›p’›n da alt yüklenici olarak seçildi¤i proje kapsam›nda oldukça h›zl› bir flekilde
sözleflme aflamas›na geçilmesi oldu.

Detaylar› özel haberimizde sizlerle paylaflt›¤›m›z sözleflme töreninde, MKEK Yönetim 
Kurulu Baflkan› ve Genel Müdürü Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu’nun, “Paray› bir kenara 
b›rak›n. Bu askere hizmet edece¤iz. Ne yap›lmas› gerekiyorsa yap›n, müzakere 
istemiyorum” fleklinde yaklaflan Kale Grubu’nun kurucusu ‹brahim Bodur’a teflekkürü de 
son derece anlaml›yd›.

Tasar›m ve kalifikasyon süreçlerinde TSK’n›n uzman personeli ile birlikte hareket 
edilecek proje tamamland›¤›nda, mühendislerimiz ve subaylar›m›z›n birlikte gelifltirdikleri 
ve TSK’n›n günümüz harekât ihtiyaçlar›na tamamen cevap veren bir piyade tüfe¤i 
ortaya ç›kacak.

Aile bütünlü¤ü prensibi çerçevesinde, modern makineli tüfek ve hafifletilmifl otomatik 
bombaatar projelerinin de yine MKEK taraf›ndan yurt içi tasar›m ve gelifltirme modeliyle 
yak›n dönemde hayata geçirilecek olmas› da törende edindi¤imiz bir di¤er önemli 
bilgi oldu. Kalekal›p’›n, piyade tüfe¤i projesine benzer bir yap› içerisinde, her iki projede de
rol oynamas› bekleniyor. Yine TSK’n›n modern harekât konseptleri paralelinde, makineli
tüfe¤in 7,62 mm çap›nda olmas›, 40 mm’lik bombaatar›n ise günümüz piyade 
operasyonlar›na uygun flekilde hafifletilmesi hedefleniyor.

SaSaD Genel Kurulu’nda Sektöre Mesaj Ya¤d›
Ocak ay›n›n 20’sinde düzenlenen Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD)’›n 20’nci 
Genel Kurulu, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve özellikle de Savunma Sanayii 
Müsteflar› Murad Bayar’›n önemli mesajlar›na sahne oldu. Yine detaylar›n› sayfalar›m›zda
bulabilece¤iniz genel kurulda, Bakan Gönül’ün; “IDEF fuar›n›n düzenlenmesinde 
son y›llarda yabanc› delegasyonlar›n davetlerine a¤›rl›k verilmifl ve Türkiye için pazar 
teflkil edebilecek ülkelerin en üst seviyede kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu vesileyle 
‹stanbul’da yapaca¤›m›z IDEF 2009’a tüm üyelerimizin kat›l›m›n› burada bir kere daha 
vurgulamak istiyorum” fleklinde IDEF’e at›fta bulunmas› dikkat çekti.

2009 Teslimat Y›l› Olmal›
Krize ra¤men 2009 y›l›nda da projelerin planland›¤› flekilde devam edece¤inin 
öngörüldü¤ünü belirten Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ise “Projeler planland›¤› 
gibi yürüyor. Hükümetin bu yönde bir k›s›tlamas› yok. Bu yüzden savunma sanayimizde 
benim aç›mdan bir kriz yoktur” dedi. “TSK bize büyük bir avans verdi, birçok projeyi 
Türkiye’de gerçeklefltirmek için bir imkân sa¤land›” fleklinde sözlerine devam eden 
Bayar, 2008’de teslimat beklenen baz› projelerde sarkmalar oldu¤una da de¤inerek 
flunlar› söyledi; “Önümüzdeki dönemde, bence sektörün önceli¤i, art›k bu yürüyen 
projelerde teslimatlar› yapmak olmal›”.

Sektörden di¤er geliflmelerin yan› s›ra nakliye helikopterlerini ele alaca¤›m›z özel dosyam›zla
Mart ay›nda yeniden birlikte olmak üzere.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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Bir “uzman görüflü”
olarak ifade ediyorum:
TSK’n›n PKK ile 

yürüttü¤ü anti-terör
mücadele ve bu 
mücadelenin boyutlar›yla,
‹srail Ordusu’nun “Filistinli
av›” aras›nda çok büyük 
fark var. Anlatal›m...
B‹R: ‹srail Ordusu, mücadele
etti¤i unsurlar› “düflman
ordu” olarak tan›mlamak-
tad›r. TSK için PKK, bir
“terör örgütüdür”.
‹K‹: ‹srail Ordusu için ele
geçirilen bir Filistinli savaflç›,
“savafl esiridir”. TSK için ele
geçirilen PKK’l›, savc›ya 
teslim edilen ba¤›ms›z yarg›
önüne ç›kar›l›p tutuklama
karar› sonras› cezaevine
konulan ve normal
yarg›lama süreci bafllat›lan
bir “teröristtir”.
ÜÇ: ‹srail Ordusu, yerde
yaral› yatan Filistinli’yi e¤er 
o s›rada fazladan bir 
ambulans veya bir doktor
yoksa “görmezlikten gelir”.
TSK, da¤ bafl›ndaki yaral›
teröristi kurtarmak için
helikopter kald›r›r.
DÖRT: Herhangi bir
penceresinden atefl edilen
bir bina, ‹srail Ordusu için
tank atefliyle yok edilmeyi
hak etmifl bir binad›r.
Teröristin atefl etti¤i bir 
bina, TSK için, “özel harekât
timlerinin” göreve ça¤r›ld›¤›,
mümkünse teröristin de sa¤
ele geçirilmeye çal›fl›ld›¤› bir
nokta operasyonu hedefidir.
BEfi: ‹srail Ordusu’nun sivil
yerleflim birimlerinin içinde
tankla gerçeklefltirdi¤i,

topçu mermisi kulland›¤›
harekâtlar giderek sivil
katliam›na dönüflebilir. 
TSK için sivil yerleflim 
biriminde ölçülü güç 
kullanmak ve masum 
sivil kayb› riskini s›f›rlamak
esast›r.
ALTI: ‹srail askeri 
kendisine tafl atan 
10-12 yafl›ndaki çocuklara
atefl açabilir. Türk askeri 
kendisine tafl atmaya 
zorlanm›fl çocuklara çikolata
verip onlarla sohbet etmeyi
tercih eder.
YED‹: ‹srail askeri için
savaflt›¤› unsur net bir
alg›lamayla “ötekidir”. 
Türk askeri için savaflt›¤›
teröristin anas›, babas› ve
akrabalar› vatandafl›d›r ve
asla “öteki” de¤ildir.
SEK‹Z: ‹srail Ordusu’nun 
ana stratejisi “kontrollü
kaos” ortam› yaratmak ve
yarat›lan bu “kan gölünde”
konuyla ba¤lant›l› tüm
taraflar› ateflkese mecbur
etmek üzerine
kurgulanm›flt›r. 
Türk Ordusu’nun ana 
stratejisi “istikrar sa¤lama”

ve tüm insanlar› “istikrar›
koruma” fikrinde birlefltirme
esas›na dayan›r.
DOKUZ: Bu nedenle TSK,
Irak’›n kuzeyine girse bile
yan›nda sahra hastanesini
götürür, oradaki insanlar›n
sa¤l›¤›na destek sa¤lamaya
çal›fl›r. ‹srail Ordusu için
girdi¤i yerdeki hedeflerden
biri de zaten ilaç ve
malzeme s›k›nt›s› içindeki

hastanelerdir.
ON: Türkiye Avrupal› bir 
güç, yar›m yüzy›l› aflan bir
süredir NATO’nun en önemli
gücünü oluflturan TSK da
Avrupal› bir ordudur. Bu
nedenle, s›n›r ötesi bir
harekâta kalk›flmas› bile
müttefikleriyle
gerçeklefltirdi¤i çok s›k›
istiflarelere dayan›r.
Ça¤daflt›r. ‹srail Ordusu 
Orta Do¤ulu’dur. S›rt›n›
sadece Amerikan Savunma
Bakanl›¤›’ndaki güçlü 
Yahudi Lobisi’ne dayam›flt›r.
Teknolojik üstünlü¤ü 
vard›r ama düflünce
yap›s›nda ça¤ d›fl›d›r. Bu liste
uzar ama bu kadar› anlayana
yeter.

Pekiyi Bölgede
Neler Oluyor?
Söze bu noktadan sonra
bölgeden devam etmekte
yarar var.
Do¤rudur; Orta Do¤u bugün
hala, “M›s›r’s›z savafl,
Suriye’siz bar›fl olmaz” 
dengesinin hüküm sürdü¤ü
“çok fazla kar›fl›k” bir
co¤rafya...
Zaten, Hamas ile ‹srail
aras›nda “karfl›l›kl›”
ateflkesin (tek tarafl›
ateflkesin hiçbir anlam›
olmad›¤›n› anlatmama gerek
yok san›r›m) sa¤lanmas› için
mekik diplomasisinin tüm
inceliklerini gösteren Türk
heyetinin, esas mücadeleyi
Kahire-fiam hatt›nda vermifl
olmas› bile, bölgenin
karmafl›kl›¤›n› göstermesi
bak›m›ndan önemlidir.
Burada not edilmesi 
gereken iki Arap devletinin
Türkiye arac›l›¤›yla
konufluyor olmas›d›r.
“Arap Birli¤i”, ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan hemen sonra 
22 Mart 1945 y›l›nda kuruldu.
Daha savafl sürerken böyle

Sak›n Ordumuzu
Kar›flt›rmay›n!

fiimdi baz› akl›evveller, ‹srail’in Gazze operasyonuyla,
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n terör örgütü 

PKK’ya karfl› yürüttü¤ü mücadeleyi, özellikle de bu
mücadeleye dönük Avrupa Birli¤i (AB)’nin ve ABD’nin

tepkilerini de¤erlendirmeye al›yor ya... Yapmay›n.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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bir birli¤in kurulmas›n›n 
ve tüm Arap co¤rafyas›n›n
sorunlar›yla ortak zeminde
ilgilenmesinin yolunu açan
belgelere ilk imza koyanlar
dönemin Suriye lideri Cemil
Mardam Bey, Suudi
Arabistan Kral› Faysal ve
M›s›r Kral› Faruk'tu. 
Arap dünyas›, 2005 y›l›na
kadar, üyelerinin 
baflkentlerinde yaflanan 
tüm devrimler, savafllar 
ve kargaflaya ra¤men 
normal ifllevini sürdürmeyi
de baflard›. 
Ve her zaman, 3 baflkent;
fiam, Kahire ve Riyad 
bu birli¤in en önemli
unsurlar› oldular.
Fakat, son 3 y›lda 
yaflan›lanlardan anlad›¤›m›z
fludur; Orta Do¤u, art›k
‹srail-Filistin çeliflkisinin 
çok ötesinde bir noktaya
do¤ru ilerlemektedir.
Bu süreç, “Sünni Arap
devletleri” ile ‹srail'i
neredeyse ayn› cephede
buluflturabilecek 
çok kritik alarm sinyalleri
vermektedir. Orta Do¤u'nun

“as›l çeliflkisi” ‹ran’la
yaflan›lmaktad›r.

1‹srail, Saddam Hüseyin’in
Irak’›ndan sonra, kendisini

en sert ve net flekilde tehdit
eden ‹ran’›n da “y›k›lmas›”
için elinden gelen bütün
stratejileri gelifltirmektedir.
Amaç, ‹ran-ABD gerginli¤ini
t›rmand›r›p, flartlar› iyi 
kullanarak, ‹ran’›n nükleer
silahlara ulaflmadan y›k›m›n›
sa¤lamakt›r. ‹srail,
Lübnan’›n güneyi ve
Gazze’de esas olarak ‹ran’la
savaflt›¤›na inanmaktad›r.

2 Suudi Arabistan-M›s›r-
Ürdün üçgeninde 

flekillenen “Sünni Arap
cephesi” de aynen ‹srail gibi
düflünmektedir. ‹ran’›n fiii
yay›lmac› bir güç olarak Irak
ve Lübnan’›n güneyindeki
siyasal gücü, Gazze fieridi’ne
hakim olmas› bu cepheyi
yaratm›flt›r.

3 Bu nedenle, ‹ran’la s›cak
iliflkiler içindeki Suriye,

her zaman, M›s›r ve Suudi
Arabistan’›n karfl›s›nda bir
Arap devleti olarak
de¤erlendirilmektedir. 

M›s›r-Suriye iliflkileri 
tarihin en sert döneminde
geçmektedir. Suudi
Arabistan, Suriye’nin
Lübnan’daki gücünü
k›rabilmek için her fleyi
deneyebilecek bir görüntü
sergilemekte, Irak’taki 
Sünni gruplar, fiii Araplar’a
karfl› bütün bir Arap 
dünyas› taraf›ndan 
desteklenmektedir.
Bu yüzden, ‹srail’in Gazze
fieridi’ndeki Hamas varl›¤›na
veya Lübnan’daki ‹srail
destekli H›ristiyan gruplar›n
Hizbullah’a karfl› harekâtlar›,
Araplar taraf›ndan “‹ran’›n
kolunu kanad›n› k›racak
müdahaleler” olarak
de¤erlendirilmektedir.
fiimdi anlad›n›z m›, Türkiye
konuflurken, pek çok Arap
devleti neden susuyor...
Orta Do¤u, tarihinin en garip
döneminden geçiyor. ‹ran
yay›lmac›l›¤›n› durdurmakta
kararl› Arap devletleriyle
‹srail’in ortak noktalarda
buluflabildikleri garip ve
perde arkas›n›n anlafl›lmas›
çok güç bir dönem bu.

Cepheleri sayal›m daha iyi
anlafl›lacak:
- ‹srail-Hamas
- Hamas-El Fetih (Bat› 
fieria’ya hakim Mahmud
Abbas yönetimi)
- ‹ran-‹srail
- ‹ran-Sünni Arap dünyas›
- Suriye-‹ran karfl›t› Araplar
Daha da detaylanabilir ama,
bu tablo bile günümüz Orta
Do¤u’sunun durumunu
yans›tmaya yetiyor.

Türkiye’nin Rolü
Türkiye, bütün bu
cepheleflmelerin d›fl›nda
kalmay› baflarm›fl, hatta 
bu cepheleflme içindeki
bütün devletlerin ortak
güvenini kazanm›fl tek 
bölge ülkesi... Olacak fley
de¤il gibi görünüyor ama,
gerçekten öyle. ‹srail, Suudi
Arabistan, M›s›r, Hamas,
Mahmud Abbas, Suriye,
‹ran... Bütün bu devlet ve
yap›lanmalar, Türkiye ile
konufltuklar›nda “baflka bir
tarafa sat›lmayacaklar›ndan” 
emin konufluyorlar. Bu,
önemlidir.
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Koç Bilgi Grubu 
flirketlerinden Koç Bilgi

ve Savunma Teknolojileri,
savunma sanayinde
Türkiye’nin sualt› akustik
sistemleri alan›nda uzmanl›k
merkezi olma hedefi 
do¤rultusunda, bu alanda 
dünyan›n önde gelen 
firmalar›ndan ‹ngiliz Ultra
Electronics ile uluslararas›
ifl birli¤i anlaflmas› imzalad›.
Anlaflma kapsam›nda 
ilk aflamada su üstü 
gemilerde kullan›lan torpido
aldat›c› ve kar›flt›r›c› 
sistemler gelifltirilecek.
‹mza töreninde konuflan 
Koç Bilgi Grubu Genel
Müdürü Mehmet
Nalbanto¤lu, sualt› akusti¤i
alan›nda dünyan›n en önemli
oyuncular›ndan Ultra
Electronics ile uluslararas›
bir projede ifl birli¤i
anlaflmas› imzalamaktan
büyük mutluluk duyduklar›n›
ifade ederek, “1,3 trilyon
dolarl›k küresel savunma
sanayi pazar›nda çok 
yüksek bir paya sahip olan
sualt› akusti¤i alan›nda, 
yeni teknolojileri üretme
vizyonuyla, bu büyük pazar›n
kap›lar›n› Türkiye’ye
aç›yoruz. fiirketimizin 
küresel pazara aç›lmas› ile
önümüzdeki  10 y›l
içerisinde, savunma 
sanayimizin ihracat 
potansiyeline 500 milyon
dolarl›k ek kaynak 

yarataca¤›m›z› öngörüyoruz”
dedi. Sualt› akusti¤i 
alan›nda yürütülen Ar-Ge 
projelerinden de bahseden
Nalbanto¤lu, TÜB‹TAK
Teknoloji ve Yenilik Destek
Programlar› (TEYDEP) 
kapsam›nda da desteklenen
Türkiye’nin ilk dalg›ç tespit
sonar›n› gelifltirdiklerini de
kaydetti.
Ultra Electronics Sonar 
ve Sualt› Sistemleri Grubu
Genel Müdürü Phil Evans,
törende yapt›¤› konuflmada,
Koç Bilgi ve Savunma
Teknolojileri ile imzalad›klar›
stratejik ifl birli¤i
anlaflmas›n›n Ultra
Electronics’in genel ifl 
hedefleri ve Türk Savunma
Sanayi ile kurumsal 
iliflkileri aç›s›ndan önemli
bir dönüm noktas› oldu¤unu
kaydetti. Stratejik ifl birli¤i
anlaflmas›na ek olarak 
imzalanan iki sözleflme 
kapsam›nda Ultra
Electronics’in uluslararas›
müflterilerine yönelik sualt›
akustik sistemleri ihracat›n›n
Koç Bilgi ve Savunma
Teknolojileri taraf›ndan
gerçeklefltirilece¤ini 
vurgulayan Evans, “Bu da 
ifl birli¤imizin iki yönlü
yap›s›n› ortaya koymakta ve
Türk Savunma Sanayisi’nin
dünya standard›ndaki
kabiliyetlerini uluslararas›
savunma pazar›na 
açmaktad›r” dedi.
Törende son olarak söz alan

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ise “Savunma
sanayinde faaliyet gösteren
oyuncular›n, ulusal pazardan
önemli pay alma ve 
dünyaya aç›lma hedefleri
do¤rultusunda en önemli
önceliklerinden biri de, 
uluslararas› ifl birlikleridir.

Koç Bilgi ve Savunma
Teknolojileri’nin uluslararas›
sualt› akusti¤i konusunda
uzmanl›¤› bulunan Ultra
Electronics ile ifl birli¤ine
imza atmas›, bu do¤rultuda
at›lan önemli bir ad›md›r”
dedi. Savunma sanayi 
oyuncular›n›n, baflar›ya
ulaflmalar› için alan
uzmanl›klar›na 
odaklanmalar›n›n ve 
odakland›klar› alanda 
en ileri teknolojilere hâkim
olmalar›n›n önemli bir koflul
oldu¤unu ifade eden Bayar,
“Sualt› akusti¤i teknolojileri
alan›nda uluslararas› 
rekabet gücüne sahip bir

sanayi gücüne eriflme 
yolunda bugün tesis edilen 
ifl birli¤inin, yeni bir baflar›
öyküsü yarataca¤›na
inanc›m›z tamd›r” diye
konufltu.
Söz konusu anlaflma 
kapsam›nda Tuzla’da 
kurulacak olan akustik 

üretim tesisi için, altyap› ve
sistemlerle birlikte yaklafl›k
5 milyon dolar tutar›nda
tesis yat›r›m› yap›lmas› ve
2010 y›l› itibariyle, 70 uzman
personel istihdam edilmesi
planlan›yor. Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri, 
Ultra Electronics’in
Avustralya Hava Savunma
F›rkateyni Program›’nda
yürüttü¤ü Entegre Sonar
Suit Projesi’nde ve ABD
Deniz Kuvvetleri Denizalt›
Program›’ndaki Synthetic
Aperture Sonar ve Sidescan
Sonar Yaz›l›mlar› Üretim
Projeleri’nde alt yüklenici
olarak yer al›yor.

Koç Bilgi Grubu’ndan Sualt› Akusti¤i Alan›nda Dev Ad›m
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‹
novasyon (yenileflim)’in

önemini vurgulayarak

akademik çevre ile reel 

sektör aras›ndaki ifl birli¤ine

katk› sa¤lamay› hedefleyen

“‹novasyon ve Giriflimcilik”

sempozyumlar›n›n 6’nc›s›,

Bo¤aziçi Üniversitesi ifl birli¤i

ile ‹ntekno fiirketler Grubu

taraf›ndan 29 Aral›k 2008

tarihinde düzenlendi. Ana

temas› “tümleflik 

inovasyon tasar›m ve

giriflimcilik” olan 

sempozyumda; Bo¤aziçi,

‹stanbul Teknik ve Sabanc›

üniversitelerinden gelen

akademisyenlerin yan› 

s›ra tasar›mlar›n› kendi

kabiliyetleri ile yaparak kendi

alanlar›nda d›fla

ba¤›ml›l›¤›m›z› en alt düzeye

indirmifl olan, savunma

sanayimizin önde gelen 

firmalar›ndan Yonca-Onuk

Tersanesi Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Dr. ‹.N.

Ekber Onuk da yer ald›.

“Yenilikçilik ve giriflimcilik”

kelimelerini tam anlam›yla

karfl›layan ve bunu 2003

y›l›nda TÜB‹TAK-TTGV-

TÜS‹AD taraf›ndan verilen

5’inci Teknoloji Baflar› Ödülü

ile pekifltiren MRTP “çok

amaçl› taktik platform” 

konseptini kat›l›mc›lara

tan›tan Dr. Onuk, endüstriyel

tasar›m konusunda hala 

tam olarak yerine oturmam›fl

baz› kavramlar› aç›klamaya 

öncelik vererek bir tasar›m

mühendisinin as›l görevinin,

iyi belirlenmifl hedefler

do¤rultusunda, yarat›c›l›k

oldu¤unu belirterek 

sempozyumun en ilgi çekici

sunumunu gerçeklefltirdi.

‹novasyon ve Giriflimcili¤e
Yonca-Onuk ‹mzas›
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Türk Savunma Sanayisi’ndeki geliflim, üniversite gençli¤inin
bu alana olan ilgisini her geçen gün artt›r›yor. Ülkemizin

önde gelen e¤itim kurumlar›ndan Y›ld›z Teknik Üniversitesi
(YTÜ), Mart ay›nda bu kapsamda iki önemli etkinli¤e ev
sahipli¤i yap›yor. Etkinliklerden ilki, yerli savunma 
sanayimizin öneminin üniversite gençleri taraf›ndan bir kez
daha fark›na var›lmas›, ülkemizde gelifltirilen ve üretilen 
savunma teknolojileri ile ülke gençlerinin gelecekteki 
savunma sanayinin rotas› hakk›nda bilgi edinmesi amac›yla
YTÜ’de Savunma Sanayii Günleri 2009 (YTÜ SSG’09) ad›yla
düzenlenecek. YTÜ Makine Fakültesi Dekanl›¤› taraf›ndan
YTÜ Makine Teknolojileri Kulübü ifl birli¤i ile 2-3 Mart 2009
tarihleri aras›nda Y›ld›z Yerleflkesi Oditoryumu’nda 
düzenlenecek bu etkinlikte, savunma sanayimizin öncü 
firmalar›n›n yan› s›ra bu alanda çal›flmalar›n› sürdüren kurum
ve kurulufllar da yer alacak. Savunma sanayinin dünü,
bugünü ile yar›n›n›n yan›nda ülkemiz için teknoloji ve ekonomi
anlam›nda katk›lar›n›n ele al›nmaya çal›fl›laca¤› etkinlikte,
seminer bölümünün yan› s›ra sergi salonunda yerli savunma
ürünlerinin tüm gün sergilenece¤i ayr› bir bölüm de 
bulunacak. YTÜ SSG’09 hakk›ndaki detayl› bilgiye
www.ytussg.org internet adresinden ulafl›labiliyor.

YTÜ’deki Mart ay›n›n ikinci ve son etkinli¤i ise Y›ld›z Teknik
Üniversitesi IEEE Kulübü taraf›ndan 30-31 Mart tarihleri
aras›nda ilk kez gerçeklefltirilecek olan “Sektörel Geliflim
Sempozyumu”. Bu sempozyumda ise “savunma sanayi ve
teknolojileri”nin mercek alt›na al›nmas› öngörülüyor.
Elektrik-Elektronik Fakültesi ile Savunma Sanayii 
‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD) taraf›ndan da desteklenen 
organizasyonun as›l amac›n›n ise, sektörün öncü firmalar›yla
ö¤renci ve akademisyenler aras›ndaki paylafl›m› sa¤lamak,
bunun yan› s›ra sanayi-üniversite ifl birli¤ine farkl› bir soluk
getirmek oldu¤u belirtiliyor. SSM’nin de destek verdi¤i ve
OTOKAR’›n gümüfl sponsorlu¤unu üstlendi¤i organizasyon
dâhilinde, YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi ve Makine
Fakültesi’nde halen ö¤renimine devam eden 4200 lisans
ö¤rencisi, di¤er fakültelerdeki ö¤renciler ile Harp Okullar› 
ve Askeri Liseler aras›nda, TUSAfi Motor Sanayii A.fi. 
(TEI)’nin sponsorlu¤unda “Ödüllü Makale Yar›flmas›” da
düzenlenecek. Sektöre ve sorunlar›na yeni çözümlemeler 
ve fikirler kazand›r›lmas› hedeflenen yar›flmada jüri üyeleri
taraf›ndan de¤erlendirmeye al›nacak makalelerin kabulü 
1 fiubat 2009 tarihinde bafllayacak. Son baflvuru tarihi ise 
15 Mart 2009.

Türk Savunma Sanayisi ve Gençli¤i YTÜ’de Bulufluyor
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Gelece¤in Mehmetçi¤inin Temelleri Ankara’da At›ld›

myTECHNIC ve THY Teknik
‹fl Birli¤i Gelifliyor

Dünya üzerinde birçok ülke taraf›ndan yürütülen 
gelece¤in piyade sistemleri çal›flmalar› ülkemizde de

yank› bulmufl görünüyor. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin bu 
kapsamdaki ihtiyaçlar›n›n milli imkânlarla karfl›lanmas›
amac›yla “Tek Er Modernizasyonu ve Gelece¤in Mehmetçi¤i
Sempozyum ve Sergisi” Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin ev sahipli¤inde Ankara’da düzenlendi. Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› (K.K.K.’l›¤›)’na ba¤l› E¤itim Doktrin
Komutanl›¤› (EDOK) ve Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n deste¤i ile
Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD)’›n önderli¤inde
ve Savunma ve Havac›l›k Dergisi’nin katk›lar›yla 23 Aral›k’ta
gerçeklefltirilen etkinli¤e; Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› Genel Müdürü
Korg. (E) Engin Alan, SaSaD Yönetim Kurulu Baflkan› Tümg.

(E) Ünal Önsipahio¤lu, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, K.K.K.’l›¤› EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Birlik
Komutan› Korg. Muzaffer fien, SaSaD Genel Sekreteri Kaya
Yazgan, SaSaD Genel Sekreter Yard›mc›s› Tu¤g. (E) Y›lmaz
Küçükseyhan ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren 
firmalar›n üst düzey temsilcileri ile aralar›nda çeflitli 
rütbelerde çok say›da askeri personelin de yer ald›¤› 
yaklafl›k 350 kifli kat›ld›. ASELSAN, Bar›fl Elektrik, 
HAVELSAN, METEKSAN, Milyaz, MKEK, Sars›lmaz, STM ve
Yakupo¤lu gibi firmalar›m›z›n da bu alandaki çal›flmalar›n›
paylaflt›klar› etkinli¤in sonunda, çok genifl bir yelpazedeki
teknolojilerin yer ald›¤› bu alandaki çal›flmalar›n, bütünsel 
bir yaklafl›mla genifl kapsaml› olarak ele al›nmas›n›n
gereklili¤i vurguland›.

Bak›m onar›m ve yenileme (BOY) alan›nda dünya markas›
haline gelen iki önemli kuruluflumuz myTECHNIC ve 

Türk Hava Yollar› (THY) Teknik A.fi., aralar›ndaki ifl birli¤ini
artt›r›yor. myTECHNIC ve THY Teknik A.fi. aras›nda 
5 y›l süreyle geçerli olacak teknik hizmet, malzeme
sat›fl›/kiralamas› ve hangar slot tahsisi al›m anlaflmas›, 
THY Teknik A.fi. Genel Müdürü Doç. Dr. ‹smail Demir ve
Genel Müdür Yard›mc›s› (Ticaret) Dr. Fuat Oktay ile
myTECHNIC Yönetim Kurulu üyeleri Da¤lar Çizmeci ve
Cankut Bagana taraf›ndan 6 Ocak 2009 tarihinde imzaland›.
Söz konusu anlaflma, iki flirketin kapasite ihtiyaçlar› 
do¤rultusunda; teknik hizmet al›nmas›, malzeme sat›fl› ve
kiralanmas› ile hangar slot kullan›m›n› kaps›yor.
Ocak ay› içerisinde Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü 
taraf›ndan gerçeklefltirilen SHY/JAR-145 denetlemesini de
baflar›yla geçen myTECHNIC, bak›m hizmetlerine A319, 
A320 ve A321 ile Boeing 757 ve 737-600/700/800 serisi 
uçaklar› ekledi. Hizmet verdi¤i uçaklar›n kapsam›n› gittikçe
geniflleten firma, yeni uçaklar ile birlikte bölgedeki 
2500 uça¤› hedefliyor.
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Do¤u komflusu Venezüella
ile bir dönem savafl›n

efli¤ine kadar gelen Güney
Amerika’n›n kokaini ile ünlü
ülkesi Kolombiya, 1970’li
y›llarda Almanya’dan tedarik
etti¤i 1200 tonluk 209 s›n›f›
denizalt›lar›n› yeniliyor. 
ARC Pijao ve ARC Tayrona
denizalt›lar›n›n 
modernizasyonuna iliflkin
sözleflme, Alman
Howaldtswerke-Deutsche
Werft GmbH (HDW) ve 
‹ngiliz MarineForce
International LLP (MFI)
taraf›ndan oluflturulan 
konsorsiyum ile Kolombiya
Savunma Bakanl›¤› aras›nda
geçti¤imiz Aral›k ay›nda
imzaland›. 14 Ocak tarihinde

duyurulan anlaflma ile
Kolombiya 209’lar›; Atlas
Elektronik’in ISUS sonar› 
ve Avitronics firmas›n›n 
elektronik destek 
sistemlerinin yan› s›ra yeni
sualt› telefonlar› ile
donat›lacak. Denizalt›lar›n
periskoplar› ve tahrik 
sistemleri üzerinde ise 
herhangi bir çal›flma 
gerçeklefltirilmesi
düflünülmüyor. 2009 ile 
2011 y›llar› aras›nda 
gerçeklefltirilmesi öngörülen

bu proje, Cartagena flehrinde
bulunan Kolombiya 
devletinin sahibi oldu¤u

COTECMAR tersanesi
taraf›ndan yürütülecek. 
HDW ve MFI, COTECMAR’a
malzeme paketlerinin 
yan› s›ra teknik destek de
sa¤layacak.

Yurt içinde oldu¤u kadar uluslararas› alandaki çal›flmalar›
ile de gündemden düflmeyen BMC Sanayi ve Ticaret A.fi.,

bu kapsamda bir baflar›n›n alt›na daha imzas›n› atmay›
baflard›. Gerek Türk Silahl› Kuvvetleri’nin gerekse dost ve
müttefik ülke ordular›n›n taktik tekerlekli araç ve lojistik
destek arac› ihtiyac›n› gelifltirdi¤i özgün çözümlerle
karfl›layan BMC, Bangladefl Ordusu’na 24 adet 
BMC 235-16 F (4x4) 5000 lt su tankeri teslimat› gerçeklefltirdi.
Firma yetkililerinden al›nan bilgilere göre, Darfur bölgesinde
uzun y›llard›r fliddetli etnik çat›flmalar yaflanan Sudan'da sivil
halk›n hizmetinde kullan›lacak olan ve Bangladefl Ordusu
taraf›ndan Birleflmifl Milletler Bar›fl Gücü hizmetine verilmek
üzere al›nan araçlar›n teslimat›, Aral›k ay› sonunda 
tamamlanm›fl bulunuyor. 235 PS gücünde motorla 
donat›lan araçlar›n 4x4 çekifl sistemine
sahip oldu¤u ve her
türlü arazi flart›nda
görev icra 
edebilecek 
özellik ve
donan›mda
üretildi¤i 
de edinilen 
bilgiler aras›nda.

Kolombiya Denizalt›lar›n› Yeniliyor

Bangladefl Ordusu 
BMC Tankerleri Kullanacak

Fransa’n›n savunma tedarik kurumu DGA, 23 Aral›k

2008 tarihinde Eurocopter’in de orta¤› oldu¤u

NHIndustries firmas›na 22 adet NH90 TTH genel maksat

helikopteri siparifli verdi. Söz konusu helikopterlerin 

2011 y›l›ndan itibaren teslim edilmesi öngörülüyor. 

Kas›m 2007 tarihinde verilen 12 adetlik siparifle ilave

olarak gelen bu paket ile birlikte, Frans›z Kara

Kuvvetleri’nin al›m›n› karara ba¤lad›¤› platform say›s› 

34 oldu. Frans›z Donanmas›’n›n 2000 y›l›nda verdi¤i 

27 adetlik NH90 NFH siparifli de dikkate al›n›rsa,

Fransa’n›n al›m› kesinleflen platform say›s› 61’e ulaflm›fl

oluyor. Fransa’n›n son siparifli ile birlikte, dünya

genelinde 14 farkl› kullan›c› için üretimi kesinleflen 

NH90 say›s› da 529 oldu. 23 farkl› versiyonda üretilecek 

bu helikopterlerden halen 25 adedi teslim edilmifl

bulunuyor. 50 adedinin ise üretimi devam ediyor.

NH90 Filosu 
Genifllemeyi Sürdürüyor

©
E

A
D

S

©
B

M
C

©
A

m
erik

an
 D

o
n

an
m

as›

©
A

m
er

ik
an

 D
o
n

an
m

as
›



11

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

Dünya’n›n en büyük
Müslüman nüfusuna

sahip olan Uzak Do¤u’nun
adalar ülkesi Endonezya,
ülkesinin hava savunmas›
için Rusya’ya siparifl etti¤i
Sukhoi üretimi savafl 
uçaklar›n› teslim almaya
devam ediyor. Endonezya’n›n
3’üncü Su-30MK2 savafl
uça¤›, Güney Sulavesi
Adas›’n›n Makassar flehrinde

bulunan Sultan Hassanuddin
Hava Üssü’ne 17 Ocak 
tarihinde ulaflt›. 
Rus An-124-100 nakliye
uça¤› ile üsse getirilen 
Su-30MK2, daha önce teslim
edilen 2 uçakla birlikte 
burada konuflland›r›lacak.
2007 y›l›n›n 21 A¤ustos 
tarihinde duyurulan anlaflma
uyar›nca Endonezya, 
3’ü Su-30MK2, 3’ü ise 

Su-27SKM olmak üzere
toplam 6 adet uça¤›n al›m›n›
300 milyon dolarl›k bir
anlaflma kapsam›nda karara
ba¤lam›flt›. Bu uçaklar›n
tedariki ile ilgili mali 
sürecin 3 ay içerisinde
tamamlanmas›n›n
beklendi¤ini kaydeden
Endonezyal› yetkililer, 
kalan teslimatlar›n ne 
zaman gerçeklefltirilece¤i

konusunda kesin bir tarih
verilemeyece¤ini belirtiyor.
Hat›rlanaca¤› üzere
Endonezya Hava Kuvvetleri, 
2 adet Su-27SK ve 2 adet 
Su-30MK savafl uça¤›n› daha
önceki y›llarda envanterine
katm›flt›.

Endonezya Su-30MK2’lerini Üçledi

‹lk Siparifl Navistar’a
Uluslararas› operasyonlara kat›l›m› her geçen gün artan

Kanada, yurt d›fl›nda konuflland›rd›¤› birliklerinin 
lojistik destek imkânlar›n› artt›rmak için bafllatt›¤› Orta
S›n›f Destek Arac› (Medium Support Vehicle Sytem / MSVS)
Projesi kapsam›ndaki ilk siparifli Navistar’a verdi. 9 Ocak
2009 tarihinde imzalan anlaflma, 1300 adede ulaflabilecek
say›da taktik tekerlekli arac›n Kanada Ordusu’na teslim
edilmesini içeriyor. Proje bedeli yaklafl›k 231 milyon dolar
olan anlaflmaya, araçlar›n yan› s›ra entegre lojistik destek
paketi ve e¤itim hizmetleri de dahil. Öte yandan Navistar,
geçti¤imiz ay içerisinde bu araçlar› genifl ölçüde kullanan
Amerikan Kara Kuvvetleri’nden de ilave araçlar›n 
üretimine yönelik bir siparifl ald›. Yaklafl›k 79 milyon
dolarl›k anlaflma kapsam›nda, 328 adedi yak›t tankeri ve
277 adedi su tankeri olmak üzere toplam 605 adet arac›n
üretilmesi planlan›yor. Yeni araçlar›n, daha önce hizmete
al›nan araçlar gibi Irak’ta görev yapan birlikler taraf›ndan
kullan›lmas› öngörülüyor.

Malezya ‹lk Scorpene’sine 
Sonunda Kavufltu
Malezya Kraliyet Donanmas›, 2002 y›l›nda siparifl etti¤i

Scorpene s›n›f› 2 adet denizalt›dan ilki olan KD Tunku
Abdul Rahman’› 24 Ocak tarihinde teslim ald›. Bu denizalt›n›n
teslimi için Fransa’n›n Toulon flehrinde bulunan Frans›z
Donanmas›’na ait deniz üssünde gerçeklefltirilen törene ise
Malezya Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Datuk Seri Abdul
Aziz Jaafar baflta olmak üzere çok say›da Malezyal›, Frans›z ve
‹spanyol yetkili kat›ld›. Cherbourg flehrinde infla edilen KD
Tunku Abdul Rahman, 200 m derinlikte görev icra edebilecek
kabiliyete sahip. 6 torpido kovan› bulunan denizalt›, bu 
kovanlardan, Blackshark tel güdümlü torpidolar›n› ve Exocet
SM39 güdümlü mermilerini efl zamanl› olarak ateflleyebiliyor.
Frans›z DCNS ve ‹spanyol Navantia tersanelerinin birlikte infla
etti¤i denizalt›n›n 10 torpido ve 30 may›n tafl›ma kapasitesi
bulunuyor. Malezya, KD Tun Razak ad› verilen ikinci
denizalt›s›n› ise önümüzdeki dönemde teslim alacak.
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‹
nsans›z hava araçlar›n›n (‹HA) kullan›m›na en fazla

önem veren ülke olan ABD, ‹HA’lara karfl› savunma 

sistemlerin gelifltirilmesinde de en ön s›rada yer al›yor.

Boeing firmas› taraf›ndan 26 Ocak tarihinde yap›lan

aç›klamaya göre, lazer silah› ile donat›lan Avenger k›sa

menzilli hava savunma sistemi, bir mini ‹HA’y› lazerle

vurarak düflürmeyi baflard›. Amerikan Ordusu’nun White

Sands test sahas›nda icra edilen deneme s›ras›nda, tespit

etti¤i 3 adet mini ‹HA’dan birini düflüren Avenger’in 

hedefi ne kadar uzakl›ktan vurdu¤u konusunda ise bilgi

verilmedi. Bu deneme ile birlikte, bir muharebe arac›na

yerlefltirilmifl lazer silah› taraf›ndan ilk kez bir ‹HA

düflürülmüfl oldu. Ayn› arac›n eski nesil bir lazer silah› 

ile donat›lm›fl modeli de 2007 y›l›nda el yap›m› ve 

infilak etmemifl patlay›c›lar›n imhas›na yönelik olarak

denemelere tabi tutulmufltu. Yeni lazerin eskisinden 

iki kat daha güçlü oldu¤u belirtiliyor.

Boeing’den 
‹HA Düflman› Lazer

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n Tip 45 (Daring) s›n›f› ilk 
hava savunma muhribi olan HMS Daring, infla edildi¤i

‹skoçya’dan 16 Ocak’ta ayr›larak ‹ngiltere’deki yeni yuvas›
Portsmouth’a do¤ru yola ç›kt›. BAE Systems’in ‹skoçya’n›n
Scotstoun flehrindeki tersanesinden 1 fiubat 2006 tarihinde
suya indirilen muhrip, aç›k deniz denemelerini de baflar› ile
tamamlam›flt›. 2010 y›l›nda resmen hizmete girdi¤inde ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›’n›n bayrak gemisi unvan›na kavuflacak
olan HMS Daring, göreve bafllad›¤› zaman da Portsmouth’da
konufllanacak. Halen hizmette olan Tip 42 s›n›f› muhriplerinin
yerini alacak olan Tip 45’ler, özellikle sahip olduklar› geliflmifl 
hava savunma kabiliyetleri ile dikkat çekiyor. Avrupa’n›n füze
devi MBDA taraf›ndan gelifltirilen ve yine ayn› firman›n Aster
15 ile 30 füzelerini ateflleyebilen PAAMS hava savunma 
sistemiyle donat›lacak Tip 45 S›n›f› muhripler, BAE Systems’in
SAMPSON çok fonksiyonlu radar› ile teçhiz edilmifl durumda.
Bu s›n›ftan gemiler, BAE Systems ve VT Shipbuilding
taraf›ndan oluflturulan BVT Surface Fleet Ltd ortak giriflimi
taraf›ndan infla ediliyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri
geçti¤imiz ay

içerisinde yap›lan
sade bir törenle 
8 adet Karakoram
K-8P geliflmifl jet
e¤itim uça¤›n› daha
teslim ald›. K-8P, ilk
olarak IDEAS 2008
Fuar›’nda kamuoyu
önüne ç›kan JF-17
Thunder hafif savafl

uça¤› gibi, Pakistan-Çin
dostluk anlaflmas›

çerçevesinde bu iki ülke
taraf›ndan ortaklafla

gelifltirilen bir uçak.
Daha önce teslim

edilen K-8P’lerin,

halen sorunsuz olarak
uçmaya devam etti¤i ve bu
uçaklar›n Pakistan Hava
Kuvvetleri bünyesindeki
Risalpur Akademisi’ndeki
genç pilotlar›n e¤itiminde

kullan›ld›¤› biliniyor. Risalpur’da
kullan›lan tek jet e¤itim uça¤›
K-8P’ler olmamakla birlikte,
Pakistan Hava Kuvvetleri
envanterinde bulunan 4’üncü
nesil uçaklara geçiflte, bu
uçaklar›n genç pilotlara daha

büyük kolayl›k sa¤lad›¤›
yetkililerce ifade

ediliyor.

Pakistan Yeni K-8P’lerini Teslim Ald›

HMS Daring 
Yeni Yuvas›nda
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Hindistan’›n deniz 
karakol uça¤› ihtiyac›

kapsam›nda P-8I çözümünü
seçti¤i haberi ile yeni y›la
mutlu giren ABD’nin
havac›l›k devi Boeing,
Avustralya’n›n Wedgetail
Program›’nda da önemli bir
kilometre tafl›n› daha geride
b›rakman›n sevincini yafl›yor.
6 Ocak’ta bir aç›klama yapan
firma, Hindistan için P-8A
Poseidon’un bir türevi olan
P-8I’dan 8 adet üretilece¤ini
duyurdu. ‹lk P-8I’y›

sözleflmenin imzalanmas›n›
takip eden 48 ay içerisinde
teslim edecek olan Boeing,
kalan 7 uça¤›n teslimat›n› 
ise 2015 y›l›na kadar 
tamamlayacak. Avustralya’n›n
Wedgetail Program›’ndaki
çal›flmalar›na da devam
eden firma, 7 ve 10 Ocak 
tarihlerinde, 737-700 temelli
havadan erken ikaz ve 
kontrol uça¤›na ilk kez 
havada yak›t ikmalinin de

yap›ld›¤› iki ayr› deneme
gerçeklefltirdi. Uça¤›n büyük
oranda otomatik olan yak›t

ikmal sisteminin, her iki
denemede de kusursuz
olarak çal›flt›¤› aç›kland›.

Boeing Yeni Y›la Son Sürat Bafllad›

Geçti¤imiz y›l ad›n› ticari baflar›lar›ndan çok faaliyet

gösterdi¤i ülkelerdeki rüflvet ve yolsuzluk haberleri

ile duyuran Finlandiyal› Patria firmas›, yeni siparifllerle

girdi¤i 2009’da karanl›k geçmiflin üzerine flimdilik bir

perde çekmifl görünüyor. H›rvatistan Savunma Bakanl›¤›

taraf›ndan 22 Ocak’ta yap›lan aç›klamaya göre, firmaya 

42 adetlik ilave Patria AMV z›hl› modüler araç siparifli 

verildi. Aç›klamada, bu sipariflin, 2007 y›l›n›n Ekim ay›nda

imzalanan ve 84 adet 8x8 Patria AMV’yi kapsayan

sözleflmeye ek olarak verildi¤i belirtiliyor. Finlandiyal› 

firman›n bugüne kadar 1200 adedin üzerinde siparifl ald›¤›

8x8 Patria AMV’ler, Birleflik Arap Emirlikleri, Finlandiya,

Güney Afrika Cumhuriyeti, H›rvatistan, Polonya ve

Slovenya taraf›ndan tercih edildi. Afganistan’da

NATO’nun komutas› alt›nda görev yapan birliklerini 

Patria AMV’lerle donatan Polonya ise bu araçlar› gerçek

muharebe koflullar›nda ilk kullanan ülke unvan›n›

kazanm›flt›.

Savunma harcamalar›n› k›smaya niyetli görünmeyen
komflumuz Yunanistan’›n geçti¤imiz ay toplanan d›fl

iliflkiler ve ulusal savunmadan sorumlu hükümet konseyi,
Yunanistan Savunma Bakanl›¤›’n›n 6 adet FREMM tipi
f›rkateynin yan› s›ra 15 adet Super Puma arama ve 
kurtarma helikopterinin tedariki için Frans›z makamlar›yla
müzakerelere bafllamas›na yeflil ›fl›k yakt›. Ancak Yunan
Donanmas›’n›n kabiliyetlerini büyük ölçüde artt›racak
FREMM’lerin al›m›nda “ufak” bir pürüz bulunuyor. 
Zira tedarik edece¤i f›rkateynleri ülkesinde infla etmek
isteyen komflumuz, bu gemileri infla edebilecek kabiliyete
sahip tek tersanesi olan Hellenic Shipyards’›n Alman
ThyssenKrupp Marine Systems firmas›na ba¤l› olmas›n›n
s›k›nt›s›n› yafl›yor. FREMM’leri infla eden Frans›z DCNS ve
‹talyan Fincantieri’nin, en geliflmifl gemi tasar›mlar›n›n
Alman ThyssenKrupp’a ait bir tersanede infla edilmesine
izin verip vermeyece¤i sorusunun cevab› ise henüz 
verilebilmifl de¤il. FREMM’lerin inflas› için alternatif 
olabilecek di¤er Yunan tersanesi Eleuysis ise flimdiye
kadar korvet s›n›f›ndan daha büyük bir platform infla 
etmedi¤i için ve böyle bir ifle kalk›fl›ld›¤› takdirde maliyetler
yukar› çekilece¤i için s›k›nt› yarat›yor.

Yunanistan’dan
FREMM Siparifli

H›rvatistan 
Yine Patria Dedi
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Geçti¤imiz y›l›n son 
günlerinde imzalan

anlaflma ile Dominik
Cumhuriyeti, Brezilya’n›n
Embraer firmas›ndan 8 adet
Super Tucano uça¤›n›n
al›m›n› karara ba¤lad›. 
9 Ocak tarihinde 
duyurulan anlaflman›n
ard›ndan, Kolombiya
ve fiili’den sonra bu
uçaklar› seçen
3’üncü yabanc› ülke

Dominik Cumhuriyeti oldu.
Uyuflturucu trafi¤inin en
yo¤un olarak yafland›¤› 
yerlerden biri olarak 
göze çarpan ülke, hava
kuvvetlerinin envanterine
kataca¤› Super Tucano’lar›n›,
a¤›rl›kl› olarak s›n›r güvenli¤i

ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›n›
önleme amac›yla kullanmay›
planl›yor. Hâlihaz›rda Super
Tucano’lardan 63 adedi
Brezilya Hava Kuvvetleri, 
25 adedi ise Kolombiya 
Hava Kuvvetleri bünyesinde
baflar›yla hizmet vermeyi

sürdürüyor. A¤ustos

2008’de 12 adet uça¤›n 
al›m› için sözleflme 
imzalayan fiili Hava
Kuvvetleri’ne ise, 2009 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren
uçaklar›n teslim edilmeye
bafllanmas› öngörülüyor. 
fiili Hava Kuvvetleri ile
imzalanan anlaflma, uçaklar›n
yan› s›ra entegre lojistik
destek paketi ile e¤itim gibi
kalemleri de kaps›yor.

Dominik Cumhuriyeti Kaçakç›lar› 
Super Tucano ile Durduracak

Amerikan Donamas›’n›n
yeni nesil nükleer uçak

gemisi s›n›f›na ad›n› veren
Gerald R. Ford (CVN 78)’in
detayl› tasar›m› ve inflas›na
iliflkin sözleflmeyi geçti¤imiz
y›l›n Eylül ay›nda imzalayan
Northrop Grumman, bu
s›n›f›n ikinci gemisine de
imzas›n› atmay› baflard›. 
15 Ocak tarihinde yap›lan

aç›klamaya göre, firma, 
374 milyon dolar de¤erindeki
sözleflme kapsam›nda henüz
isim verilmemifl olan CVN
79’un infla haz›rl›klar›ndan
sorumlu olacak. 21 ay
süresince geçerli olacak bu
sözleflme, tasar›m, planlama
ve tahrik sistemi baflta
olmak üzere pek çok 
malzemenin tedarikini

içeriyor. Ayr›ca sözleflme ile
projede görev alan di¤er
yüklenicilere Ar-Ge deste¤i
de sa¤lan›yor. CVN 79’un
inflas›na iliflkin sözleflmenin
ise 2012 y›l›nda imzalanmas›
bekleniyor. Öncülü olan
Nimitz’lere göre pek çok

yenili¤i bünyesinde
bar›nd›ran Gerald R. Ford
s›n›f› nükleer uçak gemileri,
savafl uçaklar›n›n sorti say›n›
artt›ran yeni güverte
tasar›mlar›yla dikkat çekiyor.

Northrop 
Grumman ‹kide 

‹ki Yapt›

BAE Systems’in yüklenicili¤inde ‹sveç ve Norveç Ordular›
için gelifltirilme çal›flmalar› devam eden Archer (Okçu)

kunda¤› motorlu obüs projesinde, geçti¤imiz ay son ad›m da
at›ld›. 15 Ocak tarihinde konuya iliflkin bir aç›klama yapan
BAE Systems, imzalanan 70 milyon dolarl›k sözleflme ile
Archer’in nihai gelifltirme safhas›n› tamamlam›fl olacak.
Sözleflme kapsam›nda mühimmat yükleme sistemi ve 
silah sistemine uygun modüler barut haklar› gelifltirilecek. 
Bu çal›flmalar›n ard›ndan son fleklini alacak olan Archer’in
2009 y›l›n›n Eylül ay›nda üretime haz›r hale gelmesi
öngörülüyor. GPS güdümlü Excalibur mühimmat› ile birlikte
kullan›ld›¤›nda, yaklafl›k 60 km menzildeki hedeflere karfl›
nokta at›fl› yapabilecek biçimde tasarlanan Archer, otomatik
doldurucusu ve z›rhl› kabini ile dikkat çeken bir sistem.
Atefllemeden sadece 90 saniye önce mevziye giren obüs, 

seri olarak 6 at›fl yap›p, karfl› batarya atefline maruz
kalmadan h›zla güvenli bir bölgeye hareket edebilecek
flekilde tasarland›. Archer sisteminden her bir ülke için 
24’er adet olmak üzere, toplamda 48 adet üretilmesi 
planlan›yor. 2009 y›l›n›n sonlar›na do¤ru bafllamas› düflünülen
teslimatlar›n, 2011 y›l›nda tamamlanmas› hedefleniyor.

Archer’de Mutlu Sona
Yaklafl›l›yor
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Milli Modern Piyade
Tüfe¤i (MMPT) Pro-
jesi tasar›m ve gelifl-

tirme sözleflmesi, 22 Ocak
2009 tarihinde Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’nin K›r›kkale’deki
sosyal tesislerinde gerçek-
lefltirilen törenle imzaland›.
Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› (SSM) ile MKEK aras›nda
ana sözleflmenin; MKEK ile
Kalekal›p Makine ve Kal›p
Sanayi A.fi. aras›nda da alt
yüklenicilik sözleflmesinin
imzalanmas›na yönelik töre-
ne, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Ba-
yar, Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
Genel Müdürü Korg. (E) En-
gin Alan, MKEK Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Tümg. (E) Ünal Ön-
sipahio¤lu, Kale Grubu Tek-
nik ve Kimya Bölümü Bafl-
kan› Osman Okyay, TSKGV
ba¤l› flirketlerinden ASEL-
SAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman, HAVELSAN Ge-

nel Müdürü Faruk Yarman
ve ROKETSAN Genel Müdü-
rü Hüseyin Baysak’›n yan›
s›ra Milli Savunma Bakanl›¤›
temsilcisi Tu¤g. Kadir Akçiz-
meci ve Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› temsilcisi Tu¤g.
Nevzat K›l›nç baflta olmak
üzere, savunma sanayimizin
önde gelen kurum ve kuru-
lufllar›n›n yönetici ve çal›-
flanlar› kat›ld›.

Ortak Vurgu Milli
Projelerin Önemiydi
Törende ilk söz alan, proje-
de ana yüklenici olarak se-
çilen MKEK’nin Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Tümg. (E) Ünal Ön-
sipahio¤lu oldu. Tümg. (E)
Önsipahio¤lu konuflmas›na,
Türk tarihinde ilk defa hiçbir
üreticinin veya firman›n li-
sans› olmadan tamamen

milli bir piyade tüfe¤i üret-
mek üzere yola ç›k›ld›¤›n› ve
ortaya ç›kacak ürünün uzun
y›llar envanterde kalacak
son nesil bir silah sistemi
olaca¤›n› vurgulayarak bafl-
lad›. Tümg. (E) Önsipahio¤-
lu, Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi (SS‹K) karar› ile
bafllat›lan projenin büyük
bir anlay›fl de¤iflikli¤ine ifla-
ret etti¤ini ifade ettikten

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

Kamu ve özel sektörün ifl birli¤i ile son y›llarda ulusal bir
savunma sanayi altyap›s› kurulmas› yönünde önemli
çal›flmalar›n yap›ld›¤› ülkemizde, geçti¤imiz ay çok önemli
bir ad›m daha at›ld›. Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n,
nihayet modern bir milli piyade tüfe¤i ile donat›lmas›yla
sonuçlanacak proje, at›lan imzalarla bafllad›.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

TSK Tüfe¤ine
Kavufluyor
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sonra, devletin gücüyle,
özel sektörün esnekli¤inin
birleflmesi neticesinde so-
nuca çabuk ulafl›laca¤›n›n
alt›n› çizdi. Konuflmas›na
tarihten örnekler vererek
devam eden Tümg. (E) Önsi-
pahio¤lu, “TSK personelinin
tümü göreve yemin ederek
bafllar. ‹flte bu yemini eden
bizim erimiz, Çanakkale’de
Conk Bay›r›’nda oldu¤u gibi
bugün terörle mücadelede
de hiçbir flekilde gözünü
k›rpmadan vatan için can›n›
seve seve vermektedir. Bu-
gün gerçekten çok heyecan-
l›y›z. Bugün at›lacak imza-
larla tarihe not düflüyoruz.
Bu flanl› askere, ona lay›k
bir tüfe¤i yapmak üzere yola
ç›k›yoruz” fleklinde konufltu.
Tümg. (E) Önsipahio¤lu’nun
ard›ndan, projede MKEK’nin
alt yüklenicisi seçilen Kale-
kal›p firmas› ad›na Kale
Grubu Teknik ve Kimya Bö-
lümü Baflkan› Osman Okyay
kürsüye ç›kt›. Okyay, 1970’li
y›llarda girdikleri savunma
sanayisindeki ilk projeleri-
nin MKEK’nin üretme karar›
ald›¤› G3 piyade tüfe¤i par-
çalar›n›n kal›plar›n›n imali
oldu¤unu ve aradan geçen
30 y›l sonra, yine MKEK ile
Milli Piyade Tüfe¤i Proje-
si’nde yer ald›klar›n› söyle-
di. Savunma sanayisine gir-
dikleri 1970’li y›llardan bu-
güne kadar birçok önemli
projenin içinde yer ald›klar›-
n› ifade ederek konuflmas›n›

sürdüren Okyay, “Bunlar›n
bir k›sm› Stinger, Rapier gi-
bi çok uluslu projeler, baz›-
lar›, ATACMS, MLRS gibi
yerli katk› veya offset proje-
leri, di¤er bir k›sm› ise ro-
ketatar, roket ve bombaatar
gibi yüzde 100 yerli tasar›m
ve üretim projeleri oldu.
Son y›llarda ise havac›l›k
alan›nda dünyan›n en büyük
projelerinde rol almaktay›z.
F-35 gibi, Boeing 787 gibi
tasar›m aflamas›na dahil ol-
du¤umuz bu projelerde, çok
önemli tasar›m, mühendis-
lik, kalite, program yönetimi
kabiliyetleri ve çok kapsam-
l› malzeme bilgisine sahip
olduk. Tüm bu kabiliyetleri-
mizi ve birikimlerimizi flimdi
MMPT Projesi’ne amade et-
mek üzere buraday›z. ‹nan›-
yorum ki, MKEK’nin önder-
li¤inde gelifltirilecek bu tü-
fek, s›n›f›nda dünyan›n en iyi
tüfe¤i olacakt›r” dedi.

Okyay’›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar,
sözlerine, “Kanunumuzun
bize getirdi¤i iki temel gö-
rev olan TSK’n›n moderni-
zasyonu ve Türkiye’de mo-
dern bir savunma sanayisi-
nin gelifltirilmesi görevleri-
nin, bu projede birlikte ger-
çeklefltirildi¤ini söylemek-
ten mutluluk duyuyorum”
diyerek bafllad›. Halen yü-
rütülen projelerde yerli ka-
t›l›ma büyük önem verdik-
lerini vurgulayan Bayar, “fiu
anda müsteflarl›¤›m›zda yü-
rüyen 200’i aflk›n tedarik
projesinin 130’unda yerli
yüklenicilerimiz ana yükle-
nici olarak ve gelifltirmeden
sorumlu olarak görev al›-
yor. Geri kalan projelerde
de ço¤unlukla teknoloji or-
takl›¤› ve ortak üretimle yi-
ne savunma sanayimiz gö-
rev al›yor. Yani projelerimi-

zin ço¤unlu¤u Türkiye’de
gelifltirilmektedir” dedi ve
“Yürütmüfl oldu¤umuz bü-
tün bu çal›flmalar çerçeve-
sinde de geçti¤imiz y›l itiba-
riyle, silahl› kuvvetlerimizin
savunma sistem ve teçhizat
ihtiyaçlar›n›n yüzde 42’sini
art›k yurt içinden karfl›l›yo-
ruz. Bunu da en az yüzde
50’ye ç›karmay› hedefledi-
¤imiz hepinizin malumu”
diye ekledi. Konuflmas›na,
son y›llarda yerli firmalarla
birlikte gelifltirilen proje-
lerle, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
tam olarak karfl›layan silah
sistemlerinin ortaya ç›kt›¤›-
n› söyleyerek devam eden
Bayar, sözleflmesi imzala-
nan projenin 7,62 mm ça-
p›nda, tamamen milli im-
kânlarla ve uluslararas›
standartlarda tasarlan›p
üretilecek modern bir piya-
de tüfe¤inin envantere al›n-
mas›n› öngördü¤ünü ifade
etti. Gelifltirilen projelerde
firmalar›n yapt›klar› ifl bir-
liklerinin, KOB‹ ve yan sa-
nayi kat›l›m›n›n önemini
vurgulayan Bayar, konufl-
mas›n›, “Bu projede MKEK
ile birlikte savunma sanayi-
sinde uzun y›llara dayanan
bir tecrübesi olan Kalekal›p
firmam›z güzel bir ifl birli¤i
oluflturarak görev ald›lar.
Asl›nda bu, firmalar›m›z›n
birlikte hareket ederek TSK
için ne flekilde etkin çözüm-
ler oluflturabildi¤inin güzel
bir örne¤i. 

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

Milli Savunma Bakan› 
Vecdi Gönül

Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar

Kale Grubu Teknik ve Kimya Bölümü
Baflkan› Osman Okyay
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Projenin devam›nda seri üre-
tim safhas›na geçti¤imizde
de bu devam edecek ve Tür-
kiye’deki yerli sanayi imkân-
lar›ndan tam olarak faydala-
naca¤›z. Türkiye’de, imalat
anlam›nda nerede bir imkân
varsa bu tüfe¤in seri üreti-
minde bunlar›n aktif olarak
projeye kat›l›m›n› temin ede-
ce¤iz. Zaten SSM taraf›ndan
yürütülen savunma sanayi
projelerinin hepsinde bu bi-
zim temel kriterimizdir. Her
bir projede bugün art›k en az
yüzde 20 oran›nda yan sanayi
kat›l›m›n› hedefliyoruz. Tabi
flu anda bu projede ilk safha
tasar›m safhas›. Buradaki
yan sanayi kat›l›m› daha s›-
n›rl› olacak. Ama biz seri
üretim safhas›na gelince bu-
nun katma de¤erinin burada
kald›¤›n› hep birlikte görece-
¤iz” fleklinde tamamlad›.
Törende son olarak söz alan
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, at›lan imzalar ile ha-
yata geçen projenin Türk Sa-
vunma Sanayisi aç›s›ndan
önemli bir aflama oldu¤unu,
dolay›s›yla tarihi bir günü ya-
flad›¤›m›z›n idraki içerisinde
olmam›z gerekti¤ini belirte-
rek konuflmas›na bafllad›.
Söz konusu projenin bu kadar
h›zl› hayata geçirilmesinde,
Baflbakan Tayip Erdo¤an’›n
baflkanl›k etti¤i SS‹K’nin ka-

rarl› tutumunun ve maddi
deste¤inin belirleyici oldu¤u-
nun alt›n› çizen Gönül, “Li-
sans alt›nda 5,56 mm piyade
tüfe¤i üretiminde sahip olu-
nan tecrübe ve insan makine
alt yap›s›yla günümüz piyade-
sine modern bir piyade tüfe¤i
üretebilecek bir potansiyele
eriflti¤imizi memnuniyetle
görüyoruz. Di¤er taraftan aile
bütünlü¤ü prensibi çerçeve-
sinde modern makineli tüfek
ve ayr›ca hafifletilmifl otoma-
tik bombaatar projelerinin de
yine MKEK taraf›ndan yurt içi
tasar›m ve gelifltirme mode-
liyle yak›n dönemde hayata
geçirilecek olmas›, ihtiyaç
duyulan savunma sistemleri-
nin yurt içinde gelifltirilme
oran›n› artt›rma yolundaki
stratejik hedefe önemli ölçü-
de katk› sa¤layacakt›r” dedi.
Son y›llarda yürürlü¤e giren
savunma sanayi projelerin-
den bahsederek sözlerine
devam eden Gönül, “Milli im-
kânlarla tasarlanarak imal
edilecek olan piyade tüfe¤i-
miz, kendi ordumuz ve gü-
venlik güçlerimizin ihtiyaçla-
r›n› karfl›laman›n ötesinde ih-
racat potansiyeli de olan bir
ürün olarak de¤erlendirilme-
lidir. Bu noktada beklenen
baflar›y› k›sa sürede yakala-
yaca¤›m›za inan›yoruz” flek-
linde konufltu.

Yüzde 100 Yerli
Tasar›m Olacak
Söz konusu anlaflma ile yü-
rürlü¤e giren MMPT Projesi,
MKEK’nin ana yüklenici, Ka-
lekal›p’›n ise alt yüklenicili-
¤inde 7,62 mm çap›nda mo-
dern bir piyade tüfe¤inin
yurt içi tasar›m ve gelifltiril-
me yoluyla karfl›lanmas›n›
öngörüyor. Tamamen milli
imkânlar kullan›larak gelifl-
tirilecek olan, dolay›s›yla
kullan›m anlam›nda her-
hangi bir k›s›tlamaya tabi ol-
mayacak tüfe¤in, gece ve
gündüz, her türlü arazi ve
hava flart›nda etkin, süratli
ve ilk vuruflta saf d›fl› b›rak-
ma etkisi yüksek bir silah
sistemi olmas› hedefleniyor.
Projede, tasar›m ve gelifltir-

me aflamas›nda kullan›c›n›n
ihtiyaçlar›n› tam olarak tes-
pit etmek ve tecrübelerin-
den yararlanmak için
TSK’n›n uzman personeli ile
çok yak›n iflbirli¤i gerçek-
lefltirilmesi planlan›yor. Yi-
ne seri üretim safhas›nda,
yan sanayi ve KOB‹’lerin
projeye aktif olarak kat›l›m›
da planlar aras›nda bulunu-
yor. Ortaya ç›kacak tüfe¤in,
kendi s›n›f›n›n en geliflmifl-
lerinden birisi olmas› ve ile-
riki dönemlerde d›fl pazar-
lara da ihraç edilmesi he-
defleniyor.

‹ki Dönemden 
Olufluyor
MMPT Projesi, “Tasar›m ve
Gelifltirme” ve “Seri Üretim”
olmak üzere iki dönemden
olufluyor. Taraflar aras›nda
imzalan sözleflmeler sadece
ilk dönemi kaps›yor. ‹kinci
dönem için ise ayr› sözlefl-
meler imzalanmas› öngörü-
lüyor.
Yaklafl›k 30 ay sürmesi bek-
lenen “Tasar›m ve Gelifltir-
me” döneminin iki aflamada
ele al›nmas› planlan›yor.
Bunlardan ilki “Tasar›m, Ta-
sar›m Gözden Geçirme ve
Tasar›m Do¤rulama” olarak
tan›mlan›yor. ‹lk aflamadaki
sürecin 8 kademede ilerle-
mesi öngörülüyor. Söz konu-
su 8 kademenin konu bafll›k-
lar›n›n ve bu bafll›klar kapsa-
m›nda yap›lacak ifllerin ise
afla¤›daki gibi olmas› planla-
n›yor:
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NAMLU F‹fiEK YATA⁄ININ FEM MODEL‹

Soldan sa¤a: MKEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan› Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu, Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› (TSKGV) Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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1Gereksinim Analizi / 

Sistem ‹htiyaçlar›n›n 

Belirlenmesi: Kullan›c› 
isteklerinin analiz edilmesi,
benzer sistem incelemeleri,
literatür taramas› ve 
silah sistemlerinin 
incelenmesi, Kara 
Kuvvetleri Komutanl›¤›, 
Jandarma Genel 
Komutanl›¤› ve Emniyet 
Genel Müdürlü¤ü silah 
sistemlerinin incelenmesi 
ve bilgi al›nmas›, ürün 
ve hizmet gereklerinin 
belirlenmesi, gelifltirilen 
sistem seviyesi 
gereklerinin belirlenmesi 
ve genel sistem ve sistem
bileflenleri ihtiyaçlar›n›n 
belirlenmesi.

2Kavram ve Gelifltirme:

Sistem tan›mlar› ve 
konfigürasyonel özellikleri,
üretici firma incelemesi, 
numune silah ve / veya silah
parçalar› temini, yurt içi 
kaynakl› görüfl ve 
de¤erlendirmeler, sistem 
ifllevsel ve arayüz mimarileri,
performans ve etkinlik 
analizi sonuçlar›, 
karfl›laflt›rmal› getiri-götürü
analizleri, sistemin tasar›m,
gelifltirme, entegrasyon,
üretim ve test kabiliyetleri,
alt yüklenicilerin deneyimleri,
tasar›m, gelifltirme, 
entegrasyon, üretim ve test
kabiliyetleri, tedarik kayna¤›
önerileri, sistem seviyesinde
teknolojik yap›labilirlik /

tedarik edilebilirlik ve 
üretilebilirlik analizleri, 
arayüz çal›flmalar›, silah 
sistem ve alt sistem 
kavramsal tasar›m›.

3Sistem Tasar›m›:

Sistem, ana ve alt 
komple seviyesi teknik 
gerekler, test, e¤itim ve 
lojistik destek konular›n›n
detayland›r›lmas›, sanayileflme
plan›n›n haz›rlanmas›, 
sistem mühendisli¤i yönetim
plan›n›n haz›rlanmas›.

4Tasar›m: Sistem 
bileflenlerinin 

belirlenmesi, sistem 
ihtiyaçlar›n›n sistem 
bileflenlerine atanmas›,
komple silah›n genel ön 
tasar›m›, sistemin 

arayüzlerinin tasarlanmas›,
sistem spesifikasyonlar›n›n
haz›rlanmas›, lineer yap›sal
analizler ve h›zl› prototip
üretimi.

5Detayl› Tasar›m:

Ayr›nt›l› tasar›m›n 
yap›lmas›, arayüz kontrol
doküman›n›n haz›rlanmas›,
silah sistemi arayüz 
birlefltirme, alt birimler 
aras›ndaki hiyerarflik yap›n›n
tan›mlanmas›, tasar›m›n
gözden geçirilmesi, üretim
yöntemleri ve malzeme 
seçimi ile ilgili literatür 
taramas›, ürün bileflenlerinin
performans gereklerinin 
ayr›nt›l› olarak tan›mlanmas›,
tasar›m bilgi paketinin 
haz›rlanmas›.
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6Alt Birimlerin 

Gelifltirilmesi ve Test:

Silah birimlerinin 
prototiplerinin üretilmesi 
ve uygunluk testlerinin 
yap›lmas›.

7Ürün Kalifikasyonu: 

Ürün kalifikasyonu için
prototip, sistem performans›,
güvenilirlik testleri, emniyet
testleri, çevresel testler,
ömür belirleme testlerinin
yap›lmas›.

8Teknik Bilgi Paketi

(TBP) Oluflturulmas›:

Teknik resimler, 
malzeme ve hammadde 
listelerinin haz›rlanmas›,
spesifikasyonlar, 
standartlar›n belirlenmesi
ve temini, flartnameler 
ve TBP dosyas›n›n 
haz›rlanmas›.
Projede, “Tasar›m ve Gelifl-
tirme” döneminin ikinci afla-
mas› “Üretim Hatt› Kalifikas-
yonu” olarak tan›mlan›yor.
Bu aflamadaki sürecin 2 ka-
demede ilerlemesi öngörü-
lüyor. Söz konusu 2 kademe-
nin konu bafll›klar›n›n ve bu
bafll›klar kapsam›nda yap›la-
cak ifllerin ise afla¤›daki gibi
olmas› planlan›yor:

1Ürün Bilgi Paketi (ÜBP)

Oluflturma: Prosesler ve

operasyon planlar›, özel
maksatl› testler, ekipman
tasar›m› ve üretimi, TBP
sonras› geri besleme, set,
alet ve avadanl›klar›n 
haz›rlanmas› ve temini, ÜBP
dosyas›n›n haz›rlanmas›.

2Üretim Hatt› 

Kalifikasyonu: Personel
e¤itimleri ve sertifikasyon,
proses kontrol, ekipman 
kalibrasyonu, üretim hatt›
kalifikasyon dokümanlar›,
pilot kafile üretimi, üretim
hatt› kapasitesinin 
belirlenmesi, pilot 
kafile testleri, üretim 
hatt› kalifikasyonu 
dokümantasyonlar›n›n 
haz›rlanmas›.

Bafllang›ç Olarak
200 Tüfek
30 ayl›k toplam proje süresi-
nin 17 ay sürmesi planlanan
ilk aflamas›nda 50, 13 ay sür-
mesi planlanan ikinci aflama-
s›nda da 150 olmak üzere
toplam 200 adet tüfek üretile-
cek. Pilot kafile üretimini
kapsayan bu dönemin ta-
mamlanmas›n› müteakip im-
zalanacak yeni bir sözleflme
ile de “Seri Üretim” dönemine
geçilmesi planlan›yor. “Seri
Üretim” dönemine geçilme-

den önce tasar›m ve gelifltir-
me çal›flmalar› tamamlana-
cak tüfek, temel olarak afla¤›-
daki parçalardan oluflacak:
� Üst gövde,
� Alt gövde,
� Namlu ve piston hamili,
� Gaz piston sistemi,
� Mekanizma,
� Tetik tertibat›,
� Kurma kolu,
� Kabza,
� Dipçik,
� fiarjör,
� El kunda¤›,
� Ask› kay›fl›,
� Optik niflangâh,
� Gez-arpac›k

Sözleflmelerin imzalanma-
s›yla resmen yürürlü¤e gi-
ren proje ile savunma sa-
nayimiz aç›s›ndan önemli
bir dönemecin daha geçil-
di¤ini ve uzun y›llard›r gün-
demde olan piyade tüfe¤i
tart›flmalar›na son nokta-
n›n konuldu¤unu söyleyebi-
liriz. MSI Dergisi olarak,
5,56 mm olarak bafllayan
ve 7,62 mm olarak devam
eden bu önemli projeyi ya-
k›ndan takip etmeyi sürdü-
recek, gelecek say›lar›m›z-
da da geliflmeler hakk›nda
sizleri bilgilendirmeye de-
vam edece¤iz.
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MKEK Silah Fabrikas› Tarihçesi
TSK’n›n hafif silah ihtiyac›n› karfl›lamak için 1935 y›l›nda kurulan tüfek atölyesi, 1936 y›l›nda Alman Mauser lisans› ile K›r›kkale 
piyade tüfe¤i üretimine bafllad›. Tüfek atölyesi, 1939 y›l›nda 2 nolu tüfek iflletmesi ve k›sa bir süre sonra da müstakil bir müdürlü¤e
dönüfltürülerek faaliyetlerine devam etti. 1946 y›l›nda Walther tipi tabanca ve av çiftelerinin imalat›na baflland›. 1950 y›l›nda, Milli Savunma
Bakanl›¤›’na ba¤l› Askeri Fabrikalar Genel Müdürlü¤ü’nün Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ad›yla bir iktisadi devlet teflekkülüne
dönüflmesiyle birlikte, iflletme, bu kuruma ba¤l› bir müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürdü. ‹flletmenin ad› 1968 y›l›nda Silah ve Tüfek
Fabrikas› olarak de¤ifltirilirken, ayn› y›l G3 piyade tüfe¤i ve MG3 makineli tüfeklerinin üretimine geçildi. 1986 y›l›nda MP5 makineli tabanca
üretimine bafllanarak, ürün yelpazesine bir yenisi daha eklendi. Aral›k 1990 tarihine kadar üretimini aral›ks›z sürdüren fabrika, bu tarihten
itibaren Silahsan Hafif Silah Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’ne dönüfltürüldü. 1995 y›l›ndan itibaren T-40 bombaatar, 1997 y›l›ndan 
itibaren de MP5-K makineli tabanca üretimine baflland›. MKEK ve KOSGEB iflbirli¤i ile Do¤u Karadeniz Silah Projesi kapsam›nda 

üretilen tabancalar›n denetim ve kontrolü fabrikaca yap›lmaya
baflland›. 1995 y›l›nda 5.56 mm’lik piyade tüfe¤i ile ilgili ç
al›flmalar bafllat›ld›. 1998 y›l›nda üretimi kararlaflt›r›lan HK-33 E
piyade tüfe¤i için Alman Heckler and Koch firmas› ile lisans
sözleflmesi imzaland›. 2001 y›l›nda ise G3 piyade tüfe¤i ile birlikte
kullan›lan T-40 bombaatar› modifiye edilerek HK-33 E’ler için
üretilmeye baflland›.
Günümüzde ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Tesis Güvenlik
Belgesine sahip olan fabrika, halen 44.062 m2’si kapal›, 308.754
m2’si aç›k alan olmak üzere toplam 352.816 m2 alanda faaliyetlerini
sürdürüyor. Fabrikan›n Ar-Ge departman›nda 1 müdür, 29 mühendis,
25 tekniker ve teknik ressam ve 32 iflçi (prototip üretim) olmak
üzere toplam 87 personel çal›fl›yor.

Silah Fabrikas› Müdürlü¤ü Y›llara Göre 
Tüfek ve Tabanca Üretim Miktarlar›  
Üretimin Cinsi Y›llar Toplam Miktar

MG3 1958-2008 39,012

G3 1970-2008 730,840

MP5 1986-2008 63,183

40 mm Bombaatar 1995-2008 18,385

HK33E 2000-2008 116,421

Genel Toplam 967,841
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Kurulufl sürecinde Hol-
landal› Philips firma-
s›ndan teknoloji trans-

feri gerçeklefltirilen ASEL-
SAN, Avrupa’n›n önde gelen
savunma sanayi firmalar›n›
geride b›rakarak 2005 y›l›nda
Hollanda’n›n hava savunma
sistemi tedarikine iliflkin iha-
lesini kazanm›fl ve savunma
sanayimiz ad›na bir ilki ger-
çeklefltirmeyi baflarm›flt›.
Üretimi tamamlanan 18 adet
KMS sistemi, lojistik destek
teçhizatlar›yla birlikte, Hol-
landa Savunma Bakanl›¤› ta-
raf›ndan 6 Ocak’ta düzenle-
nen devir teslim töreni ile
Hollanda Kraliyet Ordusu’na
teslim edildi. Böylelikle, Hol-
landa Kraliyet Ordusu için
ASELSAN taraf›ndan üretilen
KMS sistemlerinin teslimat-
lar› da tamamlanm›fl oldu.
Düzenlenen törende ASEL-
SAN’a teflekkür eden Hollan-
da Kraliyet Ordusu yetkilileri-
nin, tamamlanan proje ile
dünyadaki en geliflmifl alçak
irtifa hava savunma sistemine
sahip olduklar›n› vurgulama-
lar›, savunma sanayimizin
ulaflt›¤› noktay› baflka bir yo-

ruma gerek b›rakmayacak
flekilde kan›tlar nitelikteydi.
Hollanda’ya teslimat› tamam-
lanan KMS sistemi, Alman
Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) firmas›n›n Fennek
arac› üzerine monte edilmifl
olsa da, Türk Silahl› Kuvvetle-
ri (TSK)’ya teslim edilen At›l-
gan ve Z›pk›n KMS sistemleri
ile büyük ölçüde benzefliyor.

Milli Hava Savunma
Radar› da 
ASELSAN’dan
Hollanda’ya KMS teslimatla-
r›n› 2009 y›l›n›n hemen ba-
fl›nda tamamlayan ASEL-
SAN, yeni y›la girmeden ön-
ce de yo¤un bir çal›flma tem-
posu içerisindeydi. Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Hv.K.K.l›¤›)’n›n Sivrihisar
Meydan Komutanl›¤›’nda 20-
23 Aral›k tarihlerinde icra
edilen helikopter ve savafl
uça¤› testlerinin baflar›l› ol-
mas›yla, 4,5 y›l gibi k›sa bir
sürede özgün bir prototip
olarak gelifltirilen hava sa-
vunma radar› (HSR)’nin
(K.K.K.l›¤›’ndaki ad›yla Hava
Savunma Erken ‹kaz Radar›)

kabulleri, 25 Aral›k 2008 ta-
rihinde sonuçland›r›ld›. Tes-
lim töreninde konuflan
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu, Türkiye’nin ra-
dar teknoloji merkezi olarak
çal›flmalar›n› sürdüren
ASELSAN’›n yürüttü¤ü bu
projenin, TSK’n›n hava sa-
vunma füze ve top sistemle-
ri, savafl gemileri ve sahil
gözetleme sistemleri gibi
birçok projede ihtiyaç duydu-
¤u arama ve takip radarlar›-
n› gelifltirebilmesine ve üre-
tilmesine imkân sa¤layaca-
¤›n› söyledi.
2008 y›l›n›n May›s ay›nda icra
edilen Anadolu Kartal› tatbi-
kat›ndaki helikopter ve savafl
uça¤› testlerinde göstermifl
oldu¤u baflar›y›, Sivrihi-
sar'daki arazi muayenesinde
de tekrarlayan HSR, daha ön-
ce oldu¤u gibi yine flartname-
de talep edilen özelliklerinin
ötesinde hedef takip menzili
performans› göstererek tüm
manevra ve irtifa testlerinde
kesintisiz takip yapabildi¤ini
kan›tlad›. HSR, yine ASELSAN
taraf›ndan K.K.K.l›¤›’n›n ihti-

yaçlar› için gelifltirilen Hava
Savunma Erken ‹kaz Komuta
Kontrol Sistemi (HER‹KKS)’in
ana arama radar› olarak kul-
lan›lacak. ‹lk milli hava sa-
vunma radar›m›z olan HSR,
yükseliflte elektronik tarama
yapan faz dizili anteni ile 3 bo-
yutta hedef arama ve takip
yaparak iz tabanl› hava resmi
oluflturabiliyor. 
Oluflturdu¤u hava resmini
telsiz arac›l›¤›yla otomatik
olarak HER‹KKS’ye aktarabi-
len HSR’nin, entegre dost
düflman tan›ma (Identificati-
on Friend or Foe / IFF) özelli-
¤i ile hedefi teflhis edebilme
ve ayr›ca otomatik hedef s›-
n›fland›rma özelli¤i de mev-
cut. Temel ifllevi; üs, liman,
endüstri gibi kritik bölgelerin
alçak irtifadan gelecek hava
tehditlerine karfl› yak›n bölge
savunmas›n› sa¤lamak olan
HSR, HER‹KKS ile birlikte ve-
ya ba¤›ms›z olarak kullan›la-
biliyor. Çok say›da hedefi ha-
va resminde otomatik izleye-
bilen HSR, yüksek manevra
kabiliyetine sahip hedefleri
takip edebilmesi ile de dikkat
çekiyor.
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Gökyüzünün
Yeni Hâkimi: 
ASELSAN
Savunma sanayimizin dünya markas›
firmas› ASELSAN, yeni y›la h›zl› bir
girifl yaparak 2009’da hem Türkiye
s›n›rlar› içerisinde hem de d›fl›nda
yapaca¤› çal›flmalar›n ilk sinyallerini
verdi. Hollanda Kraliyet Ordusu için
üretti¤i Kaideye Monteli Stinger (KMS)
sistemlerinin teslimat›n› tamamlayan
ulusal gururumuz ASELSAN, ülkemizin
ilk milli hava savunma radar›n›n 
kabullerinin sonuçland›r›lmas›yla bir
baflar›n›n alt›na daha imzas›n› att›.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

ÖZEL HABER



Türkiye Önemli Bir
Birikim Kazand›
HSR, ASELSAN’›n 1990’lar›n
bafl›nda seri üretimini ger-
çeklefltirdi¤i ASKARAD ile
yurdumuzda gelifltirilmifl ilk
milli radar olan ARS-2000 gö-
zetleme ve at›fl tanzim radar-
lar›ndan, hem fonksiyon hem
de tasar›m aç›s›ndan çok da-
ha karmafl›k bir radar. Proje
sayesinde, önemli bir mikro-
dalga, algoritma ve yaz›-
l›m/donan›m kabiliyeti kaza-
n›lm›fl bulunuyor. Bu projenin
gelifltirme süreci boyunca
Ankara Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi ve Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi’nin elek-
tronik, makine ve endüstri
mühendisli¤i bölümlerinden
çeflitli ö¤retim üyeleri ile
ASELSAN aras›nda ifl birli¤i
çal›flmalar› yap›lm›fl olmas›,
HSR’nin ortaya ç›kmas›na
önemli katk› sa¤lad›. Bu proje
sayesinde, ülkemizin ihtiyac›
olabilecek de¤iflik platform,
menzil ve fonksiyonlardaki
radarlar›n çal›flma prensiple-
ri, tasar›m becerileri, ürün
yap›tafllar› ve üretim/test im-

kânlar› konusunda önemli bir
birikim de sa¤lanm›fl oldu.

Yeni Projeler Yolda
ASELSAN, bu önemli proje-
lerdeki baflar›lar›n›n yan›nda,
geçti¤imiz bir kaç ayl›k süreç-
te yeni anlaflmalar›n alt›na da
imza att›. Firma, Milli Savun-
ma Bakanl›¤› (MSB) ile elek-
tro optik sistemlerin tedari-
kiyle ilgili olarak 18 Aral›k
2008 tarihinde KDV hariç 73
milyon 500 bin lira tutar›nda
bir sözleflme imzalad›. Söz-
leflme kapsam›nda üretile-
cek, her türlü hava koflulunda
keflif-gözetleme ve hedef tes-
piti yapabilen termal görüntü-

leme ve lazer sistemlerinin
teslimatlar› 2009 ve 2010 y›l-
lar›nda gerçeklefltirilecek.
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› ile ASELSAN aras›nda 24
Aral›k 2008 tarihinde imzala-
nan, RF-4E uçaklar›na Sen-
sör Tedarik ve Entegrasyonu
Projesi ise 165 milyon dolar
tutar›nda. Hv.K.K.l›¤›’n›n ihti-
yac› olan Elektro Optik / K›z›-
lötesi (EO/IR) Keflif Sensörü
ve SAR Sensörü Tedarik ve
Entegrasyon Projesi kapsa-
m›nda tedarik edilecek 5
adet EO/IR Keflif Sensörü, 2
adet SAR Sensörü ve ilgili yer
sistemlerine iliflkin teslimat-
lar›n 2011 y›l›ndan itibaren

gerçeklefltirilmesi öngörülü-
yor. ASELSAN’›n ana yükle-
nici oldu¤u bu projede, alt
yüklenici olarak görev ala-
cak; Elbit Systems’in 87 mil-
yon dolar, Israel Aerospace
Industries (IAI)’nin ba¤l› flir-
ketlerinden ELTA Systems’in
ise 54 milyon dolar olmak
üzere, toplamda 141 milyon
dolarl›k ‹srailli firmalar›n ifl
pay› bulunuyor.
ASELSAN, 25 Aral›k 2008 ta-
rihinde ise yine MSB ile; mu-
habere kontrol sistemlerinin
tedarikine yönelik 15 milyon
915 bin lira ve komuta kon-
trol sistemleri tedarikine yö-
nelik 45 milyon lira de¤erin-
de iki ayr› sözleflme imzalad›.
ALTAY Projesi’ne yönelik
olarak 29 Aral›k 2008 tarihin-
de Otokar firmas›yla da 37
milyon 488 bin dolarl›k bir
sözleflme imzalayan ASEL-
SAN, ilk Türk ana muharebe
tank›n›n elektronik ve elek-
tro-optik alt sistemlerini te-
darik edecek. Sözleflme kap-
sam›ndaki teslimatlar, 2009
ve 2015 y›llar› aras›nda ger-
çeklefltirilecek.
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ASELSAN, IDEF 2005’te at›lan imzalarla, dünyan›n önde gelen savunma 
firmalar›n› geride b›rakarak Hollanda'n›n alçak irtifa hava savunma sistemi ihtiyac›n›

karfl›lamak üzere görevlendirilmiflti. KMW’nin Fennek araçlar›na monte edilen 18 adet Stinger
silah platformunu kapsayan ve bir NATO/Avrupa ülkesiyle imzalanmas› aç›s›ndan büyük önem

tafl›yan bu sözleflmenin de¤eri yaklafl›k 23 milyon avro idi.

ASELSAN taraf›ndan özgün bir prototip olarak gelifltirilen hava savunma radar›
(HSR), K.K.K.l›¤› taraf›ndan Hava Savunma Erken ‹kaz Radar› olarak adland›r›l›yor.
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F aaliyetlerine bafllad›¤›
1990 y›l›ndan bu yana
sürekli büyüyen ve bu-

gün itibari ile 73 adet asil, 29
adet de iletiflim a¤› üyesi fir-
may› çat›s› alt›nda toplayan Sa-
SaD’›n ola¤an genel kurulun-
da, Yönetim Kurulu’nun 2007-
2008 y›l›ndaki çal›flmalar› oy
birli¤i ile akland›. 2009 y›l› için
haz›rlanan bütçe önerisinin de
onayland›¤› genel kurulda,
baflkanl›k divan›n›n seçimi de
yap›ld›. Seçim sonucunda yeni
baflkanl›k divan› flöyle olufltu:
� Enis EROL (Baflkan) - 
HAVELSAN Teknoloji 
Radar A.fi.
� Emel B‹LLUR 
(Baflkan Yard›mc›s›) - 
Bar›fl Elektrik A.fi.
� Ertu¤rul CAN (Sekreter) -
SELEX Komünikasyon A.fi.
Henüz 2008 y›l› rakamlar›
netleflmedi¤i için 2007 y›l›n›n
istatistiklerinin kat›l›mc›larla
paylafl›ld›¤› genel kurulda,
son y›llarda savunma sektö-
ründeki teknolojik geliflme-
ler de vurguland›.

Firmalar›n 
Cirolar› Art›yor
SaSaD’›n 20’nci Genel Kuru-
lu’nun aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan SaSaD Yönetim Kurulu
Baflkan› Tümg. (E) Ünal Önsi-

pahio¤lu, 2007 y›l›nda savun-
ma sanayi sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n cirolar›-
n›n bir önceki y›la nazaran
yaklafl›k 300 milyon dolar ar-
tarak 2 milyar 11 milyon dolar
mertebesine ulaflt›¤›n›n alt›n›
çizdi. Tümg. (E) Önsipahio¤lu,
Ar-Ge için ise devlet katk›s›
d›fl›nda 120 milyon dolar har-
cama yap›ld›¤› bilgisini verdi.
Tümg. (E) Önsipahio¤lu, 2008
y›l›nda mevcut rakamlar›n ilk
verilere göre daha ileriye tafl›-
naca¤›n› beklediklerini de
söyledi. NAMSA ve NIAG ile
iliflkilerin iyi seviyede devam
etti¤ini belirten Tümg. (E) Ön-
sipahio¤lu, NAMSA kaynak
arflivinde toplam 400 Türk fir-
mas› bulundu¤unu kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
NATO’ya girmemize takiben
ilk defa NIAG’›n y›ll›k toplant›-
s›n›n 21 Haziran 2007’de An-
kara’da yap›ld›¤›n› ve NIAG’›n
11 alt çal›flma grubunda bu-
gün itibariyle 9 firmadan 32
personel çal›flmakta oldu¤u
bilgisini verdi.

KOB‹ Dan›flmanl›k
Merkezi Kuruluyor
Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤-
lu’nun ard›ndan söz alan Mil-
li Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül, konuflmas›na, savunma

ÖZEL HABER
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Savunma sanayi flirketlerini 
bir araya getirme görevini, kuruldu¤u

1990 y›l›ndan bu yana baflar› ile
sürdüren Savunma Sanayii ‹malatç›lar

Derne¤i (SaSaD)’›n 20’nci Genel
Kurulu, 20 Ocak 2009 tarihinde Makina

ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlü¤ü’nde yap›ld›. Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar ve Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›

(TSKGV) Genel Müdürü Korg. (E) Engin
Alan’›n da yer ald›¤› ola¤an genel

kurul, SaSaD üye ve aday üyelerinin
genifl kat›l›m›yla gerçekleflti.

Ümit BAYRAKTAR / 
ubayraktar@savunmahaber.com

Savunma 
Sanayimizin 

K›lavuz 
Kaptan›: 

SaSaD
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sanayi alan›nda son y›llarda
yürütülen ve yeni bafllat›lan
çal›flmalar› özetleyerek bafl-
lad›. Uygulanmakta olan te-
darik politikalar› sayesinde
savunma sanayimizin toplam
cirosunun son 5 y›l içerisinde
2,5 kat art›fl gösterdi¤inin al-
t›n› çizen Gönül, SaSaD ra-
kamlar›na göre 2007 y›l›nda
420 milyon dolar› aflan ihra-
cat gerçeklefltirildi¤ini kay-
detti. KOB‹’lerin savunma
sanayisindeki yerine de de¤i-
nen Gönül, “2008 y›l› içerisin-
de sanayileflmede mükerrer
yat›r›mlar›n en aza indirilme-
sine yönelik önlemler al›n-
maya bafllanm›fl olup, alt
sektörde mümkün olan
oranlarda alt yüklenicilerin
belirlenmesine yönelik çal›fl-
malar bafllat›lm›fl ve küçük
ve orta boy flirketlerimizin
yetenekleri çerçevesinde
roller alabilmeleri teflvik
edilmifltir. Bu amaca hizmet
etmek üzere KOB‹ Dan›fl-
manl›¤› Merkezi’nin kurulu-
flu için çal›flmalara bafllan-
m›flt›r” dedi.
Ar-Ge konusunda da çarp›c›
aç›klamalar yapan bakan,
“Tahsis edilen Ar-Ge kay-
naklar› ve Milli Savunma Ba-
kanl›¤› (MSB) ve SSM kay-
naklar› kullan›larak yürütü-
len teknoloji gelifltirme
amaçl› projelerde geçmifl y›l-
larda büyük bir art›fl meyda-
na gelmifl bulunmaktad›r.
Hükümetimizin politikas›
olarak Ar-Ge ve özellikle sa-
vunma sanayi projelerinde
sa¤lanan Ar-Ge deste¤inin
artarak devam edecek olma-

s› Türk Savuma Sanayisi’nin
gelifltirilmesi kendi özgün
teknolojisine sahip olmas›
aç›s›ndan önemli bir f›rsat
olarak görmekteyiz” fleklin-
de konufltu.

Teknoloji Kazan›m›
için Dev Kaynak
Gönül, TÜB‹TAK’a ayr›lan
kayna¤›n 630 milyon dolar ci-
var›ndaki k›sm›n›n sadece
savunma sanayi projelerine
ayr›ld›¤›n› da belirtti. Ayr›ca
Gönül, ana sistem tedariki
projelerinde kritik olarak ta-
n›mlanan alt sistem, bileflen
ve teknolojilerin kazan›lmas›
amac›yla ana yüklenici aday-
lar›n›n proje teklif de¤erleri-
nin yüzde 2’si oran›nda Ar-Ge
tekliflerini Türkiye’deki üni-
versite, araflt›rma kurumu ve
KOB‹’ler vas›tas›yla gerçek-
lefltirmelerinin öngörüldü-
¤ünü söyledi. Teknopark
projelerinden de bahseden
Gönül, savunma sektörünün,
gemi infla, otomotiv, elektro-
nik ve biliflim sektörlerinden

de ciddi seviyede istifade
eder konuma geldi¤ini vur-
gulad›. Uluslararas› kat›l›m›n
artt›r›lmas› amac› ile bu y›l
‹stanbul’da düzenlenmesi
karara ba¤lanan IDEF 2009
hakk›nda da konuflan Gönül,
fuara tüm üyelerimizin kat›-
l›m göstermesi gerekti¤inin
alt›n› çizdi. Savunma sanayi
ihracat›nda hedefin 2011 y›-
l›nda 1 milyar dolar seviyesi-
ne ulaflmak fleklinde tespit
edildi¤ini belirten Gönül, sa-
vunma sanayi projelerimizde
yurt içi katma de¤er oran›n›n
2007 y›l›nda harcama itiba-
riyle yüzde 42’ler seviyesine
geldi¤ini, bu oran›n 2010 y›l›-
na kadar yüzde 50’ler seviye-
sine, KOB‹’lere verilecek ifl
pay›n›n da en az yüzde 20’ler
seviyesine ulaflt›r›lmas›n›n
hedeflendi¤ini belirtti.

IDEF de Art›k 
Uluslararas› 
Teflvik Kapsam›nda
Gönül’den sonra SaSaD’›n
kurumsal yap›s›n›n ve tüm
faaliyetlerinin anlat›ld›¤› ve
2008 Y›l› Çal›flma Raporu’nun
aktar›ld›¤› ayr›nt›l› bir sunum
gerçeklefltiren SaSaD Genel
Sekreter Yard›mc›s› Tu¤g. (E)
Y›lmaz Küçükseyhan, IDEF
fuar›n›n teflvik kapsam›na
al›nmas›na yönelik çal›flma-
lar› hakk›nda bilgi verdi. Sa-
SaD’›n, SSM’nin ve sektör
meclisinin ortak çabalar› so-
nucunda IDEF’in di¤er ulus-
lararas› fuarlar gibi teflvik
kapsam›na al›nd›¤›n› söyle-
yen Tu¤g. (E) Küçükseyhan,

bu y›lki fuara metrekare ba-
fl›na 114 lira destek verilece-
¤ini, bu miktar›n artt›r›lmas›
için de çal›flmalar›n›n devam
etti¤i bilgisini verdi. Tu¤g. (E)
Küçükseyhan’dan sonra Sa-
SaD Genel Sekreteri Kaya
Yazgan, “2009’a Girerken Sa-
vunma Sanayimiz” bafll›kl›
sunumunda 2007 y›l› rakam-
lar›n› yorumlad›, 2008 y›l›n-
daki geliflmeleri de¤erlen-
dirdi ve 2009 y›l›ndaki bek-
lentileri aktard›.

SaSaD 
Savunma Sektörü
ile Birlikte Büyüyor
Tu¤g. (E) Küçükseyhan ve
Yazgan’›n sunumlar›nda ve-
rilen bilgilere göre; 2008 y›l›
üye kay›t faaliyetleri aç›s›n-
dan oldukça hareketli geçti.
2007 y›l› sonunda 67 olan üye
say›s› 2008 sonunda 73’e,
üye aday› say›s› da 20’den
29’a ç›kt›. Mali konular›n da
ayr›nt›lar›n›n verildi¤i su-
numlarda, kurumun bafll›ca
kaynaklar›n›n; y›ll›k aidatlar,
yeni üyelerden al›nan girifl
ücretleri ve bankadaki biri-
kimlerin faiz gelirinden olufl-
tu¤u, bu kaynaklara ek ola-
rak ise düzenlenen baz› özel
etkinlikler s›ras›nda üyelerin
katk›lar›na baflvuruldu¤u
belirtildi. Bu etkinliklere ör-
nek olarak da 23 Aral›k
2008’de Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’nda dü-
zenlenen Tek Er Modernizas-
yonu Seminer ve Sempozyu-
mu verildi. Sunumlarda öne
ç›kan di¤er konular ise flöyle:
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‹hracat Öncelikli
Hedefler Aras›nda
SaSaD’›n ihracat kurulu ta-
raf›ndan 2008 y›l›nda ihracat
aç›s›ndan hedef ülkeler ko-
nusunda yap›lan çal›flma so-
nucunda, bir dizi ülke için
bilgi dosyas› haz›rland›. SSM
Uluslararas› ‹fl Birli¤i Daire
Baflkanl›¤› ile yak›n bir ifl bir-
li¤i içinde çal›flan SaSaD, ih-
racat konusundaki internet
portal›n›n gelifltirilmesinin
yan› s›ra D›fliflleri Bakanl›¤›
ve MSB ile ortak çal›flmalar
yaparak ihracat lisans› alma
sürecinin iyilefltirilmesi ko-
nusunda faaliyetlerde bu-
lundu. 2008 y›l›nda düzenle-
nen Ürdün’deki SOFEX, Ma-
lezya’daki DSA ve Pakis-
tan’daki IDEAS fuarlar›na
SSM’nin milli kat›l›m sa¤lan-
mas›na karar vermesi ile
SOFEX ve DSA fuarlar›na Sa-
SaD temsilcileri de ifltirak
etti. SaSaD’›n Tan›t›m ve ‹h-
racat kurullar›, SSM’nin yap-
t›klar› çal›flmalara ek olarak
ihracat çal›flmalar›na destek
sa¤lad›.
MSB Savunma Sanayii D›fl
‹liflkiler Dairesi’nin koordi-
nasyonu ile 2008 y›l›nda dü-
zenlenen savunma sanayisi
ifl birli¤i toplant›lar› kapsa-
m›nda yurdumuzu ziyaret
eden Çek Cumhuriyeti, Çin
Halk Cumhuriyeti, ‹srail, Ko-
re Cumhuriyeti, Ukrayna ve
Ürdün heyetleri ile yap›lan
toplant›lara, SaSaD temsilci-
leri de kat›ld›. Bu heyetlere,
Türk savunma sektörüyle il-
gili bilgiler verildi.
Türk Savunma Sanayisi’nin
ihracat imkânlar›n›n artt›r›l-
mas›na yönelik olarak
TOBB’nin ev sahipli¤inde 13
Kas›m 2008’de düzenlenen
“NAMSA Bilgilendirme Se-
mineri”, SaSaD’›n ihracat›n
artt›r›lmas› çal›flmalar›na
güzel bir örnek olarak göze
çarp›yor. Lüksemburg’dan
gelen iki NAMSA uzman›n›n
yer ald›¤› bu etkinli¤e kat›lan
126 kifliye NAMSA çal›flmala-
r› ile ilgili bilgiler verildi. Se-
minerde, NATO’nun bar›fl
gücü olarak yüklendi¤i gö-

revlerin artt›¤›, buna ba¤l›
olarak NATO’nun tedarik ku-
rumu olan NAMSA’n›n gö-
revlerinde de baz› de¤ifliklik-
ler oldu¤u ve temin edilen
kalemlerin, savunma sanayi
d›fl›ndaki altyap›, inflaat, mo-
bilya, gibi konulara da uzan-
d›¤› vurguland›. Bu seminer-
de NAMSA’n›n sat›n alma
kurallar› ile ilgili tan›t›m›n
yan›nda gelecek döneme ilifl-
kin toplam› 1,4 milyar avroya
ulaflan ihaleler hakk›nda
önemli projeler oldu¤u bilgi-
si kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
NAMSA’ya sat›fl yap›lmas›
konusunda yürütülen yo¤un
çabalar ise olumlu sonuç
vermifl görünüyor. Afla¤›daki
grafikte görüldü¤ü üzere
ülkelerin NAMSA’yla olan
al›m ve sat›m dengesi oran-
lar›n›n verildi¤i tabloda
Türkiye’nin geliflmifl ülkeler-
le denk bir performans gös-
terdi¤i aç›k bir biçimde fark
edilebiliyor: 

NATO Kurumlar›
Mercek Alt›nda
SaSaD, bu rakamlar›n da
verdi¤i moral deste¤i ile
önümüzdeki dönemde NAM-
SA’n›n ve sat›n alma kuralla-
r›n›n genel hatlar›yla tan›t›-
m›ndan çok somut projeleri-
nin ele al›naca¤› çal›flmalar
yap›lmas›n› hedefliyor. Sa-
SaD’›n NATO kurumlar› ile
ilgili çal›flmalar› NAMSA ile
s›n›rl› de¤il. 12 fiubat 2008
tarihinde D›fliflleri Bakanl›-
¤›’nda NATO Dan›flma, Ko-
muta ve Kontrol Ajans›
(NC3A) ile ilgili düzenlenen
tan›t›m toplant›s›na savun-
ma sanayisinin kat›l›m› Sa-
SaD taraf›ndan örgütlendi.
2008 y›l›nda NATO Sanayi
Dan›flma Grubu (NIAG) çal›fl-
malar›nda da önemli gelifl-
meler kaydedildi. Bu kap-
samda MSB ve TSK içindeki
çal›flmalar›n koordinasyonu-
nu, MSB Teknik Hizmetler
Dairesi üstlendi ve sanayi ta-

raf›ndaki çal›flmalar›n koor-
dinasyonu için de MKEK Ge-
nel Müdürlü¤ü’nde NIAG
Proje Ofisi kuruldu. Kurulan
bir web sitesi ile de NIAG ra-
porlar› sanayicinin incele-
mesine sunulmaya baflland›.
2008 y›l›nda yap›lan NIAG
Genel Kurullar› öncesinde
koordinasyon toplant›lar› ya-
p›l›p toplant› gündemi ve NI-
AG Çal›flma Gruplar›’nda yü-
rütülen çal›flmalar incelendi.
Yine 2008 y›l›nda NIAG çal›fl-
malar›nda bir ilk gerçekleflti.
Türk sanayicisinin önerdi¤i
ve an›lan koordinasyon top-
lant›lar›nda ele al›nan 4 pro-
je, NIAG Genel Kurulu tara-
f›ndan benimsendi. SaSaD,
NATO Araflt›rma ve Teknolo-
ji Organizasyonu (RTO)’dan
gelen duyurular›, 2008 y›l›n-
da da üyelerine iletme¤e de-
vam etti. Avrupa Havac›l›k,
Uzay ve Savunma Sanayi
Teflkilat› (ASD) ile üyelik ilifl-
kilerini de sürdüren kurum,
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
(AB) üyesi olmamas› nede-
niyle bu konudaki çal›flma-
lardan beklentilerini ise kar-
fl›layamad›.

Ar-Ge Faaliyetlerine
Tam Destek
2008 y›l›nda Ar-Ge ve Tekno-
loji Kurulu’nu kuran SaSaD,
a¤›rl›kl› olarak Ar-Ge faali-
yetlerinin desteklenmesine
iliflkin kanunla ilgili çal›flma-
lar yürüttü. Kurul, AB 7’nci
Çerçeve Program›’na iliflkin

ÖZEL HABER
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bilgilendirme oturumlar› dü-
zenleyerek faaliyetlerine h›z-
l› bir bafllang›ç yapt›. Kurul,
2009 y›l›nda ele al›nacak ko-
nu bafll›klar›n› da belirledi.
‹çinde bulundu¤umuz y›l,
“2023 y›l›na kadar ulafl›lmas›
hedeflenen teknolojilerde
bugün geldi¤imiz noktan›n ve
önümüzdeki dönemde neler
yap›lmas› gerekti¤inin belir-
lenmesi” konusu ele al›na-
cak. Bu amaçla SSM, MSB
Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi ve
TÜB‹TAK ile çal›flmalar ya-
p›lmas› ve savunma sanayi
kurumlar›n›n bir teknoloji
dökümünün ç›kart›lmas› ön-
görülüyor.

Yan Sanayiye 
Sahip Ç›k›lmal›
Bu sunumlar›n ard›ndan ise
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar söz ald›. Henüz
2008 y›l› rakamlar› aç›klan-
mam›fl olsa da sektör olarak
iyi bir sene geçirildi¤ini ve
birçok flirketin cirolar›n› art-
t›rd›¤›n› söyleyerek konufl-
mas›na bafllayan Bayar,
2009’da küresel krizin sa-
vunma sektörü üzerindeki
olas› etkilerine de¤indi.
“Projeler planland›¤› gibi
yürüyor ve yürüyecek, kay-
naklar›m›z mevcut” diyen
Bayar, 2009 y›l›nda da sa-
vunma sanayi projelerinin
planland›¤› flekilde devam
edece¤ini öngördüklerini
söyledi. Yan sanayinin ve do-
lay›s› ile KOB‹’lerin destek-
lenmesi gerekti¤ini vurgula-
yan Bayar, ana yüklenicileri-
mizin bu kriz döneminde yan
sanayicilerine sahip ç›kma-
lar›nda fayda oldu¤unu ve
kriz süresince sektör olarak
ne yap›lmas› gerekti¤ini Sa-
SaD’›n gündemine almas›-
n›n yararl› olaca¤›n› belirtti.
“Krize ra¤men savunma
sektörü olarak geliflmenin
devam edece¤ini düflünüyo-
rum” diyen Bayar, 2008 Ara-
l›k ay›ndaki Savunma Sana-
yii ‹cra Komitesi’nde karara
ba¤lanan birçok büyük pro-
jenin de yak›nda bafllayaca-
¤›n›n alt›n› çizdi.

TÜB‹TAK’›n Gücünü
Kullanal›m
Önümüzdeki dönemde sek-
törün önceli¤inin mevcut
projelerdeki teslimatlar› ta-
mamlamak oldu¤unu kayde-
den Bayar, 2008’de teslimat
beklenen, ancak gecikmeler
yaflanan projelerde, tesli-
matlar›n 2009 y›l›nda mutla-
ka yap›lmas› gerekti¤ini vur-
gulad›. Sektör içindeki ifl bir-
li¤i ve dayan›flman›n çok
önemli oldu¤unu söyleyen
Bayar, SaSaD’›n bu noktada
güzel bir rol oynad›¤›n› be-
lirtti. Dayan›flma ve ifl birli¤i-
nin sektör içinde oldu¤u ka-
dar TÜB‹TAK gibi devlet ku-
rumlar› ile de sa¤lanmas›
gerekti¤ine de özellikle vur-
gu yapan Bayar, sözlerine
flöyle devam etti; “TÜB‹TAK

ile ifl birli¤i konusuna çok
önem veriyoruz, bu gücü
projelerimizde mutlaka kul-
lanmam›z laz›m. Önemli bir
devlet kapasitesi ve bunu
ciddi bir flekilde teflvik ediyo-
ruz. Bunlar bizim verimlili¤i-
mizi artt›racakt›r”.
Bayar, “Türkiye’nin imkânla-
r›ndan da en etkili biçimde
faydalanal›m. Biz kamu ola-
rak bu yöndeki duruflumuzu
koruyoruz, politikam›z› uygu-
lamaya devam ediyoruz. Bu-
rada bir de¤ifliklik yok” diye-
rek sözlerini noktalad›.
20’nci Genel Kurulu’nu da ge-
ride b›rakan SaSaD, 2008 y›-
l›n› gerek sektör gerekse
kurum aç›s›ndan baflar›l› ge-
çirmifl görünüyor. Küresel
ekonomik krizin etkisini tüm
dünyada hissettirmesinin

beklendi¤i 2009 y›l›nda, da-
yan›flman›n güçlendirilmesi,
özellikle ana ve alt yüklenici-
ler aras›nda sa¤l›kl› iliflkiler
kurulmas›n› hedefleyen Sa-
SaD, üzerine düflen sorum-
lulu¤un bilinci ile bu dönem-
de de tüm savunma sektörü-
ne k›lavuzluk etmeye haz›r
oldu¤unun sinyallerini verdi.
‹htiyaç ve tedarik makamla-
r›yla daha s›k› bir ifl birli¤i
içinde çal›fl›lmas›, sektörü-
müzün sorunlar›na iliflkin
çözüm önerileri gelifltirilip
ilgili makamlara sunulmas›,
ihracat ve tan›t›m konusun-
daki çaban›n artt›r›lmas› gibi
çok önemli görevlerin kendi-
sini bekledi¤ini bilen SaSaD,
ülkemizin savunma sanayi-
cisinin sesi olmaya devam
ediyor.
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Savunma Sanayisine KDV Deste¤i
Savunma sektöründen ana ve alt yüklenici firmalar›n kat›ld›¤› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 
(TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclis Toplant›s› 21 Ocak tarihinde Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar’›n da kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. SaSaD Genel Sekreter Yard›mc›s› Tu¤g. (E) Y›lmaz
Küçükseyhan’›n baflkanl›¤›nda yap›lan toplant›n›n en önemli gündem maddesi, KDV muafiyetine iliflkin
mevzuat›n son durumuydu. SSM ve ASELSAN taraf›ndan yap›lan detayl› sunumlarla, firma yetkilileri,
KDV Kanunu ile KDV Uygulama Tebli¤i aras›ndaki farklar ile KDV muafiyetinden nas›l 
yararlanabilecekleri hakk›nda bilgilendirildiler. Mevcut sistemde KDV muafiyetinin uygulanm›fl bir
örne¤i bulunmad›¤› için firmalar›n konuyla ilgili sorular›na cevap verilmeye çal›fl›larak süreci ilk gerçek-
lefltiren firman›n tecrübelerini SaSaD’a ve dolayl› olarak üye firmalara aktarmas› kararlaflt›r›larak di¤er
konuya geçildi. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine iliflkin mevzuat›n son durumu ve Ar-Ge
teflviklerinde gelinen nokta hakk›nda say›sal veriler ›fl›¤›nda bir sunum gerçeklefltiren ARGETEK Kurulu
Baflkan› Serdar Gökp›nar’›n ard›ndan firmalar›n Ar-Ge merkezi kurabilmeleri için yerine getirmeleri
gereken hususlar hakk›nda da Tu¤g. (E) Y›lmaz Küçükseyhan bilgi verdi. Murad Bayar ise bu tarz etkin-
liklere kat›lan kamu ve özel sektör firmalar› sayesinde savunma sanayimizin kendi içinde
kurumsallaflt›¤›n› ve bu sayede geri beslemelerle daha h›zl› geliflme sa¤land›¤›n› belirtti.
SSM taraf›ndan haz›rlanan ve toplant›da Sanayi Koordinasyon fiube Müdürü Demir Çi¤demo¤lu taraf›ndan
sunumu gerçeklefltirilen “Savunma Sanayii Strateji Doküman›” için ise firmalardan e¤er eksik bulduk-
lar› ve ya eklenmesini istedikleri noktalar var ise fikir bildirmeleri rica edildi. ‹lk defa gündeme gelen
KDV muafiyeti gibi yo¤un içerikli konular›n konufluldu¤u Savunma Sanayi Meclis Toplant›s›, 2009’da
görüflülecek baz› gündem maddelerinin belirlenmesinin ard›ndan sona erdi.
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Rostechnologii’nin ba¤l› ku-
ruluflu VSMPO-AVISMA
ve Boeing aras›nda im-

zalanan milyar dolarl›k söz-
leflme ile Rus firma, 2011 ila
2015 y›llar› aras›ndaki 4 y›ll›k
süre zarf›nda, yüksek kaliteli
haddelenmifl titanyum ürün-
lerini Boeing’e sa¤lamay› ta-
ahhüt etmifl oldu. Bu anlafl-
ma, ABD ve Rusya Federasyo-
nu’nun iktisadi ve ticari iliflki-
lerinde efline az rastlan›r bir
örnek olarak göze çarp›yor.
At›lan imzalar, VSMPO-AVIS-
MA ve Boeing aras›nda karfl›-
l›kl› fayda temelinde bir ifl bir-
li¤ini de teminat alt›na alm›fl
gibi görünüyor.
Rostechnologii, kuruluflunun
daha ilk aflamalar›nda oto-
motivden havac›l›k sanayine
kadar genifl bir yelpazedeki
endüstriyel potansiyelin yö-
netimini üzerine alm›fl du-
rumda. Rusya’n›n havac›l›k
firmalar›n› ayn› çat› alt›nda
toplayan United Aircraft Cor-
poration (UAC) ve ayn› ifllevi
denizcilik flirketleri için gören
United Shipbuilding Corpora-
tion (USC) ile de anlaflan
Rostechnologii, bugün arala-
r›nda enerji devleri Gazprom
ve Rosneft’in de bulundu¤u,
Rusya’n›n ilk 20 firmas›n›n
aras›nda yer al›yor.

Rus Sanayisine
Matruflka Modeli
Asl›nda Rostechnologii’nin
bu çabuk yükseliflinde, Rus-
ya’n›n dünyaca tan›nan sa-
vunma ihracat ve ithalat›ndan
sorumlu devlet kontrolünde-
ki d›fl ticaret flirketi Rosobo-
ronexport’un rolü büyük.
Rostechnologii’ye ba¤lanma-
s›n›n ard›ndan bu kuruma
önemli bir altyap› sunan Ro-
soboronexport, ayn› zamanda
yeni oluflumun örgütsel yap›-
s›ndaki geliflimin ve teknolo-
jik yenilenmenin ard›ndaki
itici güç oldu.

Rusya’n›n özel amaçl› ürün ih-
racat›nda bayrak gemisi rolü-
ne sahip olma özelli¤i ile yeni
kurulan Rostechnologii’nin ifl-
letme yap›s›n›n belkemi¤ini
oluflturan Rosoboronexport,
Rusya’n›n en büyük otomobil
üreticisi olan AvtoVAZ ve
dünyan›n en büyük titanyum
üreticisi VSMPO-AVISMA
baflta olmak üzere çeflitli si-
lah sistemleri, tank, füze ve
helikopter üreticisi firmalar›n
hisselerini de elinde bulun-
duruyor. Toplam 13 milyar
dolarl›k dev cirolar›yla tüm
bu stratejik firmalar, Rosobo-
ronexport Genel Müdürü
Sergei Çemezov’un yönlen-
dirdi¤i birkaç y›ll›k bir süreç
içerisinde tek bir çat› alt›nda
yönetilir hale geldi.

Bu sürecin sonuçlar› ise ol-
dukça etkileyici. Sürekli bü-
yüyen Rosoboronexport, 2000
y›l›nda 3 milyar dolar olan kâ-
r›n›, 2007’ye gelindi¤inde 6,2
milyar dolara ç›kart›rken, ay-
n› y›l içerisinde imzalanan
sözleflmelerin tutar› da 25
milyar dolar› buldu. Yine ayn›
y›l, Rosoboronexport bünye-
sindeki savunma sanayi fir-
malar›n›n büyüme oran› yüz-
de 15,7; ticari ürünler imal
eden flirketlerinki ise yüzde
8’den fazla oldu.

Sergei 
Çemezov’un Rolü
Rosoboronexport’un gösterdi¤i
bu yükselifl s›ras›nda yönetici
konumunda olmas›, Sergei Çe-
mezov’un Rostechnologii’nin

genel müdürlü¤üne atanmas›-
n›; böylelikle de So¤uk Savafl’›n
ard›ndan Vladimir Putin önder-
li¤inde yeniden yap›lanan ve to-
parlanan Rusya’n›n önde gelen
ve en etkili aktörlerinden biri
olmas›n› sa¤lad›.
Kuflkusuz Çemezov’un Rus-
ya’n›n en önemli kurumla-
r›ndan birinin bafl›na atan-
mas›nda, uzun y›llard›r bir-
likte çal›flt›¤› Vladimir Putin
ile olan dostlu¤unun pay› da
büyük. Bu yetenekli ve bafla-
r›l› yöneticinin, savunma
sektöründe oldu¤u kadar
tüm Rus sanayisinin geliflti-
rilmesine yönelik stratejile-
rin belirlenmesinde önü-
müzdeki y›llarda da belirle-
yici bir rol oynamas› bekle-
niyor.

ANAL‹Z
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‹leri teknoloji ürünlerin yan› s›ra savunma sistemleri 
üretimi ve ticaretinde Rus sanayisinin yeni yüzü olan
Russian Technologies State Corporation (Rostechnologii)’nin
kurulmas›na iliflkin federal yasa, 2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda
yürürlü¤e girdi. Rus savunma sanayinin yeni markas›, tüm
dünyada ad›n›n duyulmas›n› sa¤layacak ilk baflar›s›n› ise
kuruluflundan sadece 7 ay sonra kazand›.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com

XXI’inci Yüzy›l›n Devlet fiirketi: 
Russian Technologies

Rusya Federasyonu Baflbakan› Vladimir Putin ve Rostechnologii Genel Müdürü Sergei Çemezov



Tasar›m ve üretime yönelik
mühendislik sanayisinin ulu-
sal alanda ön plana ç›kar›lma-
s› gibi iddial› bir stratejiyle ha-
reket eden Çemezov, böylelik-
le Rusya’y› dünyan›n önde ge-
len endüstriyel güçleri aras›-
na sokabilecek bir çal›flman›n
alt›na da imzas›n› atm›fl du-
rumda. Ayn› zamanda dene-
yimli bir ifladam› olan Çeme-
zov, devletlerin, büyük kârla-
r›n döndü¤ü savunma sistem-
leri ticaretinden kolay kolay
vazgeçemeyece¤ini biliyor. Bu
duruma ra¤men dünyan›n ye-
nilikçi bir geliflim yolunu ka-
bul etti¤i gerçe¤i, Çemezov’un
Rus sanayisinin savunma ha-
ricindeki alanlara da yönel-
mesi stratejisine temel olufl-
turdu. Bu durum, bir krizin
efli¤inde bulunan mühendislik
sanayisi öncelikli alanlardan
biri olmak üzere, Rus ekono-
misinin yeniden yap›land›r›l-
mas› gere¤ini de beraberinde
getirdi.
Mühendislik sanayisinin bu
kapsamda yap›lacak çal›flma-
larda en üst s›ralarda yer al-
mas›n›n nedenini anlayabil-
mek için ise rakamlara bak-
mak yeterli. En iyimser tah-
minlere göre, Rusya’n›n bu-
gün ileri teknoloji sektörün-
deki pay› sadece yüzde 0,5
iken, özellikle savunma sana-
yisine yönelik ileri teknoloji
ürünlerinde bu rakam tüm ih-
racat içerisinde ancak yüzde
5’e kadar ç›k›yor.

Devlet ‹tici Güç
Bu durum karfl›s›nda kuvvetli
ad›mlar at›lmas› gerekti¤ine
inanan Çemezov, mühendislik
faaliyetleri ve ileri teknoloji
sanayilerinin yenilenmesi ve
gelifltirilmesine odaklanm›fl
durumda. Rusya’daki karar
al›c›lar›n, milyar dolarl›k yat›-
r›mlar›n gerçeklefltirilebilme-
si ve Rus mühendislik sanayi-
sinin yenilenmesinde devlet
deste¤inin tek yol oldu¤unu
düflünmesi, Rosoboronexport
temel al›narak kurulan
Rostechnologii’nin varl›k se-
bebini net bir flekilde aç›kl›yor.
Sahibi devlet olan bu kurum,

kendine ba¤l› faaliyet göste-
ren ve ço¤u savunma sanayi-
sine yönelik üretim yapan fir-
malara bir üst yap› ve uygun
koflullar sunuyor. Savunma
firmalar›n›n böyle bir çat› al-
t›nda devletin egemenlik ala-
n›nda bulunmalar›, Rus hükü-
metinin ç›karlar› ile de örtü-
flüyor.
Rostechnologii, üretim ve sa-
t›fl zincirinin Ar-Ge’den savun-
ma sistemlerinin ihracat› saf-
has›na kadarki tüm aflamala-
r›n› yönetiyor. Kurum, Rus ka-
nunlar›n›n verdi¤i yetki ile çok
çeflitli anlaflmalar› imzalama;
hisse senedi al›m› ve sat›m›;
ileri teknoloji alan›nda faaliyet
gösteren Rus ve yabanc› fir-
malara yat›r›m yapma yetkisi-
ne de sahip. Ancak savunma
sistemleri ya da bu kapsama
giren çift maksatl› ürünlere
iliflkin kontrat imzalama ve
bunlar›n ihracat/ithalat› konu-
sunda imtiyaz hakk› hala Ro-
soboronexport’a ait.
‹leri teknoloji ürünlerinin ge-
lifltirilmesi, imalat› ve ihraca-
t›n› kolaylaflt›rmay› hedefle-
yen Rostechnologii, finansal
ve iktisadi olarak Rosoboro-
nexport’un devlete ait hissele-
rinin d›fl›ndaki varl›klara da-
yan›yor. Finans kayna¤›n› gelir
temelinde sa¤layacak olan
yeni firma, ne kâr ne de zarar
prensibine göre iflletilecek.

D›fl Yat›r›m 
Teflvik Ediliyor
Rostechnologii’nin sorumlu
oldu¤u stratejik sanayiler,
özel sektörün yat›r›m›na da
aç›k. Özel sektör yat›r›mlar›-
na ise mümkün olan en elve-
riflli koflullar sa¤lan›yor. Rus
devletinin faaliyetlerini ga-

ranti alt›na ald›¤› bu firmalar,
vergi ve gümrük imtiyazlar›-
na, yat›r›m mallar›n›n tedari-
kine yönelik kredi faizi indi-
rimlerine ve di¤er baz› tefl-
viklere sahip oluyor. VSMPO-
AVISMA ve AvtoVAZ baflta ol-
mak üzere Rostechnologii’ye
ba¤l› baz› Rus firmalar›na,
Bat›l› yat›r›mc›lar flimdiden
ilgi göstermifl ve yat›r›m yap-
m›fl durumda.
Baz› Rus uzmanlara göre,
tüm Rus mühendislik sanayi-
ne ekonomik koruma sa¤la-
yabilecek tek kurulufl olan
Rostechnologii, 3 düzine hol-
ding firmas›ndan oluflan birbi-
rine ba¤l› yap›s›yla dikkat çe-
kiyor. Söz konusu holdinglerin
ba¤l› flirketleri ise uluslarara-
s› pazarlarda rekabet edebile-
cek ileri teknoloji ürünlerin
imalat›n› gerçeklefltirecek ka-
biliyetlere sahip. Bu firmala-
r›n ço¤unlu¤u elektronik, hafif
silah, mühimmat, patlay›c›,
özel kimyasallar›n üretimi ve
havac›l›k endüstrisine yönelik
parça imalat› konusunda uz-
manlaflm›fl savunma firmala-
r› iken, 7 firma ise hem askeri
hem de sivil kullan›ma yönelik
çift maksatl› ürünlerin imala-
t›na odaklanm›fl durumda.
Rosoboronexport’un Rus-
ya’daki 24 ve yurt d›fl›ndaki 44
temsilcili¤i, holding firmalar›-
na geliflmifl ve etkin bir pazar-
lama a¤› sunuyor. ‹leri tekno-
loji yo¤un ürünlerin gelifltiril-
mesi, üretimi ve sat›fl›ndaki
yasal kontrolün yerel ve ulus-
lararas› pazarlarda sa¤lan-
mas›na da öncelik verilmifl
durumda. Her ne kadar sa-
vunma yönü a¤›r bassa da bu
yeni kurulufl, ticari pazarlara
yönelik geliflmeleri de ilk kez

ray›na oturtmufl gibi görünü-
yor. Rostechnologii’ye ba¤l›
firmalar, d›fl pazarlar için
ürettikleri uluslararas› stan-
dartlardaki ileri teknoloji yo-
¤un ürünlerin teslimat›na hâ-
lihaz›rda devam ediyor. Bu
ürünler aras›nda; elektronik
tüpler, mikrodalga cihazlar,
yar› iletkenler, geliflmifl yar›
iletken tabanl› cihazlar, çeflitli
amaçlara yönelik olarak kul-
lan›labilen gaz ve kat› hal la-
zerleri, lazer jiroskoplar, çe-
flitli dijital göstergeler ve op-
tronikler de bulunuyor.

Hedefler Büyük
Rusya Federasyonu Baflkan›
Dimitry Medvedev’in yak›n ge-
lecekte imzalad›¤› kararna-
meyle 400’ü aflk›n firmay› çat›-
s› alt›na transfer eden
Rostechnologii’nin havac›l›k
sanayindeki hedefleri de ol-
dukça iddial›. Rusya, 2008’den
2012’ye kadar 400 adetten faz-
la Il-96, Tu-204, Sukhoi Super-
jet, Tu-334 ve An-148 üretme-
yi hedefliyor. Hedefler tutturu-
labildi¤i takdirde, Rusya’n›n
uluslararas› ticari uçak paza-
r›ndaki pay›n›n flimdiki yüzde
1’lik seviyesinden 2015’te yüz-
de 5’e, 2025’te ise yüzde 10’a
ç›kar›lmas› öngörülüyor.
Rostechnologii kurmaylar›,
Rus sanayisinin yenilenmesi
ve geliflime aç›k yenilikçi bir
rotaya sevk edilebilmesi için
teknoloji, finans ve yönetimi 3
ana unsur olarak tan›ml›yor.
Uluslararas› pazarda rekabet
edebilecek özelliklere sahip
Rus ürünlerini sadece bafllan-
g›ç olarak gören kurum, temel
amac›n› ileri teknoloji Rus
ürünlerine talep yarat›rken ih-
racat rakamlar›n› da artt›rma
olarak belirlemifl durumda.
Her ne kadar Çemezov’un ta-
kip etti¤i bu yeni politikalar›n
sonuçlar›n› de¤erlendirmek
için erken olsa da, Rusya gene-
linde büyük prestij sahibi olan
genel müdüre duyulan güve-
nin, Rostechnologii’yi dünyada
çok daha fazla ses getiren bir
flirket konumuna yükseltece¤i-
ni söylemek yanl›fl bir de¤er-
lendirme olmayacakt›r.
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Rostechnologii
Genel Müdürü Sergei Çemezov
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Bafllang›çta yurt d›fl›ndan temin edilen sistemlerin yer ald›¤› ordumuzun 

insans›z hava arac› (‹HA) envanterinde, milli çözümlerin a¤›rl›¤› her geçen gün

daha da art›yor. Üretim ve modernizasyon çal›flmalar›n›n yan› s›ra art›k tasar›m

kabiliyetleriyle de ad›ndan söz ettiren havac›l›k devimiz Türk Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi) da Özgün Türk ‹nsans›z Hava Arac› (T‹HA) çal›flmas› ile bu

kapsamdaki en önemli projelerden birinin alt›na imzas›n› atmaya haz›rlan›yor.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

T ürk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n orta irtifada
uzun süre görev yapa-

bilme (Medium Altitude Long
Endurance / MALE) kabiliyeti-
ne sahip bir ‹HA sistemi ge-
reksinimini milli bir ürünle
karfl›lamak için yürütülmekte
olan Özgün T‹HA Gelifltirme
Program›, 24 Aral›k 2004 tari-
hinde yürürlü¤e girmiflti. TU-
SAfi’›n ana yüklenicili¤inde
yürütülen program kapsa-
m›nda, 3 adet hava arac› pro-
totipi ile tüm yer sistemlerinin
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
(K.K.K.l›¤›), Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›) ve
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Hv.K.K.l›¤›)’n›n ortak gerek-
sinimlerine göre tasarlan›p
üretilmesi hedefleniyor.

Sistem Tan›m›
Özgün T‹HA Sistemi; Hava
Arac›, Yer Kontrol ‹stasyonu
(YK‹), Yer Veri Terminali
(YVT), Tafl›nabilir Görüntü

K›ymetlendirme Sistemi
(TGKS), Uzak Görüntü Termi-
nali (UGT) ve Otomatik ‹nifl
Kalk›fl Sistemi (O‹KS) ile çe-
flitli destek sistemlerinden
olufluyor.
Hava arac›na, önceden planl›
bir görev yüklenebildi¤i gibi
görevin uçufl esnas›nda de-
¤ifltirilebilmesi YK‹ sayesinde
gerçeklefltirilecek. Hava ara-
c›n›n tüm uçufl harekât›n›n

yönetilebilme, izlenebilme ve
kontrol edilebilme kabiliyeti-
ne sahip YK‹, araç üzerinde
yer alan faydal› yüklerin ger-
çek zamanl› izlenebilmesi ve
gerekti¤inde kontrol edilebil-
mesini de sa¤layacak. Uça¤›n
inifl-kalk›fl ifllemlerinin iflleti-
ci müdahalesi gerekmeksizin
gerçeklefltirilebilmesinden
ise sisteme entegre edilecek
O‹KS sorumlu olacak. TGKS

ise faydal› yük verileri anlam-
l› istihbarat bilgilerine dönü-
flecek flekilde detayl› çözüm-
lemeler yap›labilecek. Üst
birliklerin, ‹HA harekât›ndan
elde edilen bilgilerden fayda-
lanabilmesi ve Özgün T‹HA
Sistemi’nin üst düzeyde takip
edilebilmesi maksad›yla, ko-
muta kat› ile veri haberlefl-
mesi sa¤lanabilecek. Uç bir-
liklerin, hava arac› taraf›ndan
toplanan görüntülerden, ger-
çek zamanl› faydalanabilme-
leri amac›yla, personel tara-
f›ndan tafl›nabilen UGT’ler
kullan›lacak.
Gece ve gündüz, kötü hava
flartlar› da dâhil, keflif, gözet-
leme, hedef tespit, teflhis, ta-
n›mlama ve takip amaçl›,
gerçek zamanl› görüntü is-
tihbarat› görevlerine yönelik
gelifltirilmekte olan Özgün
T‹HA Sistemi’nde, söz konu-
su görevleri yerine getirmek
amac›yla afla¤›daki faydal›
yükler tafl›nabilecek:

TSK’n›n ‹HA Envanterine Bir

Tümüyle kompozit yap›da tasarlanan hava arac›; 
mono blok gövde, sökülebilir kanat ve V-kuyruk ile katlanabilir inifl
tak›m›, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis
kapaklar› gibi bileflenlerden oluflacak.T
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• Gündüz/K›z›lötesi/
Lazer faydal› yükü
(ASELFLIR-300T)

• SAR/GMTI- ISAR 
faydal› yükü

Belirlenen bu faydal› yükle-
rin yan› s›ra sistemin olas›
baflka faydal› yükleri destek-
lemesi de mümkün olacak.
Tümüyle kompozit yap›da ta-
sarlanan hava arac›; mono
blok gövde, sökülebilir kanat
ve V-kuyruk ile katlanabilir
inifl tak›m›, yedeklemeli kon-
trol yüzeyleri, ekipman böl-
meleri, servis kapaklar› gibi
bileflenlerden oluflacak. Ya-
p›da; kompozit ya da gere-
ken yerlerde metal bileflen-
ler, omurga, çerçeve, sehpa-

lar yer alacak. Bunlar›n yan›
s›ra araçta; uçufl kontrol bil-
gisayar›na ba¤l› çeflitli uçufl
alg›lay›c›lar› (pilot-statik
sensör, EGI (entegre
GPS/INS), hareket/s›cak-
l›k/bas›nç alg›lay›c›lar, vs.),
hareketlendiriciler, haber-
leflme ve tan›tma sistemleri,
görev kontrol, kay›t ve izle-
me sistemleri, ara yüz ünite-
leri, kontrol üniteleri gibi
aviyonik birimler bulunacak.
Gövdenin arkas›nda yer ala-
cak piston-pervaneli bir itki
sistemine sahip olmas› plan-
lanan hava arac›nda katlana-
bilir inifl tak›mlar›, gövde içi
yak›t sistemi, buzdan koru-
ma sistemleri; çevresel ko-

flulland›rma sistemleri gibi
muhtelif alt bileflenlerin yan›
s›ra hava trafik telsizi, veri
kay›t cihaz› gibi sistemler de
mevcut olacak.
Sistemin genel tasar›m›,
hava arac› ve uçufla yönelik
yer ve hava birimlerinde ça-
l›flan tüm gömülü yaz›l›m-
lar, TUSAfi taraf›ndan gelifl-
tiriliyor. Faydal› yükler, gö-
rev bilgisayar›, veri ba¤lan-
t›s› (data link), TGKS, UGT,
O‹KS, YK‹ uygulama yaz›l›m-
lar› gibi baz› di¤er alt sis-
temlerin ise yerli alt yükle-
niciler taraf›ndan gelifltiril-
mesi hedefleniyor.

Programda 
Son Durum
Oldukça kapsaml› bir öz-
gün gelifltirme projesi T‹-
HA Program›: “Kavramsal

Tasar›m”, “Ön Tasar›m”,
“Detay Tasar›m ve Gelifl-
tirme” ve “Test ve De¤er-
lendirme” safhalar›ndan
olufluyor. Bu proje safha-
lar› aras›nda ise çeflitli
teknik de¤erlendirme ki-
lometre tafllar› yer al›yor.
Proje çerçevesinde “Ön
Tasar›m Gözden Geçirme”
toplant›s›n›n, Genelkur-
may Baflkanl›¤›, K.K.K.l›¤›,
Dz.K.K.l›¤› ve SSM temsil-
cilerinin kat›l›m›yla 7-8
May›s 2008 tarihleri ara-
s›nda TUSAfi tesislerinde
gerçeklefltirilmesi ve ba-
flar›yla sonuçlanmas›n›n
ard›ndan, Detay Tasar›m
ve Gelifltirme aflamas›na
geçildi. 2010 y›l›nda ise çe-
kirdek sistem uçufl testle-
rinin gerçeklefltirilmesi
hedefleniyor.
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T‹HA Teknik Özellikler 
Servis irtifas› 9150 m (30.000 ft)

Havada kal›fl süresi 24 saat

Normal seyir h›z› >75 knot

Çevre flartlar› 15 knot yan rüzgar, 20 knot bafl rüzgar›, 

s›cakl›k, nem, ya¤mur ve buzlanma limitleri, 

MIL-HDBK-310 ile tan›mlanm›flt›r.

Gövde uzunlu¤u 10 m

Kanat aç›kl›¤› 17 m

Kanat alan› 13,6 m2

Kanat aç›kl›k oran› 22

Kanat ok aç›s› 0 °

Toplam kalk›fl a¤›rl›¤› 1500 kg

Yak›t a¤›rl›¤› 250 kg

Faydal› yük a¤›rl›¤› 200 kg

Özgün Çözüm de TUSAfi’tan

Proje kapsam›ndaki 
sistemin 
temel harekât kavram› 
ve bileflenleri

ASELFLIR-300T ve  SAR/GMTI- ISAR faydal› yüklerini
tafl›yacak sistemin, olas› di¤er faydal› yükleri

desteklemesi de mümkün olacak.



Hem sivil, hem de aske-
ri platformlarda kulla-
n›lan kokpit kontrol

sistemleri için ortaya konan
gereksinimler, askeri plat-
formlarda bulunan bir tak›m
ilave taktik ve operasyonel
fonksiyonlar haricinde, ge-
nellikle ortak oldu¤undan
her iki platformda da birbiri-
ne benzer tasar›m çözümleri
uygulanmaktad›r. Uçufl em-
niyeti ve güvenilirli¤in en ön
planda oldu¤u hava plat-
formlar›nda, pilotlar ve di¤er
uçufl mürettebat›na etkin ve
güvenilir bir insan-makine
arayüzü sunabilmek için,
kontrol ekipman› ya da kon-
trol sistemi gelifltirenlerin;
insan faktörü mühendisli¤i
kriterleri, uçufl istasyonun-
daki ayd›nlatma gereksinim-
leri, konuyla ilgili standart-
lar, mevcut uygulamalarda

karfl›lafl›lan sorunlar, arafl-
t›rma ve gelifltirme faaliyet-
leri sonucunda ortaya ç›kan
yeni edinimler hakk›nda ge-
nifl bilgi ve deneyime sahip
olmas› gerekir.
Hava araçlar›nda bulunan
çok say›daki de¤iflik sistemi
kumanda etmek, bu sistem-
lerden gelen bilgileri görün-
tülemek ve de¤erlendirmek
için pilotlar›n ve di¤er uçucu
personelin kulland›klar› kon-
trol ekipmanlar›na genel bir
ifadeyle “Kokpit Kontrol Pa-
neli” denir. Bir kokpit kontrol
paneli ekipman› genel ola-
rak; ön yüzüne gece uçuflla-
r›nda görünülürlü¤ünü sa¤-
lamak amac›yla ›fl›kland›r›l-
m›fl bir levha ile potansiyo-
metre, anahtar, dü¤me, tufl
tak›m›, gösterge, dijital ekran
vb. kontrol bileflenlerinin
monte edildi¤i bir kutudan

ibarettir. Ekipman›n arka yü-
zünde ise panelin kontrol et-
ti¤i uçak sistemleri ile elek-
triksel arayüzü sa¤layan
konnektörler bulunur. Kon-

trol kutusunun içerisinde, ön
yüzdeki kontrol bileflenleri
ile arka yüzdeki konnektörler
aras›nda mekanik ve elek-
triksel olarak arayüz sa¤la-
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Günümüzde gittikçe daha geliflmifl ve
karmafl›k hale gelen uçak sistemlerini
etkin flekilde kontrol edebilmek için 
bir o kadar geliflmifl kontrol 
ekipmanlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Özellikle yüksek performansl› yeni
nesil uçaklar›n kontrolü için ortaya
ç›kan ihtiyaçlar, beraberinde gelen 
yeni ve daha karmafl›k problemleri
çözme gere¤ini do¤urmaktad›r.
Serdar KURT* / editor@savunmahaber.com
*SELEX Komünikasyon A.fi.
Konya Yolu 25. km, 06830, Gölbafl› / ANKARA
serdar.kurt@selex-comms.com.tr

Ayd›nlatmal› Kokpit
Kontrol Panelleri

Ayd›nlatmal› Kokpit
Kontrol Panelleri



yan, kontrol panelinin teknik
fonksiyonlar›na göre tasar-
lanm›fl özel arabirimler bu-
lunur. Elektriksel arayüz ola-
rak kontrol gereksinimleri-
nin karmafl›kl›¤›na göre ana-
log ya da say›sal bir arayüz
tercih edilebilir.

Entegre 
Kontrol Panelleri
Yeni nesil hava platformla-
r›nda kullan›lan kontrol pa-
nellerinde, panelde bulu-
nan çeflitli kontrol ve gö-
rüntüleme bileflenlerinin,
uça¤›n ilgili sistemleriyle
do¤rudan veya ana kuman-
da bilgisayar› üzerinden
haberleflebilmesi, çift ta-
rafl› veri al›p veri göndere-
bilmesi için say›sal bir ara-
yüz oluflturan panele en-
tegre edilmifl bir veri yolu
modülü bulunur. Panellere
say›sal bir arayüz entegre
edilmesi panel içerisinde
yap›lan elektriksel kablola-
ma miktar›n› ciddi seviyede
azaltt›¤› için, daha hafif
kontrol panelleri üretilebil-
mesine imkan sa¤lar. Kul-
lan›lacak say›sal arayüz
için, uça¤›n ana haberlefl-
me altyap›s›na uygun ola-
rak Ethernet, CAN (Con-
troller Area Network), I2C
(Inter-Integrated Circuit),
FTP (File Transfer Proto-
col), ARINC 422, ARINC 429
(Mark 33 Digital Informati-
on Transfer System), MIL-
STD-1553 (Digital Time Di-
vision Command/Response
Multiplex Data Bus) gibi
standart veri yollar› ya da
protokoller tercih edilir. Bu
flekilde say›sal bir arayüz
entegre edilmifl olan kon-
trol panellerine “Dijital En-
tegre Kontrol Paneli (Dijital
Integrated Control Panel)”
de denir.

Ayd›nlatmal› 
Paneller
Ayd›nlatmal› panel ya da s›k
kullan›lan di¤er ad›yla ›fl›k-
land›r›lm›fl levha ise, kon-
trol panellerinin ön yüzüne
monte edilen, farkl› tekno-
lojiler kullan›larak arkadan
veya kenarlardan ayd›nlat-
maya sahip alt birimin genel
ad›d›r. Zaman zaman kon-
trol paneli ile ayd›nlatmal›
panel terimleri aras›nda bir
kavram kargaflas› da yaflan-
maktad›r. Bu kargaflay› ön-
lemek için ayd›nlatmal› pa-
neller söz konusu oldu¤un-
da daha çok ›fl›kland›r›lm›fl
levha tan›m› kullan›l›r. Ay-
d›nlatmal› panellerin tasar›-
m›, üretimi ve testleri ile il-
gili gereksinimler, daha ön-
ceden MIL-P-7788 olarak
bilinen ve günümüzde SAE
AS7788 ad›yla revize edile-
rek kullan›ma sunulmufl
havac›l›k standard›nda ta-
n›mlanmaktad›r.
SAE AS7788’de ayd›nlatmal›
paneller, panelin d›fl yüzeyi-
ne uygulanan boyalar›n rengi
ve ayd›nlatma için kullan›lan
›fl›k renklerine göre afla¤›da
s›ralanan 7 farkl› s›n›fa ayr›l-
maktad›r:
� S›n›f 1-R: Askeri 

platformlarda kullan›lan,
panelin d›fl yüzeyinin mat
siyah, iç ayd›nlatman›n ise
k›rm›z› oldu¤u paneller.

� S›n›f 1-W: Askeri 
platformlarda kullan›lan,
panelin d›fl yüzeyinin mat
siyah, iç ayd›nlatman›n ise
beyaz (s›cak beyaz) 
oldu¤u paneller.

� S›n›f 1-BW: Askeri 
platformlarda kullan›lan,

panelin d›fl yüzeyinin mat
siyah, iç ayd›nlatman›n ise
mavi filtrelenmifl beyaz
(so¤uk beyaz) oldu¤u 
paneller.

� S›n›f 1-NVIS Yeflil A:

Askeri platformlarda 
kullan›lan panelin d›fl 
yüzeyinin mat siyah, 
iç ayd›nlatman›n ise 
MIL-STD-3009’a göre 
belirlenmifl NVIS Yeflil A
renk oldu¤u paneller.

� S›n›f 2-R: Sivil 
platformlarda kullan›lan,
panelin d›fl yüzeyinin 
mat gri, iç ayd›nlatman›n
ise k›rm›z› oldu¤u 
paneller.

� S›n›f 2-W: Sivil 
platformlarda kullan›lan,
panelin d›fl yüzeyinin 
mat gri, iç ayd›nlatman›n
ise beyaz (s›cak beyaz) 
oldu¤u paneller.

� S›n›f 2-BW: Sivil 
platformlarda kullan›lan,
panelin d›fl yüzeyinin mat
gri, iç ayd›nlatman›n ise
mavi filtrelenmifl beyaz
(so¤uk beyaz) oldu¤u 
paneller.

Ayr›ca yine SAE AS7788’de
ayd›nlatmal› paneller, uygu-
lanan ayd›nlatma yöntemle-
rine göre de 5 ana tip alt›nda
ele al›nmaktad›r:
� Tip III : Tek parça plastik

paneller. Genel olarak 
ayd›nlatma için panelin ön
taraf›ndan de¤ifltirilebilir
alt ayd›nlatma birimleri
kullan›lan tipteki bu 
paneller yeni tasar›mlarda
kullan›lmamaktad›r.
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Sivil hava araçlar›nda
kullan›lan kokpit
göstergeleri ve 
kontrol panelleri

Yeni nesil hava 
platformlar›nda 
kullan›lan dijital bir entegre 
kontrol panelinin yap›s›
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� Tip IV: Tek parça entegre
telli paneller. Bu tip 
panellerde ayd›nlatma
devresi ve lambalar 
panelin içine gömülü 
olarak muhafaza edilir, 
bu yüzden gömülü 
paneller olarak da 
adland›r›l›rlar. Bu tip 
paneller de genellikle 
yeni tasar›mlarda 
kullan›lmamaktad›r.

� Tip V: Bask› devre kart›na
monte edilmifl akkor 
lambal› paneller. Bu tip
panellerde ayd›nlatma 
devresi ve akkor 
lambalar, panelin içine
entegre edilmifl ayr› bir
bask› devre kart›nda 
bulunur. Günümüzde 
üretimi yap›lan paneller
içerisinde en s›k kullan›lan
panel tiplerinden biridir.

� Tip VI: Elektro-›fl›l›fl›y›c›
(electroluminescent) lambal›
paneller. Bu tip panellerin
içerisinde ayd›nlatma için
entegre edilmifl bir 
elektro- ›fl›l›fl›y›c› lamba
bulunur. Elektro-›fl›l›fl›y›c›
lambalar›n s›n›rl› 
ömürlerinden dolay› bu

tipteki panellerin yeni 
tasar›mlarda kullan›m› 
s›n›rl›d›r.

� Tip VII: LED lambal› 
paneller. Bu tip panellerde
ayd›nlatma devresi ve
LED lambalar panelin 
içine entegre edilmifl ayr›
bir bask› devre kart›nda
bulunur. Günümüzde hava
platformundaki yeni 
uygulamalar için en çok
tercih edilen ve kullan›lan
panel tipidir.

Yukar›da da belirtildi¤i üze-
re, günümüzde tasar›m› ve
üretimi yap›lan panellerin
ço¤u Tip V (akkor lambal›)
ya da Tip VII (LED lambal›)
panellerdir. Bu paneller ge-
nel olarak; güç konnektörü
ve lambalar›n monte edildi-
¤i bir bask› devre kart› ile
bask› devre kart›n›n entegre
edildi¤i ve üzerinde marka-
laman›n bulundu¤u boyan-
m›fl akrilik levhadan oluflur.

Akrilik levha bask› devre
kart› üzerindeki ayd›nlatma
bileflenlerinden ç›kan ›fl›¤›
panelin ön yüzdeki yaz›lara,
çizgilere ve ayd›nlatmal›
kontrol dü¤melerine iletir.
Genellikle ayd›nlatmal› pa-
neller SAE AS7788’e göre
üretiliyor olsa da kullan›c›-
n›n istekleri ve gece görüfl
sistemine uyumluluk vb. gi-
bi özel gereksinimler de
dikkate al›narak uygulama-
ya has çözümler de de¤er-
lendirilir.
Yeni nesil ayd›nlatmal› pa-
nellerin tasar›m› ve üretimi
geliflmifl bilgisayar destekli
tasar›m ve üretim
(CAD/CAM) sistemleri saye-
sinde yap›l›r. Boyama ifllemi
için otomatik boyama cihaz-
lar› kullan›l›r ve boyama sü-
recinde hassasiyeti art›rmak
amac›yla sisteme entegre
edilmifl ve yine bilgisayar
destekli olarak kumanda
edilebilen yükten ba¤lafl›ml›
bir optik cihazdan (CCD) fay-
dalan›l›r. Panelin ön yüzün-
de bulunan yaz›, çizgi, logo,
grafik, vb. bilgiler lazerle ya
da CNC tezgahta markala-
n›r. Üretim esnas›nda ve
sonras›nda ayd›nlatmal› pa-
nellerin, renk, parlakl›k,
kontrast, ayd›nlatma homo-
jenli¤i ve gece görüfl siste-
mine uyumluluk gibi optik
özellikleri spektroradyo-
metre ve fotometre gibi op-
tik ölçüm cihazlar› sayesin-
de test edilir ve do¤rulan›r.

Ayd›nlatmada 
LED Teknolojisinin
Avantajlar›
Havac›l›k sektöründe 1990’l›
y›llar›n bafllar›nda LED’ler ay-
d›nlatma amac›yla kontrol pa-
nellerinde kullan›lmaya bafl-
lad›¤›nda, dünya çap›nda yeni
bir teknoloji oldu¤u için LED
üretim kapasiteleri oldukça
düflük ve bu yüzden LED mali-
yetleri oldukça yüksekti. Do-
lay›s›yla LED ayd›nlatmal› pa-
nellerin maliyetleri, akkor
lambal› ve elektro-›fl›l›fl›y›c›
lambal› panellere göre daha
yüksekti. Fakat teknoloji iler-
ledikçe ve üretim kapasiteleri
artt›kça, kullan›lan ayd›nlat-
ma teknolojileri aras›ndaki
maliyet fark› azald›. Ayr›ca
sundu¤u avantajlar ve hava
tafl›t›n›n ömrü boyunca yap›-
lan bak›m maliyetlerini ciddi
biçimde düflürdü¤ü için LED
ayd›nlatmal› paneller günü-
müzde giderek daha fazla ta-
lep görmeye bafllad›.
LED ayd›nlatmal› panellerin
sundu¤u en büyük avantaj,
güvenilirli¤inin oldukça yük-
sek olmas›d›r. Akkor lambal›
panellere k›yasla LED ayd›n-
latmal› panellerin “Program-
s›z Yap›lan De¤iflimlerin Ara-
s›ndaki Zaman” (MTBUR) ve
“Ar›zalar Aras›nda Geçen Za-
man” (MTBF) süreleri çok da-
ha yüksektir. Panellerde kul-
lan›lan de¤iflik ayd›nlatma
yöntemlerine ait kritik teknik
özelliklerin karfl›laflt›rmas›
Tablo 1’de verilmifltir.

ANAL‹Z
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Sivil ve askeri hava platformlar›nda kullan›lan tiplerde de¤iflik ayd›nlatmal› paneller

Askeri hava araçlar›nda 
kullan›lan gece görüfl sistemine uyumlu
entegre dijital kontrol panellerinden
oluflan bir cam kokpit (Airbus 
Military A400M)
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Ayd›nlatma 
Kontrol Yöntemleri
Panellerin ayd›nlatma sevi-
yelerine, sistem gereksinim-
lerine uygun olarak parlakl›-
¤› kontrol eden elektronik bi-
rimler taraf›ndan her bir ay-
d›nlatmal› panele gönderilen
güç ya da kontrol sinyalleri
sayesinde ad›m ad›m (step-
wise dim) ya da kesintisiz
(continuous dim) olarak ku-
manda edilir. Uçufl mürette-
bat›, bir veya birden fazla ay-
d›nlatma kontrolünü kullan-
mak suretiyle kokpitin iste-
nen alan›ndaki ayd›nlatma
fliddetini ve panellerin par-
lakl›¤›n› d›fl ortamdaki çevre-
sel ayd›nlanma seviyesine
ba¤l› olarak istedi¤i gibi art-

t›r›p azaltabilir. Hava tafl›tla-
r›n›n kokpitlerinde ve uçufl is-
tasyonlar›nda sa¤lanan ge-
rek birincil ayd›nlatmalar
(gösterge, ekran, enstrüman,
kontrol paneli ayd›nlatmas›),
gerekse ikincil ayd›nlatmala-
r›n (harici kokpit ayd›nlatma
ekipmanlar›) kontrol edilme-
si için, kullan›lan farkl› ayd›n-
latma teknolojilerine uygun
olarak fakl› yöntemler kulla-
n›l›r. Genel olarak kullan›lan
ayd›nlatma yöntemleri flun-
lard›r:

1. Analog Parlakl›k Kontrolü:

Uçaktan gelen parlakl›k kon-
trol geriliminin (DC veya AC)
do¤rudan ya da çevrilerek
kullan›lmas› yoluyla ayd›n-

latmal› panellerin yüzey par-
lakl›¤›n›n ayarlanmas›n› ifa-
de eder. Uygulamaya özgü
olarak belirlenen bir parlak-
l›k de¤iflim e¤risini takip
edecek flekilde elektriksel
tasar›m› yap›lan bu kontrol
yönteminde, akkor lamba ya
da LED gibi ayd›nlatma sa¤-
layan ›fl›k kaynaklar›n›n ken-
di elektriksel ve optik özellik-
leri de¤erlendirilerek girifl-
teki kontrol gerilimine uygun
bir parlakl›k de¤iflimi trans-
fer fonksiyonu elde edilir. 

2. Say›sal (Dijital) Parlakl›k

Kontrolü: Uçaktan gelen par-
lakl›k kontrol geriliminin sa-
dece kontrol sinyali olarak
kullan›ld›¤› ve bu kontrol sin-

yalinin say›sal bir veri yolu
üzerinden ayd›nlatmal› pa-
nellere iletildi¤i parlakl›k
kontrol yöntemidir. Bu yön-
temde pilot taraf›ndan kon-
trol arayüzü sayesinde ayar-
lanan parlakl›k, ayd›nlatma-
n›n sa¤lad›¤› en yüksek par-
lakl›k seviyesinin belirli bir
yüzdesine tekabül eder ve
ayd›nlatmay› sa¤layan elek-
triksel devrenin ve ›fl›k kay-
naklar›n›n harcad›¤› güç,
parlakl›k kontrol gerilimin-
den sa¤lanmaz.

3. Darbe Genifllik Modülasyonu

ile Parlakl›k Kontrolü: Genel-
likle LED ayd›nlatmal› panel-
lerin parlakl›¤›n›n kontrol
edilmesi için kullan›lan bu
yöntem iki farkl› flekilde uy-
gulanabilir. Birinci uygula-
mada ayd›nlatman›n parlak-
l›¤› harici bir darbe genifllik
modülasyonu (PWM) kontrol
ünitesi sayesinde ayarlan›r.
Kontrol ünitesi ayd›nlatmal›
panellere pilot taraf›ndan
gönderilen parlakl›k kontrol
bilgisi, kullan›lan kontrol
arayüzü vas›tas›yla uygun bir
güç sinyali gönderecek flekil-
de tasarlan›r. Bu uygulama
yönteminde ayd›nlatmay›
sa¤layan elektriksel devre-
nin ve dolay›s›yla kullan›lan
›fl›k kaynaklar›n›n harcad›¤›
güç, parlakl›k kontrol gerili-
minden sa¤lan›r. ‹kinci uygu-
lamada ise ayd›nlatmal› pa-
nellere, do¤rudan pilot tara-
f›ndan gönderilen parlakl›k
kontrol bilgisi kullan›lan
kontrol arayüzünden düflük
ak›mda darbe geniflli¤i mo-
dülasyonu uygulanm›fl bir
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TABLO 1. De¤iflik ayd›nlatma yöntemlerine ait kritik teknik özelliklerin karfl›laflt›rmas›
Kritik Özellikler Elektro-›fl›l›fl›y›c› lambal› ön paneller Akkor lambal› ön paneller LED lambal› ön paneller

Yararl› Ömür 8000 saat 100.000 saat 500.000 saat

Ar›zas›z Geçen Ortalama Süre (MTBF) 8000 saat 23.000 saat 300.000+ saat

Ortalama Güç Tüketimi 1,0 W 5,4 W 0,4 W

A¤›rl›k Mukayesesi 1 0,95 0,95

Maliyet Mukayesesi 1 0,8 0,95

Minimum Kesit Kal›nl›¤› 3,1 mm 4,6 mm 4,6 mm

Yüzey S›cakl›¤› 26°C 43°C 26°C

Tamir Edilebilirlik Tamir edilemez Lambalar de¤ifltirilebilir Lambalar de¤ifltirilebilir

Eurofighter Typhoon 
savafl uçaklar›n›n

kokpitinde bulunan 
çok fonksiyonlu 

göstergeler ve 
kontrol panelleri
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kontrol sinyali gönderilir.
‹kinci tip uygulamada ayd›n-
latmay› sa¤layan elektriksel
devre ile ›fl›k kaynaklar›n›n
harcad›¤› güç, parlakl›k kon-
trol geriliminden de¤il uça-
¤›n ana güç sisteminden sa¤-
land›¤› için, güvenilirli¤i daha
yüksek bir uygulamad›r, bu
yüzden de daha fazla tercih
edilen bir yöntemdir.

Ayd›nlatman›n 
Harmonizasyonu
Hava tafl›tlar›n›n kokpitlerin-
de sa¤lanmas› gereken ay-
d›nlatma, ortamda bulunan
ekran, gösterge ve kontrol
ekipmanlar›n›n okunabilirli-
¤ini ve uçufl mürettebat›n›
rahats›z etmeyecek en uygun
seviyede kullan›labilmelerini
sa¤layacak flekilde olmal›d›r.
Özellikle gece uçufllar›nda
tüm pilotlar ve uçufl müret-
tebat› için önemli olan ve
teknik uygulama aç›s›ndan
birbirleriyle çat›flan üç temel
görsel gereksinimden bah-
setmek mümkündür:

1. Kontrol göstergelerini
okuyabilmek ve buna göre
çeflitli kumandalar› harekete
geçirebilmek,
2. Hava tafl›t›n›n d›fl ortam›n-
da bulunan di¤er ›fl›kl› cisim
ve yerleflkeleri etkin flekilde
gözlemleyebilmek (di¤er ha-
va tafl›tlar›, yerdeki yerleflim-
ler, hareketli araçlar, vs.),
3. Gündüz yüksek ortam ay-
d›nlatma seviyelerinde ve
parlak günefl ›fl›¤›nda kontrol
göstergelerini ve panelleri
okuyabilmek.

Bir uçufl personeli için uçufl
istasyonundaki göstergeler
ile panellerdeki ayd›nlat›lm›fl
yaz›lar›n okunabilirli¤i par-
lakl›k, kontrast, görsel du-
yarl›l›k, süre ve gösterge/ya-
z›lar›n büyüklü¤ü gibi para-
metreler ile do¤rudan ba¤-
lant›l›d›r. Özellikle gece
uçufllar›nda, d›fl ortamda bu-
lunan di¤er ›fl›kl› cisimleri al-
g›layabilmek için insan gözü-
nün karanl›¤a adapte olmas›
ve adaptasyon için de yakla-

fl›k yar›m saatlik bir sürenin
geçmesi gerekti¤i göz önüne
al›n›rsa, kontrol panellerinin
ön yüzünden yay›lan ›fl›k, nis-
peten düflük seviyede olsa
bile, karanl›¤a adaptasyonu
olumsuz etkileyebilir. Panel-
ler ve göstergeler aras›ndaki
parlakl›k fark› ise, hem pilot-
lar›n ve uçufl mürettebat›n›n
dikkatini da¤›tmas› aç›s›ndan
hem de di¤er gösterge ve pa-
nellerin okunabilirli¤i aç›s›n-
dan dikkat edilmesi gereken
bir konudur. ‹flte bu yüzden,
özellikle hava tafl›tlar›n›n
kokpitlerinde ve uçufl istas-
yonlar›nda bulunan enstrü-
man, gösterge ve panel ay-
d›nlatmalar›n›n uygun bir bi-
çimde dengelenmesi, di¤er
bir deyiflle harmonize edil-
mesi flartt›r. Ayr›ca tüm
anahtar kolu, kontrol dü¤-
mesi, sayaç vb. kontrol bile-
flenlerinin de ayn› flekilde ay-
d›nlat›lmas› ve hatta gündüz
görülebilmesi flart olan kon-
trollerin gece de, gerek
ön/yan camlardan gerekse
kanopiden kaynaklanabile-
cek yans›malardan olumsuz
etkilenmeyecek flekilde ve
ayn› seviyede görülebilir ol-
mas› gerekir.
Günümüzde, özellikle hava
platformlar›nda, yukar›da
özetle belirtilen avantajlar›n-
dan dolay› LED ile ayd›nlat-
ma teknolojisi, daha önce
üretilmifl ve kullan›lmakta
olan kontrol panellerinin ye-
nilenmesi ve modernize edil-
mesi faaliyetlerinde de s›k-
l›kla tercih edilmektedir. Bu

tür modernizasyon faaliyet-
leri sonras›nda, farkl› ayd›n-
latma teknolojilerinin kulla-
n›ld›¤› kontrol panellerinin
ayn› ortamda kullan›lmas›
gereklili¤i ve dolay›s›yla or-
tamdaki ayd›nlatman›n har-
monize edilmesi gereklili¤i
ortaya ç›kmaktad›r. Akkor
lamba ayd›nlatmal› kontrol
panellerin bulundu¤u bir
uçufl istasyonuna ayn› za-
manda LED ayd›nlatmal› bir
kontrol paneli de tak›lacak-
sa, LED ayd›nlatmal› panelin
parlakl›¤› ve parlakl›¤›n de¤i-
flim e¤risinin akkor lambal›
ayd›nlatma ortam›na adapte
edilmesi, ortamda homojen
ve düzenli bir ayd›nlatma
sa¤lamak için gereklidir. Ak-
kor lamba ve LED ayd›nlat-
mal› kontrol panellerinde öl-
çülen parlakl›k de¤iflim e¤ri-
leri grafik 1’de gösterilmifltir.

Do¤ru Uygulaman›n
Önemi
Günümüzde ayd›nlatmal›
kokpit kontrol paneli tekno-
lojisi, havac›l›k sektörü içeri-
sinde ciddi birikim, tecrübe

ve uzmanl›k gerektiren
önemli bir faaliyet alan›d›r.
Sektörde faaliyet gösteren
hava tafl›t› üreticisi ve aviyo-
nik cihaz üreticisi firmalar
aras›nda özellikle son za-
manlarda ortaya ç›kan e¤i-
lim; kontrol panellerinin ta-
sar›m›, gelifltirilmesi, dokü-
mantasyonu ve üretimi gibi
mühendislik faaliyetlerinde
yine havac›l›k sektöründe fa-
aliyet gösteren ve insan-ma-
kine arayüzü (HMI) ile ayd›n-
latma ekipmanlar› konusun-
da uzmanlaflm›fl olan alt
yüklenici firmalardan destek
almak yönündedir. Bu ger-
çeklerle birlikte hava plat-
formlar›nda kullan›lan kon-
trol panellerinin pilotlar aç›-
s›ndan tafl›d›klar› kritik rol
göz önüne al›nd›¤›nda, pilot-
lar›n güvenli ve etkin kullan›-
m›n› sa¤layabilmek için bu
teknolojinin tüm ayr›nt›lar›y-
la bilinmesi, gereksinimleri-
nin çok iyi anlafl›lmas›; bu-
nun sonucunda da belirlenen
kriterlere ve standartlara
göre do¤ru bir biçimde uygu-
lanmas› flartt›r.
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General Requirements for Aircraft
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� Pieroway, C., Night Vision Imaging
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Grafik 1. Akkor lamba ve LED ayd›nlatmal› kontrol panellerinde ölçülen parlakl›k
de¤iflim e¤rilerinin karfl›laflt›rmas›
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T akvimler 8 fiubat 1904 tarihini gösterdi¤inde, Japonya,
ani bir bask›nla Rusya’n›n Uzak Do¤u Filosu’nun ana
üssü olan Port Arthur’a taarruz etti. Rus Donanmas›’n›n

önemli kay›plar vermesi ile sonuçlanan ve 1904-1905 Rus-Ja-
pon Savafl›’n›n bafllang›c› olan bu taarruz, ayn› zamanda mu-
harebe destek gemilerinin kullan›m›nda çarp›c› bir örne¤in
yaflanmas›na vesile oldu.
Öyle ki Japon Donanmas› karfl›s›nda yetersiz kalan Uzak Do-
¤u Filosu’nu takviye etmek isteyen Çar II. Nikolay, Finlandiya
Körfezi’ndeki Kronstadt Deniz Üssü’nde konufllu bulunan Bal-
t›k Filosu’nun bir bölümünün bölgeye gönderilmesi emrini
verdi. ‹ntikal için haz›rl›klar yap›ld› ve Oramiral Zinoviy Petro-
viç Rojestvenski komutas›nda büyük bir güç topland›. Ancak,
‹ngiltere’nin Süveyfl Kanal›’ndan geçifle izin vermemesi, büyük
bir sorun yaratm›flt›. Bu durumda Ruslar’›n, Afrika K›tas›’n›n
en güney ucunda bulunan Ümit Burnu’nu dolaflmak ve yakla-
fl›k 30.000 km’lik bir yolu kat etmekten baflka bir seçenekleri
kalm›yordu. Buharla çal›flan gemilerin, ikmal yapmadan bu
mesafeyi aflamayaca¤› ise aç›kt›.
Bu sorunun afl›lmas› için ilk olarak Fransa ile görüflüldü
ve rota üzerinde bulunan bu ülke sömürgelerinin limanla-
r›ndan yararlan›lmas› için anlaflmaya var›ld›. Daha sonra
ise Almanya ile müzakere edildi ve yap›lan anlaflma ile
Hamburg-America Line firmas›n›n sa¤layaca¤› 60 adet
kömür gemisinin, tarafs›z limanlarda veya aç›k denizde

Rus filosuna ikmal yapmas› kararlaflt›r›ld›. Nitekim Rus-
lar, 30 A¤ustos 1904 tarihinde yola ç›kt› ve Rus Donanma-
s›’na ikmal yapan kömür gemileri de, donanma operas-
yonlar›nda muharebe destek gemilerinin ne denli önemli
oldu¤unu gösteren bir örnek olarak haf›zalardaki yerini
ald›.

Denizafl›r› topraklarda gerçeklefltirilen
donanma operasyonlar› söz konusu
oldu¤unda, muharebe sahas›nda lojistik
deste¤in kesintisiz olarak sa¤lanmas›
önemli bir faktördür. Anavatandan uzak
yerlerde ikmal için her zaman güvenli 
bir liman bulunamayaca¤›n› bilen 
denizci milletler, bu sorunu, donanma 
operasyonlar›n›n vazgeçilmezleri
aras›nda bulunan muharebe destek
gemileri ile çözmektedir.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Donanma Operasyonlar›n›n 
Gizli Kahraman›: 
Muharebe Destek Gemileri
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U-Boat’lar›n Ard›ndaki Güç
Rus-Japon Savafl›’nda bu denli etkili kullan›lan ve neredeyse
imkâns›z say›labilecek bir mesafenin kat edilmesini sa¤layan
muharebe destek gemileri, izleyen dönemde de etkinliklerini
kan›tlamay› sürdürdü. Bunun en iyi örneklerinden bir di¤eri de
‹kinci Dünya Savafl› oldu. Savafl s›ras›nda Almanlar, U-boat
olarak adland›r›lan denizalt›lar ile Atlantik Okyanusu’ndaki
müttefik nakliye konvoylar›na ard› arkas› kesilmeyen taarruz-
lar gerçeklefltirdi. Alman denizalt›lar›n›n bu derece etkili ol-
mas›n›n ard›ndaki güç, aç›k denizde sa¤lanan kesintisiz lojis-
tik destekti. Zira Atlantik Okyanusu’nda görev icra eden deni-
zalt›lar›n, yak›t ve mühimmat ikmali için Almanya veya Fran-
sa’daki üslerine dönmesi haftalar alabilir, bu da operasyonel
aç›dan büyük s›k›nt›lar do¤mas›na neden olabilirdi. Bunun bi-
lincinde olan Almanlar, muharebe destek gemileri ve ilerle-
yen süreçte de destek denizalt›lar›n› hizmete alm›fl, böylece
Atlantik Okyanusu’nda gerçeklefltirilen ikmaller ile limana
dönmeden uzun süreli görevler icra edebilmifltir.
Muharebe destek gemilerinin günümüz donanma operasyon-
lar›ndaki rolünün en aç›k flekilde görüldü¤ü yer ise Falkland
Savafl› oldu. Bu savaflta, ‹ngiliz Kraliyet Donanmas› anavatan-
dan yaklafl›k 13.000 km uzakl›ktaki bir yerde konuflland›r›ld›.
‹ngilizler’e bu imkân› veren ve anavatandan çok uzak bir böl-
gede harekât icra edilebilmesini sa¤layan yine muharebe des-
tek gemileri oldu. Zira ne kadar geliflmifl silah sistemlerine
sahip olursa olsun, 6 hafta süren bir savaflta ikmal olanaklar›
olmayan bir donanman›n, böyle bir harekât› gerçeklefltirmesi-
nin mümkün olmayaca¤› ortadayd›.

Farkl› Tasar›mlar
Günümüzde muharebe destek gemileri, tasar›m aç›s›ndan te-
mel olarak 2 ayr› kategoride de¤erlendirilebilir. Birincisi, ticari
olarak tasarlanm›fl gemilerin tadil edilerek bu amaçla görev-
lendirilmesi, di¤eri ise özel olarak tasarlanm›fl gemilerin bu ifl
için kullan›lmas›d›r. Genelde birinci kategori içinde yer alan
gemiler, ilk al›m maliyetlerinin ve iflletim giderlerinin düflük
olmas› sebebiyle tercih edilir. ‹kinci kategoride yer alanlar ise
a¤›rl›kl› olarak al›m gücü yüksek ve denizafl›r› operasyonlar
yapmay› hedefleyen ülkeler taraf›ndan tercih edilmektedir.
Ayn› flekilde muharebe destek gemileri, infla edilme amaçla-
r›na göre de farkl› kategorilerde incelenebilirler. Örne¤in sa-
dece akaryak›t tafl›yan tankerler olabildi¤i gibi, muharebe sa-
has›ndaki görev kuvvetinin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlar›n› karfl›-
layan çok amaçl› gemiler de olabilmektedir. Nitekim ikinci s›-
rada bahsedilen bu gemilerde; akaryak›ttan mühimmata, ku-
ru yükten dondurulmufl g›daya kadar hemen her tür yük tafl›-
nabilmektedir.

Son olarak muharebe destek gemileri tonajlar›na göre de
kendi içinde s›n›fland›r›labilir. Öyle ki infla amac› hücumbot ve
korvet benzeri platformlar›n desteklenmesi olan bir gemi ile
uçak gemisi veya amfibi taarruz gemisi gibi donanma unsur-
lar›n› desteklemek için infla edilen bir geminin tonaj ve tafl›ma
kapasitesi aç›s›ndan birbirinden farkl› olmas› do¤ald›r.

Öncelikli Hedef
Askeri literatürdeki “stratejik sistem” tan›mlamas›n›n en iyi
örneklerinden olan muharebe destek gemileri, savafl zaman›
kullan›ld›klar›nda gerçek bir kuvvet çarpan› niteli¤i tafl›r ve
donanma operasyonlar›n›n limanlara ba¤l› kalmaks›z›n icra
edilmesini sa¤lar. Bu yap›s›yla muharebe destek gemileri, ha-
s›m gücün öncelikli hedefleri aras›nda yer al›r. Zira bu gemi-
lerin kaybedilmesi, operasyonel anlamda büyük s›k›nt›lar›n
do¤mas›na neden olacak ve ikmal için limana dönmek zorun-
da kalan savafl gemileri, muharebenin en s›cak döneminde
uzun bir süre görev d›fl› kalacakt›r. Kald› ki gemilerin ikmal
için limana dönme mecburiyetinde olmas›, baflka sorunlar› da
beraberinde getirecektir. Limanlar ve liman yaklaflma sular›
savafl gemileri için en riskli bölgelerdir. Muharebe esnas›nda
gemilerin ikmal amac›yla limana dönmesi, has›m gücün iflini
kolaylaflt›racak ve liman yaklaflma sular›nda pusuya yatan
düflman, bu gemileri hedef olarak seçebilecektir.
Geçmifl dönemlerde yaflanan operasyonlardan elde edilen is-
tatistiklere göre, muharebe sahas›ndaki bir uçak gemisi, sa-
hip oldu¤u hava gücünü operasyonel halde tutabilmek için or-
talama 3 gün içerisinde uçak yak›t› ve mühimmat ikmali yap-
maya ihtiyaç duymaktad›r. En son teknolojiler ile donat›lan ve
2014 y›l›ndan sonra hizmete girmesi beklenen ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›’n›n Queen Elizabeth s›n›f› yeni nesil uçak gemile-
rinde bile, bu sürenin 7 günü geçmeyece¤i söylenmektedir.
Ayn› flekilde günümüzde korvet veya f›rkateyn büyüklü¤ünde-
ki bir platformun yaklafl›k 10 ila 14 gün içerisinde ikmal yap-
mas› gerekmektedir. Öyle ki Türk Deniz Kuvvetleri için halen
infla çal›flmalar› devam eden M‹LGEM s›n›f› korvetlerde, hiçbir
ikmal yapmadan denizde kal›fl süresinin 10 gün olmas› öngö-
rülmektedir.
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So¤uk Savafl Dönemi
So¤uk Savafl dönemindeki muharebe destek gemilerinin tasa-
r›mlar› incelendi¤inde, ABD ile Sovyet sistemleri aras›nda baz›
farkl›l›klar oldu¤u göze çarpar. Bu ayr›flman›n alt›nda her iki
gücün donanma operasyonlar›na yönelik bak›fl aç›lar› bulunur.
Denizafl›r› operasyonlar düzenleyecek flekilde haz›rl›klar ya-
pan Amerikan Donanmas›, a¤›rl›kl› olarak uçak gemisi muha-
rebe gruplar› ve amfibi görev kuvvetleri biçiminde organize ol-
mufltur. Böylesi bir gücün harekât icra edebilmesi için lojistik
deste¤in öneminin bilincinde olan ABD, So¤uk Savafl boyunca
ticari gemiler kadar, özel olarak bu ifl için tasarlanm›fl muha-
rebe destek gemilerini de envanterine alm›flt›r. Nitekim hiz-
mete al›nan bu gemilerin ortak özellikleri, büyük tonaja sahip
olmalar› ve hemen her tür yükü tafl›yabilmeleridir.
Öte yandan a¤›rl›kl› olarak k›ta savunma ve nükleer denizatl›-
lar›n cayd›r›c›l›¤› temelinde flekillenen Sovyet Donanmas›,
ABD’den farkl› olarak ticari gemileri tadil ederek kullanmay›
tercih etmifltir. Sovyet Donanmas›, say›sal üstünlük doktrinine
göre yap›lanm›flt›r. Tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan Amerikan Do-
nanmas›’ndaki muadilleri ile karfl›laflt›r›lamayacak olan bu
gemilerin temel görevi de aç›k denizlerdeki nükleer denizatl›-
lara ve onlar› koruyan su üstü platformlara lojistik destek
sa¤lamak olarak belirlenmifltir.

‹lgi Art›yor
So¤uk Savafl sonras› dönemde, büyük tonajl› ve hemen her tür
yükü tafl›yabilen muharebe destek gemilerine olan ilginin art-
t›¤› gözlemlenmektedir. Günümüzde muharebe destek gemi-
lerine yönelik ilginin artmas›ndaki en önemli nedenlerden bi-
risi, donanmalar›n bar›fl› koruma operasyonlar›na daha fazla
destek vermeye bafllamas› ve bu amaçla anavatandan uzak
yerlerde konuflland›r›lan su üstü ve su alt› platformlar›n›n lo-
jistik destek ihtiyac›n›n karfl›lanmas›d›r. 
Di¤er bir neden ise özellikle Uzak Do¤u ülkelerinin, denizafl›r›
harekât icra etme yeteneklerini gelifltirmek, k›ta savunmas›
ve uluslararas› alanda daha etkili aktörler olabilmek için do-
nanmalar›na yapt›klar› büyük yat›r›mlard›r. Çin ve Hindistan’›n
bafl›n› çekti¤i bu ülkeler, vurucu güçlerini artt›rmak için uçak
gemisi ve nükleer denizalt›lar dahil olmak üzere hemen her
tür platformu hizmete almaktad›rlar. Bu platformlar› hizmete
alman›n ve aç›k denizlerde harekât icra etmek istemenin so-
nucu olarak muharebe destek gemilerinin envantere girmesi
ise kaç›n›lmaz hale gelmektedir.

Aç›k Denizlere Do¤ru
Uzun y›llard›r savunmaya dönük bir yap›lanma benimseyen
Türk Deniz Kuvvetleri, So¤uk Savafl boyunca muharebe des-
tek gemilerine fazla ilgi göstermemifltir. Var olan destek ge-
mileri, tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan k›s›tl› imkânlar sunman›n
ötesinde, a¤›rl›kl› olarak limanlarda görev yapacak özelliklere
sahiptir. Asl›nda bu durum, Türk Deniz Kuvvetleri’nin So¤uk
Savafl dönemindeki doktrinleri ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. O
dönem anavatan› savunacak flekilde yap›lanan Türk Deniz
Kuvvetleri, NATO ve ABD’nin 6. Filosu ile müflterek harekât ic-
ra etmeyi öngörmektedir. Aç›k denizde görev yapacak gemile-
rin ikmalinin de bu unsurlar taraf›ndan gerçeklefltirilmesi
planlanmaktad›r.
Ancak 1980’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren de¤iflen harekât
stratejilerinin sonucu olarak, büyük tonajl› ve hemen her tür
yükün tafl›nabildi¤i muharebe destek gemilerinin al›nmas›
gündeme gelmifltir. Bu süreç, Akar s›n›f› gemilerin hizmete
al›nmas› ile somutlaflm›flt›r. Önümüzdeki dönemde bu tip ge-
milerden daha fazla al›nmas› da kuvvetle muhtemeldir.
Her ne kadar bu görev için kullan›lsalar da, daha küçük tonaj-
l› muharebe destek gemileri, sadece aç›k denizlerde ikmal
yapmak için tasarlanm›fl büyük tonajl› muharebe destek ge-
milerinin konu al›nd›¤› bu çal›flman›n kapsam› d›fl›nda tutul-
mufltur.
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Alman Deniz Kuvvetleri’nin en büyük su üstü platformlar›
olan bu gemiler, a¤›rl›kl› olarak Birleflmifl Milletler veya

NATO operasyonlar› çerçevesinde görev yapan donanma
unsurlar›na lojistik destek verme amac›yla kullan›lmakta-
d›rlar. Birim maliyeti yaklafl›k 130-140 milyon avro olan Ber-
lin s›n›f› gemilerden toplam 2 adet infla edilmifltir. Bu gemi-
lerden birincisinin ad› Berlin (A 1411), ikincinin ise Frankfurt
Am Main’dir (A 1412). Gemilerde hava kontrol ve seyrüsefer
radarlar› bulunmaktad›r. Helikopter pisti de olan gemilerde,
2 adet NH 90 veya Sea King helikopteri konuflland›r›labil-
mektedir. Berlin s›n›f› gemilerin performans› Alman Donan-
mas›’n› memnun etmifl olacak ki önümüzdeki dönemde bu
gemilerden 1 adet daha infla edilmesi planlanmaktad›r. Ara-
dan geçen 10 y›l›n ard›ndan, infla maliyeti yaklafl›k üçe kat-
lanan bu geminin 350 milyon avro’ya mal olmas› ve ad›n›n da
Bonn (A1413) olmas› beklenmektedir.

Berlin (Type 702)

Yüksek süratli muharebe destek gemileri olarak da ta-
n›mlanan Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin en büyük lojistik

destek gemileri olan Supply’ler, uçak gemisi muharebe
gruplar›na lojistik destek sa¤lama amac›yla dizayn edilmifl-
tir. 2005 y›l›nda hizmet d›fl›na ç›kar›lan Sacramento s›n›f›
muharebe destek gemileri temel al›narak tasarlanmakla
birlikte, baflta tahrik sistemi olmak üzere birçok aç›dan
farkl›l›klara sahiptirler. Bu s›n›f gemilerden toplam 4 adet
hizmete al›nm›flt›r. Bunlar s›ras›yla; Supply (T-AOE 6), Raini-
er (T-AOE 7), Arctic (T-AOE 9) ve Bridge’dir (T-AOE 10). Ge-
milerde; hava kontrol, yüzey arama, at›fl kontrol ve seyrüse-
fer radarlar› bulunmaktad›r. 3 adet CH-46E Sea Knight heli-
kopterinin de görev yapt›¤› bu gemiler, halen Amerikan Do-
nanmas›’n›n Deniz Nakliye Komutanl›¤› bünyesinde hizmet
vermektedir.

Supply

Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin en yeni lojistik destek ge-
mileridir. Envanterdeki Mars, Sirius ve Kilauea s›n›f› ge-

milerin kullan›m ömürlerinin sonuna gelmesi sebebiyle hiz-
mete al›nmaktad›rlar. Ayr›ca Henry J. Kaiser s›n›f› gemiler-
le birlikte görev yapt›klar›nda, Sacramento s›n›f› gemilerin
yerine de kullan›labilmektedirler. Zira Lewis and Clark /
Henry J. Kaiser kombinasyonu, tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan
Sacramento s›n›f›na eflit kabiliyet sunmaktad›r. 2008 y›l› iti-
bariyle bu s›n›f gemilerden 6 adet hizmete girmifltir. Halen
infla süreci devam eden ve siparifl verilmesi düflünülenlerle
birlikte toplamda 14 adet geminin hizmete al›nmas› planlan-
maktad›r. S›n›fa ad›n› da veren ilk geminin ad› Lewis and
Clark’d›r  (T-AKE 1). Hizmete giren di¤er gemilerin adlar› ise
Sacagawea (T-AKE 2), Alan Shepard (T-AKE 3), Richard E.
Byrd (T-AKE 4), Robert E. Peary (T-AKE 5) ve Amelia Ear-
hart’d›r (T-AKE 6). Lewis and Clark s›n›f› gemilerde 2 adet
MH-60 helikopteri de görev yapmaktad›r.

Lewis And Clark
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Berlin (Type 702)

Flensburger / Almanya

2001

173,7 m / 24 m / 7,4 m

20.240 t

2 x MAN 12V 32/40 dizel, 2 flaft

20 knot

139 (12 subay)

9540 ton akaryak›t, 450 ton su, 280 ton g›da, 160 ton mühimmat

4 x MLG 27 mm top 
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Lewis and Clark

National Steel and Ship Building / ABD

2005

210 m / 32,2 m / 18 m

41.000 t

4 x MAN BW 9L and 8L 48/60 dizel elektrik, 1 flaft

20 knot

172 (31 subay)

5463 ton kuru yük, 2390 ton akaryak›t

Yok
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Supply

National Steel and Ship Building / ABD

1994

230 m / 32,6 m / 11,8 m

50.700 t 

4 x General Electric LM2500 gaz türbin, 2 flaft

26 knot

176 sivil, 27 asker

24.800 ton akaryak›t, 400 ton dondurulmufl g›da, 250 ton muhtelif kargo, 

1800 ton mühimmat

1 x Mk29 Sea Sparrow, 2 x Phalanx CIWS, 2 x 25 mm Bushmaster top,

4 x 12,7 mm makineli tüfek
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Henry J. Kaiser s›n›f› gemi-
lerin temel tasar›m ama-

c›, denizafl›r› bölgelerde ope-
rasyon yapan Amerikan Do-
nanmas›’na ba¤l› unsurlar›n
dizel ve uçak yak›t› ihtiyac›n›
karfl›lamakt›r. Gemiler, kulla-
n›m ömürlerinin sonuna ge-
len Mispillion ve Neoshu s›n›-
f› tankerlerin yerine hizmete
al›nm›flt›r. Hizmete ilk al›nan gemi olan Henry J. Kaiser’de (T-
AO 187) karfl›lafl›lan teknik problemler, infla program›n›n öngö-
rülenden daha uzun sürmesine ve geminin tafl›ma kapasitesi-
nin belli oranda azalmas›na neden olmufltur. Orijinal plana gö-
re, bu s›n›f gemilerden 18 adet al›nmas› düflünülmüfltür. Ancak
donanman›n de¤iflen harekât ihtiyaçlar› nedeniyle son 2 gemi-
nin al›nmas›, infla süreci devam ederken iptal edilmifltir. Henry
J. Kaiser, efl zamanl› olarak 2 gemiye dizel ve uçak yak›t› akta-
rabilmektedir. Bu s›n›f gemilerde helikopter hangar›na yer ve-
rilmemifltir. Ancak 1 adet orta s›n›f helikopterin inifl/kalk›fl ya-
pabilece¤i bir pist bulunmaktad›r. Günümüzde bu s›n›f gemiler-
den 13 adedi halen hizmettedir. Bu gemiler; John Lenthall (T-
AO 189), Walter S. Diehl (T-AO 193), John Ericsson (T-AO 194),

Leroy Grumman (T-AO 195), Kanawha (T-AO 196), Pecos (T-AO
197), Big Horn (T-AO 198), Tippecanoe (T-AO 199), Guadalupe
(T-AO 200), Patuxent (T-AO 201), Yukon (T-AO 202), Laramie (T-
AO 203) ve Rappahannock (T-AO 204)’tür.

Henry J. 
Kaiser
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Henry J. Kaiser

Avondale / ABD

1986

206,5 m / 29,7 m / 10,9 m

40.700 t - 42,000 t

2 x Colt-Pielstick 10PC4.2 V 570 dizel, 1 flaft

20 knot

96 sivil, 23 asker

25.250 ton akaryak›t, 1000 ton ya¤, 4000 ton su

Yok

Sirius (O 266),
Kraliyet Avus-

tralya Donanma-
s›’n›n emektar
Westralia (O 195)
s›n›f› muharebe
destek gemisinin,
2006 y›l›nda en-
vanter d›fl›na ç›-
kar›lmas› üzerine hizmete girmifltir. Gemi, temel olarak ticari
tankerlerin askeri standartlar düflünülerek tadil edilmifl bir ver-
siyonudur. Asl›nda donanma, ilk baflta özel olarak muharebe
destek amaçl› tasarlanm›fl bir gemi hizmete almay› planlam›flt›r.
Ancak yap›lan hesaplamalarda, halen infla edilmekte olan ticari
bir geminin al›nmas›n›n daha uygun olaca¤› sonucuna var›lm›fl-

t›r. Bu seçim, öngörülen infla sürecini 3 y›l k›saltm›flt›r. Ayr›ca sa-
vunma bakanl›¤›n›n bu ifl için ay›rd›¤› bütçenin de sadece yar›s›-
n›n kullan›lmas› sa¤lanm›flt›r. Sirius, efl zamanl› olarak 2 adet
gemiye ikmal yapabilecek kabiliyettedir. 1 adet orta s›n›f helikop-
terin inifl/kalk›fl yapabilece¤i bir pistte sahip olan gemide heli-
kopter hangar› yoktur.

Sirius

Almirante Gastao Motta (G 23), Brezilya Donanmas›’nda en
son hizmete al›nan muharebe destek gemisidir. Gemi, temel

olarak ticari tankerlerin askeri amaçlarla tadil edilmifl versiyo-

nu olup, dizel yak›ta
ek olarak uçak yak›t›
da tafl›yabilmektedir.
Bu özelli¤i, Sao Polo
uçak gemisi komuta-
s›ndaki görev kuvveti-
nin yer alaca¤› tüm
operasyonlarda ge-
rekli lojistik deste¤in
verilebilmesini sa¤lamaktad›r. Brezilya Donanmas›, Almirante
Gastao Motta envantere girdi¤inde emektar Marajo (G 27) mu-
harebe destek gemisini hizmet d›fl›na ç›karmay› planlam›flt›r.
Ancak de¤iflen harekât ihtiyaçlar› ve artan denizafl›r› operasyon-
lar, günümüzde her iki geminin birlikte kullan›lmas› gere¤ini
beraberinde getirmifltir.

Almirante Gastao Motta
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Sirius

Hyundai / Kore Cumhuriyeti

2006

191,3 m / 32 m / 11 m

25.000 t

1 x Hyundai B&W6S50MC dizel, 1 flaft

16 knot

60

Yok
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Almirante Gastao Motta

Ishibras / Brezilya

1991

135 m / 19 m / 7,5 m

10.320 t

2 x Wartsila 12V32 dizel, 1 flaft

20 knot

121 (13 subay)

5000 ton s›v› yük, 200 ton kuru yük

2 x 12,7 mm makineli tüfek
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Tayland Kraliyet Donanmas›’n›n 1996 y›l›nda hizmete ald›-
¤› Similan (Hudong 871) s›n›f› muharebe destek gemisi ile

benzerlikler tafl›yan bu gemilerden, toplam 2 adet infla edil-
mifltir. ‹nfla edilen bu gemilerden ilki, s›n›fa da ad›n› veren Qi-
andaohu (886), di¤eri ise Weishanhu’dur (887). Qiandaohu’la-
r›n temel görevi, Çin Donanmas›’n›n muhrip ve f›rkateynleri-
ne ikmal yapmakt›r. Bu amaçla efl zamanl› olarak 2 gemiye
ikmal yapabilen Qiandaohu’lar, pist ve 2 adet helikopter kapa-
siteli hangarla donat›lm›fllard›r. Çin Donanmas›, Qiandao-
hu’lar›n sahip oldu¤u imkân ve kabiliyetler ile denizden stra-
tejik intikal kabiliyetini önemli ölçüde artt›rm›flt›r. Bunun en
güzel örneklerinden birisi, Temmuz 2007 tarihinde Guang-
zhou (168) güdümlü mermi muhribinin bu s›n›f gemilerin ikin-
cisi olan Weishanhu’nun eflli¤inde Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya
ve Rusya’ya gerçeklefltirdi¤i ziyarettir. Bu konudaki bir di¤er
örnek ise Aral›k 2008 tarihinde Çin Donanmas›’na ait 2 adet
muhribin, yine ayn› geminin eflli¤inde Somali’deki korsan sal-
d›r›lar› nedeniyle bölgeye konuflland›r›lmas›d›r.

Qiandaohu (Fuchi)

Qinghaihu (885), Çin Donanmas›’n›n en büyük su üstü
gemisi olup, Sovyetler Birli¤i’nin Komandarm Fedko

s›n›f› ticari tankerlerinin askeri amaçlarla tadil edilmifl
versiyonudur. Asl›nda Sovyet Donanmas› için infla edilme-
ye bafllanm›fl, ancak 1991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin da-
¤›lmas› üzerine tamamlanamam›flt›r. 1993 y›l›nda Çin, in-
fla aflamas›nda yar›m kalan gemiyi sat›n alm›fl ve k›sa bir
süre içinde tamamlayarak hizmete sokmufltur. Qinghaihu,
iskele ve sancaktan olmak üzere, efl zamanl› olarak 2 ay-
r› gemiye ikmal yapabilmektedir. Ayr›ca k›ç taraf›ndan ik-
mal yap›labilme opsiyonu da bulunmaktad›r. Gemiye orta
s›n›f bir helikopterin inifl/kalk›fl yapabilece¤i büyüklükte
bir pist ve hangar entegre edilmifltir. Qinghaihu’nun kar-
defl gemisi, Jyoti (A 58) ad›yla Hindistan Donanmas›’nda
görev yapmaktad›r.

Qinghaihu

Fransa, denizafl›r› operasyonlarda görev alan donanma un-
surlar›n› desteklemek için dizayn etti¤i bu gemilerden

toplam 5 adet hizmete alm›flt›r. Bu gemilerden ilki, s›n›fa is-
mini de veren Durance’dir (A 629). Di¤erleri ise s›ras›yla Meu-
se (A 607), Var (A 608), Marne (A 630) ve Somme’dir (A 631).
S›n›f›n son 3 gemisi, denizafl›r› operasyonlarda komuta kon-
trol görevi üstle-
nebilecek ve as-
ker tafl›yabile-
cek flekilde ta-
sar lanm›flt › r .
Durance s›n›f›
gemilerde heli-
kopter pisti de
bulunmaktad›r.
Bu s›n›f gemile-
rin Fransa d›fl›n-
da da kullan›c›-
lar› bulunmaktad›r. 1984 ve 1985 y›llar›nda, bu s›n›f gemilerin
biraz daha küçük bir versiyonundan Suudi Arabistan Kraliyet
Donanmas› için 2 adet infla edilmifltir. Ayn› flekilde Kraliyet
Avustralya Donanmas› da, 1986 y›l›nda bu s›n›f gemilerden 1
adet envantere alm›flt›r. S›n›fa ad›n› veren Durance, 1999 y›-
l›nda Arjantin Donanmas›’na transfer edilmifltir. Frans›z Do-
nanmas›, uzun y›llard›r kullanmakta oldu¤u Durance s›n›f›
gemileri, yak›n bir zamanda yeni nesil platformlarla de¤ifltir-
meyi planlanmaktad›r.

Durance
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Qinghaihu

Kherson / Ukrayna - Dalian / Çin

1996

168,2 m / 21,8 m / 9,4 m

37.000 t

1 x Burmeister & Wain dizel, 2 flaft

16 knot

125

9630 ton akaryak›t ve muhtelif kargo

Yok

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Durance

Brest Naval - Normed / Fransa

1980

157,2 m / 21,2 m / 10,8 m

17.900 t

2 x SEMT-Pielstick 16 PC2.5 V 400 dizel, 2 flaft

19 knot

142

10.000 ton akaryak›t ve muhtelif kargo

2 x Matra Simbad (Mistral), 3 x Breda/Mauser 30 mm top, 

4 x 12,7 mm makineli tüfek
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Qiandaohu (Fuchi)

Hudong Zhonghua - Huangpu / Çin

2004

178,5 m / 24,8 m / 8,7 m

23.000 t

2 x SEMT-Pielstick dizel, 2 flaft

19 km

130

10.500 ton akaryak›t, 680 ton mühimmat, 250 ton su

4 x Type 76F 37 mm uçaksavar top
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Aditya (A 59),
H i n d i s t a n

Donanmas›’n›n
en yeni muha-
rebe destek ge-
misidir. Gemi-
nin ismi, yeryü-
zündeki her fle-
ye hayat veren
günefli sembolize etmektedir. ‹nfla süreci oldukça yavafl iler-
leyen Aditya’n›n inflas› yaklafl›k 13 y›l sürmüfltür. Ayn› flekilde
deniz denemeleri s›ras›nda karfl›lafl›lan teknik sorunlar›n gi-
derilmesi içinde yo¤un çal›flmalar yap›lm›flt›r. Aditya, Hindis-
tan Donanmas›’nda görev yapan Deepak (A 57) s›n›f› muhare-
be destek gemisinin tadil edilmifl versiyonudur. Yap›lan temel
de¤ifliklikler, iç güvertenin yeniden yap›land›r›lmas› ve tafl›ma
kapasitesinin artt›r›lmas›d›r. Aditya, efl zamanl› olarak 4 adet
gemiye ikmal yapabilmektedir. Gemide, 1 adet orta s›n›f heli-
kopterin inifl/kalk›fl yapabilece¤i bir pist bulunmaktad›r.

Aditya

‹ngiliz Kraliyet Donanmas› tara-
f›ndan hizmete al›nan bu gemile-

rin temel görevi, anavatandan
uzak bölgelerde gerçeklefltirilen
operasyonlarda su üstü ve su alt›
platformlar›na lojistik destek sa¤-
lamakt›r. Bu s›n›ftan toplam 2 adet
gemi infla edilmifltir. S›n›f›n ilk ge-
misi RFA Fort Victoria (A387), di-
¤eri ise RFA Fort George’dur
(A388). Fort Victoria s›n›f› gemiler,
efl zamanl› olarak 2 adet gemiye
ikmal yapabilmektedir. Gemilere
hava kontrol ve seyrüsefer radar-
lar› entegre edilmifltir. Ayr›ca 2
adet helikopterin ayn› anda
inifl/kalk›fl yapabilece¤i bir pist de
bulunmaktad›r. Bu pist acil du-
rumlarda Sea Harrier uçaklar›n›n da kullanabilece¤i fle-
kilde dizayn edilmifl olup, gemilerin hangar›nda 5 adet
Merlin s›n›f› helikopterin bak›m/onar›m› da yap›labilmek-
tedir. RFA Fort Victoria, 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen Irak
harekat›nda ‹ngiliz görev gücünün bir parças› olarak Bas-
ra Körfezi’nde konuflland›r›lm›flt›r. Ayn› gemi, 2006 y›l›nda
‹srail’in Lübnan Harekât› s›ras›nda ‹ngiliz vatandafllar›n›n
tahliye edilmesi için gerçeklefltirilen operasyonda da yer
alm›flt›r.

Fort Victoria

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n en yeni muharebe destek ge-
mileridir. Bu s›n›ftan toplam 2 adet gemi hizmete al›nm›flt›r.

S›n›f›n ilk gemisinin ad› RFA Wave Knight (A389), ikinci gemi-
sinin ise RFA Wave Ruler’d›r (A390). Gemilerde helikopter
pisti ve 1 adet Merlin s›n›f› helikopterin bak›m/onar›m›n›n ya-
p›labilece¤i hangar bulunmaktad›r. Geminin helikopter pisti,
6 fliddetindeki deniz durumlar›nda bile inifl/kalk›fl yapabilecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Bu s›n›f gemilerden RFA Wave Ruler,
Eylül 2004 tarihinde Karayipler’de yaflanan kas›rga felaketin-
de, yard›m amaçl› görev yapm›flt›r.

Wave
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Aditya

Garden Reach / Hindistan

2000

172 m / 23 m / 9,2 m

24.600 t

2 x MAN/Burmeister Wain 16V 40/45 dizel, 1 flaft

20 knot

197

13.600 ton akaryak›t, 2160 ton su, 2080 ton kuru yük ve mühimmat

3 x Bofors 40 mm top
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Wave

BAE Systems / ‹ngiltere

2003

196 m / 27,8 m / 10 m

31.500 t

4 x Wartsila 12V 32E/GECLM dizel elektrik, 1 flaft

18 knot

80 sivil, 22 asker

15.360 ton s›v› yük, 480 ton kuru yük, 

2 x 30 mm top, 4 x 7,62 mm makineli tüfek
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Fort Victoria

Harland Wolff / Cammell Laird - Swan Hunter / ‹ngiltere

1993

203,5 m / 23,5 m / 9,8 m

36.580 t

2 x Crossley SEMT-Pielstick 16 PC2.6 V 400 dizel, 2 flaft

20 knot

126 sivil, 154 asker

12.000 ton akaryak›t, 2880 ton muhtelif kargo

2 x Phalanx CIWS, 2 x 30 mm top
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Bugünkü ad› Navantia olan Bazan Tersanesi’nin AP 21 pro-
jesinin reddedilmesi üzerine gelifltirilen Patino (A 14), ‹s-

panya/Hollanda ortak tasar›m›d›r. Gemi, Marques de la Ense-
nada (A 11) tankeri ve Contramaestre Casado (A 01) nakliye
gemisi ile birlikte ‹spanyol Donanmas›’n›n muharebe destek
filosunun en önemli unsurudur. Gemide; hava kontrol, yüzey
arama ve seyrüsefer radarlar› bulunmaktad›r. Helikopter pis-
tine ilave olarak hangar› da bulunan gemi, 3 adet Sikorsky Se-
a King SH-3D helikopterini destekleyebilecek altyap›ya sahip-
tir. Patino’nun kardefl gemisi olan Amsterdam (A 836), 1995
y›l›ndan beri Hollanda Donanmas›’nda görev yapmaktad›r. ‹s-
panyol Donanmas›, bu s›n›ftan 2’nci bir geminin sipariflini ver-

mifltir. Daha yüksek bir tonaja sahip olmas› beklenen yeni ge-
minin, 2009 y›l› içerisinde teslim edilmesi beklenmektedir.

Patino

‹talyan Do-
nanmas›’nda

hizmet vermek
üzere infla edi-
len Etna’n›n (A
5326) görevi,
uçak gemisi ve
ona efllik eden
refakat gemi-
lerinden oluflan deniz görev kuvvetine lojistik destek vermek-
tir. Gemi ayr›ca, do¤al afet ve insani yard›m operasyonlar›nda
da görev icra edebilmektedir. Bu amaçla gemide tam dona-
n›ml› bir hastane bulunmaktad›r. Yüzey arama ve seyrüsefer

radarlar› ile donat›lan ve helikopter pisti de bulunan Etna’n›n
hangar›, 1 adet EH-101 helikopterini alabilecek kapasitede-
dir. Etna’n›n kardefl gemisi Prometheus (A374), 2003 y›l›ndan
beri Yunan Donanmas›’nda görev yapmaktad›r.

Etna

Towada s›n›f› gemiler, Japon Donanmas›’n›n Sagami s›n›f›
muharebe destek gemilerinin daha büyük ve geliflmifl ver-

siyonudur. Gemiler temel olarak ticari tankerlere benzemek-
le birlikte, askeri standartlar düflünülerek baz› tadilatlar ya-
p›lm›flt›r. Bunlardan en çok dikkati çekenlerden birisi, MH-53
a¤›r nakliye helikopterinin inifl/kalk›fl yapabilece¤i büyüklük-
te piste sahip olmalar›d›r. Bu s›n›ftan toplam 3 adet gemi in-

fla edilmifltir. ‹lk infla edilen gemi, s›n›fa da ad›n› veren Towa-
da’d›r (AOE 422). Onu s›ras›yla Tokiwa (AOE 423) ve Hama-
na’n›n (AOE 424) hizmete girmesi takip etmifltir. Towada s›n›-
f› gemiler silah sistemi ile donat›lmam›flt›r. Ancak tasar›mla-
r›, gerekli oldu¤u takdirde silahland›r›lmalar›na uygundur.

Towada

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Etna

Fincantieri / ‹talya

1998

146,5 m / 21 m / 7,4 m

13.400 t

2 x Sulzer 12 ZAV 40S dizel, 2 flaft

21 knot

162 (14 subay)

5000 ton dizel, 500 ton uçak yak›t›, 2100 ton kuru yük ve mühimmat, 160 ton su

1 x 76 mm OTO Melara Top, 2 x 25 mm top

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Towada

Hitachi - Ishikawajima / Japonya

1987

167 m / 22 m / 8,2 m

15.850 t

2 x Mitsui 16V42MA dizel, 2 flaft

22 knot

140

5700 ton akaryak›t, kuru yük ve mühimmat

Yok

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Patino

Bazan (Navantia) / ‹spanya

1995

175 m / 23, 7 m / 8 m

17.050 t

2 x Bazan / Burmeister Wain 16V40/45 dizel, 1flaft

20 knot

162

6815 ton dizel, 1660 ton uçak yak›t›, 500 ton kuru yük

2 x Meroka CIWS, 2 x 20 mm top
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J apon Do-
n a n m a -

s›’n›n aç›k de-
nizlerde hare-
kât icra ede-
bilme kabili-
yetinin belke-
mi¤ini olufltu-
ran bu gemi-
ler, temel ola-
rak Towada s›n›f› gemilerin yeni versiyonu olarak tan›m-
lanmaktad›r. Nitekim, hem tonaj hem de teknolojik aç›dan
Towada’lardan oldukça ileri seviyede olan Mashu’lardan
Japon Donanmas› 2 adet hizmete alm›flt›r. Gemilerden il-
kinin ad› Mashu (AOE 425), di¤erinin ise Omi’dir (AOE 426).

Mashu s›n›f› gemilerde, öncülü Towada’lar gibi a¤›r nakli-
ye helikopterlerinin inifl/kalk›fl yapabilece¤i büyüklükte
bir pist yer almaktad›r. Yine Towada s›n›f› gibi silah tafl›-
masalar da ilerde silah sistemleri ile donat›labilecek fle-
kilde tasarlanm›flt›r.

Mashu

Kanada Donanmas›’n›n kullan›m ömrünü ta-
mamlayan Provider (AOR 508) s›n›f› lojistik

destek gemisinin yerine hizmete ald›¤› bu ge-
milerden toplam 2 adet infla edilmifltir. Hizme-
te ilk giren geminin ad› Protecteur (AOR 509),
di¤erinin ise Preserver’d›r (AOR 510). Gemiler-
de yüzey tarama ve seyrüsefer radarlar› bulun-
maktad›r. Helikopter pistine de sahip olan ge-
milerde, 3 adet orta s›n›f helikopter konufllan-
d›r›labilmektedir. Buna, denizalt› savunma
harbi helikopterleri de dâhildir. Protecteur s›-
n›f› gemiler, çok amaçl› olarak tasarlanm›fllar-
d›r. Di¤er gemilere lojistik destek sa¤laman›n d›fl›nda per-
sonel, malzeme ve LCVP tipi ç›karma araçlar›n›n nakliyat›n-
da da kullan›labilmektedirler. Ayr›ca sahip olduklar› genifl
t›bbi imkânlarla insani amaçl› operasyonlarda da görev ala-
bilmektedirler. S›n›f›n ilk gemisi olan Protecteur (AOR 509),
Birinci Körfez Savafl›’nda Basra Körfezi’nde konuflland›r›l-
m›fl ve bölgede kald›¤› süre boyunca baflar›l› görevler icra
etmifltir. Protecteur s›n›f› gemiler kullan›m ömürlerinin so-
nuna yaklaflmaktad›rlar. Kanada Donanmas›, 2010’lu y›llar-
da bu gemileri yeni nesil platformlarla de¤ifltirmeyi planla-
maktad›r.

Protecteur

C heonji s›n›f› gemiler, Kore Cumhuriyeti Donanmas›’n›n
muharebe destek altyap›s›n›n temelini oluflturmakta-

d›r. Bu gemilerden toplam 3 adet envantere al›nm›fl olup,
bunlar s›ras›yla; Cheonji (Chun Jee 57), Daocheong (Dae
Chung 58) ve Hwacheon’dur (Hwa Chun 59). ) Efl zamanl›
olarak 2 ayr› gemiye ikmal yapabilen Cheonji’lerde, orta s›-
n›f bir helikopterin inifl/kalk›fl yapabilece¤i bir pist bulun-
maktad›r. Ancak gemilerde hangara yer verilmemifltir. Ko-
re Cumhuriyeti, 2020’li y›llarda muhrip, f›rkateyn ve deni-
zalt›lardan oluflan 2 veya 3 görev kuvveti oluflturmay› he-
deflemektedir. Bu yüzden aç›k denizlerde görev yapacak bu
gücün lojistik deste¤inin sa¤lanabilmesi için büyük tonajl›
muharebe destek gemilerine ihtiyaç duyulacakt›r. Bütçenin
uygun olmas› durumunda, önümüzdeki dönemde Cheon-
ji’lerden daha büyük tonajl› muharebe destek gemilerinin
hizmete al›nmas› kuvvetle muhtemeldir.

Cheonji (Chun Jee)

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Mashu

Mitsui - Universal / Japonya

2004

221 m / 27 m / 8 m

2 x Kawasaki Rolls Royce Spey SM1C gaz türbin, 2 flaft

24 knot

140

Yok

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Cheonji (Chun Jee)

Hyundai / Kore Cumhuriyeti

1990

130 m / 17,8 m / 6,5 m

9000

2 x SEMT-Pielstick 16 PA6 V 280 - 12 PC2.5 dizel, 2 flaft

20 knot

4200 ton s›v› yük, 450 ton kuru yük

2 x 40 mm veya 30 mm top, 2 x 20 mm Gatling top

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Protecteur

St. John Dry Dock / Kanada

1969

171,9 m / 23,2 m / 10,1 m

24.700 t

1 x General Electric gaz türbin, 1 flaft

21 knot

111

14.590 ton dizel, 400 ton uçak yak›t›, 1048 ton kuru yük, 1250 ton mühimmat

2 x Phalanx CIWS, 6 x 12,7 mm makineli tüfek
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Akar s›n›f› muharebe destek gemilerinin hizmete al›nmas›,
So¤uk Savafl y›llar›nda a¤›rl›kl› olarak karasular›n› ve bo-

¤azlar› savunmaya dönük bir yap›lanmas› olan Türk Deniz
Kuvvetleri’nin, aç›k denizlere aç›lma ve anavatandan uzak böl-
gelerde uzun süreli görevler icra edebilme hedefinin gerçek-
lefltirilmesi için at›lan en somut ad›mlardan birisidir. Bu s›n›f-
tan toplam 2 adet gemi infla edilmifltir. S›n›f›n ilk gemisi TCG
Akar (A-580), di¤eri ise TCG Yarbay Kudret Güngör’dür (A-595)
Akar s›n›f› gemiler, esasen askeri amaçlara yönelik olarak ta-
dil edilmifl sivil-ticari tankerlerdir. At›fl kontrol ve seyrüsefer
radarlar› entegre edilen gemilerde, 1 adet orta s›n›f helikopte-
rin inifl/kalk›fl yapabilece¤i bir pist de bulunmaktad›r. S›n›f›n
ikinci gemisi TCG Yarbay Kudret Güngör ad›n›, Ege Denizi’nde
gerçeklefltirilen NATO’nun “Kararl›l›k Gösterisi 92” tatbikat›
s›ras›nda Amerikan uçak gemisi Saratoga’dan atefllenen Sea

Sparrow füzeleri ile vurulan DM-357 TCG Muavenet Muhri-
bi’nin flehit düflen komutan›ndan alm›flt›r. Bu gemi ayn› za-
manda, Türk Deniz Kuvvetleri için özel bir tersanede infla edi-
len ilk gemi olma özelli¤ine de sahiptir.

Akar

Rus Donanmas›’n›n en büyük muharebe destek gemile-
ridir. Veliky Oktyabr s›n›f› ticari gemiler temel al›narak

infla edilmifllerdir. Askeri amaçlarla tasarlanm›fl olsalar
da, a¤›rl›kl› olarak ticari görevlerde kullan›lm›fllard›r. Bu
s›n›ftan toplam 6 adet gemi hizmete al›nm›flt›r. Bu gemiler
hizmete girifl s›ralar›na göre Boris Chilikin, Vladimir Koloc-
hitsky, Segey Osipov, Ivan Bubnov, Genrich Gasanov ve  Bo-
ris Butoma’d›r. S›n›f›n ilk gemisi olan Boris Chilikin, 1997
y›l›nda Ukrayna’ya transfer edilmifltir.

Boris Chilikin (Project 1559V)

Çin Halk Cumhuri-
yeti ile siyasi ve

askeri sorunlar yaflayan Tayvan, uzun y›llard›r Tayvan Bo¤a-
z›’ndaki güç dengesini lehine çevirmeye çal›flmaktad›r. Bu amaç-
la donanmas›na önemli yat›r›mlar yapan ülke, bir yandan vurucu
gücünü artt›rmak için ABD’den Kee Lung (Kidd s›n›f›) muhripler
ve Fransa’dan Kang Ding (La Fayette s›n›f›) firkateynler sat›n al›r-
ken; geniflleyen su üstü filosunun aç›k denizlerdeki etkinli¤ini
artt›rmak içinse Wu Yi (530) s›n›f› muharebe destek gemisini hiz-
mete sokmufltur. Gemi, ABD’nin deste¤i ile tasarlanm›fl ve Tay-
van’da infla edilmifltir. Efl zamanl› olarak 2 ayr› gemiye ikmal ya-
pabilen gemide, a¤›r nakliye helikopterlerinin inifl/kalk›fl yapabi-
lece¤i büyüklükte bir pist bulunmaktad›r. Baz› kaynaklarda, Tay-
van Donanmas›’n›n WU YI’dan istedi¤i performans› alamad›¤› ve
gövde, ana tahrik ve dümen sisteminde sorunlar oldu¤u iddia
edilmektedir. Ancak bu konuda resmi bir bilgi yoktur.

Wu Yi

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Boris Chilikin (Project 1559V)

Rusya

162,1 m / 21,4 m / 10,3 m

23.450 t

1 x dizel, 1 flaft

17 knot

75

13.000 ton akaryak›t, 500 ton su, 400 ton kuru yük, 400 ton mühimmat

Yok

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Wu Yi

China SB / Tayvan

1990

162,1 m / 22 m / 8,6 m

17.000 t

2 x MAN 14-cyl dizel, 2 flaft

21 knot

9300 ton akaryak›t, 600 ton kuru yük ve mühimmat

1 x Sea Chaparral, 2 x 40 mm top, 2 x 20 mm top, 4 x 12,7 mm makineli tüfek

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Boyu/Geniflli¤i/Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Mürettebat›

Kargo Kapasitesi

Silah Sistemleri

Akar

Gölcük Tersanesi Komutanl›¤› - Sedef Tersanesi / Türkiye

1987

145,1 m / 22,8 m / 8,4 m

19.350 t

1 x dizel, 1 flaft

15 knot

14 subay, 47 astsubay, 10 uzman erbafl, 104 erbafl/er 

16.000 ton akaryak›t (A-580), 9980 ton akaryak›t (A-595), 2700 ton su (A-595), 

500 ton muhtelif kargo (A-595), 80 ton ya¤ (A-595)

1 x Phalanx CIWS (A-595), 2 x 40 mm top
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Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM)’nin hima-
yesinde düzenlenen

S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08’in
bafllang›çtaki hedefi; yurt
içinde ve yurt d›fl›nda savun-
ma, uzay ve havac›l›k sektör-
lerinde hizmet veren üst dü-
zey Türk ifladamlar›, yöneti-
cileri ve akademisyenlerin
bir araya getirilerek, savun-
ma sanayine daha fazla kat-
ma de¤er yarat›lmas› olarak
belirlenmiflti. Bu hedefe ula-
fl›ld›¤›n›n en büyük kan›t› ise
Sinerjitürk Etkin ‹fl ve Güç
Birli¤i Platformu Baflkan›
Abdullah Raflit Gülhan’›n et-
kinlik sonras›nda kaleme al-
d›¤› aç›klamada gizliydi. “Bu
yola ç›kt›¤›m›zda, S‹NERJ‹-
TÜRK Etkin ‹fl ve Güç Birli¤i
Platformu’nun 2 y›l sonra bu
seviyeye gelmesini bekliyor-
duk” diyen Gülhan flöyle de-
vam etti; “Sektörlerimizin
tüm de¤erli yöneticilerinin
katk›lar› ile hedefledi¤imiz
noktaya iki y›l öncesinden
ulaflt›k”.
S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08’in
konuk listesi ise epeyce
uzundu. Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül ve Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar’›n kat›ld›¤› etkinlikte,
Türk Savunma Sanayisi’nin
çok say›da önemli firmas›n›n
temsilcileri ve akademisyen-
ler de sunum yapt›.
Etkinlik öncesinde belirle-
nen hedeflerden biri de, yurt
d›fl›ndaki flirketler taraf›n-
dan d›fl kaynak kulland›r›lan
projelerden yurt içindeki flir-
ketlerin / kurulufllar›n daha
fazla yararlanmas›n›n önünü
açmak, ortak imkânlar ile
Ar-Ge ve inovasyon (yenile-
flim) çal›flmalar›n› gerçek-
lefltirmek ve ortaya ç›kacak
ürünleri tüm dünyada daha
genifl bir flekilde pazarla-
mak fleklinde aç›klanm›flt›.
S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08,

bu hedefe yönelik çok say›da
yeni fikrin gündeme gelme-
sine de ev sahipli¤i yapt›.

200 Projenin 130’u
Yerli Firmalarda
Aç›l›fl konuflmas›n› Abdullah
Raflit Gülhan’›n yapt›¤› 
S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08’de
söz alan Müsteflar Bayar, ko-
nuflmas›na, Türkiye’nin yurt
içinde oldu¤u kadar yurt d›-
fl›nda da güçlü bir insan kay-
na¤› bulundu¤unu ve bunun
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
vurgulayarak bafllad›. Yerli
sanayinin gelifltirilmesinin
önemine de de¤inen Bayar,
bugün ulafl›lan noktada, Türk
Savunma Sanayisi’nin ciro-

sunun 3 milyar dolar› aflma-
s›n›n beklendi¤ini belirtti.
Hâlihaz›rda Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK) için 130’unda
yerli firmalar›n ana yüklenici
ve gelifltirmeden sorumlu ol-
du¤u 200’ü aflk›n ana sistem
projesinin SSM taraf›ndan
yürütüldü¤ünü kaydeden Ba-
yar, ihtiyaçlar›n karfl›lanma-
s›nda; özgün gelifltirme, or-
tak gelifltirme (konsorsiyum)
ve haz›r al›m/ortak imalat ol-
mak üzere 3 aflamal› bir te-
darik stratejisi izlendi¤ini
söyledi. Yurt içi gelifltirme
modellerinin ayr›nt›lar›na da
sunumunda yer veren Bayar,
projeleri destekleyen yayg›n
bir Ar-Ge program› yürütül-

dü¤üne de¤inerek Ar-Ge’ye
verilen önemin alt›n› çizdi.
Sunumunda, Ar-Ge için d›fl
kaynak (outsource) sa¤lan-
mas›n›n önemini de rakam-
larla aç›klayan Bayar, Türk
Savunma Sanayisi’nin genel
bir resmini de çizdi. Bu kap-
samda 2009 y›l›nda yeni pro-
jelerden ziyade mevcutlar›n
zaman›nda tamamlanmas›-
na odaklan›laca¤›n› kayde-
den Bayar, Müflterek Taarruz
Uça¤›, ATAK ve Bar›fl Kartal›
projeleri ile ilgili son durumu
özetledi. Küresel ekonomik
krizin Türk Savunma Sanayi-
si’ni etkilemesinin zor oldu-
¤u tespitini yapan Bayar, bu-
nun nedeninin ise ülkemiz-
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Büyüyen Türk Savunma Sanayisi’nin bugünkü 

durumu ve gelecek hedeflerinin masaya yat›r›ld›¤› 

S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08 etkinli¤i, 25-28 Aral›k 2008 

tarihleri aras›nda Antalya’da düzenlendi. MSI Dergisi olarak

yerinde takip etti¤imiz, kamu ve özel sektörden çok say›da

üst düzey yetkiliyi bir araya getiren etkinlikte; savunma, 

uzay ve havac›l›k alanlar›nda ülkemizde yürütülen

çal›flmalara odaklan›ld›.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com

Türk Savunma Sanayisi
S‹NERJ‹TÜRK’te Bulufltu
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deki projelerin uzun vadeli ve
kayna¤› belli projeler oldu-
¤unu vurgulayarak konufl-
mas›n› bitirdi.
Bayar’›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, dünyada savun-
ma harcamalar›n›n son 10 y›l
içerisinde yaklafl›k yüzde 47
oran›nda artt›¤›n› ve 2007 y›-
l›nda 1 trilyon 339 milyar do-
lara ulaflt›¤› bilgisini vererek
bafllad›¤› konuflmas›nda,
dünyada önde gelen ülkele-
rin ve Türkiye’nin bu kap-
samda yapt›¤› harcamalara
rakamlarla de¤indi. Gönül,
savunma sanayimizin hedefi-
nin; ulusal ekonomiye en üst
düzey katma de¤er sa¤lan-
mas›, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
ba¤›ms›z olarak karfl›lana-
bilmesi ve kendi kendine ye-
tebilme oldu¤unu hat›rlata-
rak sunumunu noktaland›rd›.
Sektördeki pek çok baflar›
öyküsünün paylafl›ld›¤› etkin-
likte, “Savunma Sanayi ‹fl
Birli¤inde Neredeyiz?”, “Na-
s›l ‹fl Birli¤i: Teknoloji Üreten
Türkiye ‹çin Hedef Alanlar”,
“Savunma Sanayimizin ‹ç ve
D›fl Eko Sistemini Gelifltir-
mek” ve “Savunma Sanayi-
sinde Ar-Ge ve Teknopark-
lar: Sorunlar, Çözüm Öneri-
leri” konulu paneller düzen-
lendi. Düzenlenen ilk panel-
de söz alan konuflmac›lardan
FNSS Genel Müdürü Nail
Kurt, firmalar aras› ifl birlik-
lerinin önemine de¤indi. Kurt
konuflmas›nda, ASELSAN ve
FNSS aras›nda yürütülen
uzaktan komutal› 25/30 mm
stabilize top ve kule sistemi-
nin gelifltirilmesi projesini
baflar›l› ifl birliklerine örnek
olarak gösterdi.

Yerel Talep 
Büyük fians
Ayn› panelde Kurt’un hemen
ard›ndan söz alan Yonca-
Onuk Tersanesi’nin Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr.
‹.N. Ekber Onuk ise savunma
sanayisinde küresel anlamda
rekabetçi olabilmenin, üretim
yat›r›m›n›n yan›nda Ar-Ge ve
flirket içi bilgi yönetimine

önemli kaynaklar ay›rmakla
mümkün olaca¤›n› vurgula-
yarak sunumuna bafllad›. Bu
kaynaklar›n da ancak belli
boyutlardaki projelerden sa¤-
lanabilece¤inin alt›n› çizen
Dr. Onuk, jeopolitik konumu
nedeniyle Türkiye’nin, savun-
ma harcamalar›n›n kendi
kaynaklar›na dayand›rmas› ve
bu durumu artt›rarak sürdür-
mesi gerekti¤ini belirtti. Böy-
lelikle savunma ürünlerine
ciddi boyutta ve sürekli bir ta-
lep oluflabildi¤ini kaydeden
Dr. Onuk, savunma sanayimi-
zin geliflmesi için bu talebin
önemli bir flans oldu¤unu dile
getirdi. Zaman içerisinde Tür-
kiye’nin savunma ihtiyaçlar›n›
gidermeye yönelik planlar›n
yan› s›ra d›flsat›m e¤iliminin
artt›¤›n› belirten Dr. Onuk,
bunun SSM’nin teklife ça¤r›
dosyalar›na ihracat talebi ola-
rak yans›d›¤›n› söyledi. Türki-
ye’nin çevresindeki tehditle-
rin de¤iflen ölçe¤inin Türk
Savunma Sanayisi’ni ç›tay›
çok yükseltmeye ve öne geç-
mek için kendi teknolojisini
yaratmaya mecbur b›rakt›¤›-
na de¤inen Dr. Onuk, dünyada
üretildi¤i veya üretilece¤i bili-
nen ürünlerden daha iyi ol-
may› hedefleyen ve bunu sa¤-
layabilen ürünlerin, fiyat ola-
rak da do¤ru konumland›kla-
r›nda, d›fl pazarlarda rekabet-
çi olabileceklerini vurgulad›.

Yerli Firmalar 
Birbirini Tan›mal›
ve Anlamal›
Düzenlenen 3’üncü panelin
ilk sunumunu gerçeklefltiren
STM Genel Müdürü Recep
Barut, Türk Savunma Sana-

yisi’nin iç ekosisteminin ge-
lifltirilmesi için her bir kuru-
mun ifl yapma metodolojisi-
nin uluslararas› seviyede ka-
bul görecek flekilde yap›lan-
d›rmas› gerekti¤ini söyledi.
Barut, savunma sektöründe
küresel oyuncu olmak için
Türk savunma sektöründe
hizmet veren kurum ve kuru-
lufllar›n, öncelikle, fleffaf ile-
tiflim kurarak birbirlerinin
yetkinliklerini ve uzmanl›k
alanlar›n› çok iyi anlamalar›
gerekti¤ini ifade etti. Gümüfl
Sponsor olarak toplant›ya
kat›l›m sa¤layan STM’nin
projelerinden de bahseden
BARUT, Denizalt› Savunma
Harbi ve Keflif Karakol Gemi-
si (M‹LGEM) Projesi kapsa-
m›nda “Gemi Platform ‹nfla
ve Donat›m Malzeme ve Hiz-
metlerinin Tedari¤i”ni sa¤la-
mak üzere görevlendirilen
STM’nin çal›flt›¤› 80’in üze-
rinde alt yüklenici firma ile
birlikte ifl birli¤i yaparak ça-
l›flmalar›n› baflar›yla yerine
getirdi¤ini belirtti. Sözlerini
bir projede yaflam çevriminin
önemine de¤inerek sürdüren
Barut, bir projenin flartna-
mesindeki temel ihtiyaçlar›n
tam ve eksiksiz olarak ta-
n›mlanmas›n›n projenin ba-
flar› ile sonuçlanmas›n› sa¤-
layaca¤›n› söyledi. Barut, söz
konusu ihtiyaçlar›n eksik ta-
n›mlanmas›n›n ise maliyet,

performans ve zaman aç›s›n-
dan projelerin ilerleyen afla-
malar›nda gittikçe büyüyen
sorunlar yarataca¤›n› belir-
terek, iç ve d›fl ekosistemin
gelifltirilmesi için yap›lacak
ifl birli¤i projelerinde bu ko-
nuya özen gösterilmesi ge-
rekti¤ine dikkat çekti.
Barut, bir ifl giriflimi ya da
projenin baflar›s›nda ifl yapma
ortamlar›n›n ve toplumun ifl
kültürünün çal›flan perfor-
mans›na etkisinin önemli bir
rol oynad›¤›n› belirterek insan
kayna¤› ile ilgili eksiklerin
teknik branfllar ve mühendis-
lik dallar›ndan çok yönetsel
ve liderlik alanlar›nda hisse-
dildi¤ini düflündü¤ünü belir-
terek sözlerini tamamlad›.
Etkinli¤in 4’üncü ve son otu-
rumunda söz alan Gate Elek-
tronik Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Dr. Turgay Maleri, devlet
ve üniversite ifl birli¤i ile
devlet deste¤inin önemini
vurgulad›¤› sunumunda, sek-
törün sorunlar›ndan ve bu
sorunlara olas› çözüm yolla-
r›ndan bahsetti. Bu kapsam-
da özellikle KOB‹ niteli¤i tafl›-
yan firmalar›n sorunlar›n›
gündeme getiren Dr. Maleri,
SSM ve Teknoparklar sektör-
deki küçük ölçekli firmalar›
yönlendirmeli ve ihtiyaç du-
yulan konularda uzmanlafl-
malar›n› desteklemelidir diye
konufltu.
Özellikle Ar-Ge konusunun
ve firmalar›m›z›n birbirlerini
daha iyi tan›mas› gereklili¤i-
nin öne ç›kt›¤› S‹NERJ‹-
TÜRK-SAVUNMA’08, Türk
Savunma Sanayisi’nin gele-
ce¤ine ›fl›k tutacak yeni fikir-
lerin ortaya ç›kmas›na vesile
oldu. Enerji konulu bir son-
raki S‹NERJ‹TÜRK etkinli¤i-
nin ise 21-24 May›s 2009 tari-
hinde gerçeklefltirilmesi
planlan›yor.
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Özellikle Birleflik Arap Emirlikleri (BAE)’nin hava tafl›ma-
c›l›¤› ve havac›l›k endüstrisi ile ilgili 2006 y›l›ndan bugü-
ne yaflananlar, bölgedeki kurum ve kurulufllarla ayn›

pazarlara hitap eden firmalar›n yak›ndan incelemesini gerek-
tirecek seviyelere ulaflm›flt›r.
Havac›l›kta 2008 y›l›n›n bafl›ndan beri de¤iflen sebeplere daya-
l› olarak yaflanan krizin etkisine ra¤men bu geliflmelerin kü-
çük baz› farkl›laflt›rmalarla sürdürülebiliyor olmas›, bu konu-
nun devletin ilgili kademeleri aç›s›ndan da önemini ortaya ko-
yar niteliktedir.
Son zamanlarda havac›l›k konusunda en h›zl› geliflmelerin ya-
fland›¤› ve projeksiyon çal›flmalar›na  göre benzer geliflmele-
rin devam edece¤i bölgelerin bafl›nda Dubai gelmektedir.
‹lki 20-21 Ocak 2009 tarihleri aras›nda F&E Aerospace ve Avi-
ation Week ifl birli¤i ile Dubai’de düzenlenen “MRO Middle
East Conference and Exhibition” etkinli¤inin aç›l›fl›nda konu-
flan Dubai Sivil Havac›l›k Otoritesi, Dubai Havaalanlar› ve Emi-
rates Havayollar› Grup Baflkan› fieyh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, temelde bölgesel MRO (Maintenance, Repair, Over-
haul / Bak›m, Onar›m, Yenileme) tesislerinde çok h›zl› bir ge-
liflme beklendi¤ini vurgulayarak;
� Bölgedeki havayolu tafl›mac›l›¤› ve ifl havac›l›¤›n›n h›zl›

geliflimine paralel düzenlemeler yap›lmas› gerekti¤inin
tespit edildi¤ini,

� Son birkaç y›ld›r yap›lan havac›l›k fuarlar›ndan da 
görülece¤i gibi, en büyük geliflme haberlerinin 
(Emirates, Etihad ve Qatar Airways gibi) Körfez Birli¤i 
tafl›y›c›lar›ndan geldi¤ini, bunlardan sadece Emirates’de
bu y›l sonuna kadar filonun 2006 y›l›na göre iki kat›na 
ç›kaca¤›n›,

� Dünyada yolcu tafl›yacak yeni jetlerin yüzde 25’inin 
Orta Do¤u’ya tahsisli olaca¤›n›, mevcut durumda Arap 
filolar›na ait uçak siparifl toplam›n›n 78 milyar dolar›n
üzerinde oldu¤unu ve bu miktar›n daha da yükselece¤ini,

� ‹fl jetleri ile ilgili büyümede de benzer bir durumun 
söz konusu oldu¤u ve Kas›m 2008 ortas›nda yap›lan
Middle East Business Aviation (MEBA) fuar›nda 
700 yeni ifl jeti sipariflinin onayland›¤›n›,

� Uçak sahibi ve operatörlerin ihtiyac› olan deste¤in 
temininde bugüne kadar bir faz fark› oldu¤unu ve rutin
bak›m için bile uçaklar›n Avrupa’daki bak›m merkezlerine
gitmek zorunda kald›klar›n›,

� Ancak, Kas›m 2008 içinde yap›lan MEBA s›ras›nda, 
pek çok uçak üreticisinin gelecek birkaç y›l içinde 
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Körfez Ülkelerinde Havac›l›k Endüstrisi
ve Bir Havayolu Bak›m Merkezi

Dünya ticareti ve turizminin etkisi ile h›zla
geliflen hava tafl›mac›l›¤›, co¤rafik olarak
körfez ülkelerini bir hava ulaflt›rma
merkezi haline getirmifltir. Bölgedeki baz›
ülkelerin ekonomik gücü ve konjonktür de
bu geliflimin h›z›n› ve kapsam›n› bu
ülkelerin lehine artt›rm›flt›r.
Can EREL* / can.erel@mytechnic.aero /
editor@savunmahaber.com
*Uçak Mühendisi / myTECHNIC Teknoloji ve

‹fl Gelifltirme Direktörü
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yapmay› planlad›klar› yerel yat›r›mlarla, hava arac› 
bak›m, onar›m ve yenileme (BOY) hizmetlerini sa¤lama
sözü vermelerinden büyük memnuniyet duyduklar›n›,

� Bu geliflmeleri destekleyecek her türlü yard›m› 
devlet olarak yapmaya devam ettiklerini,

� “Dubai World Central ” yap›m› ile dünyan›n önde gelen 
bir havaalan›na sahip olunmas›n›n yan›nda hava arac› 
bak›m merkezlerinin oluflturulmas›, yedek parçalar›n 
getirilmesi, onar›mlar›n yap›lmas› gibi gerekli tüm 
yer hizmetlerinin ve a¤›r bak›m tesislerinin 
oluflturulmas›na olanak sa¤lanaca¤›n›,

� Bu yap›n›n oluflturulmas› sonucu bölgeye gelinerek 
elde edilecek avantajlar›n görülmesi ile daha fazla 
havayolunu beklediklerini,

� Kargo yükünden üst s›n›ftaki yolcuya, bölgenin dünyadaki
havac›l›k ulafl›m yollar›n›n en önemli kesiflim noktas› 
olmas›n›n beklendi¤ini,

� Gelifltirilen bu yap›y› bilgi ve tecrübeye sahip ifl gücü 
ile de destekleyecek planlar›n› uygulamaya bafllad›klar›n›,

� Uzun bir bekleyiflten sonra bölgede düzenlenen 
ilk MRO konferans› ve fuar›n›n pek çok vaad ve 
beklentiyi de beraberinde getirdi¤ini,

belirtmifltir.

Havac›l›k konusunda Dubai’deki en önemli proje ise dünyan›n
en büyük havaalan› olan Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›
(JXB)’yi de içinde bulunduracak “Dubai World Central (DWC)”
projesidir.

Dubai World Central
DWC projesi içinde;
� Herbiri 4,5 km uzunlu¤unda 6 pist,
� Biri sadece Emirates Grubu, ikincisi tarifeli havayollar› 

ve üçüncüsü de düflük maliyetli havayollar›n›n kullan›m›
için planlanan 2 adet lüks tesisi de içeren yolcu 
terminalleri,

� Çoklu ara yollar,
� 16 adet kargo terminali (toplam 12 milyon ton kapasiteli),
� ‹fl jetleri merkezi,
� Kraliyet jetleri merkezi,
� Oteller,
� Al›flverifl merkezleri,
� Destek ve bak›m merkezleri (A380 uça¤›na kadar 

her türlü uça¤›n A, B ve C Check’lerinin yap›laca¤› 
tek bölgesel merkez),

� Toplam 100.000 araçl›k otopark alanlar›,

� Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’n› Dubai Uluslararas›
Havaalan› (DXB)’ye ba¤layan yüksek h›zl› ekspres rayl›
ulafl›m sistemi,

� Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’na hizmet edecek
Dubai Metrosu ve Dubai World Central içindeki hafif 
rayl› tafl›ma sistemi,

bulunacakt›r.

Dünya’n›n en büyük yolcu ve kargo merkezi olarak planla-
nan Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’n›n y›lda 120 mil-
yonun üzerinde yolcu ve 12 milyon ton üzerinde kargo ka-
pasitesine sahip olmas› ve Airbus 380 de dahil yeni nesil
tüm uçaklara hizmet verilebilmesi planlanm›flt›r. Al Mak-
toum Uluslararas› Havaalan› günümüzde dünyan›n;
� En kalabal›k havaalan› olan Hartsfield-Jackson Atlanta

Uluslararas› Havaalan›’ndan yüzde 30,
� En büyük hava kargo merkezi olan Memphis Uluslararas›

Havaalan›’ndan 3 kat, daha büyük olaca¤› planlanarak 
yap›m›na bafllanm›flt›r. Günün her saatinde havada 
beklemeyi azaltacak flekilde tasarlanm›fl 6 adet pist 
kullan›larak (Airbus A380 dahil) 4 adet uçak ayn› anda 
inifl yapabilecektir.

‹nflas› bafllayan ve 2009 y›l› sonundan itibaren faaliyete geçe-
ce¤i bildirilen Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’n›n sadece
yabanc› tafl›y›c›lar taraf›ndan kullan›lmas›, Emirates’in ise
hem yolcu ve hem de kargo tafl›mas›n› Dubai Uluslararas› Ha-
vaalan›’ndan yapmas› düflünülmektedir.

Aviation City
DWC’nin içerisinde yer alacak Aviation City (Havac›l›k fieh-
ri)’nin ise büyüyen bölge ve dünya havac›l›k talebine yönelik
olarak bir araya gelebilecek en iyi küresel kaynaklar› (üre-
tim, iflletme, dan›flmanl›k, hava arac› BOY kurulufllar›, pro-
fesyonelleri) hep bir arada bulundurarak oluflacak sinerji-
den yararlan›labilmesi için hayati öneme sahip olaca¤› ka-
bul edilmektedir.
Aviation City;
� Yönetsel desteklere,
� Temel alt yap›, enerji desteklerine,
� Uluslararas› ifl gücü desteklerine,
� Gümrük ve kurumsal/gelir vergi muafiyetlerine 

(yenilenebilir 15 y›l),
� Tümü ile yabanc› yat›r›ma, aç›k serbest bölge 

statüsündedir.
‹nflaat› bafllam›fl durumda olan Aviation City;
� Hava arac› BOY hangarlar› (toplam 79 adet 7360 m2

ve 23.961 m2 hangar opsiyonlu),
� Küçük endüstri tesisi üniteleri (672 m2 ve 418 m2

tesis opsiyonlu),
� Ofis park› (33 binal›k kümelenme bloklar›),
� Endüstriyel bölge (fabrikalar için onlarca arazi),
� Akademik bölge (araflt›rma ve gelifltirme, 

laboratuvar, test ve e¤itim tesisleri için 
onlarca arazi)

� ‹fl uçaklar› ve helikopterleri bölgesi,
ile toplam 6,7 km2 üzerinde bir alana yay›lacak ve tüm havac›-
l›k ihtiyaçlar›n›n tek bir noktadan temin edilmesine yönelik bir
iflleve sahip olacak flekilde tasarlanm›flt›r. Ocak 2009 itibar› ile
mevcut 79 adet BOY hangar›n›n yüzde 60’›n›n leasing sözlefl-
meleri yap›lm›flt›r ve 2009 y›l›n›n sonundan itibaren tesisler
faaliyete bafllayacakt›r.
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Emirates BOY Merkezi 
Emirates havayolu iflletme ve bak›m kalitesi nedeni ile dünya-
n›n önde gelen havayolu flirketleri aras›ndad›r. Skytrax tara-
f›ndan yap›lan “World Airline Awards ” de¤erlendirmesinde en
iyi havayolu kategorisinde son 3 y›ld›r ilk 10 (2006’da 5’inci,
2007’de 9’uncu, 2008’de 9’uncu) içinde bulunan flirket, uçufl
e¤lencesi kategorisinde ise son 3 y›ld›r 1’inci olmaktad›r.
Devam eden projeler sonuçland›¤›nda, Emirates Havayolla-
r›’n›n tüm fonksiyonlar› ile yaln›z kalaca¤› Dubai Uluslararas›
Havaalan›’ndaki modern BOY merkezi (Emirates Engineering)
2006 y›l›nda tamamlanm›flt›r.
“MRO Middle East Conference and Exhibition”  etkinliklerine
paralel olarak BAE’nin bayrak tafl›y›c› havayolu flirketlerinden
Emirates, sadece kendi filosunda bulunan uçaklar›n teknik ve
bak›m hizmetlerinin gerçeklefltirildi¤i “Emirates Engineering”
tesislerinde s›n›rl› say›da davetli için özel bir inceleme gezisi
düzenlemifltir.
Emirates Engineering’in Uçak Bak›m Müdürü David Willi-
ams’›n rehberli¤inde gerçekleflen inceleme gezisinde tespit
edilen baz› hususlar afla¤›da özetlenmifltir:
Emirates filosunda;
� Airbus;
� A330-200 ve -300,
� A340-300 ve -500,
� A350-900XWB ve -1000XWB,
� A380-800,
� Boeing;
� 777-200, -200ER, -200LR, -300 ve -300ER,
tiplerinden oluflan 119 adet uçak mevcuttur ve 2009’un ilk yar›-

s›nda bu say› 125’e ç›kacakt›r. Mevcut filo yap›s›n›n yüzde 43’u
Airbus ve yüzde 57’si Boeing serisi uçaklardan oluflmaktad›r.
Emirates’in teslimat› 2015 y›llar›n› bulan toplam 219 adet uçak
siparifli mevcuttur. Söz konusu sipariflin yüzde 84’ü Airbus ve
yüzde 16’s› Boeing serisi uçaklardan oluflmaktad›r.
Dubai Havaalan›’nda yerleflik Emirates Engineering tesisleri-
nin teknik ve lojistik faaliyetleri, ayn› zamanda serbest bölge
olan ve serbest bölge avantajlar›n›n tamam›ndan faydalanan
hava sahas› içinde, yönetim faaliyetleri ise karasahas›nda yer
almaktad›r. Bu iki bölüm bir tüp geçiflle birbirine ba¤l›d›r.
Teknik ve lojistik tesisler piste paralel yaklafl›k 700 m
uzunlukta ve 300 m derinliktedir. Tesisler aflamal› olarak 2006
y›l›ndan beri faaliyete geçmifltir ve faaliyetler (hangarlar hariç)
iki katta gerçeklefltirilmektedir.
Hava arac› BOY faaliyetlerinin gerçeklefltirildi¤i tesisler;
� Uçak bak›m tesisleri,
� Motor, komponent ve özel proses atelyeleri,
� Depolama ve lojistik tesisler,
� Ofisler ve di¤er destek tesisleri,
olarak birbirleri içine fonksiyonel gereklilikler ve verimli çal›fl-
ma dikkate al›narak geçen dört ana bölümden oluflmufltur.
Uçak bak›m tesisleri toplam 7 hangar ve müstakil bölümde
yap›lmakta olan 1 adet boya hangar›ndan oluflmaktad›r. Boya
hangar› bafllang›çta mevcut durumda motor, jant ve fren atöl-
yelerinin bulundu¤u yerde planlanm›fl, ancak kullan›lacak or-
tam kontrolu ve çevre yönetim sistemeleri nedeni ile daha
sonra özel bir alana kayd›r›lm›flt›r. Boya hangar› 2009 y›l›n›n
ilk çeyre¤inde aç›lacakt›r.
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Her bir uçak hangar› 110 m x 110 m boyutundad›r ve 6 adedi
ikili olarak (çift) yap›land›r›lm›flt›r. 
A¤›r bak›mlar›n yap›ld›¤› uçak hangarlar›, etkin kullan›m ama-
c›yla ikiflerli olarak birbirleri içinde bütünlefliktir. Bu hali ile
ayn› anda 2 adet Airbus A380 uça¤› giren ikili hangar grubun-
da her iki uçak kanat ucu aras›nda 40 m’den daha fazla bir
aral›k kalmaktad›r.
Çok katl› dok sehpalar› hangar zemini üzerinde bulunan ray-
lar üzerinde hareketle yer düzleminde konumland›r›labilir-
ken, çok katl› platformlar› (2-6 adet) düfley eksende hareket-
le, kanat, kuyruk ve radom dahil, tüm uçak gövdesi üzerinde
kolay ve emniyetle çal›flabilme olana¤› sa¤lamaktad›r.
Kullan›lan yer destek teçhizat›, tak›m ve avadanl›k maliyetle-
rinin minimize edilmesi amac› ile hangar gruplar›n›n uçak tipi
ve faaliyet grubuna göre ayr›flt›r›lmas›na gayret edilmifltir.
Emirates filosunun h›zla artmas›na paralel olarak a¤›r bak›m
için kullan›lan hangar say›s› art›r›lacakt›r.
Mevcut ifl gücü ve alt yap› olanaklar› ile ile ayn› anda 3 uça¤›n
a¤›r bak›m› ve 4 adet uça¤›n hat bak›m› yap›labilmektedir.
Yaratt›¤› titreflim etkisi dikkate al›narak, motor a¤›r bak›mlar›
ve bremze operasyonlar› tesise 36 km mesafedeki ayr› bir böl-
gede yap›lmaktad›r.
Personel e¤itimleri sadece kendi personeli için ve kendi e¤i-
tim merkezinde verilmektedir.
Emirates yönetimi, personelin millilefltirilmesi projesi kapsa-
m›nda uygulamaya koydu¤u plan ile son 3 y›l içinde Emirates
Engineering üst yönetiminde bu oran› yüzde 10 seviyesinden
yüzde 50 seviyesine yaklaflm›flt›r. Mevcut ifl gücü 16 de¤iflik ül-
ke vatandafll›¤›na ve 5 de¤iflik dine sahiptir. Hindistan ve Pa-
kistan kaynakl› olanlar toplam ifl gücünün yar›s›ndan fazlas›n›
oluflturmaktad›r.
Tesislerde alt yüklenici çal›flmas› yap›lmamaktad›r.
Haftal›k 24 saat çal›flmaya tabi olan normal çal›flma düzenin-
de, uçak hangarlar›nda çal›flan elemanlar 8 saat/gün üzerin-
den 3 gün/hafta, di¤er bölgelerde (atölyeler ve ofisler) çal›flan
personel ise 6 saat/gün üzerinden 4 gün/hafta çal›flmaktad›r.

Toplam 32.000 m2 taban alan›na sahip depolama ve lojistik
operasyon bölgesinde bugünkü uçak faaliyetlerini destekle-
mek üzere, motor gibi büyük parçalardan civata ve perçine
kadar toplam 2,7 milyon adet malzeme bulunmaktad›r.
Tesiste ayr›ca, envanterdeki uçak ve sistemlerin üreticilerinin
(Airbus, Boeing vb.) ve baz› özel proses uygulay›c›lar›n›n tem-
silcilerinin irtibat ofisleri de mevcuttur.
Mevcut sertifikal› hava arac› BOY merkezlerinde gerçekleflti-
rilen uygulamalar aras›nda temel uçak, motor ve komponent
bak›mlar›n›n tasar›m flartlar› ve sertifikasyon hassasiyeti ne-
deni ile belli bir standart seviyesinin olufltu¤una inanan flirket
yönetimi, müflterisi gözündeki fark›n kabin içi uygulamalar› ve
estetik detay ile yarat›labilece¤i öngörüsü ile bu sahaya da
özel bir önem ve öncelik vermektedir.

Son dönemde yaflanan geliflmeler paralelinde, ükemizin kü-
resel hava arac› bak›m, onar›m ve yenileme pazar›n› hedef
alan bir merkez haline gelinmesi olas›l›¤› artm›flt›r. Bu gelifl-
menin sa¤lanabilmesi, öncelikle rakiplerin tan›nmas›na, mü-
cadele kabiliyetinin gelifltirilmesine ve rakiplere yönelik uygun
güç ve desteklere sahip olunabilmesine ba¤l›d›r. Bu nedenle,
ülkemizde bu sahada yer alan kurulufllar›n verimli¤ini ve bün-
yesel geliflimini artt›racak içsel çözümler gelifltirmesi ve ifl
birli¤ine dayal› yenilikçi çözümleri üretecek koordinasyonu
sa¤lamalar› gerekmektedir. Bunun yan› s›ra bölgede rekabet
edecek iflletmelere yönelik destekleyici stratejinin ve teflvikle-
rin hukuki, idari ve ekonomik düzenlemelerden sorumlu ku-
rum ve kurulufllar taraf›ndan üst seviyede ve sektör genelinde
bir an önce belirlenmesi ve uygulamaya konulmas›n›n uygun
olaca¤› de¤erlendirilmektedir.

KAYNAKÇA
� http://www.aviationweek.com/conferences/mmemain.htm,  2009.   
� http://www.dwc.ae/, 2009.   
� http://www.emiratesengineering.com/ , 2009.   
� http://www.worldairlineawards.com/, 2008, 2007 ve 2006.
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Mekanize piyadenin,
ana muharebe tank-
lar›na denk z›rh ko-

rumas›na sahip araçlar ile
tafl›nmas› düflüncesi ilk ola-
rak ‹kinci Dünya Savafl›’nda
gündeme geldi. 1944 y›l›nda
Kanada taraf›ndan gelifltiri-
len Kangaroo, temel olarak
M7 Priest kunda¤› motorlu
obüs flasisi üzerine flekillen-
dirilen a¤›r z›rhl› bir personel
tafl›y›c› araçt›. Artan kay›pla-
r›n önüne geçilebilmesi ve
piyade s›n›f›na, tanklara ya-
k›n bir hareket kabiliyeti ka-
zand›r›lmas› için gelifltirilen
bu çözüm, savafl s›ras›nda
‹ngiliz ve Amerikan Ordular›
taraf›ndan da kullan›ld› ve bu
alandaki ilk örnek olarak ha-
f›zalardaki yerini ald›.
Kangaroo, savafl sonras›nda
birçok projeye de esin kayna-
¤› oldu. 1960’larda ‹ngiltere,
a¤›r z›rhl› bir personel tafl›y›-
c› araç gelifltirme yönünde
çal›flmalar yapt›. Ayn› flekilde
1970’lerde ABD’de de M1 Ab-
rams ana muharebe tankla-
r›n›n flasisi üzerinden deney-
sel çal›flmalar yap›ld›. Ancak
bu çal›flmalar›n somut proje-
lere dönüflmesi hiçbir zaman
gerçekleflmedi. ‹ngiltere
Warrior z›rhl› muharebe
araçlar›n› hizmete al›rken,
ABD ise M2 Bradley progra-
m› ile yoluna devam etti.
Kuflkusuz bu tercihlerin ya-
p›lmas›ndaki en önemli ne-
den, dönemin tehdit anlay›fl›

ve z›rhl› birlik doktrinleriydi.
O dönemde z›rhl› birliklerin
meskûn mahallerde operas-
yonlar icra etmesi öngörül-
müyordu. So¤uk Savafl döne-
minde, z›rhl› birlikler, kent-
sel bölgeleri kuflatarak kon-
trol alt›na alacakt›. Aç›k alan-
da tanksavar silah sistemle-
rine sahip düflman hatlar› ile
karfl›laflt›¤›nda ise piyade gü-
venli bir uzakl›kta araçlar›n-
dan inecek ve bu engelleri
ortadan kald›rd›ktan sonra
yoluna devam edecekti.

Lübnan Deneyimi
Görüldü¤ü üzere mekanize
piyade unsurlar›n›n bu tip
araçlar ile donat›lmas› dü-
flüncesi farkl› zamanlarda
gündeme gelse de ‹kinci
Dünya Savafl›’ndaki Kanga-
roo örne¤i d›fl›nda kendisine
fazla kullan›m alan› bulama-
m›flt›r. Peki, ama bu araçla-

r›n ‹srail’in gündemine gel-
mesi nas›l olmufltur?
Asl›nda her fley ‹srail Ordu-
su’nun 1982 y›l›nda Lübnan’a
yönelik gerçeklefltirdi¤i ha-
rekât ile bafllad›. Bu harekât
s›ras›nda meskûn mahalde
M113 s›n›f› z›rhl› personel ta-
fl›y›c›lar› ile ciddi kay›plar ve-
ren ‹srail mekanize birlikleri,
elde edilen deneyimler ›fl›-
¤›nda, tafl›nan piyadeye yük-
sek koruma sa¤layan bir
araca ihtiyaç duydu. Tasar›m
çal›flmalar›na zaman kaybe-
dilmeden baflland› ve k›sa bir
süre sonra da Nagmashot
olarak adland›r›lan arac›n ilk
prototipi ortaya ç›kt›.
Nagmashot, temel olarak ‹s-
rail Ordusu’nda görev yapan
‹ngiliz yap›m› Centurion ana
muharebe tanklar›n›n flasisi-
nin tadil edilmesine dayan›-
yordu. Maliyet faktörü düflü-
nülerek yap›lan bu tercih, ya-

p›lan testler sonucunda seri
üretime haz›r hale geldi ve
araç 1983 y›l›nda ‹srail Ordu-
su’nda hizmete girdi.
Ön saflarda görev icra eden
Nagmashot’lar, a¤›rl›kl› ola-
rak istihkâm birlikleri tara-
f›ndan kullan›ld› ve birçok
baflar›l› operasyona imza at-
t›. Ancak ‹srail Ordusu’nun
a¤›r z›rhl› personel tafl›y›c›la-
ra olan ilgisi daha yeni baflla-
m›flt›. 1980’li y›llar›n sonlar›-
na do¤ru, Nagmashot arac›-
n›n modernize edilmifl versi-
yonu olarak tan›mlanabile-
cek Nagmachon, ‹srail Ordu-
su’nda hizmete girdi.
Nagmachon, meskûn mahal
operasyonlar› ve ayaklanma
bast›rma amaçl› görevler
için özel olarak tasarlanm›fl
bir araçt›. Nagmashot ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha ka-
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A¤›r Z›rhl› Personel Tafl›y›c› 
Günümüzde kara muharebelerinin a¤›rl›kl› olarak 
meskûn mahallerde gerçekleflmesi, mevcut z›rhl› 

personel tafl›y›c›lar›n gittikçe daha fazla z›rhland›r›lmas›n›
da beraberinde getiriyor. Meskûn mahal operasyonlar›

konusunda ciddi tecrübeye sahip ülkelerden biri olan ‹srail, 
personel kay›plar›n› mümkün oldu¤unca azaltmak 

amac›yla mekanize piyade birliklerini, ana muharebe tank› 
flasili a¤›r z›rhl› personel tafl›y›c› araçlarla donatarak 

bu konuda farkl› bir çözüm ortaya koyuyor.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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l›n bir z›rha sahip olan araç,
tanksavar füzelere karfl› re-
aktif z›rh plakalar› ile kap-
lanm›flt›; paletleri ise z›rhl›
etekler ile korunmaktayd›.
Yine gövde alt› anti-tank ma-
y›nlara karfl› güçlendirilen
Nagmachon’un ön taraf› ma-
y›n temizleme amaçl› dona-
n›mlar›n tak›labilece¤i flekil-
de tasarlanm›flt›.
‹lk üretilen Nagmachon’lar,
düflman›n hafif silahlar›na
karfl› koruma sa¤layan 3
adet makineli tüfek ile dona-
t›ld›. Daha sonra üretilenlere
ise araca karakteristik görü-
nümünü veren yükseltilmifl
bir kule entegre edildi. “Kö-
pek kulübesi” olarak da ad-
land›r›l›n bu kule ile Nag-
machon, ideal bir meskûn
mahal arac› olarak ‹srail Or-
dusu’nun Filistin ve Lüb-

nan’daki operasyonlar›nda
baflar›l› görevler icra etti. Bu
operasyonlarda a¤›rl›kl› ola-
rak istihkâm birlikleri tara-
f›ndan kullan›lan araç,
1990’l› y›llarda Puma istih-
kâm arac›n›n hizmete girme-
si ile asli görevi olan piyade
tafl›ma amac›yla kullan›lma-
ya baflland›.
Bu amaçla araçta baz› modi-
fikasyonlar da yap›ld›. Araca
2 adet FN MAG 7,62 mm ma-
kineli tüfek entegre edildi¤i
gibi, süspansiyon sistemi
Merkava serisi ana muhare-
be tanklar›nda kullan›lanlara
benzer olanlarla de¤ifltirildi.

T-55’lere Yeni Görev
‹srail Ordusu, bir yandan es-
kiyen Centurion ana muha-
rebe tanklar›n› bu flekilde
modifiye ederek cepheye sü-

rerken, elde edilen neticenin
olumlu olmas› üzerine, Arap
ülkeleri ile yap›lan savafllar-
da ele geçirilen Sovyet yap›-
m› T-54 ve T-55 ana muhare-
be tanklar›n› da benzer flekil-
de de¤erlendirmenin yollar›-
n› aramaya bafllad›. Bu aray›-
fl›n sonucunda da Achzarit
ortaya ç›kt›.
1988 y›l›nda hizmete giren
Achzarit, temel olarak kule-
siz bir ana muharebe tank›-
d›r. 44 ton a¤›rl›¤›ndaki araç,
3 kiflilik mürettebata ek ola-
rak 7 personelin tafl›nmas›n-
da kullan›labilmektedir. Mo-
tor bölümünün sol arka tara-
fa al›nmas› sayesinde piya-
denin arac›n arka bölümün-
den ç›kabilmesi, Achzarit’in
en dikkat çekici özelliklerin-
den birisidir. Bunun piyade-
nin bekas› aç›s›ndan önemli

bir kazan›m oldu¤u aç›kt›r.
‹lk üretilen Achzarit’ler Mk. 1
olarak adland›r›ld› ve 650 BG
güç üreten Detroit Diesel 8V-
71TA dizel motoru ile güç-
lendirildi. Bu araçlarda, 7,62
mm’lik M240 makineli tüfe-
¤inin entegre edildi¤i 1 adet
uzaktan komutal› silah istas-
yonu bulunuyordu. Ayr›ca 3
adet M240 da personel tara-
f›ndan kullan›labiliyordu. Mk.
2 olarak adland›r›lan 2’nci
nesil Achzarit’ler ise 850 BG
güç üreten Detroit Diesel 8V-
92TA dizel motoru ile dona-
t›ld›. Bu motorun sa¤lad›¤›
güç ile 55 km/sa h›z yapabi-
len araç, yaklafl›k 500 km
menzile ulaflabilmektedir.
Mk. 2’nin, Mk. 1’den bir di¤er
fark› ise kurflungeçirmez
camla korunan bir kupolaya
sahip olmas›d›r.
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Araçlar ve ‹srail Örne¤i

‹srail Ordusu, Gazze Harekât›’nda
Merkava Mk.3 ve Merkava Mk.4 ana

muharebe tanklar›n›, Achzarit a¤›r
z›rhl› personel tafl›y›c›lar› ile z›rhl› 

buldozerler kullanm›flt›r. Foto¤rafta,
Achzarit arac›na binmek için haz›rl›k

yapan ‹srail piyadeleri görülüyor.



Achzarit’leri hizmete alan ‹s-
rail Ordusu, 1990’l› y›llar›n
bafllar›nda Nagmachon’lar›
modernize etme yönünde ça-
l›flmalar yapmaya da bafllad›.
Nakpadon olarak adland›r›-
lan araç, öncülü Nagmashot
ve Nagmachon gibi Centuri-
on ana muharebe tank› flasi-
si üzerine meskûn mahal
operasyonlar› için özel ola-
rak tasarlanm›fl bir a¤›r z›rh-
l› personel tafl›y›c›d›r. Kal›n
bir z›rh tabakas› ve reaktif
z›rh plakalar› ile kapl› olan
araç, birden fazla RPG-7 ro-
ketatar mermisinin isabetine
ve 20 mm top mermilerine
karfl› dayan›kl› hale getiril-
mifltir. Gövde alt› ise anti-
tank may›nlar›na karfl› güç-
lendirilmifltir.
Nakpadon’un Nacmachon’dan
görsel aç›dan en büyük fark›,
yükseltilmifl kulesinin olma-

mas›d›r. Muharebe a¤›rl›¤›
yaklafl›k 55 ton olan araç, 2
kiflilik mürettebat d›fl›nda 10
personel tafl›yabilir. Arac›n
silah sistemleri, 4 adet M240
7,62 mm makineli tüfek ve 1
adet 60 mm’lik havand›r.
Nakpadon, Merkava Mk. 1

ana muharebe tanklar›nda
da kullan›lan ve 900 BG güç
üreten AVDS 1790-6A dizel
motoru ile güçlendirilmifltir.
Araca, radyo sinyallerini blo-
ke eden ve yol kenarlar›na
yerlefltirilen patlay›c›lar›n
uzaktan kumanda ile patla-

t›lmas›n› engelleyen bir elek-
tronik kar›flt›rma sistemi
yerlefltirildi¤i de iddia edil-
mektedir.

Merkava da 
Dönüflüyor
‹srail’in a¤›r z›rhl› personel
tafl›y›c› araç serüveninin son
temsilcisi ise 2005 y›l›nda
gün yüzüne ç›kt›. Envanterin-
de yaklafl›k 200 adet Merkava
Mk. 1 ana muharebe tank›
bulunan ‹srail, bu araçlardan
birinin flasisini modifiye ede-
rek z›rhl› personel tafl›y›c›ya
dönüfltürdü. Namera ad› ve-
rilen bu araç, 2005 y›l›nda
düzenlenen Eurosatory Fua-
r›’nda da sergilendi. Ancak
eski Merkava Mk. 1’leri dö-
nüfltürmektense s›f›rdan
araç üretmenin daha maliyet
etkin oldu¤unun fark edilme-
siyle Namera prototip bir

ANAL‹Z

56

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

Nakpadon

©
‹s

ra
il

 O
rd

u
su



araç olmaktan öteye gide-
medi ve Merkava Mk. 4 te-
melli yeni bir araç gelifltiril-
mesi yönünde çal›flmalara
baflland›.
Yeni araca ‹branice’de kap-
lan anlam›na gelen Namer
ad› verildi. Modüler z›rha ve
Trophy aktif koruma sistemi-
ne sahip olan araç, Merkava
Mk. 4’ler ile efl z›rh koruma-
s›na sahiptir. Bu yap›s›yla
Namer, dünyada en iyi koru-
nan personel tafl›y›c› araç
olarak kabul edilmekte ve ‹s-
rail’in elit birliklerinde hiz-
mete girmesi beklenmekte-
dir. Nitekim 2008 y›l› itibariy-
le arac›n seri üretimine de
bafllanm›flt›r.
Muharebe a¤›rl›¤› 50 tonun
üzerinde olan Namer’da, 2
kiflilik mürettebat›n d›fl›nda
10 personel tafl›nabilir.
Uzaktan komutal› silah istas-

yonuna entegre edilen 12,7
mm’lik makineli tüfek, ara-
c›n ana silah sistemini olufl-
turur. Gerekti¤inde 40 mm’-
lik bombaatarla de¤ifltirilebi-
len bu silah, 7,62 mm’lik ma-
kineli tüfeklerle de takviye
edilmektedir. Namer, Mer-
kava Mk. 3 ana muharebe
tanklar›na da güç sa¤layan
Continental AVDS-1790-9AR
dizel motoru ile donat›lm›fl-
t›r. Bu motorun sa¤lad›¤›
1200 BG’lik güç ile 60 km/sa
h›z yapabilen araç, yaklafl›k
500 km menzile ulaflabilir.
‹srail, gelecekte bu arac›n
farkl› versiyonlar›n› da hiz-
mete almay› düflünmektedir.
‹lk etapta gelifltirilmesi dü-
flünülen modeller, z›rhl› ko-
muta kontrol arac›, z›rhl›
muharebe arac›, z›rhl› kur-
tarma arac› ve z›rhl› ambu-
lanst›r.

Kullan›m Alan› 
Yayg›nlafl›yor
Görüldü¤ü üzere özel bir ih-
tiyaca istinaden gelifltirilen
a¤›r z›rhl› personel tafl›y›c›-
lar, ‹srail taraf›ndan bafla-
r›yla kullan›lm›fl ve halen de
kullan›lmaktad›r. Bu araç-
lar›n ortak özelli¤i, meskûn
mahalde karfl›lafl›labilecek
güdümlü tanksavar füzele-
re, omuzdan at›lan roketle-
re, yol kenar›na yerlefltirilen
patlay›c›lara, may›nlara ve
el yap›m› bombalara karfl›
içinde tafl›d›¤› personele
yüksek düzeyde koruma

sa¤lamalar›d›r. Nitekim bu
araçlar sayesinde ‹srail me-
kanize unsurlar›, Lübnan ve
Filistin’deki yerleflim bölge-
lerine rahatl›kla girerek
operasyonlar düzenleyebil-
mektedir.
Öte yandan muharebelerin
gittikçe meskûn mahallere
kaymas› ve tehdidin çok bo-
yutlu ve asimetrik hale gel-
mesi, birçok ülkenin de ‹sra-
il benzeri a¤›r z›rhl› personel
tafl›y›c› araçlar gelifltirmesi-
ni veya mevcut araçlara ilave
z›rhlar eklemesini berabe-
rinde getirmifltir.
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‹ntikal için haz›rl›k yapan 
‹srail mekanize birliklerini gösteren

bu foto¤rafta, önde Merkava Mk.3 
ana muharebe tanklar›, arka planda

ise Achzarit a¤›r z›rhl› personel
tafl›y›c›lar› görülüyor.

Achzarit
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Örne¤in, Birinci Çeçenistan
Savafl›’nda meskûn mahal-
lerde büyük kay›plar veren
Rusya, T-55 ana muharebe
tank› flasisi üzerine gelifltir-
di¤i BTR-T ve T-72 ana mu-
harebe tank› flasisi üzerine
flekillendirdi¤i BMO-T a¤›r
z›rhl› personel tafl›y›c› araç-
lar› hizmete sokmufltur. Ayn›
flekilde Hindistan, T-55 ana
muharebe tanklar›n›n flasisi-
ni kullanarak Tarmour, Ür-
dün ise Centurion ana muha-
rebe tanklar›n›n flasisini kul-
lanarak Temsah araçlar›n›
gelifltirmifltir.

Art›s› da Var Eksisi de
‹srail’in öncülü¤ünde geliflti-
rilen bu tip araçlar›n avantaj-
lar› incelenecek olursa, mu-
harebe sahas›nda ana muha-
rebe tanklar› ile birlikte hare-
ket edebilme kabiliyetine sa-
hip olmalar› ilk göze çarpan
unsurdur. Bu araçlar›n sahip
olduklar› z›rh korumas› saye-
sinde personel zayiat›n› ve
böylece kamuoyunda olufla-
bilecek tepkileri azaltmas› da
bir baflka art› özellikleridir.
Ayn› flekilde ana muharebe
tanklar› ile ortak altyap›ya sa-
hip olmalar› da lojistik aç›dan
ordular›n iflini kolaylaflt›ran
bir unsur olarak art› hanesi-
ne yaz›labilir.
A¤›r z›rhl› personel tafl›y›c›la-
r›n dezavantajlar›n›n bafl›nda
ise maliyet gelir. Zira ilk al›m

maliyetleri hemen hemen bir
ana muharebe tank›na eflittir.
Bu araçlar›n bir di¤er deza-
vantaj› bak›m/onar›m ve iflle-
tim giderlerinin di¤er z›rhl›
personel tafl›y›c›larla karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda yüksek olma-
s›d›r. Sahip olduklar› yüksek
z›rh korumas›n›n bedeli olan
a¤›rl›klar›, nakledilebilirlik
anlam›nda s›k›nt› do¤urabil-
mektedir. Yine sahip oldukla-
r› z›rh korumas› piyadeyi araç
içinde kalmaya teflvik edebil-
mekte, bu ise piyadeyi asli
görevi olan tek er muharebe-
sinden uzaklaflt›rmaktad›r.

Sonuç olarak a¤›r z›rhl› per-
sonel tafl›y›c› araçlar, günü-
müz kara muharebelerinin
meskûn mahallere kaymas›
sonucu ortaya ç›kan risk ve
tehdit alg›lamalar›na yönelik
olarak gelifltirilmifl bir çö-
zümdür. ‹srail Ordusu, bu
araçlar›n muharebe saha-
s›nda kullan›m› yönünde ön-
cül rol oynamaktad›r. Nite-
kim son Gazze operasyonu,
a¤›r z›rhl› personel tafl›y›c›la-
r›n muharebe sahas›nda ge-
nifl ölçüde kullan›ld›¤› son
harekât olarak belleklerdeki
yerini alm›flt›r.
Öte yandan günümüzde as-
keri araçlar›n balistik koru-
ma seviyelerinin artt›r›lmas›
çal›flmalar› a¤›r z›rhl› per-

sonel tafl›y›c›lar ile s›-
n›rl› de¤ildir. Gerek

MRAP s›n›f› araçlar›n hiz-
mete al›nmas›, gerekse Al-
manya’n›n yeni nesil Puma
arac›nda oldu¤u gibi z›rhl›
muharebe araçlar›n›n git-
tikçe daha fazla oranda
z›rhland›r›lmas› da bu ba¤-
lamda düflünülmelidir. Ayn›
flekilde Irak’ta görev yapan
Amerikan M2 Bradley ve ‹n-
giliz Warrior z›rhl› muhare-
be araçlar› ile yine ‹srail’in
M-113 s›n›f› z›rhl› personel
tafl›y›c›lar› örneklerinde ol-
du¤u gibi, mevcut araçlara
ilave z›rh kitleri yerlefltiril-
mesi de konunun bir baflka
boyutunu oluflturmaktad›r.
Ancak flüphesiz z›rhland›r-
man›n da fiziki bir s›n›r› var-
d›r. Bu s›n›ra ne ölçüde yak-
lafl›ld›¤›n› ise zaman göste-
recektir.

ANAL‹Z
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2005 y›l›nda Eurosatory Fuar›’nda
sergilenen Namera.
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‹srail’in a¤›r z›rhl› personel tafl›y›c›
araçlar›n›n son örne¤i; Namer.
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TSK HABER

Haber Merkezi / editor@savunmahaber.com

� NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan› (SACEUR)
Orgeneral Bantz J. Craddock’un, 19 Ocak 2009 tarihinde
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤’a
gerçeklefltirdi¤i ziyarette, NATO ve Türk Silahl› Kuvvetleri 
(TSK) ile ABD Silahl› Kuvvetleri’ni ilgilendiren konular 
ele al›nd›.

� Karargâh personeli, ana ast birlik komutanlar› ve 
81 il jandarma komutan›n›n kat›ld›¤› “2008 Y›l› Emniyet 
ve Asayifl De¤erlendirme Toplant›s›” 21–23 Ocak 2009 
tarihleri aras›nda Jandarma Genel Komutanl›¤› Karargâh›’nda
icra edildi.

� Karada¤ Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutan› 
Albay Rajko Bulatovik, Deniz Kuvvetleri Komutan› 
Oramiral Metin Ataç’› 20 Ocak 2009 tarihinde makam›nda
ziyaret etti.

� Sahil Güvenlik Komutanl›¤› (SGK) ve Rusya Federasyonu
Federal Güvenlik Teflkilat› S›n›r Birlikleri Komutanl›¤›
aras›ndaki mevcut ifl birli¤i faaliyetlerini de¤erlendirmek 
ve yeni ifl birli¤i alanlar›n›n yarat›lmas›na yönelik 
karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bulunmak maksad›yla; 
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teflkilat› S›n›r 

Birlikleri Komutan› Orgeneral Vladimir Pronichev ve
beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral 
Atilla Kezek’in resmi davetlisi olarak 13-17 Ocak 2009 
tarihleri aras›nda Türkiye’ye bir ziyaret gerçeklefltirdi.
“Türkiye-Rusya Federasyonu 2009 Y›l› ‹kili Askeri ‹liflkiler
Uygulama Plan›” kapsam›nda iki ülke heyetleri aras›nda 
14 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da icra edilen resmi
görüflmede;
� 2008 y›l› Türkiye-Rusya Federasyonu ‹kili Askeri ‹liflkiler

Uygulama Plan› kapsam›nda icra edilen ifl birli¤i 
faaliyetlerinin de¤erlendirmesi yap›ld›.

� 2009 Y›l› Türkiye-Rusya Federasyonu ‹kili Askeri 
‹liflkiler Uygulama Plan›’na dâhil edilebilecek yeni 
ifl birli¤i konular› hakk›nda karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde
bulunuldu.

� E¤itim ve teknik alanlarda ifl birli¤i, karfl›l›kl› bilgi 
paylafl›m usulleri ve Karadeniz’de deniz güvenli¤ine 
yönelik risk de¤erlendirmesi ile al›nabilecek müflterek 
tedbirlere iliflkin görüfller belirtildi.

� Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM), Deniz Araçlar› 
Daire Baflkanl›¤› bünyesinde yürütülmekte olan 
“Denizalt› Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) ve Kurtarma 
ve Yedekleme Gemisi (RATSHIP) Projesi” kapsam›nda 
Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD) sat›n al›m süresi 31 Aral›k 2008
tarihinde sona erdi. Bu kapsamda TÇD sat›n alan firmalar›n
listesi flu flekilde;
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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan›
(SACEUR) Orgeneral Bantz J. Craddock ve

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤



genelkurmay baflkan›, kuvvet komutanlar› ve di¤er üst 
düzey yetkililerle görüflmeler yaparak Yemen savunma 
sanayi tesislerini inceledi.
Ziyaretlerde Türk tedarik sistemini, Türk savunma sanayini 
ve özgün ürünlerini anlatan sunumlar yap›ld›. Potansiyel 
ifl birli¤i sahalar›n›n müzakere edildi¤i görüflmeler 
sonras›nda Suudi ve Yemen’li yetkililerden, Türk Büyükelçili¤i
yetkililerinden ve kat›l›mc› firma temsilcilerinden al›nan 
olumlu geri beslemeler, ziyaretin amac›na ulaflt›¤›n›n 
göstergesi oldu.

� Muharebe bölgesindeki may›nl› sahalar› birliklerin 
geçifli için süratli bir flekilde emniyetli hale getirmek 
amac›yla Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› taraf›ndan ihtiyaç 
duyulan 50 adet May›n Temizleme Sisteminin tedariki için
May›n Temizleme Sistemleri Projesi kapsam›nda firmalardan
idari, mali ve teknik bilgi al›nmas› amac›yla SSM taraf›ndan
Bilgi ‹stek Doküman› (B‹D) yay›mland›. May›n temizleme 
sistemlerinin entegrasyonunu/sat›fl›n› gerçeklefltiren 
firmalar veya uzmanl›k sahas› may›n temizleme sistemleri
olan firmalar en son 13.02.2009, saat 17.00’a kadar 
B‹D talep edebilecek.

� Türk Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyac›n› 
karfl›lamak için 1 adet Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik Nükleer (KBRN) Mobil Arazi
Laboratuvar›, laboratuvar›n tafl›nmas›nda 
kullan›lacak 1 adet taktik tekerlekli araç 
ve entegre lojistik destek kapsam›ndaki
gereksinimler ve hizmetler KBRN Mobil 
Arazi Laboratuvar› ‹halesi ile tedarik edilecek.
Daha önce K, B ve R/N konusunda birlikte 
veya ayr› ayr› Mobil Laboratuvar üretmifl 
istekli yerli ve yabanc› firmalar 27 Ocak 2009,
saat 17.00’a kadar SSM’de yetkili 
birimden Teklife Ça¤r› Dosyas› 
alabilecek.

1- Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik A.fi.
2- ASELSAN A.fi. 
3- Dearsan A.fi. 
4- ‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi A.fi. 
5- Meteksan Savunma Sanayi A.fi. 
6- RMK Marine

� SSM Uluslararas› ‹fl Birli¤i Daire Baflkanl›¤› (U‹DB) 
2009 y›l›n›n ilk ifl birli¤i ve ihracat ziyaretini 10-17 Ocak 
tarihleri aras›nda Suudi Arabistan ve Yemen’e gerçeklefltirdi.
Uluslararas› ‹fl Birli¤i Daire Baflkan› A. Lütfi Varo¤lu
baflkanl›¤›ndaki resmi delegasyon ile 14 savunma sanayi 
firmas›n›n üst düzey temsilcilerinden oluflan heyet, 
10-13 Ocak tarihleri aras›nda Suudi Arabistan’›n baflkenti
Riyad’da, kuvvet komutanlar› ve tedarikten sorumlu 
komutanlarla görüflmeler yapt›. Suudi Arabistan savunma
sanayine ait çok say›da tesisin incelendi¤i Riyad’da, 
sivil ve askeri uzmanlar›n kat›l›m›yla bir de çal›fltay
gerçeklefltirildi.
Riyad’dan Yemen’in baflkenti Sanaa’ya geçen resmi 
delegasyon ve 4 firma temsilcisi 15-17 Ocak tarihleri aras›nda
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Karada¤ Cumhuriyeti Deniz 
Kuvvetleri Komutan› Albay 
Rajko Bulatovik ve Deniz Kuvvetleri 
Komutan› Oramiral Metin Ataç

SSM Uluslararas› ‹fl Birli¤i 
Daire Baflkan› A. Lütfi
Varo¤lu baflkanl›¤›ndaki
heyet Riyad’daki resmi
temaslar esnas›nda.



Gazze’de Kazanan›
Olmayan Savafl
‹srail’in Gazze fieridi’ne yöne-
lik 27 Aral›k 2008 tarihinde
bafllatt›¤› askeri harekât, AB,
Birleflmifl Milletler (BM) ve
uluslararas› toplumun bask›-
lar› neticesinde, 22 gün son-
ra, yine ‹srail’in tek tarafl›
ateflkes ilan etmesi ile flimdi-
lik sona ermifl gözükmekte-
dir. ‹srail Ordusu, askerlerini
bölgeden geri çekerken, ope-
rasyonun bilançosu, 1300 ci-
var›nda ölü ve 5000 civar›nda
yaral› olmufltur.
Harekât›n zamanlamas›na
bak›ld›¤›nda, yeni ABD Bafl-
kan› Obama’n›n, göreve bafl-
lar bafllamaz Orta Do¤u’daki
karmafl›k sorunlarla karfl›
karfl›ya kald›¤› görülmüfltür.
BM nezdindeki ‹srail temsilci-
sinin, “Gazze uluslararas› te-
rörizme karfl› aç›lan savafl›n
temel cephelerinden biridir”
aç›klamas›, askeri harekât›n
arka plan›nda Tahran’›n oldu-
¤unu iflaret etmektedir. ‹nsan
haklar› örgütleri de ‹srail Or-

dusu’nu, savafl kurallar›n› ih-
lal etmekle, ölçüsüz güç kul-
lanmakla, sivilleri koruma
görevini yerine getirememek-
le ve beyaz fosfor kullanmak-
la suçlam›flt›r. Buna mukabil
‹srail Baflbakan› Ehud Olmert
de Gazze operasyonu s›ras›n-
da savafl suçu ifllemekle suç-
lanan askerlerini savunacak-
lar›n› söylemifltir.

Öte yandan, ABD’deki Musevi
örgütler, Baflbakan Erdo-
¤an’a gönderdikleri ortak
mektupta, Türk yetkililerinin
‹srail’e yönelik a¤›r aç›kla-
malar›n›n, ülkedeki Yahudi
düflmanl›¤›n› artt›rd›¤›n› dile
getirerek, Türkiye’nin Gazze
sald›r›lar›na iliflkin politika-
s›n› elefltirmifllerdir. Baflba-
kan Erdo¤an ise, ‹srail Bafl-

bakan› Ehud Olmert'in Aral›k
ay› sonunda Gazze'deki ni-
yetleri konusunda Ankara’y›
hiçbir flekilde uyarmad›¤›n›
belirterek, bu tutumunun
kendisini “üzdü¤ünü” ifade
etmifl ve harekâtta ölen sivil-
lerin say›s›n› göz önünde bu-
lundurarak bu geliflmeyi “in-
sani trajedi” olarak nitelen-
dirmifltir.

GÜNDEM
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Uluslararas› sistemde yaflanan ekonomik kriz ve s›cak

çat›flmalar, dünya toplumunu endiflelendirmektedir. 

2009 y›l›n›n ilk günlerinde Rusya ile Ukrayna aras›nda

yaflanan enerji krizi Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerini alarma

geçirirken, ‹srail’in Gazze’deki sald›r›lar› Orta Do¤u’da

bar›fl›n önündeki engelleri bir kez daha trajik bir biçimde

ortaya koymufltur. Öte yandan, Beyaz Saray’da kapsaml› 

bir de¤iflim gündemiyle yönetimi devralan Barak Obama’n›n

iyimser içerikli mesajlar›, tüm dünyada bar›fl umutlar›n›

harekete geçirmifltir.

Son Geliflmeler Ifl›¤›nda 
Türkiye’nin D›fl Politika Aç›l›mlar›

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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Türkiye 
Göreve Haz›r
Harekât s›ras›nda BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon’un,
Baflbakan Erdo¤an ve Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül ile
temaslarda bulunarak, atefl-
kesin diplomatik ekseninde
Ankara’n›n deste¤ini almaya
çal›flt›¤› dikkat çekmifltir. Hü-
kümet Sözcüsü Cemil Çiçek,
Bakanlar Kurulu toplant›s›n-
dan sonra yapt›¤› aç›klamada,
ateflkesin ard›ndan uluslara-
ras› bir gücün oluflturulmas›
durumunda Filistin’e Türk as-
keri gönderilebilece¤ini söy-
lemifltir. Baflbakan Erdo¤an
da gerek görülmesi halinde,
Türkiye’nin Gazze fieridi’ne si-
vil gözlemci göndermeye ha-
z›r oldu¤unu ifade etmifltir.
Sonuç olarak, Gazze sald›r›s›-
n› sessizce izleyen AB ve Arap
dünyas›na karfl›l›k, Türki-
ye’nin bölgedeki arabuluculuk
rolünü, önümüzdeki dönemde
de sürdürece¤ini söyleyebili-
riz. Bu kapsamda iddia edile-
nin aksine, baz› radikal grup-
lar›n protesto gösterileri d›-
fl›nda, Türkiye’de yaflayan Mu-
sevi vatandafllara karfl› olum-
suz bir tutumun mevcut ol-
mad›¤›n›n alt› da çizilmelidir.

Rusya’n›n 
Enerji Kart›
Bilindi¤i üzere, Rusya, AB pa-
zar›n›n en önemli gaz ve pet-
rol tedarikçisidir. Ukrayna ise
oldukça kritik bir vana özelli-
¤ine sahiptir. Ukrayna’n›n
kendilerine borçlu oldu¤unu

öne süren Rusya’n›n Ukray-
na’ya verdi¤i gaz› kesmesiyle
bafllayan krizde, Türkiye
“arabulucu” olarak rol alm›fl,
Ukrayna ile Rusya’n›n 12
Ocak’ta vard›klar› anlaflma,
sorunu çözmeye yetmemifltir.
20 gün süren kriz, Mosko-
va’da yap›lan zirvenin ard›n-
dan ancak imzalanan ikinci
anlaflmayla çözüme kavufl-
mufltur. Ancak, anlaflman›n
Ukrayna Devlet Baflkan› Vik-
tor Yuflçenko taraf›ndan
onaylanmamas›, bu konuda
yeni anlaflmazl›klar›n ç›kma
ihtimali oldu¤una iflaret et-
mektedir. Nitekim Rusya ile
Ukrayna aras›nda var›lan an-
laflma, “ateflkes” olarak ad-
land›r›lmakta ve bu alanda
“bar›fl›n” garantisinin bulun-
mad›¤› ileri sürülmektedir.
Do¤al gaz krizi, en çok Slo-
vakya, Bosna-Hersek, Make-
donya, Macaristan ve Bulga-
ristan’› etkilemifltir. Bulgaris-
tan’›n tazminat talebi üzerine,
Rusya Baflbakan Yard›mc›s›
‹gor Seçin, tazminat talepleri-
ni Ukrayna’n›n Naftogaz flir-
ketine yönlendireceklerini
belirterek, “Avrupa’ya giden
transit gaz› biz de¤il, Ukrayna
kesti” görüflünü öne sürmüfl-
tür. Peki, görünürde fiyat
uyuflmazl›¤› ve Ukrayna’n›n
tek tarafl› olarak gaz› kesme-
si fleklinde görünen gerginlik,
Bat› ile Rusya’n›n bir bilek gü-
refli midir ve Rusya, Avru-
pa’ya gönderilen do¤al gaz›
neden azaltm›flt›r?
AB, enerji aç›s›ndan giderek

daha fazla oranda d›fla ba¤l›
duruma gelmektedir. Rusya,
2006 y›l› itibariyle, AB’nin
toplam petrol ithalat›n›n yüz-
de 33,5’ini, gaz ithalat›n›n
yüzde 42’sini, kömürün ise
yüzde 25,8’ini tedarik etmek-
tedir. AB’nin, enerji ithalat›n-
da Rusya’ya önümüzdeki 25
y›l içinde yüzde 60 oran›nda
ba¤›ml› olmas› beklenmek-
tedir. Bu ise Moskova’n›n
enerjiyi Bat›’ya karfl› yeni bir
silah olarak kullanabilece¤i
endiflelerini güçlendirmek-
tedir.

Nabucco Ankara’n›n
Elini Güçlendiriyor
Tam bu noktada, Türkiye’nin
ad› dünya enerji piyasalar›nda
giderek artan biçimde öne
ç›kmaktad›r. Avrupa, k›fl orta-
s›nda gazs›z kal›nca, Anka-
ra’n›n AB üyeli¤ine karfl› en
kat› muhalefeti yapan Avru-
pal› milletvekilleri bile Na-
bucco nedeniyle Türkiye’nin
birli¤e üyeli¤ine s›cak bak-

maya bafllam›flt›r. Zira Na-
bucco, Rusya'ya karfl› içinde
‹ran alternatifinin de yer ald›-
¤› Hazar havzas› gaz kaynak-
lar›n›n Türkiye üzerinden Av-
rupa'ya tafl›nmas›n› öngör-
mektedir. 
Kuflkusuz, Nabucco projesi-
nin gerçekleflmesi AB nez-
dinde Türkiye'nin stratejik
önemini artt›racakt›r. AB Ko-
misyonu Baflkan› Jose Manu-
el Barroso da Türkiye'nin Av-
rupa için stratejik bir ortak ol-
du¤unu ve enerji güvenli¤i sa-
yesinde, Türkiye’nin de¤eri-
nin AB kamuoyu taraf›ndan
daha iyi anlafl›labilece¤ini
söylemektedir.
Esasen, baz› AB ülkelerinin
Ankara’n›n birli¤e üyeli¤ine
karfl› ç›kmas›na ra¤men, Tür-
kiye’nin jeopolitik konumu ve
Orta Asya'daki enerji zengini
ülkelere yak›nl›¤› nedeniyle
anahtar konumda oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bununla birlik-
te, Türkiye hesaplar›n› yapar-
ken, komflusu Rusya ile olan
ticari iliflkilerini çok iyi gözden
geçirmelidir. Zira Türkiye de
AB gibi Rus gaz›na yüzde 60
oran›nda ba¤›ml›d›r ve petro-
lün büyük k›sm›n› bu ülkeden
temin etmektedir.

Obama’n›n 
D›fl Politika 
Öncelikleri
Dünya krizlerle yaflaman›n
yollar›n› araflt›r›rken, ABD’nin
yeni baflkan› Barack Obama
yemin ederek görevine baflla-
m›flt›r. Obama, “Özgürlü¤ün
Yeniden Do¤uflu” bafll›kl› ko-
nuflmas›nda insan haklar› ve
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Yap›lmas› planlanan 
Asya-Avrupa

Nabucco Do¤algaz 
Boru Hatt›
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hukukun üstünlü¤üne vurgu
yaparak farkl›l›klar› kucakla-
yacaklar›n› ifade etmifltir. Ko-
nuflmas›nda bir kere daha
dünyaya liderlik etme görevi-
ni üstlendiklerini belirten
Obama, “Biliyoruz ki ülkemiz-
deki mozaik bizim miras›m›z,
bizim kuvvetimiz. H›ristiyan,
Müslüman, Musevi, Hindu,
Ateist, tüm inançlar›n olufl-
turdu¤u bir ülkeyiz. Biz yeni
bir ça¤ bafllatmaya kararl›y›z”
fleklinde konuflmufltur.
fiüphesiz, Beyaz Saray’›n
önündeki en önemli hayati
sorun ekonomik krizin atlat›l-
mas› olacakt›r. D›fl politikada
ise, Afganistan ve Orta Do¤u
merkezli bir aç›l›m ile Rusya,
Çin ve AB’nin yan› s›ra, G8 ül-
keleri ile ortak çözüm aray›fl-
lar› içine girilmesi beklenebi-
lir. Bu kapsamda, BM, IMF,
Dünya Bankas› ve NATO,
uluslararas› alanda yeni yö-
netimin temel dayanaklar›
aras›nda yer alabilir. Nitekim
Obama’n›n BM Genel Sekre-
teri Ban Ki-Moon’u arayarak,
ABD yönetiminin BM'ye güçlü
destek verece¤ini belirtmesi,
bu düflünceyi do¤rular nite-
liktedir. Öyle görünüyor ki
Beyaz Saray dünya kamuoyu-
nun ABD'ye yönelik olumsuz
bak›fl›n› de¤ifltirebilirse, müt-
tefiklerinden bir fleyler iste-
mesinin kolaylaflaca¤›n› dü-
flünmektedir.
Obama’n›n "‹srail-Filistin so-
rununda ilerleme sa¤lamay›,

ilk günden itibaren bafll›ca
diplomasi önceliklerinden biri
haline getirece¤ini" aç›kla-
mas›, izleyece¤i Orta Do¤u
politikas›n›n ilk belirtilerini
önemli oranda ortaya koy-
mufltur. ‹srail’in kendini sa-
vunma hakk›na vurgu yapan
Obama, Hamas’›n roket sald›-
r›lar›n› durdurmas› gerekti¤i-
ni söylemifl ve Orta Do¤u’da
iki devletli çözüme destek
verdiklerini belirtmifltir. Oba-
ma, yard›mc›s› Joe Biden ile
D›fliflleri Bakanl›¤›’na ziyareti
s›ras›nda yapt›¤› konuflmada,
‹srail ile Filistin ve ‹srail ile
Arap komflular› aras›nda kal›-
c› bar›fl sa¤lanmas› için aktif
ve agresif flekilde çaba göste-
rilmesi, yönetimimin politika-
s› olacak görüflünü dile getir-
mifltir. Ancak sorunun sadece
‹srail-Filistin sorunu olarak
görülmemesi gerekti¤ini de
eklemifl ve “Suriye, ‹ran, Lüb-
nan, Afganistan ve Pakis-
tan’da olanlar göz ard› edile-
mez, bunlar›n hepsi birbiriyle
ba¤lant›l›d›r” görüflünü beyan
etmifltir.
Bu kapsamda, NATO üyele-
rinden Afganistan'a daha çok
asker ve Orta Do¤u bar›fl› için
taraflardan daha fazla taviz
taleplerinin gündeme gelme-
si kuvvetle muhtemeldir.
Baflkan Obama, ilk ifl olarak
ülkesinin ‹srail-Filistin soru-
nuyla ilgili özel temsilcilik gö-
revine senatör George Mitc-
hell’i getirmifltir. ABD’nin yeni

dönemde Afganistan ve Pa-
kistan’la ilgili özel temsilcisi
ise eski d›fliflleri bakan yar-
d›mc›s› ve eski BM daimi tem-
silcisi Richard Holbrooke ol-
mufltur. Nitekim yeni seçilen
ABD Baflkan Yard›mc›s› Joe
Biden, aya¤›n›n tozuyla Afga-
nistan Devlet Baflkan› Hamid
Karzai ile görüflmek için bu
ülkeye gitmifltir.
Obama, Irak'taki birliklerden
her ay bir ya da iki muharip
tugay› çekme teklifinde bu-
lunmufltur. Önerinin gerçek-
leflmesi durumda, 2010 yaz›-
na gelindi¤inde ABD'nin
Irak'tan tamamen çekilmifl
olmas› beklenebilir. Bu aç›-
l›m, ayn› zamanda Obama’ya
d›fl politikada öncelikli ola-
rak gördü¤ü Afganistan’a
odaklanma imkân› verecek
ve bu ülkedeki asker say›s›-
n›n artt›r›lmas›n›n kap›s›n›
açacakt›r. Irak’taki askeri
malzemelerin önce Türki-
ye'ye gönderilmesi, müte-
akiben Gürcistan, Kafkaslar
ve Hazar Denizi üzerinden
Türkmenistan'a, oradan da
Afganistan'a sevk edilmesi
olas›d›r. Askerî uzmanlar,
2009 yaz›na kadar Afganis-
tan'a 20.000–30.000 asker
gönderilebilece¤ini belirt-
mektedirler. Bu yeni kuvvet
kayd›rma ifllemi, taktik ve
stratejik anlamda Afganis-
tan'daki ABD askeri say›s›-
n›n ikiye katlanmas› anlam›-
na gelmektedir.

Türkiye-ABD 
‹liflkilerinde Yeni Bir
Döneme Do¤ru
Peki, bu k›sa de¤erlendirme-
lerin ›fl›¤› alt›nda, Baflkan
Obama, 1 Mart tezkeresi ile
bozulan ABD-Türkiye iliflki-
lerinde yeni aç›l›mlar› gün-
deme getirebilir mi? ‹lk ba-
k›flta, yenilikçi aç›lmalar›n
sözcüsü olan Baflkan’›n bu
aç›l›m› gerçeklefltirmesinin
mümkün olabilece¤ini dü-
flünmek fazla iyimserlik ol-
mayacakt›r. Zira Obama yö-
netimi, Türkiye politikas›n›
belirlerken, Türkiye'nin
AB'ye kat›l›m sürecini ve 
NATO üyeli¤ini k›stas alabi-
lir. Bu noktada, baz› Bat›l›
müttefiklerin Ankara’n›n
PKK terörü ile mücadelesin-
de vermedi¤i deste¤i Türki-
ye'den esirgemeyebilir. Tür-
kiye'nin demokratik reform
aç›l›mlar›na paralel olarak,
ekonomik alanda da Türkiye
ile ifl birli¤ini artt›rabilir. Orta
Do¤u geliflmelerinde Anka-
ra’ya yeni roller verebilir.
Irak’›n gelece¤inin üzerinde-
ki bulutlar›n kald›r›lmas› ve
Türkiye’nin bölgede “de fac-
to” bir Kürt Devleti kurulma-
s› endiflelerine karfl› devlet
güvencesi verebilir. Cum-
hurbaflkan› Gül ile bafllayan
Ermenistan ile dostane poli-
tik ve ekonomik ifl birli¤ini,
Kafkas ‹stikrar Pakt›’na ka-
dar tafl›yabilir. 
Konu stratejik boyuttan irde-
lendi¤inde Avrupa, Kafkaslar
ve Orta Do¤u bölgesinde
önemli roller üstlenebilecek
Türkiye, Obama yönetiminin
karfl› karfl›ya oldu¤u en büyük
d›fl politika meselelerinde ki-
lit aktör konumunda bulun-
maktad›r. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda; Pentagon ve Beyaz Sa-
ray’›n birinci öncelik verdikle-
ri Irak ve Afganistan'daki ça-
t›flmalar›n bar›flç› çözüme ka-
vuflturularak, terörle müca-
deleyi kazanan ABD askerle-
rinin ülkelerine zaferle dön-
melerinde; ‹ran'›n nükleer
emellerinin engellenerek ‹s-
rail ile bölgesel savafl›n ön-
lenmesinde; ‹ran’›n, Irak ve

GÜNDEM
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körfezde güçlenmesinin den-
gelenmesinde; Karadeniz güç
dengeleri ve Gürcistan soru-
nunda; Filistin-‹srail Bar›fl›,
Suriye ve ‹srail aras›nda kal›-
c› bir bar›fl›n kurulmas›nda;
Rusya ve NATO ile yaflanan
füze kalkan› krizinin afl›lma-
s›nda ve Balkanlar’da yeni fi-
lizlenen bar›fl ve istikrar›n
Kosova örne¤inde oldu¤u gibi
devam›n›n sa¤lanmas›nda
Ankara önemli bir partner
olarak masan›n bafl›nda dur-
maktad›r.
Gerçekten son Türk d›fl poli-
tikas› performans› dikkate
al›nd›¤›nda, Kafkasya ve Orta
Asya’da ifl birli¤i giriflimleri,
nükleer enerji hususunda
‹ran ile diyaloga girilmesi, ‹s-
rail ile Suriye aras›nda ara-
buluculuk misyonu, Pakistan
ile Afganistan liderleri ara-
s›ndaki görüflmelere ev sa-
hipli¤i yap›lmas› ve BM Gü-
venlik Konseyi’ne iki y›l için
seçilmesi yeni manevra
alanlar› olarak alg›lanabilir.
Yine Bakü-Ceyhan projesinin
hayata geçirilmesinin ard›n-
dan, gelecekte de Nabucco
projesinin gerçeklefltirilme-
si, AB ve NATO’nun enerji
güvenli¤i ve Müslüman dün-
yaya eriflimi konular›nda

Türkiye’nin hareket kabiliye-
tini artt›ran kartlar olarak
de¤erlendirilebilir.
Tabii ABD, tam tersine hare-
ket ederek, Irak’ta Kürtlere
deste¤in ç›tas›n› t›rmand›ra-
bilir; Ermeni lobisi ve diaspo-
ran›n gündem maddelerini
dikkate alarak sözde soyk›r›m
iddialar› ile Anakara’y› zora
sokabilir; K›br›s ve Ege konu-
lar›nda Yunanistan ve Rum
yönetimine destek verebilir.
Ekonomik krizdeki Türkiye’yi
yaln›z b›rakarak, AB ve Bat›-
dan uzaklafl›p, Rusya ve Çin
ile yak›nlaflmas›na neden ola-

bilir ve Orta Do¤u batakl›¤›n-
da farkl› radikal aray›fllara
sürüklenmesinden kayg› duy-
mayan bir müttefik tavr› da
tak›nabilir…
Bu kötümser senaryo bir ya-
na, Baflbakan Erdo¤an, ABD
Baflkan› Obama’ya gönderdi-
¤i kutlama mesaj›nda, ortak
de¤erler ve vizyona sahip
olan Türkiye ile ABD aras›n-
daki iliflkilerin ve stratejik or-
takl›¤›n güçlendirilerek mu-
hafaza edilmesinin, sadece
iki ülkenin ulusal ç›karlar›
bak›m›ndan de¤il, bölgesel
ve küresel bar›fl ve istikrar

aç›s›ndan da önem tafl›d›¤›n›
vurgulam›flt›r. Baflbakan Er-
do¤an, 6-7 Nisan 2009 tarih-
lerinde ‹stanbul’da düzenle-
necek Medeniyetler ‹ttifak›
‹kinci Forumu’na kat›l›m için
Obama’ya yapt›¤› daveti de
yinelemifltir.
ABD ve dünya için yenilik ve
de¤iflimlerin umudu olan
Obama’n›n, Türkiye için de
umut ve bar›fl dolu bir lider
oldu¤unu vurgulayarak
2009’da ülkemizde kendisini
görmenin bölgede farkl› aç›-
l›mlar›n kap›lar›n› açaca¤›n›
düflünüyoruz.

65

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

©
A

m
erik

an
 S

av
u
n

m
a B

ak
an

l›¤›



ANAL‹Z

66

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

Helyumla 
Yükselen 

Dev Macera: 

Zeplin II
Bir önceki say›m›zda, sahneye ç›k›fl

süreçlerinden ve askeri alandaki ilk
kullan›mlar›ndan bahsetti¤imiz 

zeplinler, ‹kinci Dünya Savafl›’nda da
görev almalar›n›n ard›ndan günümüze

kadar gelmeyi baflard›. Bu süreçte
teknolojiyi de yanlar›na alarak 

önemli de¤iflimler geçiren zeplinler,
baflta ABD olmak üzere birçok ülke

taraf›ndan gözetleme gibi askeri
görevlerde kullan›l›yor. Zeplinler,

21’inci yüzy›lda henüz askeri 
doktrinler içerisinde kendilerine 

kesin bir yer bulabilmifl de¤illerse de,
önemli bütçelerin yat›r›ld›¤› 

programlar kapsam›nda gelifltirilmeye
ve kullan›lmaya devam ediyorlar.

Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

Birinci Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan zeplinleri ge-
lifltirmeye yönelik ça-

l›flmalara bafllayan ABD, bu
kapsamda USS Shenando-
ah'da yaflad›¤› baflar›s›z tec-
rübeler ›fl›¤›nda, 1930'larda
zeplinleri farkl› bir amaçla,

“uçak tafl›y›c›” olarak kullan-
may› düflündü. Böylelikle
uçaklar, zeplinler vas›tas› ile
tafl›nacak ve sa¤lanan önem-
li miktarda yak›t tasarrufu-
nun yan› s›ra çok daha uzun
menzillerde görev yap›labile-
cekti.

Bu yaklafl›m› denemek için
dünyan›n en büyük iskeletli iki
zeplini olan USS Akron (ZRS-
4) ve USS Macon (ZRS-5) üre-
tildi. USS Akron, saatte 130
km h›zla seyredebiliyor ve
üzerinde 7 adet makineli tüfek
tafl›yabiliyordu. USS Macon

ise, saatte 140 km h›z yapabi-
liyor fakat silah tafl›m›yordu.
Fakat bu devlerin ömrü de
fazla uzun olmad›. USS Akron,
3 Nisan 1933'te New Jersey
k›y›s›nda f›rt›naya yakalanarak
denize çak›ld› ve 73 kifli haya-
t›n› kaybetti. USS Macon ise,
gaz bölmelerinin hasar gör-
mesi nedeni ile 1935’te Kali-
forniya’da düfltü. Ayn› dönem-
de, Naziler’in muharebe de-
¤erinin yetersiz oldu¤unu dü-
flünmeleri ve zeplinleri sade-
ce propaganda amaçl› kullan-
maya karar vermeleri, zeplin-
ler ad›na Almanya cephesinde
olumsuz bir geliflme idi.
LZ129’un hidrojen yerine hel-
yum ile doldurulmas› da hel-
yumun tedarikçisi ABD’nin as-
keri ambargosuna neden ol-
mufltu. Bu nedenle LZ129 da
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27 Ekim 1931 tarihinde
göreve bafllayan USS 
Akron (ZRS-4) 4 Nisan 
1933 y›l›nda denize
çak›lm›flt›.

Skyship 600, hem Amerikan Donanmas› hem de
Amerikan Sahil Güvenlik Teflkilat›’n›n ihtiyaçlar›
için de¤erlendiriliyor.

©
A

m
erik

an
 D

o
n

an
m

as›



askeri görevler yerine Graf
Zeppelin gibi Atlantik afl›r› gö-
revlerde hizmet vermek zo-
runda kald›. Almanya'n›n di-
¤er bir gözdesi olan Graf Zep-
pelin II ise, 1940'da di¤er zep-
linler ile birlikte parçaland›.

‹kinci Raunt
Almanya'n›n 1 Eylül 1939 tari-
hinde Polonya'y› istilas›yla
birlikte bafllayan ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n do¤al sonucu olan
teknolojideki h›zl› geliflim,
Naziler’in uçaklara yönelme-
sine ve Almanya’da zeplinlere
olan ilginin kaybolmas›na ne-
den oldu. Bu yüzden LZ127 ve
LZ130 gibi birçok araç, parça-
lan›p hangarlara konuldu.
Almanya ve ‹ngiltere'nin zep-
lin çal›flmalar›ndan elini çek-
mesiyle birlikte hava gemile-
rinin askeri alandaki kullan›-
m› ile ilgilenen sadece ABD
kald›. 7 Aral›k 1941'de, Ja-
ponya'n›n Pearl Harbor bas-
k›n›n›n ard›ndan ‹kinci Dünya
Savafl›'na giren ABD, o s›rada
10 adet iskeletsiz zepline sa-
hipti. Bunlar; 2 adet TC s›n›f›
karakol zeplini, 1 adet G s›n›-
f› e¤itim zeplini, 4 adet K s›n›-
f› K-2, K-3, K-4 ve K-5 kara-
kol zeplini ve 3 adet L s›n›f› L-
1, L-2 ve L-3 küçük e¤itim
zepliniydi. Ayn› y›l içerisinde
deniz kuvvetlerine devredilen
bu zeplinlerden sadece K ve
TC s›n›f› zeplinler Alman ve
Japon denizalt›lar›na karfl›
baflar› gösterebiliyordu.
Bu süreçte deniz kuvvetleri
için üretilen çeflitli modeller-
den toplam 154 adet zeplinin
birincil görevi, ABD k›y›s›nda
karakol görevlerini üslenmek
ve konvoylara refakat etmek-
ti. Bu zeplinler, konvoylar›n
seyrüseferlerine yard›mc› ol-
malar›n›n ve arama kurtarma
operasyonlar›nda kullan›la-
bilmelerinin yan› s›ra hava-
dan foto¤raf çekme, deniz
may›nlar›n›n tespiti ve etkisiz
hale getirilmesi ile kargo ve
personel tafl›nmas› gibi gö-
revler de üstlendiler.
As›l olarak denizalt› tehdidine
karfl› kullan›lmas› düflünülen
zeplin, güdümlü torpidolar

gelifltirilene kadar muharebe
alan›nda çok etkin bir rol oy-
nayamad›. Denizalt› ve uçak-
lara nazaran daha yavafl ve
zay›f manevralar gerçekleflti-
riyor olmas›, zeplinleri ço¤u
zaman baflar›s›z k›ld›. 1943 y›-
l›nda, devriye gezen K-74 zep-
lini, yeterince h›zl› davrana-
mamas› nedeni ile bir Alman
denizalt›s› olan U-134 taraf›n-
dan Florida k›y›s›nda düflürül-
müfltü.
Sovyetler Birli¤i ise, zeplin
konusundaki çal›flmalara
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
bafllad›. Yar› iskeletli bir zep-
lin olan W6, propaganda
amaçl› gelifltirilen zeplinler-
den birisiydi. W6, ayn› zaman-
da 130 saat 27 dakika ile dö-
nemin en uzun süre havada
kalma rekorunu da elinde bu-
lunduruyordu. Sovyetler,
1954 y›l›nda Pobieda (Zafer)
s›n›f› bir zeplin ürettiler ve
onu, may›n ile enkaz temizle-
me görevlerinde kulland›lar.

Teknoloji ‹le 
Gelen De¤iflim
‹kinci Dünya Savafl›'n›n ard›n-
dan bir duraklama dönemine
girilse de, zeplinler üzerindeki
çal›flmalar sürmeye devam
etti. Bu kapsamda, 1960-90
y›llar› aras›nda teknolojinin
h›zl› geliflimini takiben zeplin-
ler üzerinde birçok yenilik ya-
p›ld›. Öncelikle malzeme bili-
mindeki ilerlemeler ›fl›¤›nda
zeplinlerin d›fl çeperlerinde
de¤iflikli¤e gidildi. D›fl çeperde
kullan›lan alüminyumun yeri-
ni, kevlar ve cam elyaf› gibi
malzemelerin almas›yla, zep-
linler, olumsuz hava koflullar›
ve di¤er d›fl etkenlerden kay-
naklanan hasarlara karfl› da-
ha dayan›kl› hale geldi.
Bu malzemeler alüminyuma
göre çok daha hafif oldukla-
r›ndan, zeplinin performans›
da artm›fl oluyordu. Bunun
yan› s›ra itkiyi 360 derece yön-
lendirebilen ve çok daha güç-
lü yeni motorlar zeplinlere

yerlefltirildi. Bu sayede zep-
linler, çok daha k›sa sürede
yüksek irtifalara ç›kma ve
uzun mesafeler kat edebilme
kabiliyetine de kavuflmufl ol-
du. Bu süreçte zeplin yap›s›-
n›n içerisinde yer alan helyum
bölmelerinin boyutlar› da kü-
çültüldü. Böylece, bölmeler-
de meydana gelen hasarlar›n
zeplini en az flekilde etkile-
mesi sa¤land›. 20’nci yüzy›la
yaklaflt›kça, zeplinlerin puro-
ya benzer flekilleri de de¤ifl-
meye bafllad› ve daha aerodi-
namik olan tepeden hafif ba-
s›k tasar›mlar gelifltirildi.

Anka Kuflu Misali
Teknolojinin zeplinler üzerin-
de kullan›lmaya bafllamas›n›n
ard›ndan üretim çal›flmalar›
da h›zland›. Bu kapsamda
zeplin maceras›nda yerini tek-
rar alan ‹ngiltere, zeplinin d›fl
zarf›nda kullan›lan malzeme-
ler üzerine çal›flmalar yürüttü
ve özellikle kevlar ile ilgilendi.
Seleflerine göre oldukça da-
yan›kl› olan kevlar, ‹ngiliz-
ler’in gelifltirdi¤i iskeletsiz
SkyShip500 ve benzeri plat-
formlarda kullan›ld›.
SkyShip500 arac›n›n biraz bü-
yük modeli olan SkyShip600
da, d›fl zarf›nda kevlar kullan›-
larak üretilmiflti. 91 m uzun-
lu¤unda olan ve 900 m irtifaya
yükselebilen SkyShip600, ‹n-
giliz Savunma Bakanl›¤› ve
Amerikan Sahil Güvenlik Tefl-
kilat› taraf›ndan da kullan›ld›.
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Zeplinlerin boyutlar› hakk›nda fikir 
vermesi amac›yla haz›rlanm›fl bir grafik.



20’nci yüzy›l›n sonlar›nda,
Amerikan Donanmas› için
haberleflme ve karakol gö-
revlerinde kullan›lmak üzere
Westinghouse Airship Indus-
tries taraf›ndan üretilmifl
olan Sentinel 1000, geliflmifl
sentetik fiber d›fl zarfa sahip-
ti. Bu malzeme sayesinde su
ve hava geçirgenli¤ine karfl›
oldukça dayan›kl› olan zepli-
nin, ayn› zamanda radarda
tespit edilmesi de zordu. Bu
bileflenler, daha büyük bir
zeplin olan Sentinel 5000’de
de kullan›ld›. Fakat Sentinel
1000’in, 1995’te ç›kan bir yan-
g›n yüzünden kaybedilmesiy-
le Amerikan Donanmas›’n›n
geliflmifl zeplin program› son
buldu.
Bosh Aerospace firmas›,
SASS LITE (Small Airship
Surveillance System, Low In-
tensity Target Exploitation)
olarak adland›r›lan insans›z
gözetleme zeplininden çok
say›da üretti. Bu zeplin, uzun
menzilli askeri operasyonlar-
da uzun süreli gözetleme ve
keflif görevlerini yerine getir-
mek üzere gelifltirilmiflti.
Ayn› y›llarda zeplinler, s›n›r
güvenli¤ini sa¤lamak ve ka-
çakç›l›¤› önlemek amac› ile
de kullan›ld›. Bu kapsamda
insans›z ve havadan hafif
(LTA / Lighter Than Air) zep-
linler, di¤er adlar›yla aeros-
tatlar üzerine çal›flmalar
artt›. Bu araçlar, yerdeki sa-
bit bir merkeze ya da bir ara-
ca halat yard›m› ile ba¤lana-
rak gökyüzünde günlerce ya
da haftalarca belirli bir ko-

numda tutuluyor ve üzerleri-
ne yerlefltirilen elektronik
sistemler yard›m› ile burada
gözetleme yap›yorlard›. Ni-
tekim bu tip araçlardan AT-
04, ‹ngiltere’de üretildi ve
Avustralya’da kullan›ld›. Ayn›
flekilde TCOM firmas›n›n ge-
lifltirmifl oldu¤u insans›z
LASS (Low Altitude Surveil-
lance System / Alçak ‹rtifa
Gözlem Sistemi) arac›,
ABD’nin güney s›n›r›ndaki
uyuflturucu kaçakç›l›¤›n› ön-
leme operasyonlar›nda ve
Kuveyt Kraliyet Hava Kuvvet-
leri taraf›ndan Irak s›n›r›n-
daki devriye görevlerinde
kullan›ld›. Yine Rus RosA-
eroSystems ise, kara ve de-
niz s›n›r güvenli¤i görevle-
rinde kullan›lacak olan Au-
17, Au-27 aerostatlar› ile Au-
30 zeplinini gelifltirdi. Au-30,
Rusya’n›n uçsuz bucaks›z
topraklar›nda bulunan pet-
rol ve do¤al gaz baflta olmak
üzere çok say›da enerji nakil
hatt›n›n havadan gözlemlen-
mesi için de maliyet etkin bir
çözüm olarak kullan›l›yor.

21’inci Yüzy›lda 
Yola Devam
Kont Ferdinand von Zeppe-
lin’in dev eseri zeplin, geli-
flen teknolojinin paralelinde
birçok kilometre tafl›n›n ge-
ride b›rak›ld›¤› 21’inci yüzy›l-
da da sivil ve askeri alanda
yol almaya devam ediyor.
Hatta baz› uzmanlar taraf›n-
dan, zeplinlerin, askerlerin
lojistik ihtiyaçlar›n›, nakliye
uçaklar›ndan çok daha mali-
yet etkin bir flekilde tafl›yabi-
lece¤i iddia ediliyor.
Bu kapsamda havadan hafif
araçlar›n tasar›m›nda yeni
geliflmeler yaflan›yor. Eski-
den yaln›zca helyum gaz› ile
sa¤lanan tafl›ma kuvveti, gü-
nümüzde aerodinamik ka-
natlar ve de¤iflik gövde yap›-
lar› sayesinde daha da artt›r›-
labiliyor. Ayn› zamanda çeflit-
li enerji depolama teknoloji-
leri sayesinde, zeplin ve ae-
rostatlar kendi enerji ihtiyaç-
lar›n› karfl›layabiliyorlar. D›fl
zarfta daha sert ama daha
hafif malzemelerin kullan›l-
mas› ve bunun yan›nda daha

hafif motorlar›n araçlara yer-
lefltirilmesiyle araçlar›n kon-
trolü de kolaylaflm›fl oluyor.

Gelece¤in Zeplinleri
Israel Aerospace Industries
(IAI)’n›n tasarlam›fl oldu¤u
SPA (Solar Powered Airship
/ Günefl Enerjili Zeplin) sis-
temi, gelece¤in parlak zep-
lin projelerinden birisi ola-
rak göze çarp›yor. Sivil kul-
lan›m›n›n yan› s›ra askeri
alanda kullan›lmas› düflü-
nülen bu araç, 21.000 m’lik
irtifada görev yapabilecek.
200 m uzunlu¤a ve 50 - 60 m
geniflli¤e sahip olan
SPA’n›n, üzerinde tafl›d›¤›
günefl enerjisini elektrik
enerjisine dönüfltüren pa-
nelleri sayesinde, gündüz
üretti¤i ve sonras›nda depo-
lad›¤› enerjiyi, geceleyin
hem seyrüsefer hem de
üzerindeki sistemlerin çal›fl-
mas› için kullanabilmesi ön-
görülüyor. Zeplinin 21.000
m’lik irtifada görev yapabil-
me kabiliyeti, 1000 km ça-
p›ndaki alanlar›n gözetlene-

ANAL‹Z
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ABD’li havac›l›k devi Lockheed Martin taraf›ndan gelifltirilen High Altitude Airship (HAA) zeplini
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Au-30 zeplininin gövdesinin imalat›nda modern üretim teknikleri 
ve kompozit malzemeler kullan›l›yor.



bilmesine olanak tan›yacak.
ABD’li World Sky Cat ise
farkl› tasar›mlar›yla dikkat
çekiyor. Firman›n gelifltirdi-
¤i ve normal zeplin yap›s›na
göre çok daha aerodinamik
bir tasar›ma sahip olan
SkyCat platformlar›n›n, ge-
lecekte sivil ve askeri birçok
uygulamada kullan›lmas›
düflünülüyor. Bunlardan bi-
risi olan SkyCat-20 SkyPat-
rol, s›n›r güvenli¤i ve gözet-
leme görevlerinde kullan›la-
bilecek. Çok daha büyük bo-
yutlara sahip olan SkyCat-
220 SkyFreight ise, 50 ila
1000 ton aras›ndaki yükleri
tafl›yabilmesi öngörülen bir
tasar›m.
Bu projelerin yan›nda iki
önemli a¤›r yük tafl›yabilen
zeplin program›ndan daha
bahsetmemiz gerekiyor.
Bunlardan ilki CHHAPP
(Composite Hull High Altitu-
de Airship / Kompozit Omur-
gal› Yüksek ‹rtifa Zeplini)
ad›n› tafl›yor. Amerikan Kara
Kuvvetleri, Amerikan Hava
Kuvvetleri ve Aerostar fir-
mas› ortakl›¤›nda gelifltiril-
mekte olan CHHAPP, tama-
men otonom bir yüksek irti-
fa zeplini. Projenin ilk proto-
tipi olan HiSentinel, deneme
uçuflunu 2005 y›l›nda ger-
çeklefltirdi.
ABD’de yürütülen di¤er
önemli proje ise DARPA
program› kapsam›nda
Lockheed Martin firmas›-
n›n gelifltirdi¤i HAA (High
Altitude Airship / Yüksek
‹rtifa Zeplini) sistemi. Bir
istasyona ba¤lanarak kon-
trol edilen, insans›z ve ha-
vadan hafif olan bu araç,
Amerikan Kara Kuvvetle-
ri’ne gerçek zamanl› gözet-
leme ve keflif hizmeti suna-
cak. 2008 y›l›nda DAR-
PA’n›n sorumlulu¤undan
al›nan bu program, flu an
Amerikan Kara Kuvvetleri
Uzay ve Füze Savunma Ko-
mutanl›¤› (U.S. Army Space
and Missile Defense Com-
mand / USASMDC) taraf›n-
dan yürütülüyor.
Boeing ve Skyhook firmala-

r›n›n ortakl›¤›nda gelifltiril-
mekte olan SkyHook JHL-
40 (Jess Heavy Lifter / Jess
A¤›r Yük Tafl›y›c›) sistemi
ise, baflar›l› bir helikopter
ve zeplin karfl›m› olarak gö-
rülüyor. Yaklafl›k 40 ton yük
tafl›ma kabiliyetine sahip
olmas› planlanan araç, ya-
k›t ikmali olmaks›z›n tam
yüklü halde 320 km menzile
ulaflabilecek. Sivil alandaki
enerji, maden ve tafl›mac›l›k
sektörlerinde hizmet ver-
mesi beklenen JHL-40’›n,
askeri nakliye ihtiyaçlar›na
da cevap verebilmesi he-
defleniyor. 302 m uzunlu-
¤undaki araç hakk›nda, 4
adet dev rotora sahip olma-
s› nedeniyle dünyan›n en
büyük helikopteri benzet-
mesi de yap›l›yor. Tüm bu
bat› merkezli çal›flmalar›n

yan›nda Ruslar da bofl dur-
muyor. RosAeroSystems ta-
raf›ndan tasarlanan Berkut
yüksek irtifa zeplininin, gö-
zetleme görevlerinin yan›n-
da iletiflim arac› olarak da
hizmet vermesi planlan›yor.
23.000 m’lik irtifaya kadar
yükselebilecek bu zeplin,
daha sonra irtifas›n› koru-
yarak tafl›yaca¤› 1200 kg’l›k
iletiflim veya gözlem teçhi-
zat› ile farkl› görevler icra
edebilecek. HL modeli 250
m uzunlu¤unda olacak Ber-
kut, üzerindeki günefl ener-
jisi panelleri sayesinde sa¤-
layaca¤› enerjisini, piller
sayesinde depolayabilecek.
Günümüzde daha çok rek-
lâm amaçl› kullan›m› ile
kamuoyunun gündemine
gelen zeplin; iletiflim, tu-
rizm, zirai ilaçlama ve me-

teorolojik araflt›rmalar
baflta olmak üzere di¤er ti-
cari alanlarda da boy gös-
teriyor. Bombard›man gö-
revleri ile ilk apoletlerini
takan ve özellikle denizalt›
savunma harbi ile gözetle-
me ve keflif gibi görevlerde
kullan›lan üniformal› zep-
linler konusundaki süreç
ise, hava gemilerinin sahip
olduklar› avantajlara ra¤-
men daha yavafl ilerliyor.
Fakat günümüz muharebe-
lerinin her geçen gün artan
maliyet ve lojistik gereksi-
nimlerine bir çözüm bula-
bilmek için yürütülen çal›fl-
malar çerçevesinde yeni
zeplin projeleri ortaya ç›k›-
yor ve bu da gökyüzünün
dev gemilerine ilginin gele-
cekte daha da artaca¤›na
iflaret ediyor.
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JHL-40 zeplini, 
Boeing ve SkyHook 
firmalar›n›n ortakl›¤›
ile gelifltiriliyor.     
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‹kinci Dünya Savafl›’n›n ilk
y›llar›nda Kuzey Afrika’n›n
hâkimiyeti için ‹ngiltere ile

mücadele eden, hezimetle
sonuçlanan Yunanistan iflga-
lini ise Almanya’n›n yard›m›
ile tamamlayabilen ‹talya, sa-
vafl kendi topraklar›na s›çra-
d›¤›nda, Müttefik iflgal ordu-
lar› ile savaflmak yerine tes-
lim olmay› tercih etmifltir. Ni-
tekim taraflar aras›nda Liz-
bon’da gerçekleflen gizli gö-
rüflmelerde teslim koflullar›-
n› karara ba¤layan ABD’li, ‹n-
giliz ve ‹talyan temsilciler, 3
Eylül 1943’de Sirakuza’da an-
laflmaya varm›fllard›r.
Antlaflma hükümleri gere¤in-
ce, ‹talya, Müttefikler’in ta-
lepleri karfl›s›nda her türlü
kolayl›¤› göstermeyi, donan-
mas›n› teslim etmeyi ve hiçbir

flekilde Almanya’n›n yan›nda
savaflmamay› taahhüt etmifl-
tir. Bu de¤iflim, Müttefikler’in,
öncelikle “en zay›f halka”y›
imha etme planlar›n›n ger-
çekleflmesi aç›s›ndan ve as-
keri-politik yönden önemli bir
stratejik kazanç olmufltur.
‹talya, 13 Ekim 1943’de, eski
dostu ve müttefiki Alman-
ya’ya karfl› savafl ilan etmifltir.
‹talya’n›n savaflta taraf de¤ifl-
tirmesi sonucunda bu ülkenin
topraklar›n› tek bafl›na savun-
mak zorunda kalan Almanlar,
Müttefikler’in kazand›¤› bu si-
yasi zaferin, askeri bir zafere
dönüflmesine izin vermemifl-
tir. Alman genelkurmay›n›n
baflar›l› savunma planlamas›,
‹talya’n›n iflgal edilmesinin
bedelini Müttefikler’e pahal›-
ya ödetmifltir.

Almanya ‹talya’dan
Vazgeçmiyor
Müttefik ordular› aras›ndaki
koordinasyon ve ifl birli¤i ek-
sikliklerini iyi de¤erlendiren
Almanya, ‹talya’n›n önemli
bir bölümünü savafl›n sonu-
na kadar elinde tutmay› ba-
flarm›flt›r. Roma’n›n kendisi-
ni arkadan hançerlemesi
karfl›s›nda derhal harekete
geçen Hitler, Mareflal Erwin
Rommel ve Mareflal Albert
Kesselring komutas›ndaki
13 tümeni ‹talya’ya sevk ede-
rek eski müttefikini iflgal et-
mifl; Milano ve di¤er ‹talyan
flehirlerindeki Almanya kar-
fl›t› gösterileri ise fliddet kul-
lanarak bast›rm›flt›r. Alman
Ordusu, k›sa bir sürede Ro-
ma ve Napoli’yi de iflgal et-
mifltir. ‹talya topraklar›nda

daha önce konuflland›r›lm›fl
15 Alman tümeni de, bu ha-
rekâta ifltirak etmifltir.
Hava bombard›manlar› ile Al-
man askeri harekât›n› dur-
durmaya çal›flsalar da bu gi-
riflimlerinden beklenilen ba-
flar›y› elde edemeyen Mütte-
fikler, 3 Eylül 1943’de Calab-
ria’n›n Reggio Bölgesi’ne; 9
Eylül 1943’de de Napoli’nin
güneyinde yer alan Salerno
ve Taranto’ya ç›karma yap-
m›fllard›r. 12 Eylül 1943’de
ise Almanlar, gizli bir operas-
yonla Mussolini’yi Abruzzes
Da¤lar›’nda tutuklu bulundu-
¤u yerden kaç›rm›fllard›r. Da-
ha sonra Mussolini yöneti-
minde ‹talyan Sosyalist Cum-
huriyeti’ni kuran Almanlar,
böylelikle ‹talya’n›n kuzeyin-
de kendi kontrollerinde bir
yönetim oluflturmufllard›r.
Alman genelkurmay›, Musso-
lini’nin siyasal iktidar›na son
veren Müttefik operasyonuna
karfl›, Hitler liderli¤inde 4 ayr›
plan haz›rlam›flt›r. Birinci
plan “Eiche” (mefle) koduyla,
Mussolini’yi kurtarmay›
amaçlam›flt›r. ‹kinci plan
“Student” (ö¤renci) kod ismi
ile Roma’n›n iflgal edilerek fa-

HARP TAR‹H‹
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‹kinci Dünya Savafl›’nda
Kritik Cephe:
‹talya’n›n ‹flgali
‹kinci Dünya Savafl›’n›n en ilginç muharebeleri içerisinde 

yer alan ‹talya’n›n iflgali, savafl öncesinde kurulan 

Hitler-Mussolini ittifak›n›n çökmesine ve ‹talyan faflist 

partisinin la¤vedilmesine neden olmufltur. Mussolini’yi

tutuklatan Mareflal Pietro Badoglio, Berlin’in korkular›n› 

hakl› ç›kartarak, Müttefikler ile ifl birli¤ine gitmifltir. 

Bu geliflmenin sonucunda da ‹talya, müttefiki Almanya ile

tüm ba¤lar›n› koparm›fl, ancak Alman paraflütçüleri

taraf›ndan kurtar›lan Mussolini’nin, ülkenin kuzeyinde

kurdu¤u yönetim ile fiilen ikiye bölünmüfltür.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

1943 Eylül’ünde bir Müttefik ç›karma
gemisinden ‹talya’ya piyade ve ikmal

malzemesi indiriliyor.

‹ngiliz askerleri ‹talya cephesinde
hücuma kalkarken
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flist rejime destek verilmesini
öngörmüfltür. Üçüncü plan
“Schwarz” (siyah) koduyla,
‹talya’daki askeri üslerin ele
geçirilmesini, dördüncü plan
ise, “Achse” (mihver) parolas›
ile ‹talyan Donanmas›’n›n tes-
lim al›nmas›n› veya imha edil-
mesini amaç edinmifltir. Hit-
ler, Mussolini’nin devrildi¤ini
Ukrayna’da ö¤renmifltir. Al-
man komandolar›, sürpriz bir
bask›nla, Mussolini’yi, Füh-
rer’in Rastenburg’daki Wolfs-
schanze (Kurt ini) adl› karar-
gâh›na gizlice getirerek ilk
plan› sorunsuz bir flekilde
gerçeklefltirmifltir.

Kesselring Faktörü
‹talya’n›n Müttefikler taraf›na
geçmesine karfl›l›k olarak
Mussolini yönetiminde ‹tal-
yan Sosyalist Cumhuriyeti’nin
kurulmas›n› sa¤layan Al-
manya, bu hamleyle muhte-
mel ‹talyan askeri direncinin
k›r›lmas›n›, halk ayaklanma-
s›n›n önlenmesini ve Alman
Ordusu’na karfl› sabotajlar›n
engellenmesini amaçlam›fl-
t›r. Asl›nda Alman istihbarat›,
savafl motivasyonu ve azmi
eksik olan ‹talyan Ordu-
su’nun bu taraf de¤ifltirme
tehlikesini önceden tahmin
etmifl ve önlemlerini alm›flt›r.
Müttefikler ile ‹talya aras›nda
teslim koflullar›n›n müzakere
sürecinin uzamas›ndan isti-
fade eden Hitler, Mareflal
Rommel’i, Kuzey ‹talya’n›n
Alpler Bölgesi’ndeki kritik
kara yolu geçitlerini kontrol
vazifesi ile görevlendirmifltir.
Buna mukabil Mareflal Kes-
selring, daha zor olan Güney
‹talya savunmas› ve ‹talyan
Ordusu’nun silahtan ar›nd›-
r›lmas› görevini üstlenmifltir.
Mareflal Kesselring, bu mak-
satla Fransa’daki Alman 2’nci
Paraflütçü Tümeni’ni, Roma

yak›nlar›ndaki Ostia bölgesi-
ne kayd›rm›flt›r. Mevcut kuv-
vetleri ile Müttefik ç›karmas›-
n› durduramayaca¤›n› bilen
Alman genelkurmay›, iflgal
kuvvetlerini, 2 kademeli ola-
rak ‹talya topraklar›n›n co¤-
rafi derinliklerinde karfl›la-
may› planlam›flt›r. Düflman›
kuzey ve güney hatlar›nda
y›pratmay› amaçlayan Al-
manlar, düzenli bir geri çekil-
me harekât› icra edilmesine
ve kuzeye öncelik verilmesi-
ne karar vermifltir. Almanlar,
yapt›klar› savunma planlar›
gere¤ince tesis ettikleri Gus-
tav hatt› sayesinde, Müttefik-
ler’i Güney ‹talya’da tutabil-
dikleri ölçüde oyalamay›
amaçlam›flt›r. Plana göre;
kademeli geri çekilme plan›
esnas›nda, köprüler ve geçit-
ler imha edilirken askeri per-
sonelin Müttefik hava kuvvet-
leri taarruzlar›na karfl› dire-
nebilmesini ve hayatta kal-
malar›n› sa¤lanmas› hedef-
lenmifl, bu amaçla s›¤›naklar
ve beton yeralt› korunaklar›
infla edilmifltir.
Alman savunma plan›nda
öncelikli bir yer tutan ‹talyan
Ordusu’nun silahtan ar›nd›-

r›lmas› ise, kendisine verilen
emir do¤rultusunda Kessel-
ring taraf›ndan baflar› ile uy-
gulanm›flt›r. Nitekim Mare-
flal Kesselring, 30 ‹talyan ge-
nerali ve 150 subay› esir
almakla beraber, silahlar›n›
b›rakmalar› halinde ‹talyan
askerlerine evlerine geri dö-
nebilme hakk›n› tan›m›flt›r.
Politik ve askeri aç›dan bafla-
r›l› bir kriz yönetimi uygula-
yan Mareflal Kesselring’in bu
sayede Alman Ordusu’na ka-
zand›rd›¤› savafl ganimetinde
1 milyondan fazla tüfek,
10.000 tank ve z›rhl› araç ile
4500 savafl uça¤› vard›r.

Müttefik Plan› 
fiekilleniyor
Sicilya Harekât› ile Kuzey Afri-
ka’dan att›klar› Alman ve ‹tal-
yan ordular›n› kendi toprakla-
r›nda vurmaya bafllayan Müt-
tefikler, savafl› ‹talyan toprak-
lar›na tafl›makla 2 önemli gö-
revi gerçeklefltirmeyi hedefle-
mifltir. Bu görevler; Alman-
ya’n›n Rusya cephesine takvi-
ye askeri birlikler gönderme-
sini engellemek ve Napoli-
Roma askeri meydanlar› ile
hava üslerinin al›nmas›d›r.
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Mareflal Kesselring kurmaylar› 
ile birlikte
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Müttefikler, ‹talya’n›n iflgali
için tahsis ettikleri kuvvetle-
rini, iflgal ettikleri Kuzey Afri-
ka’dan getirdikleri yaklafl›k
200.000 askerden oluflan yeni
birlikler ile takviye etmifltir.
Savafl›n genel askeri durumu
analiz edildi¤inde ise, Fran-
sa’n›n kuzeyinden gelecek
iflgal harekât›na karfl› koya-
bilmek için haz›rl›k yapan Al-
manya, Rus K›z›l Ordusu’nun
do¤udaki ilerleyiflini durdur-
mak, ayr›ca personel, ikmal
ve cephane s›k›nt›s›yla da
yüzleflmek zorundad›r. Bu
noktada, ‹talya’n›n savafltan
çekilmesi, Almanya’n›n, hem
Yunanistan ve Girit Ada-
s›’ndaki askeri birliklerinin
Akdeniz suyolundaki lojistik
deste¤inin kesilmesine ne-
den olurken hem de Balkan-
lar’da ‹talyan Ordusu’nun ya-
ratt›¤› bofllu¤un kapat›lmas›
için takviye birlik bask›s›n›
artt›rm›flt›r. Balkanlarda
partizan kuvvetlerinin sür-
dürdü¤ü sabotaj ve direnifl
hareketleri, daralan co¤raf-
yada savunma imkânlar›n›n
çetin bir dönemece do¤ru
sürüklenmesine sebebiyet
vermifltir.

Müttefikler’in 
‹talyan Anakaras›n›
‹flgali: “9 Eylül 1943”
Amerikan Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral George
Marshall, ‹talya harekât›n›n
hedeflerini; “k›sa süreli k›y›
bombard›man› ve askeri ifl-
gal kuvvetlerinin ç›karma
bölgesine nakli sonras›nda

avlanma harekât›” olarak ta-
n›mlam›flt›r. Müttefik kuvvet-
ler, ‹talya ‹flgal Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na Orgeneral
Harold Alexander’i, ‹ngiliz
8’inci Ordu Komutanl›¤›’na
Orgeneral Bernard Montgo-
mery’i ve 5’inci Amerikan Or-
dusu Komutanl›¤›’na ise Kor-
general Mark Wayne Clark’›
atam›flt›r. Kuvvet teksifi ve
Alman hedeflerinin imhas›
için uçak gemileri olmayan
ve bu yüzden hava deste¤i
için Sicilya-Sardinya adala-
r›ndan kalkan bombard›man
uçaklar› ile yetinmek zorun-
da kalan Müttefikler, uçakla-
r›n›n s›n›rl› yak›t ile hedef
bölgesinde ancak 15 dakika
kalabilmesi yüzünden önem-
li bir k›s›tlama ile karfl› karfl›-
ya kalm›flt›r.
‹talya’n›n iflgali, Orgeneral
Montgomery’nin emir ve ko-
mutas›ndaki ‹ngiliz 8’inci Or-
dusu’nun Messina Bo¤a-
z›’ndan 3 Eylül 1943 tarihinde
icra etti¤i “Baytown Ç›karma
Harekât›”, çizmenin Taranto
Körfezi’nde ‹ngiliz 8’inci Or-
dusu’na ba¤l› 1’inci Hava ‹n-
dirme Tümeni’nin “Slapstick
Harekât›” ve Amerikan 5’inci
Ordusu’nun, Palermo sahil-
lerine 9 Eylül 1943’de efl za-
manl› olarak gerçeklefltirdi¤i
“Avalanche (Ç›¤) Harekât›”
ile üç koldan bafllat›lm›flt›r.
Müttefik ordular›n›n yeterli
say›da tank ve z›rhl› birlikten
yoksun olmas›, piyadenin ile-
ri harekât› s›ras›nda ihtiyaç
duydu¤u atefl deste¤inin, do-
nanma ve kara topçusunun

yan› s›ra hava kuvvetlerine
ba¤l› bombard›man uçaklar›
taraf›ndan sa¤lanmas›n› ge-
rektirmifltir. Ayr›ca, Müttefik
iflgal ordusunun malzeme,
silah ve cephane ihtiyac›n›n,
nakliye gemileri ile Ameri-
kan 15’inci Stratejik Hava
Kuvvetleri uçaklar›nca karfl›-
lanmas›n›n öngörülmesi, ye-
ni iflgal edilen yerlere hava
meydanlar›n›n inflas›n› ge-
rekli k›lm›flt›r.
Artç› birlikler, 6 Eylül’de
Trablusgarp’tan takviye ‹ngi-
liz askerlerini, Kuzey Afri-
ka’dan da ilave Amerikan as-
kerlerini alarak asker say›s›-
n› 150.000’e yükseltmifltir.
Müttefikler, “3 Günde Napo-
li” slogan› ile h›zla Roma’ya
do¤ru yol almay› öngörmüfl-
lerdir.
Ancak, 8 Eylül 1943’de Al-
man Hava Kuvvetleri sert bir
direnifl ve hava bombard›ma-
n› bafllatm›flt›r. 9 Eylül
1943’de, ‹ngiliz Ordusu,
“Slapstick” Harekât› gere-

¤ince, Taranto Deniz Üssü’ne
ç›karma yapm›flt›r.
Buna karfl›l›k, ‹talyan Ordu-
su’nun Müttefikler saf›na ka-
t›lmas› neticesinde, Taranto
Körfezi ile Malta Adas›’nda
üstlenen ‹talyan Deniz Kuv-
vetleri, gemileriyle birlikte 9
Eylül’de teslim olmufltur.
Böylece Müttefikler, denizde
muharebeye girmeden ç›kar-
ma yapma avantaj›n› elde et-
mifltir. Alman Ordusu’nun Sa-
lerno-Napoli bölgesinde ses-
sizce beklemeyi tercih etmesi
sonucunda Müttefik askerleri,
önemli bir direniflle karfl›lafl-
maks›z›n k›y› bafl›n› kolayca
tutmufltur. Mareflal Kessel-
ring, 8 tümeninden 6’s›n›, Pol-
la flehrinin gerilerine çekmifl-
tir. 2 tümen ise Roma’da ihti-
yatta b›rak›lm›flt›r. 16’nc› Pan-
zer Tümeni ise, Salerno Kör-
fezi’nde örtme görevini alm›fl-
t›r. 700 muhrip ve ç›karma ge-
misinden oluflan Müttefik Do-
nanmas›, 55.000 öncü askeri
karaya ç›karm›flt›r. 

HARP TAR‹H‹
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Alman Panter tanklar› her cephede oldu¤u gibi ‹talya’da da Müttefikler’in kâbusuydu. Cassino cephesi Almanlar’›n fliddetli direnifline sahne oldu. 

Amerikan Ordusu, 240 mm’lik çekili
obüslerle 30 Ocak 1944’te Alman 

mevzilerini bombalamaya haz›rlan›yor.
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Almanlar Direniyor
8’inci Ordu, 16 Eylül’de ancak
300 km ilerleyebilmifltir. Sa-
lerno’nun güneyinde, 5’inci Or-
du ile birleflmifltir. ABD asker-
leri ise, Paestum bölgesinde
çok sert bir Alman atefliyle
karfl› karfl›ya kalm›flt›r. ‹ngiliz
kruvazörü “HMS Warspite” ve
ABD kruvazörleri “USS Phila-
delphia” ve “USS Savannah”
ciddi hasar görmüfltür. Mütte-
fik taarruzu karfl›s›nda tekno-
lojinin yard›m›na da baflvuran
Almanlar, muharebeler s›ra-
s›nda Fritz X olarak da adland›-
r›lan güdümlü bombalar›n›
kullanma f›rsat› bulmufltur.
Radyo kontrolü ile yönlendiri-
len Fritz X, 9 Eylül’de ‹talyan
savafl gemisi Roma’n›n bat›r›l-
mas› ve 16 Eylül’de ‹ngiliz HMS
Warspite’nin hasara u¤rat›l-
mas› gibi baflar›lar›n alt›na im-
za atm›flt›r.
Ancak Müttefikler, Alman dire-
nifline karfl› hava kuvvetleri ile
donanma topçusunun icra etti-
¤i k›y› bombard›man›ndan isti-
fade ederek, yo¤un örtme ate-
fli alt›nda ilerleyiflini sürdür-
müfltür.
16 Eylül sabah› Almanlar, “Sa-
lerno” ve “Battipaglia” bölge-
lerinden, bir karfl› taarruz bafl-
latm›flt›r. Alman Ordusu, Sa-
lerno ç›karmas›n›n yap›ld›¤›
Paestum mevziinde, ç›karma
birliklerine a¤›r kay›plar ver-
dirmifltir. 16’nc› Panzer Tüme-
ni ile desteklenen bu karfl› sal-
d›r›, ancak k›y› topçusunun
deste¤i ile etkisiz hale getirile-
bilmifltir.

20 Eylül’de Alman paraflütçü
komandolar›, kendilerinden 30
kat üstün Müttefik ordusuyla
cesaretle çarp›flarak karfl›
koymufllard›r. Bu beklenme-
dik direnifl, Müttefikler’i fazla-
s›yla oyalam›flt›r. 5’inci Ordu,
Napoli’ye, ancak ç›karman›n
3’üncü haftas› sonunda, 1
Ekim’de varabilmifltir. Mütte-
fikler’in kay›plar› ise 7000’i ‹n-
giliz, 5000’i Amerikan askeri
olmak üzere oldukça a¤›rd›r.
Müttefikler, Kas›m 1943’de,
Alman ordular›na karfl› 1’e
karfl› 5 üstün duruma geçme-
lerine ra¤men, ancak 10 Aral›k
1943’de Moro Bölgesi’ne ka-
dar ilerleyebilmifltir. Ocak ay›-
n›n 2’nci haftas›nda, Müttefik-
ler, Gustav hatt›na ulaflmay›
baflaramam›flt›r. 22 Ocak
1944’de, 50.000 kiflilik ‹ngiliz-
Amerikan gücü, Anzio’ya ani
bir ç›karma harekât› yapm›flt›r.

Anzio Ç›karmas› 
ve Cassino Cephesi
19-22 Eylül aras›ndaki çetin
çarp›flmalarda, Altavilla-No-
cera-Acerno bölgelerinde
Müttefikler ciddi kay›plar
vermifltir. Mareflal Rommel,
Roma’n›n savunmas›n› çok
baflar›l› bir flekilde sürdür-
müfltür. 12-14 Aral›k 1943
tarihlerinde, Salerno mevzi-
indeki Alman karfl› taarruzu,
Müttefikler taraf›ndan dur-
durulmufltur. Amerikan Or-
dusu’nun 82’nci Hava ‹ndir-
me Tümeni, Alman ileri hat-
lar› gerisine, ilk gece 1300,
2’nci gece ise 2100 paraflütçü

indirmek suretiyle Alman
z›rhl› birliklerinin sald›r›lar›-
n› etkisiz hale getirmifltir.
Mareflal Kesselring, Anzio’ya
ç›karma yapan Müttefik bir-
liklerine ciddi kay›plar ver-
dirmifltir. Anzio’da a¤›r bir
bedelle elde edilen baflar›,
Cassino Bölgesi St. Benedict
Manast›r›’na kadar sürdürül-
müfltür. Bu manast›r› 254
uçakla, 576 ton bomba ata-
rak tahrip eden Müttefikler,
Cassino’daki piyade taarru-
zunda çok say›da asker kay-
betmifltir. Nitekim 900 top ve
hava bombard›man›na ra¤-
men, Cassino’daki Alman di-
renifli k›r›lamam›flt›r. 15 Mart
1944’de yeniden taarruz ya-
p›lm›flt›r. Buna ra¤men Cas-
sino ancak 17 May›s 1944’de
al›nabilmifltir. Müttefikler,
Roma’ya ancak 4 Haziran
1944’de ulaflarak flehri iflgal
edebilmifltir. Müttefikler, Al-
man Gustav hatt›n›, May›s
1944’de, “Anzio” ve “Monte
Cassino” muharebeleri son-
ras›nda aflabilmifltir. 
Roma’n›n 4 Haziran 1944’de
Müttefikler’in eline geçmesi
üzerine, Almanlar geri çeki-
lerek, Kuzey Apenin Da¤la-
r›’nda “Gothic” savunma hat-
t›n› kurmay› baflarm›fllard›r.
Müttefik Ordusu, ‹talya’n›n
Po Ovas›’na ancak 1945 ilk-
bahar›nda ulaflabilmifltir ve
‹talya’daki Alman birlikleri,

Nisan 1945’de Müttefikler’e
teslim olmufltur.

Sonuç ve ‹talya 
‹flgalinden Al›nan
Dersler
Müttefikler’in bafllatt›klar›
‹talya harekât›ndaki koordi-
nasyon eksikleri, zorlu ‹talya
co¤rafyas› ve geri çekilirken
sabotaj taktiklerini büyük bir
ustal›kla uygulayan Alman-
lar’›n çetin direnifli ile birle-
flince, Alp Da¤lar›’n› siper
edinen Alman savunma stra-
tejisinin baflar›l› olmas›na
zemin haz›rlam›flt›r. Alman
Ordusu, ‹talya savunmas›nda
550.000 askeri personelini
kaybetmifltir. Müttefikler’in
kayb› ise 312.000 askerdir.
Harbin uzamas›, askeri ka-
y›plar› oldukça art›rm›flt›r.
Nitekim 5’inci Ordu’nun ka-
y›plar› 40.000’i bulurken,
ABD askerlerinin 50.000’i
olumsuz k›fl koflullar›ndan
dolay› hastalanm›flt›r. ‹talya
harekât›nda Müttefikler aç›-
s›ndan koordinasyon ve ifl
birli¤i eksikli¤i, zayiat›n art-
mas›na yol açm›flt›r. Nitekim
Orgeneral Montgomery de,
‹ngiliz Ordusu ile Salerno’ya
ç›karma yapan Amerikan Or-
dusu aras›nda ifl birli¤i olma-
d›¤›n› ve da¤l›k araziye yap›-
lan ç›karmada, savunma
avantaj›n›n Almanlar’a veril-
di¤ini ifade etmifltir.
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9 Nisan 1945’de Amerikan askerleri Prato’ya do¤ru ilerliyor. Da¤l›k ‹talya co¤rafyas›,
Müttefikler’in ilerleyiflini oldukça zorlaflt›rm›flt›r.
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Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

‹ran Son Düzlükte  
Nükleer çal›flmalar›n› durdurmas› için, Bat›l› ülkeler taraf›ndan kamuoyu 

oluflturulmaya çal›fl›lan ‹ran’›n uranyum temin etmesini engellemek için önlemler

al›nmaya devam ediliyor. Önlemler ifle yaramad›¤› takdirde, nükleer bomba yap›m›

için gerekli olan 15 ila 20 kg’l›k zenginlefltirilmifl uranyumun yar›s›n› kendi

imkânlar› ile üretebilece¤i söylenen ‹ran’›n önümüzdeki seneye kadar 

atom bombas› yapabilecek kabiliyete sahip olaca¤› iddia ediliyor.

Bolivya’da 
De¤iflim Rüzgârlar› 
Göreve bafllad›¤› 2006 y›l›ndan

itibaren ülkesindeki yoksullu¤un 

ve sosyal eflitsizli¤in giderilebilmesi

için anayasada de¤ifliklik yap›lmas›

gerekti¤ini savunan Bolivya Devlet

Baflkan› Evo Morales, muhalefetin tüm

elefltirilerine ra¤men de¤iflikliklerin

referanduma sunulmas›n› sa¤lad›.

A¤ustos 2008’de yap›lan ilk referandumla

enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde

devlet kontrolü artt›r›l›rken, 25 Ocak 

2009’daki referandum ile de toprak reformu

gerçeklefltirildi. Bir di¤er önemli de¤ifliklik ise,

Morales’in bir dönem daha seçimlerde

yar›flabilmesini sa¤layacak olan, devlet

baflkan›na 2 dönem arka arkaya 5’er y›l

görev yapma hakk›n›n verilmesi.

Fransa
Askerlerini

Geri Çekiyor 
Denizafl›r› operasyonlara

genifl kapsaml› kat›l›m 

gerçeklefltiren Fransa, ülke d›fl›nda

konuflland›rd›¤› asker say›s›n› 

azaltmay› planl›yor. Geçti¤imiz ay bu

konuda aç›klama yapan Savunma

Bakan› Herve Morin, Fransa

d›fl›nda konuflland›r›lan asker say›s›n› yaklafl›k yüzde 20

oran›nda azaltmak istediklerini belirtti. Özellikle Çad ve Fil

Difli Sahilleri’nde görev yapan askerin yar›s›n› geri çekmeyi

düflünen Frans›z Hükümeti, Afganistan’daki asker

say›s›nda bir de¤ifliklik yapmayacak. Hâlihaz›rda dünyan›n

çeflitli bölgelerinde yaklafl›k 13.000 askeri bulunan Fransa,

söz konusu indirimin gerçekleflmesi halinde yaklafl›k 150

milyon avroluk bir tasarruf gerçeklefltirilmifl olacak.

Joe Biden’in
Afganistan 
Ç›karmas›
ABD’nin yeni Baflkan

Yard›mc›s› Joe Biden, resmi

olarak görevine bafllamadan

önce 10 Ocak’ta Afganistan’›n

baflkenti Kabil’e sürpriz bir

ziyarette bulundu. Afganistan

Devlet Baflkan› Hamid Karzai

ve NATO Uluslararas›

Güvenlik Yard›m Kuvveti

(UGYK/ISAF) komutan› Org.

David McKiernan ile

görüflmeler yapan Biden,

bölgenin ihtiyaçlar› hakk›nda

bilgi ald›. Karzai özellikle

ülkenin yeniden inflas› ve

polis kuvvetlerinin e¤itimi

için yard›m talebinde

bulunurken, Org. McKiernan

askerlerin daha fazla

teçhizat ve askeri araca

ihtiyaç duydu¤unu bildirdi.

Bölgede yaklafl›k 33.000

askeri bulunan ABD’nin y›l

içerisinde bu say›y›

artt›rmas› söz konusu.

Azerbaycan-
Ermenistan
S›n›r›nda
Çat›flma
Azerbaycan ve Ermenistan

devlet baflkanlar›, Da¤l›k

Karaba¤ Sorunu’nun

çözülmesi için bir süredir

Türkiye ve Rusya’n›n ara

buculu¤unda sürekli temas

halinde. Son olarak da 28

Ocak’ta ‹sviçre’nin Davos

kentinde bafllayan Dünya

Ekonomi Forum’unda bir

araya gelen ‹lham Aliyev 

ve Serzh Sargsyan’›n konu

hakk›nda görüflmeleri

esnas›nda Azarbeycan-

Ermenistan s›n›r›nda s›cak

saatler yafland›.

Ermeniler’in 26 ve 

28 Ocak tarihlerinde Azeri

birliklerine açt›¤› taciz atefli

karfl›l›k bulunca, Azeri ve

ermeni güçler aras›nda

çat›flma ç›kt›. Azerbaycan

Savunma Bakanl›¤›’n›n

yapt›¤› aç›klamayla,

çat›flmada 3 Ermeni askerin

hayat›n› kaybetti¤i

do¤ruland›.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.comDÜNYADAN Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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‹ç Savafl 
Gine’ye de S›çrad› 
Bir kuzeybat› Afrika ülkesi olan Gine’de 

istikrar, 1984 y›l›ndan beri iktidar› elinde 

bulunduran Devlet Baflkan› Lansana 

Conte’nin Aral›k ay›nda vefat etmesinin

ard›ndan bir türlü sa¤lanam›yor. Conte’nin

vefat›yla birlikte la¤vedilen hükümet ve devlet

kurumlar›n›n yerine hala yeni bir sistemin kurulmam›fl

olmas› ve Gine’de uzun süredir güvenli¤in sa¤lanmas›ndan

sorumlu olan Liberyal› paral› askerlerin ödeme alamad›klar› için halktan

haraç toplamaya bafllamas›, zaman›nda Fildifli Sahilleri’nde yafland›¤› gibi bir 

iç savafl›n habercisi niteli¤inde. Hat›rlayaca¤›n›z üzere 2000’li y›llar›n bafl›nda, 

Fildifli Sahilleri’nde de az›nl›k güçlerinin 

darbe giriflimi ülkede 

iç savafla giden yolu açm›flt›.

Karadeniz Filosu’na Yeni Üs
Rus Donanmas›’n›n Karadeniz Filosu’na ev sahipli¤i yapan Ukrayna’n›n, 2017 y›l›ndan

sonra mevcut anlaflmay› uzatmak istememesi sebebiyle s›k›nt› yaflayan Rusya, Ocak

ay›n›n son günlerinde Abhaz yetkililerle yapt›¤› görüflmelerle arad›¤› çözümü buldu.

Rusya’n›n Gürcistan’a gerçeklefltirdi¤i müdahale sonras› Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›

tan›mas›yla kurulan iliflkiler, taraflar›n Ochamchira kasabas› yak›nlar›nda Karadeniz Filosu için yeni bir üs infla edilmesi konusunda

anlaflmas› ile bir ad›m daha ilerledi. Fakat uluslararas› arenada Gürcistan topraklar› olarak kabul edilen Abhazya ile Rusya aras›ndaki

bu anlaflma, önümüzdeki günlerde bölgede sular›n yeniden ›s›naca¤›na iflaret ediyor.

Kuzey Kore’de
Bayrak Devri

Kuzey Kore Komünist Partisi’nin

Mart ay›nda yap›lacak olan genel

kurul toplant›s› önemli kararlar›n

al›nmas›na sahne olacak. Öncelikle yafl

ortalamas› yüksek olan askeri kademede

bir tak›m de¤iflikliklerin yap›laca¤›

toplant›da ayr›ca Bat›l› kaynaklarca

hasta oldu¤u iddia edilen Devlet

Baflkan› Kim Jong-Il’in veliahd›n›n

aç›klanmas› bekleniyor. Günlük

bas›nda her ne kadar Jong-Il’in

en küçük o¤lu Kim Jong-

Un’un babas›n›n yerini

alaca¤› yaz›lsa da

zay›f kiflili¤i

nedeniyle flu an

Siber Savunma ve

‹stihbarat fiefi olan

a¤abeyi Kim 

Jong-Nam’›n en

güçlü aday oldu¤u 

söylentiler aras›nda.

Tamil Kaplanlar›’n›n 
Soyu Tükeniyor (!)

Tüm dünya ‹srail’in Gazze’ye müdahalesine

odaklanm›flken Sri Lanka Ordusu da 15 y›ld›r neredeyse

adan›n tamam›nda etkinli¤ini sürdüren Tamil

Kaplanlar›’na karfl› askeri bir operasyon düzenledi.

Yaklafl›k 20 gün içerisinde Tamil Kaplanlar›’n›n elinde

bulunun stratejik bölgeler ve limanlar geri al›nd›¤› gibi

grup ormanl›k bölgede tahmini 300 m2’lik bir alana

s›k›flt›r›lm›fl durumda. Sri Lanka Ordusu 59’uncu

Piyade Tümeni’nin ve özel kuvvetlerin düzenledi¤i bu

operasyon ile Tamil Kaplanlar›’n›n y›llard›r süren

ba¤›ms›zl›k maceras› sona ermek üzere.
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“Bu bir katliam” di-
ye bafll›yor söze,
devam› çok

önemli: “‹srail’in yapt›¤› bu
katliam›n hedefi Filistin
de¤il, do¤rudan ABD Bafl-
kan› Barack Obama ve
onun yeni politikalar›...”
Zaten strateji dedi¤imiz
“fley” bu de¤il mi? Bir fleyin
görünen yüzünün ötesinde-
ki derinlikleri yakalama sa-
nat›... ‹srail, Gazze’ye sal-
d›rarak asl›nda nas›l Oba-
ma’ya sald›rm›fl oluyor?
“Obama, seçim kampanyas›
ve sonras›nda sürekli, Oval
Ofis’e oturdu¤u andan itiba-

ren, dünyadaki tüm sorun-
lara “görüflmeci” ve “uzlafl-
mac›” bir politika ile yakla-
flaca¤›n›, yeni dönem politi-
kalar›n›n daha “demokrat”
düzeyde olaca¤›n› söyledi.
Yani George W. Bush’un
“tek yanl› kararlara” ve “ol-
dubittilere” dayanan, gü-
venlik kayg›lar›n› ön plana
ç›kartan politikalar›ndan,
biraz Bill Clinton dönemi
politikalara yönelme iflaret-
lerini verdi. ‹srail’in bu sal-
d›r›s›, flimdi, Orta Do¤u’daki
tüm cepheleri etkileyecek;
uzlaflmac› güçler, görüflme
aray›fllar›n› çat›flma ve as-

keri çözümlere b›rakacak.
‹srail, özellikle Amerikan-
‹ran iliflkilerinin yumufla-
mas›n› istemiyor. Bu ne-
denle, Orta Do¤u’da bu kat-
liam› yaratarak, muhtemel
tüm uzlaflma yollar›n› ka-
patm›fl oldu. Barack Oba-
ma’n›n önüne ise kanl› bir
hesaplaflma içinde bir dün-
ya, yükselen güvenlik kayg›-
lar› ile dolu bir bölge koydu.
Bundan sonra Obama yöne-
timi istese de istemese de
uzlaflmac› de¤il, askeri çö-
zümleri ön planda tutan
“Bushvari” bir politikaya
zorlanacak”.

Bölgeyi 
Nas›l Etkiler
“Uzman görüflüne” göre, ‹s-
rail’in Gazze’de gerçeklefl-
tirdi¤i bu katliamdan sonra
ortaya ç›kabilecek yeni Orta
Do¤u portresi flöyle:
1. Sald›r›, Türkiye’nin arac›l›-
¤›nda süren Suriye-‹srail gö-
rüflmelerinin dinamitlenme-
sidir.
2. Bu nedenle, Orta Do¤u
gerginli¤i çok yak›nda Lüb-
nan’a da s›çrayacak, bu ül-
kede bir dönem Türkiye’nin
aktif katk›lar›yla önlenmifl
çat›flmalar alevlenecektir.
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 döne-
minde yaflan›lmas› büyük
olas›l›k olarak görülen Ame-
rikan-‹ran yumuflamas›n›n
tam orta yerinde patlam›flt›r.

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

‹srail Asl›nda
Obama’ya Sald›rd›
Ankara’daki “uzman dostumuzun” sesini bir kez daha 
kayg› dolu duymak keyif kaç›r›yor. Barack Obama’n›n 
ABD Baflkanl›¤› seçimi sürecinde “yeni ‹ran politikas›”
gelifltirece¤ini ›srarla ifade etmesi ve Türkiye’nin 
arabuluculu¤unda sürdürülen Suriye-‹srail dolayl›
görüflmelerinin gölgesinde son aylarda bir hayli nefleli olan
ses tonu, yerini belirgin bir durgunlu¤a b›rakm›fl.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Türkiye’yi Nas›l 
Etkiler
5. Bu geliflme sonucunda,
özellikle Irak topraklar›nda
‹ran’›n yumuflamakta olan
müdahalelerinde yeniden
t›rmanma, bunun sonucun-
da da komflumuzda yeni is-
tikrars›zl›klar yaflanmas› ka-
ç›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 görüflmelerin-
de ilerleme sa¤lanabilir, bu-
nunla ba¤lant›l› olarak ‹ran,
uluslararas› camiada kabul
gören bir noktaya çekilebilir,
bu iki ana geliflmenin Irak,
Filistin ve Lübnan cepheleri-
ne son derece olumlu ve yu-
muflak etkileri olabilirdi.
Ama ‹srail’deki politikac›lar
bunun tam tersini tercih etti-
ler. Say›n cumhurbaflkan› ve

baflbakan›n Gazze sald›r›s›-
n›n ilk gününde sert tepki
göstermeleri bu görüfllere
dayan›yor. Bizim bu noktada
yapaca¤›m›z, ‹ran ve Suri-
ye’yi bu provokasyondan
uzak tutmak, Kudüs’teki fla-
hinlerin istedikleri gibi hare-
ket etmelerini önlemektir.
E¤er bunu baflar›rsak, hem
dünya bar›fl›na hem de yeni
ABD baflkan›na çok önemli
bir manevra alan› ve flans
yaratm›fl oluruz.”

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

Obama’n›n ‹ran’›
K›sa bir bilgi notu: ABD’nin yeni baflkan› Barack Obama, seçim kampanyas›
süresince ‹ran’la “koflulsuz do¤rudan görüflmeleri” bafllataca¤›n› söyledi. Yani,
Washington ve Kudüs’teki “flahin”lerin aksine Obama, Tahran’a, masaya oturmak
için “nükleer araflt›rmalar›n› sonland›r” veya “Filistin, Irak ve Lübnan’daki 
milisler ile iliflkilerini dondur” flartlar›n› koflmayacakt›. Obama kamp›, bu konuda
yükselen elefltirileri, Richard Nixon-Henry Kissinger ikilisinin 1970’lerdeki 
“Çin’i tan›ma ata¤›n›” örnek göstererek yan›tl›yordu. Plana göre, Barack Obama
ve yeni D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton, ABD’nin t›pk› bir dönem Çin Halk
Cumhuriyeti ile bafllatt›¤› diplomatik iliflkilerde oldu¤u gibi masaya, “Ülkenizde
rejim de¤iflikli¤ini zorlam›yor, sizin yasal varl›¤›n›z› kabul ediyoruz” diyerek 
oturacaklard›. ABD-Çin iliflkileri, Nixon’un tarihi Pekin ziyareti ve dönemin
efsanevi lideri Mao Zedong ile “koflulsuz el s›k›flmas›yla” bafllam›fl ve sonra h›zla
normalleflmiflti. Orta Do¤u, ‹srail’in Gazze sald›r›s›na kadar bu umudu tafl›yordu.
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Orta Do¤u’nun tüm cep-
heleri, Pakistan-Afga-
nistan-Hindistan hatt›-

na kadar uzanan çok genifl
bir co¤rafyada “yüksek kay-
nama noktas›na” do¤ru t›r-
man›yor. Türk toplumunun
yaflamakta oldu¤u “Gazze
sendromu”nu anlamak
mümkün... Türk kamuoyu,

savafl›n nerede olursa olsun,
masum sivillere ulaflmas›
karfl›s›nda -otomatik- olarak
ayn› tepkiyi veriyor. Bosna-
Hersek, Kosova, Irak, Gazze
veya Somali... Fark etmiyor.
Ama Türkiye, “bir tek nokta-

ya odaklan›p, d›fl politikas›n›
tek cephede sürdürme” lük-
süne sahip bir devlet de¤il.
Bak›n, biz Gazze için sokak-
lara dökülmüflken, hemen
yan› bafl›m›zda, kuflkusuz
bizler aç›s›ndan Filistin’den
daha stratejik bir noktada
neler yaflan›yor... Kerkük ve
çevresinde, Irak Ordusu’nun
gerçeklefltirdi¤i bir oldu-bitti
belki de bu y›l, bafl›m›z› çok
a¤r›tabilecek bir geliflmenin
de habercisi oldu.

Gizli Arap Plan› m›?
Ne oldu¤unu özetleyelim:
1. Irak Ordusu’nun 12’nci Tü-
meni, ani bir kararla Kerkük
çevresine yerleflmeye baflla-

d›. Kerkük’ün Irak’›n kuze-
yindeki Kürt yönetiminin iki
önemli kenti Erbil ve Süley-
maniye ile ba¤lant› noktala-
r›n› kontrol alt›na ald›.
2. 12’nci Tümen 9000 asker-
den olufluyor. Yüzde 70’i
Arap, yüzde 20’si Kürt ve
yüzde 10’u Türkmen. Gelifl-
meye sert tepki gösteren Ce-
lal Talabani liderli¤indeki
Kürdistan Yurtseverler Birli-
¤i’ne ba¤l› peflmerge güçle-
rinin komutan› Mustafa Çav-
rafl, 12’nci Tümen komutan›
Tümg. Abdülemir Ridha’n›n
kendileri aç›s›ndan “flaibeli”
bir isim oldu¤unu aç›klad›.
3. Tümg. Abdülemir Ridha,
Saddam Hüseyin’in Baas re-

Rusya ile Ukrayna ara-
s›nda patlak veren do-
¤algaz krizi bir kez da-

ha Avrupa ülkelerini k›fl orta-
s›nda titremeye mahkûm
edince, Türkiye’nin dünyada-
ki stratejik önemini art›racak
Nabucco Projesi önem ka-
zand›.
Kafkasya ve Orta Asya’daki
do¤al gaz rezervlerini, Rus-
ya’n›n boru hatt› sisteminden
alan ve bu altyap›y› kendi
enerji güvenli¤i aç›s›ndan ye-
terli bulan Avrupa Birli¤i
(AB), ilk kez Nabucco’nun
ciddi bir alternatif oluflturdu-
¤unu da düflünmeye bafllad›.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kan› Hilmi Güler’in yo¤un te-
maslar› da, hem Rusya’dan
Türkiye’ye akan do¤algaz›n
kesilmemesi hem de Nabuc-
co’nun proje olarak h›zland›-
r›lmas› sürecine ba¤land›.
Nitekim tüm bu kriz ortam›n-
da Macaristan’›n baflkenti
Budapeflte’de gerçeklefltiri-
len acil Nabucco toplant›s›
bunun önemli bir kan›t›yd›.
Nabucco Zirvesi’ne, projeye
dahil ülkeler Türkiye, Bulga-
ristan, Romanya, Macaristan,
Avusturya ve Almanya’n›n ya-
n› s›ra AB, ABD, Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan,
Irak, M›s›r ve Gürcistan’›n üst
düzey temsilcileri de kat›ld›.
Bir dönem, Nabucco’ya gaz
vermesi ihtimali tart›fl›lan
‹ran zirveye davet edilmedi.
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan Macaristan Baflba-
kan› Ferenc Gyurcsany, Rus-
ya-Ukrayna aras›nda yafla-
nan gaz anlaflmazl›¤› nede-
niyle Avrupa’n›n do¤algaz s›-
k›nt›s› çekti¤ini ve ülkelerin
ma¤dur duruma düfltükleri-
nin alt›n› çizerek AB dönem
baflkanl›¤›n› yürüten Çek
Cumhuriyeti ve Avrupa Ko-
misyonu’nundan üye devlet-

leri konuyla ilgili ortak tutum
belirlemeye teflvik ça¤r›s›nda
bulundu.
Zirvede söz alan Güler, Türki-
ye’nin enerji projeleri ger-
çeklefltirmedeki baflar›s›na
de¤indi ve Bakü-Ceyhan-Tif-
lis ve Bakü-Erzurum hatla-
r›ndaki Türk deneyimine isti-
naden, “Nabucco Projesi’ni
de gerçeklefltirmek müm-
kün” dedi.
Zirvede bulunamayan AB Ko-
misyonu Baflkan› José Manu-
el Barroso, göndermifl oldu-
¤u yaz›l› aç›klamada, gele-
cekte Avrupa’da enerji gü-
venli¤inin sa¤lanmas› için ül-
keler aras› dayan›flman›n
önemini vurgulad› ve somut
ad›mlar›n at›lmas› gereklili¤i
üzerinde durdu.
Toplam 3300 km’lik boru hat-
t›yla Hazar gaz›n› Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaflt›r-
may› amaçlayan Nabucco
Projesi’nin 8 milyar avroyu
aflan bir maliyetle hayata ge-
çirilebilece¤i belirtiliyor.
AB Dönem Baflkan› ve Çek
Cumhuriyeti Baflbakan› Mirek
Topolanek, AB’nin Nabuc-
co’yu “bafll›ca bir öncelik” ola-
rak ilan etmesini önermiflti.

Nabucco Projesi’ne iliflkin zir-
veyi de¤erlendiren Nabucco
Gaz Boru Hatt› fiirketi Genel
Müdürü Reinhard Mitschek
de zirveyi “eflsiz bir f›rsat” ola-
rak nitelendirdi ve toplant›da
projeye destek verilmesi bek-
lentisini dile getirdi.
Topolanek zirvede, Nabuc-
co'nun Rusya karfl›t› bir proje
olmad›¤›na vurgu yapt›. Vla-
dimir Putin ile görüfltüklerini
bildiren Topolanek, Rus-
ya'n›n Nabucco'ya karfl› ol-
mad›¤› konusunda güvence
verdi¤ini söyledi ve “varolma-
yan bariyerler yaratmayal›m”
ça¤r›s›nda bulundu.
Topolanek, Nabucco’nun ya-
k›n gelecekte gerçekleflece-

Kerkük’e Askeri Kuflatma

Kriz Nabucco’yu Öne Ç›kard›
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jimi s›ras›nda da 12’nci Tü-
men komutan›yd›. Kürtler ile
savaflt›, bu savafllarda ne-
den oldu¤u trajediler nede-
niyle Baas rejimi y›k›ld›ktan
sonra tutukland›, 4 ay ceza-
evinde yatt›, sonra ç›kt›, flim-
di -nas›l olduysa- ayn› göre-
ve geldi ve Kerkük’ü kuflatt›.
4. Kerkük Arap askerlerinin
do¤rudan kuflatmas› alt›na
girerken, 12’nci Tümen’e
ba¤l› 9’uncu Tugay’›n Kürt
as›ll› komutan› Abdullah Do-
lajee’nin emrindeki Kürt as-
kerleri ile birlikte Tikrit’e
kayd›r›lmas›, ayn› flekilde ta-
mam› Kürt ve Türkmen-
ler’den oluflan 2’nci Tabur’un
da ayn› bölgeye gönderilmesi
dikkat çekti.
5. Irak Ordusu geçti¤imiz
A¤ustos ay›nda yine Kürt-

ler’in kontrolündeki Hana-
kin kentine dönük harekât
gerçeklefltirmifl, bunun so-
nucunda Kürt-Arap askeri
gerginli¤i patlak vermiflti.
Irak Ordusu’nun Kerkük ku-
flatmas› tansiyonu bir kez
daha savafl noktas›na t›r-
mand›rd›.
Bütün bu geliflmeler, Irak’ta-
ki Sünni ve fiii Araplar’›n,
Amerikan askerlerinin ülke-
den çekilmesi sürecinde
Kürtler’e dönük gizli bir
planlar› oldu¤unu iflaret edi-
yor. Yani Türkiye, yak›n gele-
cekte Irak’›n kuzeyinde çok
ciddi riskler ile karfl›laflabilir.
Bugün, Gazze için içimiz ya-
narken yar›n, s›n›r›m›z›n he-
men öte yakas›ndaki masum
insanlar› korumak gibi “a¤›r
bir görev” üstlenebiliriz.

¤ine iliflkin inanc›n›n tam ol-
du¤unu söyledi ve Nabuc-
co’nun salt bir proje olmad›-
¤›n›n, bir süreç oldu¤unun ve
zaman alaca¤›n›n alt›n› çizdi.

“Türkiye’nin 
Önemini Anlad›k” 
AB’de gaz tart›flmalar› sürer-
ken Avrupa Parlamentosu
Yefliller Grubu üyesi Claude
Turmes, Türkiye’nin Ukray-
na-Rusya krizi sonras› öne-
minin herkes taraf›ndan da-
ha iyi alg›lanmaya baflland›-
¤›n› belirtti. Turmes, Türki-
ye’nin AB Gaz Koordinasyon
Grubu’na dahil edilmesi
ça¤r›s›nda bulundu.
Zirvede dünkü ikili görüfl-

meler esnas›nda beliren or-
tak görüfl Nabucco’da çok
zaman kaybedildi¤i yolunda.
Uzmanlar Orta Asya ülkele-
rinin projeye ancak, Nabuc-
co’nun arkas›nda AB devlet
fonlar›n› oldu¤unu görürler-
se kat›lacaklar›n› vurgulu-
yorlar.
Gözlemciler Nabucco’ya
sempatiyle yaklaflan her
Orta Asya ülkesinin, Rus
nakil hatlar›na ba¤lanma
iflini riske att›¤›n›, bu ülke-
lerin e¤er Nabucco olmaz-
sa, Rusya taraf›ndan da ka-
ra listeye al›nmaktan ve do-
¤al gazlar›n› ihraç edeme-
mekten korktuklar›n› tespit
ediyorlar.

ABD’de Yeni Dönem,
Yeni ‹simler, Politikalar

ABD’nin yeni Baflkan› Barack Obama’n›n yemin

etmesiyle bafllayan “yeni dönemde” biz

dünyal›lar “yeni önemli isimler” ile yaflama-

ya al›flaca¤›z.

Baflkan Yard›mc›s› Joseph Biden, D›fliflleri Bakan› Hillary Clin-

ton, Beyaz Saray Güvenlik Bafldan›flman› James Jones, Hazine

Bakan› Timothy F.Geithner, CIA Baflkan› Leon Panetta... Bir de

“eskiden kalanlar” var: Savunma Bakan› Robert Gates… Beyaz

Saray’da “savafl bölgelerinden sorumlu” Ulusal Güvenlik Da-

n›flman Yard›mc›s› Douglas Lute.

Sadece Baflkan Obama de¤il, bu “kadro” önümüzdeki 4 y›l dün-

yan›n kaderini belirleyecek. Kolay ifl de¤il, “tek süper güçte gö-

rev de¤iflikli¤i” yafland›.

“Süper güç d›fl politikas›” aç›s›ndan olabilecekleri flimdiden

söyleyelim:

1. “‹srail’in terörizme karfl› savunma hakk›n› anlay›flla karfl›l›-

yorum.” Baflkan seçildikten sonra sadece bir kez d›fl politikaya

dönük aç›klama yapt› Obama, o da bu oldu. De¤iflim? Çok zor.

2. As›l felaket, baflkan yard›mc›s›n›n Joseph Biden oldu¤u bir

kabinede Hillary Clinton gibi h›rs› yeteneklerini aflm›fl bir poli-

tikac›n›n d›fliflleri bakan› olmas›. Joseph Biden tam 36 y›ld›r se-

natör! Kendini bildi bileli Senato D›fl ‹liflkiler Komitesi'nde gö-

rev yap›yor. Son Afganistan gezisi de d›fl politikan›n belirlen-

mesinde “merkez karakter” olmakta kararl› oldu¤unu göster-

di. Hillary Clinton gibi “diflli bir siyasetçi” buna izin verir mi?

Vermez. Obama çok çekecek.

3. Obama, “giden” CIA Baflkan› Michael V. Hayden ile yapt›¤›

“brifing toplant›s›nda” bir tek mesaj verdi: 8 y›ll›k Bush dönemi

anti-terör savafl›nda yaflan›lm›fl insan haklar› ihlallerinin üzeri-

ne gitmeyece¤im. Yeni baflkan Leon Panetta “iflkenceyi” önle-

yebilir ama geçmifli deflemeyecek. Herkes çekti¤i ile kalm›fl

olacak.

4. Zaten, Bush’un Savunma Bakan› Robert Gates, koltu¤unda.

Alt kadrodaki ‹ran ve Afganistan’dan sorumlu CENTCOM’un

komutan› Orgeneral David Patreus, Irak komutan› Orgeneral

Raymond Odierno, savafl bölgelerini Beyaz Saray’daki odas›n-

dan izleyen “güvenlikçi” Douglas Lute aynen göreve devam...

Savafl politikalar›nda de¤iflim? O da çok zor.

5. Bununla birlikte bekledi¤imiz iki geliflme yaflanabilir:

a. Irak’›n ABD gündemindeki önemi afla¤›ya düflerken Afganis-

tan-Pakistan hatt› yükselir ve tüm gerginlikler o bölgeye tafl›-

nabilir.

b. Obama-Clinton ikilisi ‹ran’a dönük tarihi “yumuflama ad›m›-

n›” atabilirler; Tahran’dan gelecek yan›ta göre de Orta Do¤u ye-

niden flekillenebilir.

©
B

A
S
F

©
A

m
erik

an
 S

av
u
n

m
a B

ak
an

l›¤›



STRATEJ‹ HABER

80

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

Türkiye -nihayet- bir adet
nükleer santral yapma-
ya çal›fl›yor ya, her kafa-

dan ses ç›k›yor. Geç kal›nm›fl
bir ad›md›r ülke aç›s›ndan...
Hemen rakamlardan söz
edelim: fiu anda dünyada 30
adet nükleer santral inflaat›
sürüyor, 2030 y›l›na kadar da
tam 300 yeni nükleer santral
yap›lm›fl olacak! Nükleer
enerji sektörü flu anda y›lda
55.000 ton uranyum iflleyerek
enerji üretimini sürdürüyor.
Bu rakam, 2030’da y›lda
100.000 tona ç›kacak. Pekiyi,
bu kadar uranyum nereden
sa¤lanacak? S›k› durun: Orta
Asya’dan.
Zaten günümüzde dünya nük-
leer enerji sektörünü besle-
yen 3 ana ülke var: Kazakis-
tan, Özbekistan ve Brezilya.
Uranyuma artan talep, zengin
yataklara sahip olduklar› bili-
nen K›rg›zistan ve Tacikis-
tan’›n da devreye girmesine

neden olacak. Yani; günü-
müzde “dünya petrol denge-
lerinde” ön plana ç›kan bölge,
çok k›sa bir süre içinde “dün-
ya nükleer dengelerinin stra-
tejik zeminini” oluflturacak.
Sovyetler Birli¤i da¤›ld›¤›nda,
Kazakistan topraklar›nda
Sovyet nükleer teknolojisi
ürünü çok say›da nükleer fü-
ze bulunuyordu. Yeni ve ulu-
sal Kazak yönetimi, yani Nur-
sultan Nazarbayev, büyük bir
ak›ll›l›kla bu füzeleri SALT-1
ve SALT-2 nükleer silahs›z-
lanma anlaflmalar› çerçeve-
sinde hiç zorluk ç›kartmadan
Rusya’ya teslim etti. Rusya
da bu füzeleri ve nükleer bafl-
l›klar›n› ifllemez hale getirdi.
Kazakistan bu nedenle dün-
yada “nükleer politikalar› ile
güvenilir bir ülke” konumun-
da de¤erlendiriliyor.
Ayn› flekilde Brezilya ve Özbe-
kistan da “tehlikeli bölgelere”
uranyum ihracat› yapmayan

ülkeler grubunda biliniyor. 3
ülkenin de bugüne kadar
‹ran’la, bu alanda son derece
hassas iliflki içinde olduklar›,
nükleer silahlar›n yay›lmas›n›
önleme anlaflmas›na taraf ül-
keler olarak ABD ve Avrupa
ile uyumlu bir politika sürdür-
dükleri de biliniyor.
‹nsanl›k, petrol ve do¤algaz
medeniyetinin son döneme-

cinde. Sanayi devrimini bugü-
nün biliflim devrimine dönüfl-
türen bu önemli enerji kay-
naklar› tükenme, yerlerini al-
ternatif enerji kaynaklar› ile
nükleer enerji alma yolunda.
Bu nedenle, Kazakistan, Öz-
bekistan, Tacikistan ve K›rg›-
zistan, yak›n gelecekte petrol-
den çok, zengin uranyum kay-
naklar› ile konuflulacaklar.

Nükleer Dengede Yeni Oyuncu
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