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

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.
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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›”.

3

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
Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

BAﬁYAZI

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

B
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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”
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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.

© T.C. Cumhurbaﬂkanl›¤›

ir “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›mlamaktad›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,

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
www.milscint.com

© Türk Silahl› Kuvvetleri

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
www.savunmahaber.com

“as›l çeliﬂkisi” ‹ran’la
yaﬂan›lmaktad›r.
‹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.
Suudi Arabistan-M›s›rÜrdün 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.
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.
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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.

5
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Koç Bilgi Grubu’ndan Sualt› Akusti¤i Alan›nda Dev Ad›m
oç 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
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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.

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

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

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

© Koç Bilgi Grubu
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Türk Savunma Sanayisi ve Gençli¤i YTÜ’de Buluﬂuyor
ürk 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.

T

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.

‹novasyon ve Giriﬂimcili¤e
Yonca-Onuk ‹mzas›

www.savunmahaber.com

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-TTGVTÜS‹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.

7
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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

‹
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Gelece¤in Mehmetçi¤inin Temelleri Ankara’da At›ld›
ünya 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.

D

ak›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.

B
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myTECHNIC ve THY Teknik
‹ﬂ Birli¤i Geliﬂiyor

(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›.

www.milscint.com
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Bangladeﬂ Ordusu
BMC Tankerleri Kullanacak
urt 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.

© EADS

Y

NH90 Filosu
Geniﬂlemeyi Sürdürüyor
ransa’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.

F

© BMC
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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
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Kolombiya Denizalt›lar›n› Yeniliyor

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.

© Amerikan Donanmas›

o¤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

D

www.milscint.com

© Sukhoi

Endonezya Su-30MK2’lerini Üçledi
ünya’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

D

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

luslararas› 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.

© DCNS

‹lk Sipariﬂ Navistar’a

U

© Navistar

www.savunmahaber.com

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›.

Malezya ‹lk Scorpene’sine
Sonunda Kavuﬂtu
alezya 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.

M
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Boeing’den
‹HA Düﬂman› Lazer
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.

‹
© BVT Surface Fleet Ltd

©Boeing

HMS Daring
Yeni Yuvas›nda
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.

‹

12

Pakistan Yeni K-8P’lerini Teslim Ald›
uça¤› gibi, Pakistan-Çin
dostluk anlaﬂmas›
çerçevesinde bu iki ülke
taraf›ndan ortaklaﬂa
geliﬂtirilen bir uçak.
Daha önce teslim
edilen K-8P’lerin,

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

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 Hava Kuvvetleri

akistan 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

P

www.milscint.com

©Boeing

Boeing Yeni Y›la Son Sürat Baﬂlad›
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

©Boeing

indistan’›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›

H

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›.

© Patria

Yunanistan’dan
FREMM Sipariﬂi
avunma 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.

S

H›rvatistan
Yine Patria Dedi

www.savunmahaber.com
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eçti¤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›.

G
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merikan 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

A

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

© Northrop

Northrop
Grumman ‹kide
‹ki Yapt›
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.

AE 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,

© BAE Systems

Archer’de Mutlu Sona
Yaklaﬂ›l›yor

B

eçti¤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

G
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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.

Dominik Cumhuriyeti Kaçakç›lar›
Super Tucano ile Durduracak
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.

© Embraer
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ÖZEL HABER

illi Modern Piyade
Tüfe¤i (MMPT) Projesi tasar›m ve geliﬂtirme sözleﬂmesi, 22 Ocak
2009 tarihinde Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’nin K›r›kkale’deki
sosyal tesislerinde gerçekleﬂtirilen törenle imzaland›.
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (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 törene, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan, MKEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu, Kale Grubu Teknik ve Kimya Bölümü Baﬂkan› Osman Okyay, TSKGV
ba¤l› ﬂirketlerinden ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman, HAVELSAN Ge-

M
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TSK Tüfe¤ine
Kavuﬂuyor
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
nel Müdürü Faruk Yarman
ve ROKETSAN Genel Müdürü Hüseyin Baysak’›n yan›
s›ra Milli Savunma Bakanl›¤›
temsilcisi Tu¤g. Kadir Akçizmeci ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› temsilcisi Tu¤g.
Nevzat K›l›nç baﬂta olmak
üzere, savunma sanayimizin
önde gelen kurum ve kuruluﬂlar›n›n yönetici ve çal›ﬂanlar› kat›ld›.

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

Ortak Vurgu Milli
Projelerin Önemiydi
Törende ilk söz alan, projede ana yüklenici olarak seçilen MKEK’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu oldu. Tümg. (E)
Önsipahio¤lu konuﬂmas›na,
Türk tarihinde ilk defa hiçbir
üreticinin veya firman›n lisans› olmadan tamamen

milli bir piyade tüfe¤i üretmek üzere yola ç›k›ld›¤›n› ve
ortaya ç›kacak ürünün uzun
y›llar envanterde kalacak
son nesil bir silah sistemi
olaca¤›n› vurgulayarak baﬂlad›. Tümg. (E) Önsipahio¤lu, Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi (SS‹K) karar› ile
baﬂlat›lan projenin büyük
bir anlay›ﬂ de¤iﬂikli¤ine iﬂaret etti¤ini ifade ettikten
www.milscint.com
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Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül

Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar

© MSI Dergisi

www.savunmahaber.com

sürdüren Okyay, “Bunlar›n
bir k›sm› Stinger, Rapier gibi çok uluslu projeler, baz›lar›, ATACMS, MLRS gibi
yerli katk› veya offset projeleri, di¤er bir k›sm› ise roketatar, 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 oldu¤umuz bu projelerde, çok
önemli tasar›m, mühendislik, kalite, program yönetimi
kabiliyetleri ve çok kapsaml› malzeme bilgisine sahip
olduk. Tüm bu kabiliyetlerimizi ve birikimlerimizi ﬂimdi
MMPT Projesi’ne amade etmek üzere buraday›z. ‹nan›yorum ki, MKEK’nin önderli¤inde geliﬂtirilecek bu tüfek, 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 görev olan TSK’n›n modernizasyonu ve Türkiye’de modern bir savunma sanayisinin geliﬂtirilmesi görevlerinin, bu projede birlikte gerçekleﬂtirildi¤ini söylemekten mutluluk duyuyorum”
diyerek baﬂlad›. Halen yürütülen projelerde yerli kat›l›ma büyük önem verdiklerini vurgulayan Bayar, “ﬁu
anda müsteﬂarl›¤›m›zda yürüyen 200’i aﬂk›n tedarik
projesinin 130’unda yerli
yüklenicilerimiz ana yüklenici olarak ve geliﬂtirmeden
sorumlu olarak görev al›yor. Geri kalan projelerde
de ço¤unlukla teknoloji ortakl›¤› ve ortak üretimle yine savunma sanayimiz görev al›yor. Yani projelerimiKale Grubu Teknik ve Kimya Bölümü
Baﬂkan› Osman Okyay
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sonra, devletin gücüyle,
özel sektörün esnekli¤inin
birleﬂmesi neticesinde sonuca çabuk ulaﬂ›laca¤›n›n
alt›n› çizdi. Konuﬂmas›na
tarihten örnekler vererek
devam eden Tümg. (E) Önsipahio¤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. Bugün gerçekten çok heyecanl›y›z. Bugün at›lacak imzalarla 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 Kalekal›p firmas› ad›na Kale
Grubu Teknik ve Kimya Bölümü Baﬂkan› Osman Okyay
kürsüye ç›kt›. Okyay, 1970’li
y›llarda girdikleri savunma
sanayisindeki ilk projelerinin MKEK’nin üretme karar›
ald›¤› G3 piyade tüfe¤i parçalar›n›n kal›plar›n›n imali
oldu¤unu ve aradan geçen
30 y›l sonra, yine MKEK ile
Milli Piyade Tüfe¤i Projesi’nde yer ald›klar›n› söyledi. Savunma sanayisine girdikleri 1970’li y›llardan bugüne kadar birçok önemli
projenin içinde yer ald›klar›n› ifade ederek konuﬂmas›n›

zin ço¤unlu¤u Türkiye’de
geliﬂtirilmektedir” dedi ve
“Yürütmüﬂ oldu¤umuz bütün bu çal›ﬂmalar çerçevesinde de geçti¤imiz y›l itibariyle, silahl› kuvvetlerimizin
savunma sistem ve teçhizat
ihtiyaçlar›n›n yüzde 42’sini
art›k yurt içinden karﬂ›l›yoruz. Bunu da en az yüzde
50’ye ç›karmay› hedefledi¤imiz hepinizin malumu”
diye ekledi. Konuﬂmas›na,
son y›llarda yerli firmalarla
birlikte geliﬂtirilen projelerle, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
tam olarak karﬂ›layan silah
sistemlerinin ortaya ç›kt›¤›n› söyleyerek devam eden
Bayar, sözleﬂmesi imzalanan projenin 7,62 mm çap›nda, tamamen milli imkânlarla ve uluslararas›
standartlarda tasarlan›p
üretilecek modern bir piyade tüfe¤inin envantere al›nmas›n› öngördü¤ünü ifade
etti. Geliﬂtirilen projelerde
firmalar›n yapt›klar› iﬂ birliklerinin, KOB‹ ve yan sanayi kat›l›m›n›n önemini
vurgulayan Bayar, konuﬂmas›n›, “Bu projede MKEK
ile birlikte savunma sanayisinde 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 çözümler oluﬂturabildi¤inin güzel
bir örne¤i.

17
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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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rarl› tutumunun ve maddi
deste¤inin belirleyici oldu¤unun alt›n› çizen Gönül, “Lisans alt›nda 5,56 mm piyade
tüfe¤i üretiminde sahip olunan tecrübe ve insan makine
alt yap›s›yla günümüz piyadesine modern bir piyade tüfe¤i
üretebilecek bir potansiyele
eriﬂti¤imizi memnuniyetle
görüyoruz. Di¤er taraftan aile
bütünlü¤ü prensibi çerçevesinde modern makineli tüfek
ve ayr›ca hafifletilmiﬂ otomatik bombaatar projelerinin de
yine MKEK taraf›ndan yurt içi
tasar›m ve geliﬂtirme modeliyle yak›n dönemde hayata
geçirilecek olmas›, ihtiyaç
duyulan savunma sistemlerinin yurt içinde geliﬂtirilme
oran›n› artt›rma yolundaki
stratejik hedefe önemli ölçüde katk› sa¤layacakt›r” dedi.
Son y›llarda yürürlü¤e giren
savunma sanayi projelerinden bahsederek sözlerine
devam eden Gönül, “Milli imkânlarla tasarlanarak imal
edilecek olan piyade tüfe¤imiz, kendi ordumuz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlar›n› karﬂ›laman›n ötesinde ihracat potansiyeli de olan bir
ürün olarak de¤erlendirilmelidir. Bu noktada beklenen
baﬂar›y› k›sa sürede yakalayaca¤›m›za inan›yoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
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Yüzde 100 Yerli
Tasar›m Olacak
Söz konusu anlaﬂma ile yürürlü¤e giren MMPT Projesi,
MKEK’nin ana yüklenici, Kalekal›p’›n ise alt yüklenicili¤inde 7,62 mm çap›nda modern bir piyade tüfe¤inin
yurt içi tasar›m ve geliﬂtirilme yoluyla karﬂ›lanmas›n›
öngörüyor. Tamamen milli
imkânlar kullan›larak geliﬂtirilecek olan, dolay›s›yla
kullan›m anlam›nda herhangi bir k›s›tlamaya tabi olmayacak tüfe¤in, gece ve
gündüz, her türlü arazi ve
hava ﬂart›nda etkin, süratli
ve ilk vuruﬂta saf d›ﬂ› b›rakma etkisi yüksek bir silah
sistemi olmas› hedefleniyor.
Projede, tasar›m ve geliﬂtir-

‹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› sözleﬂmeler imzalanmas› öngörülüyor.
Yaklaﬂ›k 30 ay sürmesi beklenen “Tasar›m ve Geliﬂtirme” döneminin iki aﬂamada
ele al›nmas› planlan›yor.
Bunlardan ilki “Tasar›m, Tasar›m Gözden Geçirme ve
Tasar›m Do¤rulama” olarak
tan›mlan›yor. ‹lk aﬂamadaki
sürecin 8 kademede ilerlemesi öngörülüyor. Söz konusu 8 kademenin konu baﬂl›klar›n›n ve bu baﬂl›klar kapsam›nda yap›lacak iﬂlerin ise
aﬂa¤›daki gibi olmas› planlan›yor:
NAMLU F‹ﬁEK YATA⁄ININ FEM MODEL‹
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Projenin devam›nda seri üretim safhas›na geçti¤imizde
de bu devam edecek ve Türkiye’deki yerli sanayi imkânlar›ndan tam olarak faydalanaca¤›z. Türkiye’de, imalat
anlam›nda nerede bir imkân
varsa bu tüfe¤in seri üretiminde bunlar›n aktif olarak
projeye kat›l›m›n› temin edece¤iz. Zaten SSM taraf›ndan
yürütülen savunma sanayi
projelerinin hepsinde bu bizim 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 bunun 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 hayata geçen projenin Türk Savunma Sanayisi aç›s›ndan
önemli bir aﬂama oldu¤unu,
dolay›s›yla tarihi bir günü yaﬂad›¤›m›z›n idraki içerisinde
olmam›z gerekti¤ini belirterek 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-

me aﬂamas›nda kullan›c›n›n
ihtiyaçlar›n› tam olarak tespit etmek ve tecrübelerinden
yararlanmak
için
TSK’n›n uzman personeli ile
çok yak›n iﬂbirli¤i gerçekleﬂtirilmesi planlan›yor. Yine seri üretim safhas›nda,
yan sanayi ve KOB‹’lerin
projeye aktif olarak kat›l›m›
da planlar aras›nda bulunuyor. Ortaya ç›kacak tüfe¤in,
kendi s›n›f›n›n en geliﬂmiﬂlerinden birisi olmas› ve ileriki dönemlerde d›ﬂ pazarlara da ihraç edilmesi hedefleniyor.

www.milscint.com
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Gereksinim 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.

1

www.savunmahaber.com

tedarik edilebilirlik ve
üretilebilirlik analizleri,
arayüz çal›ﬂmalar›, silah
sistem ve alt sistem
kavramsal tasar›m›.
Sistem 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›.
Tasar›m: Sistem
bileﬂenlerinin
belirlenmesi, sistem
ihtiyaçlar›n›n sistem
bileﬂenlerine atanmas›,
komple silah›n genel ön
tasar›m›, sistemin

3

4

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

5

DÖNER MEKAN‹ZMA CAD MODEL‹
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DÖNER MEKAN‹ZMA CAD MODEL‹

Kavram 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 /

2
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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›.
Üretim 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›.

2

Baﬂlang›ç Olarak
200 Tüfek
30 ayl›k toplam proje süresinin 17 ay sürmesi planlanan
ilk aﬂamas›nda 50, 13 ay sürmesi planlanan ikinci aﬂamas›nda da 150 olmak üzere
toplam 200 adet tüfek üretilecek. Pilot kafile üretimini
kapsayan bu dönemin tamamlanmas›n› müteakip imzalanacak yeni bir sözleﬂme
ile de “Seri Üretim” dönemine
geçilmesi planlan›yor. “Seri
Üretim” dönemine geçilme-
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Alt Birimlerin
Geliﬂtirilmesi ve Test:
Silah birimlerinin
prototiplerinin üretilmesi
ve uygunluk testlerinin
yap›lmas›.
Ürün Kalifikasyonu:
Ürün kalifikasyonu için
prototip, sistem performans›,
güvenilirlik testleri, emniyet
testleri, çevresel testler,
ömür belirleme testlerinin
yap›lmas›.
Teknik 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 Geliﬂtirme” döneminin ikinci aﬂamas› “Üretim Hatt› Kalifikasyonu” olarak tan›mlan›yor.
Bu aﬂamadaki sürecin 2 kademede ilerlemesi öngörülüyor. Söz konusu 2 kademenin konu baﬂl›klar›n›n ve bu
baﬂl›klar kapsam›nda yap›lacak iﬂlerin ise aﬂa¤›daki gibi
olmas› planlan›yor:
Ürün Bilgi Paketi (ÜBP)
Oluﬂturma: Prosesler ve

6

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

Sözleﬂmelerin imzalanmas›yla resmen yürürlü¤e giren proje ile savunma sanayimiz aç›s›ndan önemli
bir dönemecin daha geçildi¤ini ve uzun y›llard›r gündemde olan piyade tüfe¤i
tart›ﬂmalar›na son noktan›n konuldu¤unu söyleyebiliriz. MSI Dergisi olarak,
5,56 mm olarak baﬂlayan
ve 7,62 mm olarak devam
eden bu önemli projeyi yak›ndan takip etmeyi sürdürecek, gelecek say›lar›m›zda da geliﬂmeler hakk›nda
sizleri bilgilendirmeye devam edece¤iz.

MKEK Silah Fabrikas› Tarihçesi
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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
Silah Fabrikas› Müdürlü¤ü Y›llara Göre
al›ﬂmalar baﬂlat›ld›. 1998 y›l›nda üretimi kararlaﬂt›r›lan HK-33 E
Tüfek ve Tabanca Üretim Miktarlar›
piyade tüfe¤i için Alman Heckler and Koch firmas› ile lisans
Üretimin Cinsi
Y›llar
Toplam Miktar
sözleﬂmesi imzaland›. 2001 y›l›nda ise G3 piyade tüfe¤i ile birlikte
MG3
1958-2008
39,012
kullan›lan T-40 bombaatar› modifiye edilerek HK-33 E’ler için
üretilmeye baﬂland›.
G3
1970-2008
730,840
Günümüzde ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Tesis Güvenlik
MP5
1986-2008
63,183
Belgesine sahip olan fabrika, halen 44.062 m2’si kapal›, 308.754
40 mm Bombaatar
1995-2008
18,385
m2’si aç›k alan olmak üzere toplam 352.816 m2 alanda faaliyetlerini
sürdürüyor. Fabrikan›n Ar-Ge departman›nda 1 müdür, 29 mühendis,
HK33E
2000-2008
116,421
25 tekniker ve teknik ressam ve 32 iﬂçi (prototip üretim) olmak
Genel Toplam
967,841
üzere toplam 87 personel çal›ﬂ›yor.
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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
uruluﬂ sürecinde Hollandal› Philips firmas›ndan teknoloji transferi gerçekleﬂtirilen ASELSAN, Avrupa’n›n önde gelen
savunma sanayi firmalar›n›
geride b›rakarak 2005 y›l›nda
Hollanda’n›n hava savunma
sistemi tedarikine iliﬂkin ihalesini kazanm›ﬂ ve savunma
sanayimiz ad›na bir ilki gerçekleﬂtirmeyi
baﬂarm›ﬂt›.
Üretimi tamamlanan 18 adet
KMS sistemi, lojistik destek
teçhizatlar›yla birlikte, Hollanda Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan 6 Ocak’ta düzenlenen devir teslim töreni ile
Hollanda Kraliyet Ordusu’na
teslim edildi. Böylelikle, Hollanda Kraliyet Ordusu için
ASELSAN taraf›ndan üretilen
KMS sistemlerinin teslimatlar› da tamamlanm›ﬂ oldu.
Düzenlenen törende ASELSAN’a teﬂekkür eden Hollanda Kraliyet Ordusu yetkililerinin, tamamlanan proje ile
dünyadaki en geliﬂmiﬂ alçak
irtifa hava savunma sistemine
sahip olduklar›n› vurgulamalar›, savunma sanayimizin
ulaﬂt›¤› noktay› baﬂka bir yo-

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

Milli Hava Savunma
Radar› da
ASELSAN’dan
Hollanda’ya KMS teslimatlar›n› 2009 y›l›n›n hemen baﬂ›nda tamamlayan ASELSAN, yeni y›la girmeden önce de yo¤un bir çal›ﬂma temposu içerisindeydi. Hava
Kuvvetleri
Komutanl›¤›
(Hv.K.K.l›¤›)’n›n Sivrihisar
Meydan Komutanl›¤›’nda 2023 Aral›k tarihlerinde icra
edilen helikopter ve savaﬂ
uça¤› testlerinin baﬂar›l› olmas›yla, 4,5 y›l gibi k›sa bir
sürede özgün bir prototip
olarak geliﬂtirilen hava savunma radar› (HSR)’nin
(K.K.K.l›¤›’ndaki ad›yla Hava
Savunma Erken ‹kaz Radar›)
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kabulleri, 25 Aral›k 2008 tarihinde sonuçland›r›ld›. Teslim töreninde konuﬂan
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu, Türkiye’nin radar teknoloji merkezi olarak
çal›ﬂmalar›n›
sürdüren
ASELSAN’›n yürüttü¤ü bu
projenin, TSK’n›n hava savunma füze ve top sistemleri, savaﬂ gemileri ve sahil
gözetleme sistemleri gibi
birçok projede ihtiyaç duydu¤u arama ve takip radarlar›n› geliﬂtirebilmesine ve üretilmesine imkân sa¤layaca¤›n› söyledi.
2008 y›l›n›n May›s ay›nda icra
edilen Anadolu Kartal› tatbikat›ndaki helikopter ve savaﬂ
uça¤› testlerinde göstermiﬂ
oldu¤u baﬂar›y›, Sivrihisar'daki arazi muayenesinde
de tekrarlayan HSR, daha önce oldu¤u gibi yine ﬂartnamede 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 kullan›lacak. ‹lk milli hava savunma radar›m›z olan HSR,
yükseliﬂte elektronik tarama
yapan faz dizili anteni ile 3 boyutta hedef arama ve takip
yaparak iz tabanl› hava resmi
oluﬂturabiliyor.
Oluﬂturdu¤u hava resmini
telsiz arac›l›¤›yla otomatik
olarak HER‹KKS’ye aktarabilen HSR’nin, entegre dost
düﬂman tan›ma (Identification Friend or Foe / IFF) özelli¤i ile hedefi teﬂhis edebilme
ve ayr›ca otomatik hedef s›n›fland›rma özelli¤i de mevcut. 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 veya ba¤›ms›z olarak kullan›labiliyor. Çok say›da hedefi hava resminde otomatik izleyebilen HSR, yüksek manevra
kabiliyetine sahip hedefleri
takip edebilmesi ile de dikkat
çekiyor.
www.milscint.com

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

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.

HSR, ASELSAN’›n 1990’lar›n
baﬂ›nda seri üretimini gerçekleﬂtirdi¤i ASKARAD ile
yurdumuzda geliﬂtirilmiﬂ ilk
milli radar olan ARS-2000 gözetleme ve at›ﬂ tanzim radarlar›ndan, hem fonksiyon hem
de tasar›m aç›s›ndan çok daha karmaﬂ›k bir radar. Proje
sayesinde, önemli bir mikrodalga, algoritma ve yaz›l›m/donan›m kabiliyeti kazan›lm›ﬂ bulunuyor. Bu projenin
geliﬂtirme süreci boyunca
Ankara Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi ve Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi’nin elektronik, 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 prensipleri, tasar›m becerileri, ürün
yap›taﬂlar› ve üretim/test imwww.savunmahaber.com

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

Yeni Projeler Yolda
ASELSAN, bu önemli projelerdeki baﬂar›lar›n›n yan›nda,
geçti¤imiz bir kaç ayl›k süreçte yeni anlaﬂmalar›n alt›na da
imza att›. Firma, Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) ile elektro optik sistemlerin tedarikiyle ilgili olarak 18 Aral›k
2008 tarihinde KDV hariç 73
milyon 500 bin lira tutar›nda
bir sözleﬂme imzalad›. Sözleﬂme kapsam›nda üretilecek, her türlü hava koﬂulunda
keﬂif-gözetleme ve hedef tespiti yapabilen termal görüntü-

© SSM

Türkiye Önemli Bir
Birikim Kazand›

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

gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor. ASELSAN’›n ana yüklenici oldu¤u bu projede, alt
yüklenici olarak görev alacak; Elbit Systems’in 87 milyon dolar, Israel Aerospace
Industries (IAI)’nin ba¤l› ﬂirketlerinden 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 tarihinde ise yine MSB ile; muhabere kontrol sistemlerinin
tedarikine yönelik 15 milyon
915 bin lira ve komuta kontrol sistemleri tedarikine yönelik 45 milyon lira de¤erinde iki ayr› sözleﬂme imzalad›.
ALTAY Projesi’ne yönelik
olarak 29 Aral›k 2008 tarihinde Otokar firmas›yla da 37
milyon 488 bin dolarl›k bir
sözleﬂme imzalayan ASELSAN, ilk Türk ana muharebe
tank›n›n elektronik ve elektro-optik alt sistemlerini tedarik edecek. Sözleﬂme kapsam›ndaki teslimatlar, 2009
ve 2015 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilecek.
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Savunma
Sanayimizin
K›lavuz
Kaptan›:

SaSaD
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aaliyetlerine baﬂlad›¤›
1990 y›l›ndan bu yana
sürekli büyüyen ve bugün itibari ile 73 adet asil, 29
adet de iletiﬂim a¤› üyesi firmay› çat›s› alt›nda toplayan SaSaD’›n ola¤an genel kurulunda, Yönetim Kurulu’nun 20072008 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 sektöründeki teknolojik geliﬂmeler de vurguland›.

pahio¤lu, 2007 y›l›nda savunma sanayi sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n cirolar›n›n bir önceki y›la nazaran
yaklaﬂ›k 300 milyon dolar artarak 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 harcama 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) Önsipahio¤lu, NAMSA kaynak
arﬂivinde toplam 400 Türk firmas› 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 Ankara’da yap›ld›¤›n› ve NIAG’›n
11 alt çal›ﬂma grubunda bugün itibariyle 9 firmadan 32
personel çal›ﬂmakta oldu¤u
bilgisini verdi.

pan SaSaD Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tümg. (E) Ünal Önsi-

li Savunma Bakan› Vecdi Gönül, konuﬂmas›na, savunma

F

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 Firmalar›n
KOB‹ Dan›ﬂmanl›k
Cirolar›
Art›yor
Kuruluyor
kurul, SaSaD üye ve aday üyelerinin SaSaD’›n 20’nci Genel Kuru- Merkezi
Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤geniﬂ kat›l›m›yla gerçekleﬂti. lu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ya- lu’nun ard›ndan söz alan MilÜmit BAYRAKTAR /
ubayraktar@savunmahaber.com
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sanayi alan›nda son y›llarda
yürütülen ve yeni baﬂlat›lan
çal›ﬂmalar› özetleyerek baﬂlad›. Uygulanmakta olan tedarik politikalar› sayesinde
savunma sanayimizin toplam
cirosunun son 5 y›l içerisinde
2,5 kat art›ﬂ gösterdi¤inin alt›n› çizen Gönül, SaSaD rakamlar›na göre 2007 y›l›nda
420 milyon dolar› aﬂan ihracat gerçekleﬂtirildi¤ini kaydetti. KOB‹’lerin savunma
sanayisindeki yerine de de¤inen Gönül, “2008 y›l› içerisinde sanayileﬂmede mükerrer
yat›r›mlar›n en aza indirilmesine yönelik önlemler al›nmaya baﬂlanm›ﬂ olup, alt
sektörde mümkün olan
oranlarda alt yüklenicilerin
belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve küçük
ve orta boy ﬂirketlerimizin
yetenekleri çerçevesinde
roller alabilmeleri teﬂvik
edilmiﬂtir. Bu amaca hizmet
etmek üzere KOB‹ Dan›ﬂmanl›¤› Merkezi’nin kuruluﬂu için çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r” dedi.
Ar-Ge konusunda da çarp›c›
aç›klamalar yapan bakan,
“Tahsis edilen Ar-Ge kaynaklar› ve Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) ve SSM kaynaklar› kullan›larak yürütülen teknoloji geliﬂtirme
amaçl› projelerde geçmiﬂ y›llarda büyük bir art›ﬂ meydana gelmiﬂ bulunmaktad›r.
Hükümetimizin politikas›
olarak Ar-Ge ve özellikle savunma 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” ﬂeklinde konuﬂtu.

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

de ciddi seviyede istifade
eder konuma geldi¤ini vurgulad›. 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 seviyesine ulaﬂmak ﬂeklinde tespit
edildi¤ini belirten Gönül, savunma sanayi projelerimizde
yurt içi katma de¤er oran›n›n
2007 y›l›nda harcama itibariyle yüzde 42’ler seviyesine
geldi¤ini, bu oran›n 2010 y›l›na kadar yüzde 50’ler seviyesine, 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›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdi. SaSaD’›n, SSM’nin ve sektör
meclisinin ortak çabalar› sonucunda IDEF’in di¤er uluslararas› fuarlar gibi teﬂvik
kapsam›na al›nd›¤›n› söyleyen Tu¤g. (E) Küçükseyhan,

bu y›lki fuara metrekare baﬂ›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 SaSaD Genel Sekreteri Kaya
Yazgan, “2009’a Girerken Savunma Sanayimiz” baﬂl›kl›
sunumunda 2007 y›l› rakamlar›n› yorumlad›, 2008 y›l›ndaki geliﬂmeleri de¤erlendirdi ve 2009 y›l›ndaki beklentileri aktard›.

SaSaD
Savunma Sektörü
ile Birlikte Büyüyor
Tu¤g. (E) Küçükseyhan ve
Yazgan’›n sunumlar›nda verilen bilgilere göre; 2008 y›l›
üye kay›t faaliyetleri aç›s›ndan 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 sunumlarda, kurumun baﬂl›ca
kaynaklar›n›n; y›ll›k aidatlar,
yeni üyelerden al›nan giriﬂ
ücretleri ve bankadaki birikimlerin faiz gelirinden oluﬂtu¤u, bu kaynaklara ek olarak ise düzenlenen baz› özel
etkinlikler s›ras›nda üyelerin
katk›lar›na baﬂvuruldu¤u
belirtildi. Bu etkinliklere örnek olarak da 23 Aral›k
2008’de Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nda düzenlenen Tek Er Modernizasyonu Seminer ve Sempozyumu verildi. Sunumlarda öne
ç›kan di¤er konular ise ﬂöyle:
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‹hracat Öncelikli
Hedefler Aras›nda
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SaSaD’›n ihracat kurulu taraf›ndan 2008 y›l›nda ihracat
aç›s›ndan hedef ülkeler konusunda yap›lan çal›ﬂma sonucunda, bir dizi ülke için
bilgi dosyas› haz›rland›. SSM
Uluslararas› ‹ﬂ Birli¤i Daire
Baﬂkanl›¤› ile yak›n bir iﬂ birli¤i içinde çal›ﬂan SaSaD, ihracat konusundaki internet
portal›n›n geliﬂtirilmesinin
yan› s›ra D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
ve MSB ile ortak çal›ﬂmalar
yaparak ihracat lisans› alma
sürecinin iyileﬂtirilmesi konusunda faaliyetlerde bulundu. 2008 y›l›nda düzenlenen Ürdün’deki SOFEX, Malezya’daki DSA ve Pakistan’daki IDEAS fuarlar›na
SSM’nin milli kat›l›m sa¤lanmas›na karar vermesi ile
SOFEX ve DSA fuarlar›na SaSaD temsilcileri de iﬂtirak
etti. SaSaD’›n Tan›t›m ve ‹hracat kurullar›, SSM’nin yapt›klar› çal›ﬂmalara ek olarak
ihracat çal›ﬂmalar›na destek
sa¤lad›.
MSB Savunma Sanayii D›ﬂ
‹liﬂkiler Dairesi’nin koordinasyonu ile 2008 y›l›nda düzenlenen savunma sanayisi
iﬂ birli¤i toplant›lar› kapsam›nda yurdumuzu ziyaret
eden Çek Cumhuriyeti, Çin
Halk Cumhuriyeti, ‹srail, Kore Cumhuriyeti, Ukrayna ve
Ürdün heyetleri ile yap›lan
toplant›lara, SaSaD temsilcileri de kat›ld›. Bu heyetlere,
Türk savunma sektörüyle ilgili bilgiler verildi.
Türk Savunma Sanayisi’nin
ihracat imkânlar›n›n artt›r›lmas›na
yönelik
olarak
TOBB’nin ev sahipli¤inde 13
Kas›m 2008’de düzenlenen
“NAMSA Bilgilendirme Semineri”, 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›ﬂmalar› ile ilgili bilgiler verildi. Seminerde, NATO’nun bar›ﬂ
gücü olarak yüklendi¤i gö-
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revlerin artt›¤›, buna ba¤l›
olarak NATO’nun tedarik kurumu olan NAMSA’n›n görevlerinde de baz› de¤iﬂiklikler oldu¤u ve temin edilen
kalemlerin, savunma sanayi
d›ﬂ›ndaki altyap›, inﬂaat, mobilya, gibi konulara da uzand›¤› vurguland›. Bu seminerde NAMSA’n›n sat›n alma
kurallar› ile ilgili tan›t›m›n
yan›nda gelecek döneme iliﬂkin toplam› 1,4 milyar avroya
ulaﬂan ihaleler hakk›nda
önemli projeler oldu¤u bilgisi 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 oranlar›n›n verildi¤i tabloda
Türkiye’nin geliﬂmiﬂ ülkelerle denk bir performans gösterdi¤i aç›k bir biçimde fark
edilebiliyor:
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NATO Kurumlar›
Mercek Alt›nda
SaSaD, bu rakamlar›n da
verdi¤i moral deste¤i ile
önümüzdeki dönemde NAMSA’n›n ve sat›n alma kurallar›n›n genel hatlar›yla tan›t›m›ndan çok somut projelerinin ele al›naca¤› çal›ﬂmalar
yap›lmas›n› hedefliyor. SaSaD’›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, Komuta ve Kontrol Ajans›
(NC3A) ile ilgili düzenlenen
tan›t›m toplant›s›na savunma sanayisinin kat›l›m› SaSaD taraf›ndan örgütlendi.
2008 y›l›nda NATO Sanayi
Dan›ﬂma Grubu (NIAG) çal›ﬂmalar›nda da önemli geliﬂmeler kaydedildi. Bu kapsamda MSB ve TSK içindeki
çal›ﬂmalar›n koordinasyonunu, MSB Teknik Hizmetler
Dairesi üstlendi ve sanayi ta-

raf›ndaki çal›ﬂmalar›n koordinasyonu için de MKEK Genel Müdürlü¤ü’nde NIAG
Proje Ofisi kuruldu. Kurulan
bir web sitesi ile de NIAG raporlar› sanayicinin incelemesine sunulmaya baﬂland›.
2008 y›l›nda yap›lan NIAG
Genel Kurullar› öncesinde
koordinasyon toplant›lar› yap›l›p toplant› gündemi ve NIAG Çal›ﬂma Gruplar›’nda yürütülen çal›ﬂmalar incelendi.
Yine 2008 y›l›nda NIAG çal›ﬂmalar›nda bir ilk gerçekleﬂti.
Türk sanayicisinin önerdi¤i
ve an›lan koordinasyon toplant›lar›nda ele al›nan 4 proje, NIAG Genel Kurulu taraf›ndan benimsendi. SaSaD,
NATO Araﬂt›rma ve Teknoloji Organizasyonu (RTO)’dan
gelen duyurular›, 2008 y›l›nda da üyelerine iletme¤e devam etti. Avrupa Havac›l›k,
Uzay ve Savunma Sanayi
Teﬂkilat› (ASD) ile üyelik iliﬂkilerini de sürdüren kurum,
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
(AB) üyesi olmamas› nedeniyle bu konudaki çal›ﬂmalardan beklentilerini ise karﬂ›layamad›.

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

ÜLKELER‹N NAMSA ‹LE OLAN ALIM VE SATIM DENGELER‹
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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›klanmam›ﬂ olsa da sektör olarak
iyi bir sene geçirildi¤ini ve
birçok ﬂirketin cirolar›n› artt›rd›¤›n› söyleyerek konuﬂmas›na baﬂlayan Bayar,
2009’da küresel krizin savunma sektörü üzerindeki
olas› etkilerine de¤indi.
“Projeler planland›¤› gibi
yürüyor ve yürüyecek, kaynaklar›m›z mevcut” diyen
Bayar, 2009 y›l›nda da savunma sanayi projelerinin
planland›¤› ﬂekilde devam
edece¤ini öngördüklerini
söyledi. Yan sanayinin ve dolay›s› ile KOB‹’lerin desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayan Bayar, ana yüklenicilerimizin bu kriz döneminde yan
sanayicilerine sahip ç›kmalar›nda fayda oldu¤unu ve
kriz süresince sektör olarak
ne yap›lmas› gerekti¤ini SaSaD’›n gündemine almas›n›n yararl› olaca¤›n› belirtti.
“Krize ra¤men savunma
sektörü olarak geliﬂmenin
devam edece¤ini düﬂünüyorum” diyen Bayar, 2008 Aral›k ay›ndaki Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nde karara
ba¤lanan birçok büyük projenin de yak›nda baﬂlayaca¤›n›n alt›n› çizdi.
www.savunmahaber.com

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 gerçekleﬂtiren 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 etkinliklere 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 bulduklar› 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.
© MSI Dergisi

bilgilendirme oturumlar› düzenleyerek faaliyetlerine h›zl› bir baﬂlang›ç yapt›. Kurul,
2009 y›l›nda ele al›nacak konu 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 belirlenmesi” konusu ele al›nacak. Bu amaçla SSM, MSB
Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi ve
TÜB‹TAK ile çal›ﬂmalar yap›lmas› ve savunma sanayi
kurumlar›n›n bir teknoloji
dökümünün ç›kart›lmas› öngörülüyor.

TÜB‹TAK’›n Gücünü
Kullanal›m
Önümüzdeki dönemde sektörün önceli¤inin mevcut
projelerdeki teslimatlar› tamamlamak oldu¤unu kaydeden Bayar, 2008’de teslimat
beklenen, ancak gecikmeler
yaﬂanan projelerde, teslimatlar›n 2009 y›l›nda mutlaka yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Sektör içindeki iﬂ birli¤i ve dayan›ﬂman›n çok
önemli oldu¤unu söyleyen
Bayar, SaSaD’›n bu noktada
güzel bir rol oynad›¤›n› belirtti. Dayan›ﬂma ve iﬂ birli¤inin sektör içinde oldu¤u kadar TÜB‹TAK gibi devlet kurumlar› ile de sa¤lanmas›
gerekti¤ine de özellikle vurgu yapan Bayar, sözlerine
ﬂöyle devam etti; “TÜB‹TAK

ile iﬂ birli¤i konusuna çok
önem veriyoruz, bu gücü
projelerimizde mutlaka kullanmam›z laz›m. Önemli bir
devlet kapasitesi ve bunu
ciddi bir ﬂekilde teﬂvik ediyoruz. Bunlar bizim verimlili¤imizi artt›racakt›r”.
Bayar, “Türkiye’nin imkânlar›ndan da en etkili biçimde
faydalanal›m. Biz kamu olarak bu yöndeki duruﬂumuzu
koruyoruz, politikam›z› uygulamaya devam ediyoruz. Burada bir de¤iﬂiklik yok” diyerek sözlerini noktalad›.
20’nci Genel Kurulu’nu da geride b›rakan SaSaD, 2008 y›l›n› gerek sektör gerekse
kurum aç›s›ndan baﬂar›l› geçirmiﬂ görünüyor. Küresel
ekonomik krizin etkisini tüm
dünyada hissettirmesinin

beklendi¤i 2009 y›l›nda, dayan›ﬂman›n güçlendirilmesi,
özellikle ana ve alt yükleniciler aras›nda sa¤l›kl› iliﬂkiler
kurulmas›n› hedefleyen SaSaD, üzerine düﬂen sorumlulu¤un bilinci ile bu dönemde de tüm savunma sektörüne k›lavuzluk etmeye haz›r
oldu¤unun sinyallerini verdi.
‹htiyaç ve tedarik makamlar›yla daha s›k› bir iﬂ birli¤i
içinde çal›ﬂ›lmas›, sektörümüzün sorunlar›na iliﬂkin
çözüm önerileri geliﬂtirilip
ilgili makamlara sunulmas›,
ihracat ve tan›t›m konusundaki çaban›n artt›r›lmas› gibi
çok önemli görevlerin kendisini bekledi¤ini bilen SaSaD,
ülkemizin savunma sanayicisinin sesi olmaya devam
ediyor.
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ANAL‹Z

XXI’inci Yüzy›l›n Devlet ﬁirketi:

Russian Technologies
ostechnologii’nin ba¤l› kuruluﬂu VSMPO-AVISMA
ve Boeing aras›nda imzalanan milyar dolarl›k sözleﬂme ile Rus firma, 2011 ila
2015 y›llar› aras›ndaki 4 y›ll›k
süre zarf›nda, yüksek kaliteli
haddelenmiﬂ titanyum ürünlerini Boeing’e sa¤lamay› taahhüt etmiﬂ oldu. Bu anlaﬂma, ABD ve Rusya Federasyonu’nun iktisadi ve ticari iliﬂkilerinde eﬂine az rastlan›r bir
örnek olarak göze çarp›yor.
At›lan imzalar, VSMPO-AVISMA ve Boeing aras›nda karﬂ›l›kl› fayda temelinde bir iﬂ birli¤ini de teminat alt›na alm›ﬂ
gibi görünüyor.
Rostechnologii, kuruluﬂunun
daha ilk aﬂamalar›nda otomotivden havac›l›k sanayine
kadar geniﬂ bir yelpazedeki
endüstriyel potansiyelin yönetimini üzerine alm›ﬂ durumda. Rusya’n›n havac›l›k
firmalar›n› ayn› çat› alt›nda
toplayan United Aircraft Corporation (UAC) ve ayn› iﬂlevi
denizcilik ﬂirketleri için gören
United Shipbuilding Corporation (USC) ile de anlaﬂan
Rostechnologii, bugün aralar›nda enerji devleri Gazprom
ve Rosneft’in de bulundu¤u,
Rusya’n›n ilk 20 firmas›n›n
aras›nda yer al›yor.

R

Rus Sanayisine
Matruﬂka Modeli
28

Asl›nda Rostechnologii’nin
bu çabuk yükseliﬂinde, Rusya’n›n dünyaca tan›nan savunma ihracat ve ithalat›ndan
sorumlu devlet kontrolündeki d›ﬂ ticaret ﬂirketi Rosoboronexport’un rolü büyük.
Rostechnologii’ye ba¤lanmas›n›n ard›ndan bu kuruma
önemli bir altyap› sunan Rosoboronexport, ayn› zamanda
yeni oluﬂumun örgütsel yap›s›ndaki geliﬂimin ve teknolojik yenilenmenin ard›ndaki
itici güç oldu.

‹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

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

Rusya’n›n özel amaçl› ürün ihracat›nda bayrak gemisi rolüne sahip olma özelli¤i ile yeni
kurulan Rostechnologii’nin iﬂletme 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 silah sistemleri, tank, füze ve
helikopter üreticisi firmalar›n
hisselerini de elinde bulunduruyor. Toplam 13 milyar
dolarl›k dev cirolar›yla tüm
bu stratejik firmalar, Rosoboronexport Genel Müdürü
Sergei Çemezov’un yönlendirdi¤i birkaç y›ll›k bir süreç
içerisinde tek bir çat› alt›nda
yönetilir hale geldi.
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Bu sürecin sonuçlar› ise oldukça etkileyici. Sürekli büyüyen Rosoboronexport, 2000
y›l›nda 3 milyar dolar olan kâr›n›, 2007’ye gelindi¤inde 6,2
milyar dolara ç›kart›rken, ayn› y›l içerisinde imzalanan
sözleﬂmelerin tutar› da 25
milyar dolar› buldu. Yine ayn›
y›l, Rosoboronexport bünyesindeki savunma sanayi firmalar›n›n büyüme oran› yüzde 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 Çemezov’un Rostechnologii’nin

genel müdürlü¤üne atanmas›n›; böylelikle de So¤uk Savaﬂ’›n
ard›ndan Vladimir Putin önderli¤inde yeniden yap›lanan ve toparlanan Rusya’n›n önde gelen
ve en etkili aktörlerinden biri
olmas›n› sa¤lad›.
Kuﬂkusuz Çemezov’un Rusya’n›n en önemli kurumlar›ndan birinin baﬂ›na atanmas›nda, uzun y›llard›r birlikte çal›ﬂt›¤› Vladimir Putin
ile olan dostlu¤unun pay› da
büyük. Bu yetenekli ve baﬂar›l› yöneticinin, savunma
sektöründe oldu¤u kadar
tüm Rus sanayisinin geliﬂtirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesinde önümüzdeki y›llarda da belirleyici bir rol oynamas› bekleniyor.
www.milscint.com

Tasar›m ve üretime yönelik
mühendislik sanayisinin ulusal alanda ön plana ç›kar›lmas› gibi iddial› bir stratejiyle hareket eden Çemezov, böylelikle Rusya’y› dünyan›n önde gelen endüstriyel güçleri aras›na sokabilecek bir çal›ﬂman›n
alt›na da imzas›n› atm›ﬂ durumda. Ayn› zamanda deneyimli bir iﬂadam› olan Çemezov, devletlerin, büyük kârlar›n döndü¤ü savunma sistemleri ticaretinden kolay kolay
vazgeçemeyece¤ini biliyor. Bu
duruma ra¤men dünyan›n yenilikçi bir geliﬂim yolunu kabul etti¤i gerçe¤i, Çemezov’un
Rus sanayisinin savunma haricindeki alanlara da yönelmesi stratejisine temel oluﬂturdu. Bu durum, bir krizin
eﬂi¤inde bulunan mühendislik
sanayisi öncelikli alanlardan
biri olmak üzere, Rus ekonomisinin yeniden yap›land›r›lmas› gere¤ini de beraberinde
getirdi.
Mühendislik sanayisinin bu
kapsamda yap›lacak çal›ﬂmalarda en üst s›ralarda yer almas›n›n nedenini anlayabilmek için ise rakamlara bakmak yeterli. En iyimser tahminlere göre, Rusya’n›n bugün ileri teknoloji sektöründeki pay› sadece yüzde 0,5
iken, özellikle savunma sanayisine yönelik ileri teknoloji
ürünlerinde bu rakam tüm ihracat 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 gerçekleﬂtirilebilmesi ve Rus mühendislik sanayisinin yenilenmesinde devlet
deste¤inin tek yol oldu¤unu
düﬂünmesi, Rosoboronexport
temel al›narak kurulan
Rostechnologii’nin varl›k sebebini net bir ﬂekilde aç›kl›yor.
Sahibi devlet olan bu kurum,
www.savunmahaber.com

Rostechnologii
Genel Müdürü Sergei Çemezov

kendine ba¤l› faaliyet gösteren ve ço¤u savunma sanayisine yönelik üretim yapan firmalara bir üst yap› ve uygun
koﬂullar sunuyor. Savunma
firmalar›n›n böyle bir çat› alt›nda devletin egemenlik alan›nda bulunmalar›, Rus hükümetinin ç›karlar› ile de örtüﬂüyor.
Rostechnologii, üretim ve sat›ﬂ zincirinin Ar-Ge’den savunma sistemlerinin ihracat› safhas›na kadarki tüm aﬂamalar›n› yönetiyor. Kurum, Rus kanunlar›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› firmalara yat›r›m yapma yetkisine de sahip. Ancak savunma
sistemleri ya da bu kapsama
giren çift maksatl› ürünlere
iliﬂkin kontrat imzalama ve
bunlar›n ihracat/ithalat› konusunda imtiyaz hakk› hala Rosoboronexport’a ait.
‹leri teknoloji ürünlerinin geliﬂtirilmesi, imalat› ve ihracat›n› kolaylaﬂt›rmay› hedefleyen Rostechnologii, finansal
ve iktisadi olarak Rosoboronexport’un devlete ait hisselerinin d›ﬂ›ndaki varl›klara dayan›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 elveriﬂli 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 tedarikine yönelik kredi faizi indirimlerine ve di¤er baz› teﬂviklere sahip oluyor. VSMPOAVISMA ve AvtoVAZ baﬂta olmak üzere Rostechnologii’ye
ba¤l› baz› Rus firmalar›na,
Bat›l› yat›r›mc›lar ﬂimdiden
ilgi göstermiﬂ ve yat›r›m yapm›ﬂ durumda.
Baz› Rus uzmanlara göre,
tüm Rus mühendislik sanayine ekonomik koruma sa¤layabilecek tek kuruluﬂ olan
Rostechnologii, 3 düzine holding firmas›ndan oluﬂan birbirine ba¤l› yap›s›yla dikkat çekiyor. Söz konusu holdinglerin
ba¤l› ﬂirketleri ise uluslararas› pazarlarda rekabet edebilecek ileri teknoloji ürünlerin
imalat›n› gerçekleﬂtirecek kabiliyetlere sahip. Bu firmalar›n ço¤unlu¤u elektronik, hafif
silah, mühimmat, patlay›c›,
özel kimyasallar›n üretimi ve
havac›l›k endüstrisine yönelik
parça imalat› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ savunma firmalar› iken, 7 firma ise hem askeri
hem de sivil kullan›ma yönelik
çift maksatl› ürünlerin imalat›na odaklanm›ﬂ durumda.
Rosoboronexport’un Rusya’daki 24 ve yurt d›ﬂ›ndaki 44
temsilcili¤i, holding firmalar›na geliﬂmiﬂ ve etkin bir pazarlama a¤› sunuyor. ‹leri teknoloji yo¤un ürünlerin geliﬂtirilmesi, üretimi ve sat›ﬂ›ndaki
yasal kontrolün yerel ve uluslararas› pazarlarda sa¤lanmas›na da öncelik verilmiﬂ
durumda. Her ne kadar savunma yönü a¤›r bassa da bu
yeni kuruluﬂ, ticari pazarlara
yönelik geliﬂmeleri de ilk kez

ray›na oturtmuﬂ gibi görünüyor. Rostechnologii’ye ba¤l›
firmalar, d›ﬂ pazarlar için
ürettikleri uluslararas› standartlardaki ileri teknoloji yo¤un ürünlerin teslimat›na hâlihaz›rda devam ediyor. Bu
ürünler aras›nda; elektronik
tüpler, mikrodalga cihazlar,
yar› iletkenler, geliﬂmiﬂ yar›
iletken tabanl› cihazlar, çeﬂitli
amaçlara yönelik olarak kullan›labilen gaz ve kat› hal lazerleri, lazer jiroskoplar, çeﬂitli dijital göstergeler ve optronikler de bulunuyor.

Hedefler Büyük
Rusya Federasyonu Baﬂkan›
Dimitry Medvedev’in yak›n gelecekte imzalad›¤› kararnameyle 400’ü aﬂk›n firmay› çat›s› alt›na transfer eden
Rostechnologii’nin havac›l›k
sanayindeki hedefleri de oldukça iddial›. Rusya, 2008’den
2012’ye kadar 400 adetten fazla Il-96, Tu-204, Sukhoi Superjet, Tu-334 ve An-148 üretmeyi hedefliyor. Hedefler tutturulabildi¤i takdirde, Rusya’n›n
uluslararas› ticari uçak pazar›ndaki pay›n›n ﬂimdiki yüzde
1’lik seviyesinden 2015’te yüzde 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 baﬂlang›ç olarak gören kurum, temel
amac›n› ileri teknoloji Rus
ürünlerine talep yarat›rken ihracat rakamlar›n› da artt›rma
olarak belirlemiﬂ durumda.
Her ne kadar Çemezov’un takip etti¤i bu yeni politikalar›n
sonuçlar›n› de¤erlendirmek
için erken olsa da, Rusya genelinde büyük prestij sahibi olan
genel müdüre duyulan güvenin, Rostechnologii’yi dünyada
çok daha fazla ses getiren bir
ﬂirket konumuna yükseltece¤ini söylemek yanl›ﬂ bir de¤erlendirme olmayacakt›r.
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TSK’n›n ‹HA Envanterine Bir
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
ürk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n orta irtifada
uzun süre görev yapabilme (Medium Altitude Long
Endurance / MALE) kabiliyetine sahip bir ‹HA sistemi gereksinimini milli bir ürünle
karﬂ›lamak için yürütülmekte
olan Özgün T‹HA Geliﬂtirme
Program›, 24 Aral›k 2004 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂti. TUSAﬁ’›n ana yüklenicili¤inde
yürütülen program kapsam›nda, 3 adet hava arac› prototipi 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 gereksinimlerine göre tasarlan›p
üretilmesi hedefleniyor.

T

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 Terminali (UGT) ve Otomatik ‹niﬂ
Kalk›ﬂ Sistemi (O‹KS) ile çeﬂitli destek sistemlerinden
oluﬂuyor.
Hava arac›na, önceden planl›
bir görev yüklenebildi¤i gibi
görevin uçuﬂ esnas›nda de¤iﬂtirilebilmesi YK‹ sayesinde
gerçekleﬂtirilecek. Hava arac›n›n tüm uçuﬂ harekât›n›n

yönetilebilme, izlenebilme ve
kontrol edilebilme kabiliyetine sahip YK‹, araç üzerinde
yer alan faydal› yüklerin gerçek zamanl› izlenebilmesi ve
gerekti¤inde kontrol edilebilmesini de sa¤layacak. Uça¤›n
iniﬂ-kalk›ﬂ iﬂlemlerinin iﬂletici müdahalesi gerekmeksizin
gerçekleﬂtirilebilmesinden
ise sisteme entegre edilecek
O‹KS sorumlu olacak. TGKS

ise faydal› yük verileri anlaml› istihbarat bilgilerine dönüﬂecek ﬂekilde detayl› çözümlemeler yap›labilecek. Üst
birliklerin, ‹HA harekât›ndan
elde edilen bilgilerden faydalanabilmesi ve Özgün T‹HA
Sistemi’nin üst düzeyde takip
edilebilmesi maksad›yla, komuta kat› ile veri haberleﬂmesi sa¤lanabilecek. Uç birliklerin, hava arac› taraf›ndan
toplanan görüntülerden, gerçek zamanl› faydalanabilmeleri amac›yla, personel taraf›ndan taﬂ›nabilen UGT’ler
kullan›lacak.
Gece ve gündüz, kötü hava
ﬂartlar› da dâhil, keﬂif, gözetleme, hedef tespit, teﬂhis, tan›mlama ve takip amaçl›,
gerçek zamanl› görüntü istihbarat› görevlerine yönelik
geliﬂtirilmekte olan Özgün
T‹HA Sistemi’nde, söz konusu görevleri yerine getirmek
amac›yla aﬂa¤›daki faydal›
yükler taﬂ›nabilecek:

Tüm foto¤raflar: © TUSAﬁ
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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.
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Özgün Çözüm de TUSAﬁ’tan
ASELFLIR-300T ve SAR/GMTI- ISAR faydal› yüklerini
taﬂ›yacak sistemin, olas› di¤er faydal› yükleri
desteklemesi de mümkün olacak.

• Gündüz/K›z›lötesi/
Lazer faydal› yükü
(ASELFLIR-300T)
• SAR/GMTI- ISAR
faydal› yükü
Belirlenen bu faydal› yüklerin yan› s›ra sistemin olas›
baﬂka faydal› yükleri desteklemesi de mümkün olacak.
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. Yap›da; kompozit ya da gereken yerlerde metal bileﬂenler, omurga, çerçeve, sehpa-

lar yer alacak. Bunlar›n yan›
s›ra araçta; uçuﬂ kontrol bilgisayar›na ba¤l› çeﬂitli uçuﬂ
alg›lay›c›lar›
(pilot-statik
sensör,
EGI
(entegre
GPS/INS), hareket/s›cakl›k/bas›nç alg›lay›c›lar, vs.),
hareketlendiriciler, haberleﬂme ve tan›tma sistemleri,
görev kontrol, kay›t ve izleme sistemleri, ara yüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi
aviyonik birimler bulunacak.
Gövdenin arkas›nda yer alacak piston-pervaneli bir itki
sistemine sahip olmas› planlanan hava arac›nda katlanabilir iniﬂ tak›mlar›, gövde içi
yak›t sistemi, buzdan koruma sistemleri; çevresel ko-

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

www.savunmahaber.com

Proje kapsam›ndaki
sistemin
temel harekât kavram›
ve bileﬂenleri

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 çal›ﬂan tüm gömülü yaz›l›mlar, TUSAﬁ taraf›ndan geliﬂtiriliyor. Faydal› yükler, görev bilgisayar›, veri ba¤lant›s› (data link), TGKS, UGT,
O‹KS, YK‹ uygulama yaz›l›mlar› gibi baz› di¤er alt sistemlerin ise yerli alt yükleniciler taraf›ndan geliﬂtirilmesi hedefleniyor.

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

Tasar›m”, “Ön Tasar›m”,
“Detay Tasar›m ve Geliﬂtirme” ve “Test ve De¤erlendirme” safhalar›ndan
oluﬂuyor. Bu proje safhalar› aras›nda ise çeﬂitli
teknik de¤erlendirme kilometre taﬂlar› yer al›yor.
Proje çerçevesinde “Ön
Tasar›m Gözden Geçirme”
toplant›s›n›n, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, K.K.K.l›¤›,
Dz.K.K.l›¤› ve SSM temsilcilerinin kat›l›m›yla 7-8
May›s 2008 tarihleri aras›nda TUSAﬁ tesislerinde
gerçekleﬂtirilmesi ve baﬂar›yla sonuçlanmas›n›n
ard›ndan, Detay Tasar›m
ve Geliﬂtirme aﬂamas›na
geçildi. 2010 y›l›nda ise çekirdek sistem uçuﬂ testlerinin gerçekleﬂtirilmesi
hedefleniyor.
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Ayd›nlatmal› Kokpit
Kontrol Panelleri
em sivil, hem de askeri platformlarda kullan›lan kokpit kontrol
sistemleri için ortaya konan
gereksinimler, askeri platformlarda bulunan bir tak›m
ilave taktik ve operasyonel
fonksiyonlar haricinde, genellikle ortak oldu¤undan
her iki platformda da birbirine benzer tasar›m çözümleri
uygulanmaktad›r. Uçuﬂ emniyeti ve güvenilirli¤in en ön
planda oldu¤u hava platformlar›nda, pilotlar ve di¤er
uçuﬂ mürettebat›na etkin ve
güvenilir bir insan-makine
arayüzü sunabilmek için,
kontrol ekipman› ya da kontrol sistemi geliﬂtirenlerin;
insan faktörü mühendisli¤i
kriterleri, uçuﬂ istasyonundaki ayd›nlatma gereksinimleri, konuyla ilgili standartlar, mevcut uygulamalarda

H
32

karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan
yeni edinimler hakk›nda geniﬂ bilgi ve deneyime sahip
olmas› gerekir.
Hava araçlar›nda bulunan
çok say›daki de¤iﬂik sistemi
kumanda etmek, bu sistemlerden gelen bilgileri görüntülemek ve de¤erlendirmek
için pilotlar›n ve di¤er uçucu
personelin kulland›klar› kontrol ekipmanlar›na genel bir
ifadeyle “Kokpit Kontrol Paneli” denir. Bir kokpit kontrol
paneli ekipman› genel olarak; ön yüzüne gece uçuﬂlar›nda görünülürlü¤ünü sa¤lamak amac›yla ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ bir levha ile potansiyometre, anahtar, dü¤me, tuﬂ
tak›m›, gösterge, dijital ekran
vb. kontrol bileﬂenlerinin
monte edildi¤i bir kutudan
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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

ibarettir. Ekipman›n arka yüzünde ise panelin kontrol etti¤i uçak sistemleri ile elektriksel arayüzü sa¤layan
konnektörler bulunur. Kon-

trol kutusunun içerisinde, ön
yüzdeki kontrol bileﬂenleri
ile arka yüzdeki konnektörler
aras›nda mekanik ve elektriksel olarak arayüz sa¤lawww.milscint.com

Entegre
Kontrol Panelleri

© Avustralya Savunma Bakanl›¤›

yan, kontrol panelinin teknik
fonksiyonlar›na göre tasarlanm›ﬂ özel arabirimler bulunur. Elektriksel arayüz olarak kontrol gereksinimlerinin karmaﬂ›kl›¤›na göre analog ya da say›sal bir arayüz
tercih edilebilir.

Sivil hava araçlar›nda
kullan›lan kokpit
göstergeleri ve
kontrol panelleri

www.savunmahaber.com

Yeni nesil hava platformlar›nda kullan›lan kontrol panellerinde, panelde bulunan çeﬂitli kontrol ve görüntüleme bileﬂenlerinin,
uça¤›n ilgili sistemleriyle
do¤rudan veya ana kumanda bilgisayar› üzerinden
haberleﬂebilmesi, çift tarafl› veri al›p veri gönderebilmesi için say›sal bir arayüz oluﬂturan panele entegre edilmiﬂ bir veri yolu
modülü bulunur. Panellere
say›sal bir arayüz entegre
edilmesi panel içerisinde
yap›lan elektriksel kablolama miktar›n› ciddi seviyede
azaltt›¤› için, daha hafif
kontrol panelleri üretilebilmesine imkan sa¤lar. Kullan›lacak say›sal arayüz
için, uça¤›n ana haberleﬂme altyap›s›na uygun olarak Ethernet, CAN (Controller Area Network), I2C
(Inter-Integrated Circuit),
FTP (File Transfer Protocol), ARINC 422, ARINC 429
(Mark 33 Digital Information Transfer System), MILSTD-1553 (Digital Time Division Command/Response
Multiplex Data Bus) gibi
standart veri yollar› ya da
protokoller tercih edilir. Bu
ﬂekilde say›sal bir arayüz
entegre edilmiﬂ olan kontrol panellerine “Dijital Entegre Kontrol Paneli (Dijital
Integrated Control Panel)”
de denir.

Yeni nesil hava
platformlar›nda
kullan›lan dijital bir entegre
kontrol panelinin yap›s›

Ayd›nlatmal›
Paneller
Ayd›nlatmal› panel ya da s›k
kullan›lan di¤er ad›yla ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ levha ise, kontrol panellerinin ön yüzüne
monte edilen, farkl› teknolojiler kullan›larak arkadan
veya kenarlardan ayd›nlatmaya sahip alt birimin genel
ad›d›r. Zaman zaman kontrol paneli ile ayd›nlatmal›
panel terimleri aras›nda bir
kavram kargaﬂas› da yaﬂanmaktad›r. Bu kargaﬂay› önlemek için ayd›nlatmal› paneller söz konusu oldu¤unda daha çok ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ
levha tan›m› kullan›l›r. Ayd›nlatmal› panellerin tasar›m›, üretimi ve testleri ile ilgili gereksinimler, daha önceden MIL-P-7788 olarak
bilinen ve günümüzde SAE
AS7788 ad›yla revize edilerek kullan›ma sunulmuﬂ
havac›l›k standard›nda tan›mlanmaktad›r.
SAE AS7788’de ayd›nlatmal›
paneller, panelin d›ﬂ yüzeyine uygulanan boyalar›n rengi
ve ayd›nlatma için kullan›lan
›ﬂ›k renklerine göre aﬂa¤›da
s›ralanan 7 farkl› s›n›fa ayr›lmaktad›r:
I 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.
I 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.
I S›n›f 1-BW: Askeri
platformlarda kullan›lan,

I

I

I

I

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.
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Ayr›ca yine SAE AS7788’de
ayd›nlatmal› paneller, uygulanan ayd›nlatma yöntemlerine göre de 5 ana tip alt›nda
ele al›nmaktad›r:
I 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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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› paneller SAE AS7788’e göre
üretiliyor olsa da kullan›c›n›n istekleri ve gece görüﬂ
sistemine uyumluluk vb. gibi özel gereksinimler de
dikkate al›narak uygulamaya has çözümler de de¤erlendirilir.
Yeni nesil ayd›nlatmal› panellerin tasar›m› ve üretimi
geliﬂmiﬂ bilgisayar destekli
tasar›m
ve
üretim
(CAD/CAM) sistemleri sayesinde yap›l›r. Boyama iﬂlemi
için otomatik boyama cihazlar› kullan›l›r ve boyama sürecinde hassasiyeti art›rmak
amac›yla sisteme entegre
edilmiﬂ ve yine bilgisayar
destekli olarak kumanda
edilebilen yükten ba¤laﬂ›ml›
Askeri hava araçlar›nda
bir optik cihazdan (CCD) faykullan›lan gece görüﬂ sistemine uyumlu dalan›l›r. Panelin ön yüzünentegre dijital kontrol panellerinden
de bulunan yaz›, çizgi, logo,
oluﬂan bir cam kokpit (Airbus
grafik, vb. bilgiler lazerle ya
Military A400M)
da CNC tezgahta markalan›r. Üretim esnas›nda ve
tipteki panellerin yeni
sonras›nda ayd›nlatmal› patasar›mlarda kullan›m›
nellerin, renk, parlakl›k,
s›n›rl›d›r.
kontrast, ayd›nlatma homoI Tip VII: LED lambal›
paneller. Bu tip panellerde jenli¤i ve gece görüﬂ sistemine uyumluluk gibi optik
ayd›nlatma devresi ve
özellikleri spektroradyoLED lambalar panelin
metre ve fotometre gibi opiçine entegre edilmiﬂ ayr›
tik ölçüm cihazlar› sayesinbir bask› devre kart›nda
bulunur. Günümüzde hava de test edilir ve do¤rulan›r.
platformundaki yeni
uygulamalar için en çok
tercih edilen ve kullan›lan
panel tipidir.

I Tip IV: Tek parça entegre
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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.
I 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.
I 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

Yukar›da da belirtildi¤i üzere, günümüzde tasar›m› ve
üretimi yap›lan panellerin
ço¤u Tip V (akkor lambal›)
ya da Tip VII (LED lambal›)
panellerdir. Bu paneller genel olarak; güç konnektörü
ve lambalar›n monte edildi¤i bir bask› devre kart› ile
bask› devre kart›n›n entegre
edildi¤i ve üzerinde markalaman›n bulundu¤u boyanm›ﬂ akrilik levhadan oluﬂur.
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Ayd›nlatmada
LED Teknolojisinin
Avantajlar›
Havac›l›k sektöründe 1990’l›
y›llar›n baﬂlar›nda LED’ler ayd›nlatma amac›yla kontrol panellerinde kullan›lmaya baﬂlad›¤›nda, dünya çap›nda yeni
bir teknoloji oldu¤u için LED
üretim kapasiteleri oldukça
düﬂük ve bu yüzden LED maliyetleri oldukça yüksekti. Dolay›s›yla LED ayd›nlatmal› panellerin maliyetleri, akkor
lambal› ve elektro-›ﬂ›l›ﬂ›y›c›
lambal› panellere göre daha
yüksekti. Fakat teknoloji ilerledikçe ve üretim kapasiteleri
artt›kça, kullan›lan ayd›nlatma 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 günümüzde giderek daha fazla talep görmeye baﬂlad›.
LED ayd›nlatmal› panellerin
sundu¤u en büyük avantaj,
güvenilirli¤inin oldukça yüksek olmas›d›r. Akkor lambal›
panellere k›yasla LED ayd›nlatmal› panellerin “Programs›z Yap›lan De¤iﬂimlerin Aras›ndaki Zaman” (MTBUR) ve
“Ar›zalar Aras›nda Geçen Zaman” (MTBF) süreleri çok daha yüksektir. Panellerde kullan›lan de¤iﬂik ayd›nlatma
yöntemlerine ait kritik teknik
özelliklerin karﬂ›laﬂt›rmas›
Tablo 1’de verilmiﬂtir.

Sivil ve askeri hava platformlar›nda kullan›lan tiplerde de¤iﬂik ayd›nlatmal› paneller
www.milscint.com

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

Ayd›nlatma
Kontrol Yöntemleri
Panellerin ayd›nlatma seviyelerine, sistem gereksinimlerine uygun olarak parlakl›¤› kontrol eden elektronik birimler taraf›ndan her bir ayd›nlatmal› panele gönderilen
güç ya da kontrol sinyalleri
sayesinde ad›m ad›m (stepwise dim) ya da kesintisiz
(continuous dim) olarak kumanda edilir. Uçuﬂ mürettebat›, bir veya birden fazla ayd›nlatma kontrolünü kullanmak suretiyle kokpitin istenen alan›ndaki ayd›nlatma
ﬂiddetini ve panellerin parlakl›¤›n› d›ﬂ ortamdaki çevresel ayd›nlanma seviyesine
ba¤l› olarak istedi¤i gibi art-

t›r›p azaltabilir. Hava taﬂ›tlar›n›n kokpitlerinde ve uçuﬂ istasyonlar›nda sa¤lanan gerek birincil ayd›nlatmalar
(gösterge, ekran, enstrüman,
kontrol paneli ayd›nlatmas›),
gerekse ikincil ayd›nlatmalar›n (harici kokpit ayd›nlatma
ekipmanlar›) kontrol edilmesi için, kullan›lan farkl› ayd›nlatma teknolojilerine uygun
olarak fakl› yöntemler kullan›l›r. Genel olarak kullan›lan
ayd›nlatma yöntemleri ﬂunlard›r:

latmal› panellerin yüzey parlakl›¤›n›n ayarlanmas›n› ifade eder. Uygulamaya özgü
olarak belirlenen bir parlakl›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 kendi elektriksel ve optik özellikleri de¤erlendirilerek giriﬂteki kontrol gerilimine uygun
bir parlakl›k de¤iﬂimi transfer fonksiyonu elde edilir.

yalinin say›sal bir veri yolu
üzerinden ayd›nlatmal› panellere iletildi¤i parlakl›k
kontrol yöntemidir. Bu yöntemde pilot taraf›ndan kontrol arayüzü sayesinde ayarlanan parlakl›k, ayd›nlatman›n sa¤lad›¤› en yüksek parlakl›k seviyesinin belirli bir
yüzdesine tekabül eder ve
ayd›nlatmay› sa¤layan elektriksel devrenin ve ›ﬂ›k kaynaklar›n›n harcad›¤› güç,
parlakl›k kontrol geriliminden sa¤lanmaz.

1. Analog Parlakl›k Kontrolü:

2. Say›sal (Dijital) Parlakl›k
Kontrolü: Uçaktan gelen par-

3. Darbe Geniﬂlik Modülasyonu
ile Parlakl›k Kontrolü: Genel-

lakl›k kontrol geriliminin sadece kontrol sinyali olarak
kullan›ld›¤› ve bu kontrol sin-

likle LED ayd›nlatmal› panellerin parlakl›¤›n›n kontrol
edilmesi için kullan›lan bu
yöntem iki farkl› ﬂekilde uygulanabilir. Birinci uygulamada ayd›nlatman›n parlakl›¤› 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 ﬂekilde tasarlan›r. Bu uygulama
yönteminde
ayd›nlatmay›
sa¤layan elektriksel devrenin ve dolay›s›yla kullan›lan
›ﬂ›k kaynaklar›n›n harcad›¤›
güç, parlakl›k kontrol geriliminden sa¤lan›r. ‹kinci uygulamada ise ayd›nlatmal› panellere, do¤rudan pilot taraf›ndan gönderilen parlakl›k
kontrol bilgisi kullan›lan
kontrol arayüzünden düﬂük
ak›mda darbe geniﬂli¤i modülasyonu uygulanm›ﬂ bir

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

Eurofighter Typhoon
savaﬂ uçaklar›n›n
kokpitinde bulunan
çok fonksiyonlu
göstergeler ve
kontrol panelleri

© Eurofighter

www.savunmahaber.com
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Ayd›nlatman›n
Harmonizasyonu
Hava taﬂ›tlar›n›n kokpitlerinde sa¤lanmas› gereken ayd›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 mürettebat› için önemli olan ve
teknik uygulama aç›s›ndan
birbirleriyle çat›ﬂan üç temel
görsel gereksinimden bahsetmek mümkündür:
1. Kontrol göstergelerini
okuyabilmek ve buna göre
çeﬂitli kumandalar› harekete
geçirebilmek,
2. Hava taﬂ›t›n›n d›ﬂ ortam›nda bulunan di¤er ›ﬂ›kl› cisim
ve yerleﬂkeleri etkin ﬂekilde
gözlemleyebilmek (di¤er hava taﬂ›tlar›, yerdeki yerleﬂimler, hareketli araçlar, vs.),
3. Gündüz yüksek ortam ayd›nlatma seviyelerinde ve
parlak güneﬂ ›ﬂ›¤›nda kontrol
göstergelerini ve panelleri
okuyabilmek.

ﬂ›k yar›m saatlik bir sürenin
geçmesi gerekti¤i göz önüne
al›n›rsa, kontrol panellerinin
ön yüzünden yay›lan ›ﬂ›k, nispeten düﬂük seviyede olsa
bile, karanl›¤a adaptasyonu
olumsuz etkileyebilir. Paneller ve göstergeler aras›ndaki
parlakl›k fark› ise, hem pilotlar›n ve uçuﬂ mürettebat›n›n
dikkatini da¤›tmas› aç›s›ndan
hem de di¤er gösterge ve panellerin okunabilirli¤i aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken
bir konudur. ‹ﬂte bu yüzden,
özellikle hava taﬂ›tlar›n›n
kokpitlerinde ve uçuﬂ istasyonlar›nda bulunan enstrüman, gösterge ve panel ayd›nlatmalar›n›n uygun bir biçimde dengelenmesi, di¤er
bir deyiﬂle harmonize edilmesi ﬂartt›r. Ayr›ca tüm
anahtar kolu, kontrol dü¤mesi, sayaç vb. kontrol bileﬂenlerinin de ayn› ﬂekilde ayd›nlat›lmas› ve hatta gündüz
görülebilmesi ﬂart olan kontrollerin gece de, gerek
ön/yan camlardan gerekse
kanopiden kaynaklanabilecek yans›malardan olumsuz
etkilenmeyecek ﬂekilde ve
ayn› seviyede görülebilir olmas› gerekir.
Günümüzde, özellikle hava
platformlar›nda, yukar›da
özetle belirtilen avantajlar›ndan dolay› LED ile ayd›nlatma teknolojisi, daha önce
üretilmiﬂ ve kullan›lmakta
olan kontrol panellerinin yenilenmesi ve modernize edilmesi faaliyetlerinde de s›kl›kla tercih edilmektedir. Bu

© Air France

kontrol sinyali gönderilir.
‹kinci tip uygulamada ayd›nlatmay› sa¤layan elektriksel
devre ile ›ﬂ›k kaynaklar›n›n
harcad›¤› güç, parlakl›k kontrol 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.

tür modernizasyon faaliyetleri sonras›nda, farkl› ayd›nlatma teknolojilerinin kullan›ld›¤› kontrol panellerinin
ayn› ortamda kullan›lmas›
gereklili¤i ve dolay›s›yla ortamdaki ayd›nlatman›n harmonize edilmesi gereklili¤i
ortaya ç›kmaktad›r. Akkor
lamba ayd›nlatmal› kontrol
panellerin bulundu¤u bir
uçuﬂ istasyonuna ayn› zamanda LED ayd›nlatmal› bir
kontrol paneli de tak›lacaksa, LED ayd›nlatmal› panelin
parlakl›¤› ve parlakl›¤›n de¤iﬂim e¤risinin akkor lambal›
ayd›nlatma ortam›na adapte
edilmesi, ortamda homojen
ve düzenli bir ayd›nlatma
sa¤lamak için gereklidir. Akkor lamba ve LED ayd›nlatmal› kontrol panellerinde ölçülen parlakl›k de¤iﬂim e¤rileri grafik 1’de gösterilmiﬂtir.

Do¤ru Uygulaman›n
Önemi
Günümüzde
ayd›nlatmal›
kokpit kontrol paneli teknolojisi, havac›l›k sektörü içerisinde ciddi birikim, tecrübe

KAYNAKÇA
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Bir uçuﬂ personeli için uçuﬂ
istasyonundaki göstergeler
ile panellerdeki ayd›nlat›lm›ﬂ
yaz›lar›n okunabilirli¤i parlakl›k, kontrast, görsel duyarl›l›k, süre ve gösterge/yaz›lar›n büyüklü¤ü gibi parametreler ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Özellikle gece
uçuﬂlar›nda, d›ﬂ ortamda bulunan di¤er ›ﬂ›kl› cisimleri alg›layabilmek için insan gözünün karanl›¤a adapte olmas›
ve adaptasyon için de yakla-

ve uzmanl›k gerektiren
önemli bir faaliyet alan›d›r.
Sektörde faaliyet gösteren
hava taﬂ›t› üreticisi ve aviyonik cihaz üreticisi firmalar
aras›nda özellikle son zamanlarda ortaya ç›kan e¤ilim; kontrol panellerinin tasar›m›, geliﬂtirilmesi, dokümantasyonu ve üretimi gibi
mühendislik faaliyetlerinde
yine havac›l›k sektöründe faaliyet gösteren ve insan-makine arayüzü (HMI) ile ayd›nlatma ekipmanlar› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ olan alt
yüklenici firmalardan destek
almak yönündedir. Bu gerçeklerle birlikte hava platformlar›nda kullan›lan kontrol panellerinin pilotlar aç›s›ndan taﬂ›d›klar› kritik rol
göz önüne al›nd›¤›nda, pilotlar›n güvenli ve etkin kullan›m›n› sa¤layabilmek için bu
teknolojinin tüm ayr›nt›lar›yla bilinmesi, gereksinimlerinin çok iyi anlaﬂ›lmas›; bunun sonucunda da belirlenen
kriterlere ve standartlara
göre do¤ru bir biçimde uygulanmas› ﬂartt›r.

SAE Aerospace Standard AS7788,
Integrally Illuminated Information Panels
I Military Specification MIL-C-81774,
General Requirements for Aircraft
Control Panels
I Joint Service Specification Guide
JSSG-2010-5, Crew Systems,
Aircraft Lighting Handbook
I Godfrey, G.W., Principles of Display
Illumination Techniques for Aerospace
Vehicle Crew Stations
I Pieroway, C., Night Vision Imaging
Systems Compatible Crew Station and
Exterior Lighting
I

Grafik 1. Akkor lamba ve LED ayd›nlatmal› kontrol panellerinde ölçülen parlakl›k
de¤iﬂim e¤rilerinin karﬂ›laﬂt›rmas›
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© Amerikan Donanmas›

ÖZEL DOSYA

Donanma Operasyonlar›n›n
Gizli Kahraman›:

Muharebe Destek Gemileri
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-Japon Savaﬂ›’n›n baﬂlang›c› olan bu taarruz, ayn› zamanda muharebe 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 Balt›k Filosu’nun bir bölümünün bölgeye gönderilmesi emrini
verdi. ‹ntikal için haz›rl›klar yap›ld› ve Oramiral Zinoviy Petroviç 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 yaklaﬂ›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 limanlar›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
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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
Rus filosuna ikmal yapmas› kararlaﬂt›r›ld›. Nitekim Ruslar, 30 A¤ustos 1904 tarihinde yola ç›kt› ve Rus Donanmas›’na ikmal yapan kömür gemileri de, donanma operasyonlar›nda muharebe destek gemilerinin ne denli önemli
oldu¤unu gösteren bir örnek olarak haf›zalardaki yerini
ald›.
www.milscint.com

U-Boat’lar›n Ard›ndaki Güç

Farkl› Tasar›mlar
Günümüzde muharebe destek gemileri, tasar›m aç›s›ndan temel olarak 2 ayr› kategoride de¤erlendirilebilir. Birincisi, ticari
olarak tasarlanm›ﬂ gemilerin tadil edilerek bu amaçla görevlendirilmesi, 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 amaçlar›na göre de farkl› kategorilerde incelenebilirler. Örne¤in sadece akaryak›t taﬂ›yan tankerler olabildi¤i gibi, muharebe sahas›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, kuru yükten dondurulmuﬂ g›daya kadar hemen her tür yük taﬂ›nabilmektedir.

© Amerikan Donanmas›

www.savunmahaber.com

© Amerikan Donanmas›

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 taarruzlar gerçekleﬂtirdi. Alman denizalt›lar›n›n bu derece etkili olmas›n›n ard›ndaki güç, aç›k denizde sa¤lanan kesintisiz lojistik destekti. Zira Atlantik Okyanusu’nda görev icra eden denizalt›lar›n, yak›t ve mühimmat ikmali için Almanya veya Fransa’daki üslerine dönmesi haftalar alabilir, bu da operasyonel
aç›dan büyük s›k›nt›lar do¤mas›na neden olabilirdi. Bunun bilincinde olan Almanlar, muharebe destek gemileri ve ilerleyen 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 operasyonlar›ndaki rolünün en aç›k ﬂekilde görüldü¤ü yer ise Falkland
Savaﬂ› oldu. Bu savaﬂta, ‹ngiliz Kraliyet Donanmas› anavatandan yaklaﬂ›k 13.000 km uzakl›ktaki bir yerde konuﬂland›r›ld›.
‹ngilizler’e bu imkân› veren ve anavatandan çok uzak bir bölgede harekât icra edilebilmesini sa¤layan yine muharebe destek 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› gerçekleﬂtirmesinin mümkün olmayaca¤› ortadayd›.

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 unsurlar›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, has›m gücün öncelikli hedefleri aras›nda yer al›r. Zira bu gemilerin kaybedilmesi, operasyonel anlamda büyük s›k›nt›lar›n
do¤mas›na neden olacak ve ikmal için limana dönmek zorunda 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 istatistiklere göre, muharebe sahas›ndaki bir uçak gemisi, sahip oldu¤u hava gücünü operasyonel halde tutabilmek için ortalama 3 gün içerisinde uçak yak›t› ve mühimmat ikmali yapmaya 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 gemilerinde bile, bu sürenin 7 günü geçmeyece¤i söylenmektedir.
Ayn› ﬂekilde günümüzde korvet veya f›rkateyn büyüklü¤ündeki bir platformun yaklaﬂ›k 10 ila 14 gün içerisinde ikmal yapmas› 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› öngörülmektedir.
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So¤uk Savaﬂ Dönemi

‹lgi Art›yor

40

So¤uk Savaﬂ sonras› dönemde, büyük tonajl› ve hemen her tür
yükü taﬂ›yabilen muharebe destek gemilerine olan ilginin artt›¤› gözlemlenmektedir. Günümüzde muharebe destek gemilerine yönelik ilginin artmas›ndaki en önemli nedenlerden birisi, 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 lojistik 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 donanmalar›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 sonucu olarak muharebe destek gemilerinin envantere girmesi
ise kaç›n›lmaz hale gelmektedir.

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

© Amerikan Donanmas›

So¤uk Savaﬂ dönemindeki muharebe destek gemilerinin tasar›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 yapan Amerikan Donanmas›, a¤›rl›kl› olarak uçak gemisi muharebe gruplar› ve amfibi görev kuvvetleri biçiminde organize olmuﬂtur. 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 muharebe destek gemilerini de envanterine alm›ﬂt›r. Nitekim hizmete 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 Donanmas›’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.

Aç›k Denizlere Do¤ru
Uzun y›llard›r savunmaya dönük bir yap›lanma benimseyen
Türk Deniz Kuvvetleri, So¤uk Savaﬂ boyunca muharebe destek gemilerine fazla ilgi göstermemiﬂtir. Var olan destek gemileri, 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 icra etmeyi öngörmektedir. Aç›k denizde görev yapacak gemilerin 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 gemilerden daha fazla al›nmas› da kuvvetle muhtemeldir.
Her ne kadar bu görev için kullan›lsalar da, daha küçük tonajl› muharebe destek gemileri, sadece aç›k denizlerde ikmal
yapmak için tasarlanm›ﬂ büyük tonajl› muharebe destek gemilerinin konu al›nd›¤› bu çal›ﬂman›n kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
www.milscint.com

Berlin (Type 702)
lman 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›lmaktad›rlar. Birim maliyeti yaklaﬂ›k 130-140 milyon avro olan Berlin s›n›f› gemilerden toplam 2 adet inﬂa edilmiﬂtir. Bu gemilerden 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›labilmektedir. Berlin s›n›f› gemilerin performans› Alman Donanmas›’n› memnun etmiﬂ olacak ki önümüzdeki dönemde bu
gemilerden 1 adet daha inﬂa edilmesi planlanmaktad›r. Aradan geçen 10 y›l›n ard›ndan, inﬂa maliyeti yaklaﬂ›k üçe katlanan bu geminin 350 milyon avro’ya mal olmas› ve ad›n›n da
Bonn (A1413) olmas› beklenmektedir.

A

Berlin (Type 702)
Üretici

Flensburger / Almanya
2001
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 173,7 m / 24 m / 7,4 m
Tam Yüklü Deplasman› 20.240 t
Tahrik Sistemi
2 x MAN 12V 32/40 dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
139 (12 subay)
Kargo Kapasitesi
9540 ton akaryak›t, 450 ton su, 280 ton g›da, 160 ton mühimmat
Silah Sistemleri
4 x MLG 27 mm top
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Lewis And Clark
merikan Deniz Kuvvetleri’nin en yeni lojistik destek gemileridir. Envanterdeki Mars, Sirius ve Kilauea s›n›f› gemilerin kullan›m ömürlerinin sonuna gelmesi sebebiyle hizmete al›nmaktad›rlar. Ayr›ca Henry J. Kaiser s›n›f› gemilerle 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› itibariyle 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› planlanmaktad›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 Earhart’d›r (T-AKE 6). Lewis and Clark s›n›f› gemilerde 2 adet
MH-60 helikopteri de görev yapmaktad›r.

A
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Supply
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üksek süratli muharebe destek gemileri olarak da tan›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 edilmiﬂtir. 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), Rainier (T-AOE 7), Arctic (T-AOE 9) ve Bridge’dir (T-AOE 10). Gemilerde; hava kontrol, yüzey arama, at›ﬂ kontrol ve seyrüsefer radarlar› bulunmaktad›r. 3 adet CH-46E Sea Knight helikopterinin de görev yapt›¤› bu gemiler, halen Amerikan Donanmas›’n›n Deniz Nakliye Komutanl›¤› bünyesinde hizmet
vermektedir.

Y
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Supply
Üretici

National Steel and Ship Building / ABD
1994
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 230 m / 32,6 m / 11,8 m
Tam Yüklü Deplasman› 50.700 t
Tahrik Sistemi
4 x General Electric LM2500 gaz türbin, 2 ﬂaft
Azami Sürati
26 knot
Mürettebat›
176 sivil, 27 asker
Kargo Kapasitesi
24.800 ton akaryak›t, 400 ton dondurulmuﬂ g›da, 250 ton muhtelif kargo,
1800 ton mühimmat
Silah Sistemleri
1 x Mk29 Sea Sparrow, 2 x Phalanx CIWS, 2 x 25 mm Bushmaster top,
4 x 12,7 mm makineli tüfek
Hizmete Giriﬂ Tarihi

www.savunmahaber.com

Lewis and Clark
Üretici

National Steel and Ship Building / ABD
2005
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 210 m / 32,2 m / 18 m
Tam Yüklü Deplasman› 41.000 t
Tahrik Sistemi
4 x MAN BW 9L and 8L 48/60 dizel elektrik, 1 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
172 (31 subay)
Kargo Kapasitesi
5463 ton kuru yük, 2390 ton akaryak›t
Silah Sistemleri
Yok
Hizmete Giriﬂ Tarihi
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ÖZEL DOSYA

enry J. Kaiser s›n›f› gemilerin temel tasar›m amac›, denizaﬂ›r› bölgelerde operasyon yapan Amerikan Donanmas›’na ba¤l› unsurlar›n
dizel ve uçak yak›t› ihtiyac›n›
karﬂ›lamakt›r. Gemiler, kullan›m ömürlerinin sonuna gelen Mispillion ve Neoshu s›n›f› tankerlerin yerine hizmete
al›nm›ﬂt›r. Hizmete ilk al›nan gemi olan Henry J. Kaiser’de (TAO 187) karﬂ›laﬂ›lan teknik problemler, inﬂa program›n›n öngörülenden daha uzun sürmesine ve geminin taﬂ›ma kapasitesinin belli oranda azalmas›na neden olmuﬂtur. Orijinal plana göre, bu s›n›f gemilerden 18 adet al›nmas› düﬂünülmüﬂtür. Ancak
donanman›n de¤iﬂen harekât ihtiyaçlar› nedeniyle son 2 geminin al›nmas›, inﬂa süreci devam ederken iptal edilmiﬂtir. Henry
J. Kaiser, eﬂ zamanl› olarak 2 gemiye dizel ve uçak yak›t› aktarabilmektedir. Bu s›n›f gemilerde helikopter hangar›na yer verilmemiﬂtir. Ancak 1 adet orta s›n›f helikopterin iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i bir pist bulunmaktad›r. Günümüzde bu s›n›f gemilerden 13 adedi halen hizmettedir. Bu gemiler; John Lenthall (TAO 189), Walter S. Diehl (T-AO 193), John Ericsson (T-AO 194),

H

Henry J. Kaiser
Üretici

Avondale / ABD
1986
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 206,5 m / 29,7 m / 10,9 m
Tam Yüklü Deplasman› 40.700 t - 42,000 t
Tahrik Sistemi
2 x Colt-Pielstick 10PC4.2 V 570 dizel, 1 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
96 sivil, 23 asker
Kargo Kapasitesi
25.250 ton akaryak›t, 1000 ton ya¤, 4000 ton su
Silah Sistemleri
Yok
Hizmete Giriﬂ Tarihi

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 (TAO 203) ve Rappahannock (T-AO 204)’tür.

Sirius

S
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Almirante Gastao Motta
lmirante 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-

A

Almirante Gastao Motta
Üretici

Ishibras / Brezilya
1991
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 135 m / 19 m / 7,5 m
Tam Yüklü Deplasman› 10.320 t
Tahrik Sistemi
2 x Wartsila 12V32 dizel, 1 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
121 (13 subay)
Kargo Kapasitesi
5000 ton s›v› yük, 200 ton kuru yük
Silah Sistemleri
2 x 12,7 mm makineli tüfek
Hizmete Giriﬂ Tarihi
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Üretici
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irius (O 266),
Kraliyet Avustralya Donanmas›’n›n emektar
Westralia (O 195)
s›n›f› muharebe
destek gemisinin,
2006 y›l›nda envanter d›ﬂ›na ç›kar›lmas› üzerine hizmete girmiﬂtir. Gemi, temel olarak ticari
tankerlerin askeri standartlar düﬂünülerek tadil edilmiﬂ bir versiyonudur. 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-

Sirius
Hyundai / Kore Cumhuriyeti
2006
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 191,3 m / 32 m / 11 m
Tam Yüklü Deplasman› 25.000 t
Tahrik Sistemi
1 x Hyundai B&W6S50MC dizel, 1 ﬂaft
Azami Sürati
16 knot
Mürettebat›
60
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Kargo Kapasitesi
Silah Sistemleri

Yok

t›r. Bu seçim, öngörülen inﬂa sürecini 3 y›l k›saltm›ﬂt›r. Ayr›ca savunma 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 helikopterin iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i bir pistte sahip olan gemide helikopter hangar› yoktur.

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

Qiandaohu (Fuchi)
ayland 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 edilmiﬂtir. ‹nﬂa edilen bu gemilerden ilki, s›n›fa da ad›n› veren Qiandaohu (886), di¤eri ise Weishanhu’dur (887). Qiandaohu’lar›n temel görevi, Çin Donanmas›’n›n muhrip ve f›rkateynlerine ikmal yapmakt›r. Bu amaçla eﬂ zamanl› olarak 2 gemiye
ikmal yapabilen Qiandaohu’lar, pist ve 2 adet helikopter kapasiteli hangarla donat›lm›ﬂlard›r. Çin Donanmas›, Qiandaohu’lar›n sahip oldu¤u imkân ve kabiliyetler ile denizden stratejik intikal kabiliyetini önemli ölçüde artt›rm›ﬂt›r. Bunun en
güzel örneklerinden birisi, Temmuz 2007 tarihinde Guangzhou (168) güdümlü mermi muhribinin bu s›n›f gemilerin ikincisi 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 sald›r›lar› nedeniyle bölgeye konuﬂland›r›lmas›d›r.

T

Qiandaohu (Fuchi)
Üretici

Hudong Zhonghua - Huangpu / Çin
2004
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 178,5 m / 24,8 m / 8,7 m
Tam Yüklü Deplasman› 23.000 t
Tahrik Sistemi
2 x SEMT-Pielstick dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
19 km
Mürettebat›
130
Kargo Kapasitesi
10.500 ton akaryak›t, 680 ton mühimmat, 250 ton su
Silah Sistemleri
4 x Type 76F 37 mm uçaksavar top
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Durance
ransa, denizaﬂ›r› operasyonlarda görev alan donanma unsurlar›n› desteklemek için dizayn etti¤i bu gemilerden
toplam 5 adet hizmete alm›ﬂt›r. Bu gemilerden ilki, s›n›fa ismini de veren Durance’dir (A 629). Di¤erleri ise s›ras›yla Meuse (A 607), Var (A 608), Marne (A 630) ve Somme’dir (A 631).
S›n›f›n son 3 gemisi, denizaﬂ›r› operasyonlarda komuta kontrol görevi üstlenebilecek ve asker taﬂ›yabilecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Durance s›n›f›
gemilerde helikopter pisti de
bulunmaktad›r.
Bu s›n›f gemilerin Fransa d›ﬂ›nda 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 Donanmas›, uzun y›llard›r kullanmakta oldu¤u Durance s›n›f›
gemileri, yak›n bir zamanda yeni nesil platformlarla de¤iﬂtirmeyi planlanmaktad›r.

Qinghaihu
inghaihu (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 edilmeye baﬂlanm›ﬂ, ancak 1991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› üzerine tamamlanamam›ﬂt›r. 1993 y›l›nda Çin, inﬂa 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 ayr› gemiye ikmal yapabilmektedir. Ayr›ca k›ç taraf›ndan ikmal 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 kardeﬂ gemisi, Jyoti (A 58) ad›yla Hindistan Donanmas›’nda
görev yapmaktad›r.

Q
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Durance
Qinghaihu

Üretici

Üretici

Hizmete Giriﬂ Tarihi

Kherson / Ukrayna - Dalian / Çin
Hizmete Giriﬂ Tarihi
1996
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 168,2 m / 21,8 m / 9,4 m
Tam Yüklü Deplasman› 37.000 t
Tahrik Sistemi
1 x Burmeister & Wain dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
16 knot
Mürettebat›
125
Kargo Kapasitesi
9630 ton akaryak›t ve muhtelif kargo
Silah Sistemleri
Yok

www.savunmahaber.com

Brest Naval - Normed / Fransa
1980
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 157,2 m / 21,2 m / 10,8 m
Tam Yüklü Deplasman› 17.900 t
Tahrik Sistemi
2 x SEMT-Pielstick 16 PC2.5 V 400 dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
19 knot
Mürettebat›
142
Kargo Kapasitesi
10.000 ton akaryak›t ve muhtelif kargo
Silah Sistemleri
2 x Matra Simbad (Mistral), 3 x Breda/Mauser 30 mm top,
4 x 12,7 mm makineli tüfek
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Aditya

Wave

ditya (A 59),
Hindistan
Donanmas›’n›n
en yeni muharebe destek gemisidir. Geminin ismi, yeryüzündeki her ﬂeye hayat veren
güneﬂi sembolize etmektedir. ‹nﬂa süreci oldukça yavaﬂ ilerleyen Aditya’n›n inﬂas› yaklaﬂ›k 13 y›l sürmüﬂtür. Ayn› ﬂekilde
deniz denemeleri s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan teknik sorunlar›n giderilmesi içinde yo¤un çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Aditya, Hindistan Donanmas›’nda görev yapan Deepak (A 57) s›n›f› muharebe 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 helikopterin iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i bir pist bulunmaktad›r.

ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n en yeni muharebe destek gemileridir. 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 gemisinin ise RFA Wave Ruler’d›r (A390). Gemilerde helikopter
pisti ve 1 adet Merlin s›n›f› helikopterin bak›m/onar›m›n›n yap›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 felaketinde, yard›m amaçl› görev yapm›ﬂt›r.

A
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Aditya

Wave

Üretici
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Hizmete Giriﬂ Tarihi

Hizmete Giriﬂ Tarihi

Garden Reach / Hindistan
2000
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 172 m / 23 m / 9,2 m
Tam Yüklü Deplasman› 24.600 t
Tahrik Sistemi
2 x MAN/Burmeister Wain 16V 40/45 dizel, 1 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
197
Kargo Kapasitesi
13.600 ton akaryak›t, 2160 ton su, 2080 ton kuru yük ve mühimmat
Silah Sistemleri
3 x Bofors 40 mm top

BAE Systems / ‹ngiltere
2003
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 196 m / 27,8 m / 10 m
Tam Yüklü Deplasman› 31.500 t
Tahrik Sistemi
4 x Wartsila 12V 32E/GECLM dizel elektrik, 1 ﬂaft
Azami Sürati
18 knot
Mürettebat›
80 sivil, 22 asker
Kargo Kapasitesi
15.360 ton s›v› yük, 480 ton kuru yük,
Silah Sistemleri
2 x 30 mm top, 4 x 7,62 mm makineli tüfek

Fort Victoria
ngiliz Kraliyet Donanmas› taraf›ndan hizmete al›nan bu gemilerin 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 gemisi 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 radarlar› entegre edilmiﬂtir. Ayr›ca 2
adet helikopterin ayn› anda
iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i bir pist de
bulunmaktad›r. Bu pist acil durumlarda Sea Harrier uçaklar›n›n da kullanabilece¤i ﬂekilde dizayn edilmiﬂ olup, gemilerin hangar›nda 5 adet
Merlin s›n›f› helikopterin bak›m/onar›m› da yap›labilmektedir. RFA Fort Victoria, 2004 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Irak
harekat›nda ‹ngiliz görev gücünün bir parças› olarak Basra 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.
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Fort Victoria
Üretici

Harland Wolff / Cammell Laird - Swan Hunter / ‹ngiltere
1993
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 203,5 m / 23,5 m / 9,8 m
Tam Yüklü Deplasman› 36.580 t
Tahrik Sistemi
2 x Crossley SEMT-Pielstick 16 PC2.6 V 400 dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
126 sivil, 154 asker
Kargo Kapasitesi
12.000 ton akaryak›t, 2880 ton muhtelif kargo
Silah Sistemleri
2 x Phalanx CIWS, 2 x 30 mm top
Hizmete Giriﬂ Tarihi

www.milscint.com

© NATO

Patino
ugünkü ad› Navantia olan Bazan Tersanesi’nin AP 21 projesinin reddedilmesi üzerine geliﬂtirilen Patino (A 14), ‹spanya/Hollanda ortak tasar›m›d›r. Gemi, Marques de la Ensenada (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 pistine ilave olarak hangar› da bulunan gemi, 3 adet Sikorsky Sea King SH-3D helikopterini destekleyebilecek altyap›ya sahiptir. Patino’nun kardeﬂ gemisi olan Amsterdam (A 836), 1995
y›l›ndan beri Hollanda Donanmas›’nda görev yapmaktad›r. ‹spanyol Donanmas›, bu s›n›ftan 2’nci bir geminin sipariﬂini ver-

B

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

‹

Towada
owada s›n›f› gemiler, Japon Donanmas›’n›n Sagami s›n›f›
muharebe destek gemilerinin daha büyük ve geliﬂmiﬂ versiyonudur. Gemiler temel olarak ticari tankerlere benzemekle birlikte, askeri standartlar düﬂünülerek baz› tadilatlar yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan en çok dikkati çekenlerden birisi, MH-53
a¤›r nakliye helikopterinin iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i büyüklükte piste sahip olmalar›d›r. Bu s›n›ftan toplam 3 adet gemi in-

T

miﬂtir. Daha yüksek bir tonaja sahip olmas› beklenen yeni geminin, 2009 y›l› içerisinde teslim edilmesi beklenmektedir.
Patino
Üretici

Bazan (Navantia) / ‹spanya
1995
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 175 m / 23, 7 m / 8 m
Tam Yüklü Deplasman› 17.050 t
Tahrik Sistemi
2 x Bazan / Burmeister Wain 16V40/45 dizel, 1ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Mürettebat›
162
Kargo Kapasitesi
6815 ton dizel, 1660 ton uçak yak›t›, 500 ton kuru yük
Silah Sistemleri
2 x Meroka CIWS, 2 x 20 mm top
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Etna
Üretici

Fincantieri / ‹talya
1998
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 146,5 m / 21 m / 7,4 m
Tam Yüklü Deplasman› 13.400 t
Tahrik Sistemi
2 x Sulzer 12 ZAV 40S dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
21 knot
Mürettebat›
162 (14 subay)
Kargo Kapasitesi
5000 ton dizel, 500 ton uçak yak›t›, 2100 ton kuru yük ve mühimmat, 160 ton su
Silah Sistemleri
1 x 76 mm OTO Melara Top, 2 x 25 mm top
Hizmete Giriﬂ Tarihi

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

ﬂa edilmiﬂtir. ‹lk inﬂa edilen gemi, s›n›fa da ad›n› veren Towada’d›r (AOE 422). Onu s›ras›yla Tokiwa (AOE 423) ve Hamana’n›n (AOE 424) hizmete girmesi takip etmiﬂtir. Towada s›n›f› gemiler silah sistemi ile donat›lmam›ﬂt›r. Ancak tasar›mlar›, gerekli oldu¤u takdirde silahland›r›lmalar›na uygundur.
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Towada
Hitachi - Ishikawajima / Japonya
1987
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 167 m / 22 m / 8,2 m
Tam Yüklü Deplasman› 15.850 t
Tahrik Sistemi
2 x Mitsui 16V42MA dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
22 knot
Mürettebat›
140
Kargo Kapasitesi
5700 ton akaryak›t, kuru yük ve mühimmat
Silah Sistemleri
Yok
Hizmete Giriﬂ Tarihi

www.savunmahaber.com
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apon Donanmas›’n›n aç›k denizlerde harekât icra edebilme kabiliyetinin belkemi¤ini oluﬂturan bu gemiler, temel olarak Towada s›n›f› gemilerin yeni versiyonu olarak tan›mlanmaktad›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 ilkinin ad› Mashu (AOE 425), di¤erinin ise Omi’dir (AOE 426).

J

Mashu
Üretici

Mitsui - Universal / Japonya
2004
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 221 m / 27 m / 8 m
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Tam Yüklü Deplasman›
Tahrik Sistemi
Azami Sürati
Mürettebat›

2 x Kawasaki Rolls Royce Spey SM1C gaz türbin, 2 ﬂaft
24 knot
140

Kargo Kapasitesi
Silah Sistemleri

Yok

Mashu s›n›f› gemilerde, öncülü Towada’lar gibi a¤›r nakliye 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 ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.

Protecteur
anada Donanmas›’n›n kullan›m ömrünü tamamlayan Provider (AOR 508) s›n›f› lojistik
destek gemisinin yerine hizmete ald›¤› bu gemilerden toplam 2 adet inﬂa edilmiﬂtir. Hizmete ilk giren geminin ad› Protecteur (AOR 509),
di¤erinin ise Preserver’d›r (AOR 510). Gemilerde yüzey tarama ve seyrüsefer radarlar› bulunmaktad›r. Helikopter pistine de sahip olan gemilerde, 3 adet orta s›n›f helikopter konuﬂland›r›labilmektedir. Buna, denizalt› savunma
harbi helikopterleri de dâhildir. Protecteur s›n›f› gemiler, çok amaçl› olarak tasarlanm›ﬂlard›r. Di¤er gemilere lojistik destek sa¤laman›n d›ﬂ›nda personel, malzeme ve LCVP tipi ç›karma araçlar›n›n nakliyat›nda da kullan›labilmektedirler. Ayr›ca sahip olduklar› geniﬂ
t›bbi imkânlarla insani amaçl› operasyonlarda da görev alabilmektedirler. S›n›f›n ilk gemisi olan Protecteur (AOR 509),
Birinci Körfez Savaﬂ›’nda Basra Körfezi’nde konuﬂland›r›lm›ﬂ ve bölgede kald›¤› süre boyunca baﬂar›l› görevler icra
etmiﬂtir. Protecteur s›n›f› gemiler kullan›m ömürlerinin sonuna yaklaﬂmaktad›rlar. Kanada Donanmas›, 2010’lu y›llarda bu gemileri yeni nesil platformlarla de¤iﬂtirmeyi planlamaktad›r.

K

Protecteur
Üretici

St. John Dry Dock / Kanada
1969
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 171,9 m / 23,2 m / 10,1 m
Tam Yüklü Deplasman› 24.700 t
Tahrik Sistemi
1 x General Electric gaz türbin, 1 ﬂaft
Azami Sürati
21 knot
Mürettebat›
111
Kargo Kapasitesi
14.590 ton dizel, 400 ton uçak yak›t›, 1048 ton kuru yük, 1250 ton mühimmat
Silah Sistemleri
2 x Phalanx CIWS, 6 x 12,7 mm makineli tüfek
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Cheonji (Chun Jee)
46

heonji s›n›f› gemiler, Kore Cumhuriyeti Donanmas›’n›n
muharebe destek altyap›s›n›n temelini oluﬂturmaktad›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 bulunmaktad›r. Ancak gemilerde hangara yer verilmemiﬂtir. Kore Cumhuriyeti, 2020’li y›llarda muhrip, f›rkateyn ve denizalt›lardan oluﬂan 2 veya 3 görev kuvveti oluﬂturmay› hedeflemektedir. 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 Cheonji’lerden daha büyük tonajl› muharebe destek gemilerinin
hizmete al›nmas› kuvvetle muhtemeldir.

C
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Cheonji (Chun Jee)
Üretici

Hyundai / Kore Cumhuriyeti
1990
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 130 m / 17,8 m / 6,5 m
Tam Yüklü Deplasman› 9000
Tahrik Sistemi
2 x SEMT-Pielstick 16 PA6 V 280 - 12 PC2.5 dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
20 knot
Hizmete Giriﬂ Tarihi

Mürettebat›
Kargo Kapasitesi
Silah Sistemleri

4200 ton s›v› yük, 450 ton kuru yük
2 x 40 mm veya 30 mm top, 2 x 20 mm Gatling top

www.milscint.com

Wu Yi
in Halk Cumhuriyeti ile siyasi ve
askeri sorunlar yaﬂayan Tayvan, uzun y›llard›r Tayvan Bo¤az›’ndaki güç dengesini lehine çevirmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla 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›rken; geniﬂleyen su üstü filosunun aç›k denizlerdeki etkinli¤ini
artt›rmak içinse Wu Yi (530) s›n›f› muharebe destek gemisini hizmete sokmuﬂtur. Gemi, ABD’nin deste¤i ile tasarlanm›ﬂ ve Tayvan’da inﬂa edilmiﬂtir. Eﬂ zamanl› olarak 2 ayr› gemiye ikmal yapabilen gemide, a¤›r nakliye helikopterlerinin iniﬂ/kalk›ﬂ yapabilece¤i büyüklükte bir pist bulunmaktad›r. Baz› kaynaklarda, Tayvan 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.

Ç
Boris Chilikin (Project 1559V)
us Donanmas›’n›n en büyük muharebe destek gemileridir. 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 Kolochitsky, Segey Osipov, Ivan Bubnov, Genrich Gasanov ve Boris Butoma’d›r. S›n›f›n ilk gemisi olan Boris Chilikin, 1997
y›l›nda Ukrayna’ya transfer edilmiﬂtir.

R

Boris Chilikin (Project 1559V)

Wu Yi

Üretici

Üretici

Rusya

Hizmete Giriﬂ Tarihi
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 162,1 m / 21,4 m / 10,3 m
Tam Yüklü Deplasman›
Tahrik Sistemi
Azami Sürati
Mürettebat›
Kargo Kapasitesi
Silah Sistemleri

China SB / Tayvan
1990
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 162,1 m / 22 m / 8,6 m
Tam Yüklü Deplasman› 17.000 t
Tahrik Sistemi
2 x MAN 14-cyl dizel, 2 ﬂaft
Azami Sürati
21 knot
Hizmete Giriﬂ Tarihi

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

Mürettebat›
Kargo Kapasitesi
Silah Sistemleri

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

© Türk Deniz Kuvvetleri

Akar
kar 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 bölgelerde uzun süreli görevler icra edebilme hedefinin gerçekleﬂtirilmesi için at›lan en somut ad›mlardan birisidir. Bu s›n›ftan 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 tadil edilmiﬂ sivil-ticari tankerlerdir. At›ﬂ kontrol ve seyrüsefer
radarlar› entegre edilen gemilerde, 1 adet orta s›n›f helikopterin 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

A

www.savunmahaber.com

Sparrow füzeleri ile vurulan DM-357 TCG Muavenet Muhribi’nin ﬂehit düﬂen komutan›ndan alm›ﬂt›r. Bu gemi ayn› zamanda, Türk Deniz Kuvvetleri için özel bir tersanede inﬂa edilen ilk gemi olma özelli¤ine de sahiptir.
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Akar
Üretici

Gölcük Tersanesi Komutanl›¤› - Sedef Tersanesi / Türkiye
1987
Boyu/Geniﬂli¤i/Su Kesimi 145,1 m / 22,8 m / 8,4 m
Tam Yüklü Deplasman› 19.350 t
Tahrik Sistemi
1 x dizel, 1 ﬂaft
Azami Sürati
15 knot
Mürettebat›
14 subay, 47 astsubay, 10 uzman erbaﬂ, 104 erbaﬂ/er
Kargo Kapasitesi
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)
Silah Sistemleri
1 x Phalanx CIWS (A-595), 2 x 40 mm top
Hizmete Giriﬂ Tarihi
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ÖZEL HABER

Türk Savunma Sanayisi

S‹NERJ‹TÜRK’te Buluﬂtu
S
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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

© STM

avunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin himayesinde düzenlenen
S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08’in
baﬂlang›çtaki hedefi; yurt
içinde ve yurt d›ﬂ›nda savunma, uzay ve havac›l›k sektörlerinde hizmet veren üst düzey Türk iﬂadamlar›, yöneticileri ve akademisyenlerin
bir araya getirilerek, savunma sanayine daha fazla katma de¤er yarat›lmas› olarak
belirlenmiﬂti. Bu hedefe ulaﬂ›ld›¤›n›n en büyük kan›t› ise
Sinerjitürk Etkin ‹ﬂ ve Güç
Birli¤i Platformu Baﬂkan›
Abdullah Raﬂit Gülhan’›n etkinlik sonras›nda kaleme ald›¤› 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 bekliyorduk” diyen Gülhan ﬂöyle devam 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 Bakan› Vecdi Gönül ve Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’›n kat›ld›¤› etkinlikte,
Türk Savunma Sanayisi’nin
çok say›da önemli firmas›n›n
temsilcileri ve akademisyenler de sunum yapt›.
Etkinlik öncesinde belirlenen hedeflerden biri de, yurt
d›ﬂ›ndaki ﬂirketler taraf›ndan d›ﬂ kaynak kulland›r›lan
projelerden yurt içindeki ﬂirketlerin / kuruluﬂlar›n daha
fazla yararlanmas›n›n önünü
açmak, ortak imkânlar ile
Ar-Ge ve inovasyon (yenileﬂim) çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmek ve ortaya ç›kacak
ürünleri tüm dünyada daha
geniﬂ bir ﬂekilde pazarlamak ﬂeklinde aç›klanm›ﬂt›.
S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08,

bu hedefe yönelik çok say›da
yeni fikrin gündeme gelmesine 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, konuﬂmas›na, Türkiye’nin yurt
içinde oldu¤u kadar yurt d›ﬂ›nda da güçlü bir insan kayna¤› 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-
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sunun 3 milyar dolar› aﬂmas›n›n beklendi¤ini belirtti.
Hâlihaz›rda Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) için 130’unda
yerli firmalar›n ana yüklenici
ve geliﬂtirmeden sorumlu oldu¤u 200’ü aﬂk›n ana sistem
projesinin SSM taraf›ndan
yürütüldü¤ünü kaydeden Bayar, ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›nda; özgün geliﬂtirme, ortak geliﬂtirme (konsorsiyum)
ve haz›r al›m/ortak imalat olmak üzere 3 aﬂamal› bir tedarik 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¤lanmas›n›n önemini de rakamlarla aç›klayan Bayar, Türk
Savunma Sanayisi’nin genel
bir resmini de çizdi. Bu kapsamda 2009 y›l›nda yeni projelerden ziyade mevcutlar›n
zaman›nda tamamlanmas›na odaklan›laca¤›n› kaydeden Bayar, Müﬂterek Taarruz
Uça¤›, ATAK ve Bar›ﬂ Kartal›
projeleri ile ilgili son durumu
özetledi. Küresel ekonomik
krizin Türk Savunma Sanayisi’ni etkilemesinin zor oldu¤u tespitini yapan Bayar, bunun nedeninin ise ülkemizwww.milscint.com

Ayn› panelde Kurt’un hemen
ard›ndan söz alan YoncaOnuk 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
www.savunmahaber.com

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

Sinerjitürk Etkin ‹ﬂ ve Güç Birli¤i Platformu Baﬂkan› Abdullah Raﬂit Gülhan ve SSM
Uluslararas› ‹ﬂ Birli¤i Daire Baﬂkan› A. Lütfi Varo¤lu

yisi’nin iç ekosisteminin geliﬂtirilmesi için her bir kurumun iﬂ yapma metodolojisinin uluslararas› seviyede kabul görecek ﬂekilde yap›land›rmas› gerekti¤ini söyledi.
Barut, savunma sektöründe
küresel oyuncu olmak için
Türk savunma sektöründe
hizmet veren kurum ve kuruluﬂlar›n, öncelikle, ﬂeffaf iletiﬂim 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 Gemisi (M‹LGEM) Projesi kapsam›nda “Gemi Platform ‹nﬂa
ve Donat›m Malzeme ve Hizmetlerinin Tedari¤i”ni sa¤lamak üzere görevlendirilen
STM’nin çal›ﬂt›¤› 80’in üzerinde alt yüklenici firma ile
birlikte iﬂ birli¤i yaparak çal›ﬂmalar›n› baﬂar›yla yerine
getirdi¤ini belirtti. Sözlerini
bir projede yaﬂam çevriminin
önemine de¤inerek sürdüren
Barut, bir projenin ﬂartnamesindeki temel ihtiyaçlar›n
tam ve eksiksiz olarak tan›mlanmas›n›n projenin baﬂar› ile sonuçlanmas›n› sa¤layaca¤›n› söyledi. Barut, söz
konusu ihtiyaçlar›n eksik tan›mlanmas›n›n ise maliyet,
© MSI Dergisi

Yerel Talep
Büyük ﬁans

önemli kaynaklar ay›rmakla
mümkün olaca¤›n› vurgulayarak sunumuna baﬂlad›. Bu
kaynaklar›n da ancak belli
boyutlardaki projelerden sa¤lanabilece¤inin alt›n› çizen
Dr. Onuk, jeopolitik konumu
nedeniyle Türkiye’nin, savunma harcamalar›n›n kendi
kaynaklar›na dayand›rmas› ve
bu durumu artt›rarak sürdürmesi gerekti¤ini belirtti. Böylelikle savunma ürünlerine
ciddi boyutta ve sürekli bir talep oluﬂabildi¤ini kaydeden
Dr. Onuk, savunma sanayimizin geliﬂmesi için bu talebin
önemli bir ﬂans oldu¤unu dile
getirdi. Zaman içerisinde Türkiye’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 olarak yans›d›¤›n› söyledi. Türkiye’nin çevresindeki tehditlerin de¤iﬂen ölçe¤inin Türk
Savunma Sanayisi’ni ç›tay›
çok yükseltmeye ve öne geçmek için kendi teknolojisini
yaratmaya mecbur b›rakt›¤›na de¤inen Dr. Onuk, dünyada
üretildi¤i veya üretilece¤i bilinen ürünlerden daha iyi olmay› hedefleyen ve bunu sa¤layabilen ürünlerin, fiyat olarak da do¤ru konumland›klar›nda, d›ﬂ pazarlarda rekabetçi olabileceklerini vurgulad›.

© SSM

deki projelerin uzun vadeli ve
kayna¤› belli projeler oldu¤unu vurgulayarak konuﬂmas›n› bitirdi.
Bayar’›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, dünyada savunma 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 dolara ulaﬂt›¤› bilgisini vererek
baﬂlad›¤›
konuﬂmas›nda,
dünyada önde gelen ülkelerin ve Türkiye’nin bu kapsamda yapt›¤› harcamalara
rakamlarla de¤indi. Gönül,
savunma sanayimizin hedefinin; ulusal ekonomiye en üst
düzey katma de¤er sa¤lanmas›, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
ba¤›ms›z olarak karﬂ›lanabilmesi ve kendi kendine yetebilme oldu¤unu hat›rlatarak sunumunu noktaland›rd›.
Sektördeki pek çok baﬂar›
öyküsünün paylaﬂ›ld›¤› etkinlikte, “Savunma Sanayi ‹ﬂ
Birli¤inde Neredeyiz?”, “Nas›l ‹ﬂ Birli¤i: Teknoloji Üreten
Türkiye ‹çin Hedef Alanlar”,
“Savunma Sanayimizin ‹ç ve
D›ﬂ Eko Sistemini Geliﬂtirmek” ve “Savunma Sanayisinde Ar-Ge ve Teknoparklar: Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu paneller düzenlendi. Düzenlenen ilk panelde söz alan konuﬂmac›lardan
FNSS Genel Müdürü Nail
Kurt, firmalar aras› iﬂ birliklerinin önemine de¤indi. Kurt
konuﬂmas›nda, ASELSAN ve
FNSS aras›nda yürütülen
uzaktan komutal› 25/30 mm
stabilize top ve kule sisteminin geliﬂtirilmesi projesini
baﬂar›l› iﬂ birliklerine örnek
olarak gösterdi.

performans ve zaman aç›s›ndan projelerin ilerleyen aﬂamalar›nda gittikçe büyüyen
sorunlar yarataca¤›n› belirterek, iç ve d›ﬂ ekosistemin
geliﬂtirilmesi için yap›lacak
iﬂ birli¤i projelerinde bu konuya özen gösterilmesi gerekti¤ine dikkat çekti.
Barut, bir iﬂ giriﬂimi ya da
projenin baﬂar›s›nda iﬂ yapma
ortamlar›n›n ve toplumun iﬂ
kültürünün çal›ﬂan performans›na etkisinin önemli bir
rol oynad›¤›n› belirterek insan
kayna¤› ile ilgili eksiklerin
teknik branﬂlar ve mühendislik dallar›ndan çok yönetsel
ve liderlik alanlar›nda hissedildi¤ini düﬂündü¤ünü belirterek sözlerini tamamlad›.
Etkinli¤in 4’üncü ve son oturumunda söz alan Gate Elektronik Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. Turgay Maleri, devlet
ve üniversite iﬂ birli¤i ile
devlet deste¤inin önemini
vurgulad›¤› sunumunda, sektörün sorunlar›ndan ve bu
sorunlara olas› çözüm yollar›ndan bahsetti. Bu kapsamda özellikle KOB‹ niteli¤i taﬂ›yan firmalar›n sorunlar›n›
gündeme getiren Dr. Maleri,
SSM ve Teknoparklar sektördeki küçük ölçekli firmalar›
yönlendirmeli ve ihtiyaç duyulan konularda uzmanlaﬂmalar›n› desteklemelidir diye
konuﬂtu.
Özellikle Ar-Ge konusunun
ve firmalar›m›z›n birbirlerini
daha iyi tan›mas› gereklili¤inin öne ç›kt›¤› S‹NERJ‹TÜRK-SAVUNMA’08, Türk
Savunma Sanayisi’nin gelece¤ine ›ﬂ›k tutacak yeni fikirlerin ortaya ç›kmas›na vesile
oldu. Enerji konulu bir sonraki S‹NERJ‹TÜRK etkinli¤inin ise 21-24 May›s 2009 tarihinde
gerçekleﬂtirilmesi
planlan›yor.
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© Emirates Engineering

Körfez Ülkelerinde Havac›l›k Endüstrisi

ve Bir Havayolu Bak›m Merkezi
zellikle Birleﬂik Arap Emirlikleri (BAE)’nin hava taﬂ›mac›l›¤› ve havac›l›k endüstrisi ile ilgili 2006 y›l›ndan bugüne yaﬂananlar, bölgedeki kurum ve kuruluﬂlarla ayn›
pazarlara hitap eden firmalar›n yak›ndan incelemesini gerektirecek seviyelere ulaﬂm›ﬂt›r.
Havac›l›kta 2008 y›l›n›n baﬂ›ndan beri de¤iﬂen sebeplere dayal› olarak yaﬂanan krizin etkisine ra¤men bu geliﬂmelerin küçük baz› farkl›laﬂt›rmalarla sürdürülebiliyor olmas›, bu konunun devletin ilgili kademeleri aç›s›ndan da önemini ortaya koyar niteliktedir.
Son zamanlarda havac›l›k konusunda en h›zl› geliﬂmelerin yaﬂand›¤› ve projeksiyon çal›ﬂmalar›na göre benzer geliﬂmelerin devam edece¤i bölgelerin baﬂ›nda Dubai gelmektedir.
‹lki 20-21 Ocak 2009 tarihleri aras›nda F&E Aerospace ve Aviation Week iﬂ birli¤i ile Dubai’de düzenlenen “MRO Middle
East Conference and Exhibition” etkinli¤inin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Dubai Sivil Havac›l›k Otoritesi, Dubai Havaalanlar› ve Emirates Havayollar› Grup Baﬂkan› ﬁeyh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, temelde bölgesel MRO (Maintenance, Repair, Overhaul / Bak›m, Onar›m, Yenileme) tesislerinde çok h›zl› bir geliﬂme beklendi¤ini vurgulayarak;
I Bölgedeki havayolu taﬂ›mac›l›¤› ve iﬂ havac›l›¤›n›n h›zl›
geliﬂimine paralel düzenlemeler yap›lmas› gerekti¤inin
tespit edildi¤ini,
I 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›,

Ö
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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
I 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,
I ‹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›,
I 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›,
I Ancak, Kas›m 2008 içinde yap›lan MEBA s›ras›nda,
pek çok uçak üreticisinin gelecek birkaç y›l içinde
www.milscint.com

© DWC

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›,
I Bu geliﬂmeleri destekleyecek her türlü yard›m›
devlet olarak yapmaya devam ettiklerini,
I “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›,
I Bu yap›n›n oluﬂturulmas› sonucu bölgeye gelinerek
elde edilecek avantajlar›n görülmesi ile daha fazla
havayolunu beklediklerini,
I 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,
I Geliﬂtirilen bu yap›y› bilgi ve tecrübeye sahip iﬂ gücü
ile de destekleyecek planlar›n› uygulamaya baﬂlad›klar›n›,
I Uzun bir bekleyiﬂten sonra bölgede düzenlenen
ilk MRO konferans› ve fuar›n›n pek çok vaad ve
beklentiyi de beraberinde getirdi¤ini,
belirtmiﬂtir.

I Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’n› Dubai Uluslararas›

Havaalan› (DXB)’ye ba¤layan yüksek h›zl› ekspres rayl›
ulaﬂ›m sistemi,
I 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 planlanan Al Maktoum Uluslararas› Havaalan›’n›n y›lda 120 milyonun üzerinde yolcu ve 12 milyon ton üzerinde kargo kapasitesine sahip olmas› ve Airbus 380 de dahil yeni nesil
tüm uçaklara hizmet verilebilmesi planlanm›ﬂt›r. Al Maktoum Uluslararas› Havaalan› günümüzde dünyan›n;
I En kalabal›k havaalan› olan Hartsfield-Jackson Atlanta
Uluslararas› Havaalan›’ndan yüzde 30,
I 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 geçece¤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› Havaalan›’ndan yapmas› düﬂünülmektedir.

Aviation City

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;
I Herbiri 4,5 km uzunlu¤unda 6 pist,
I 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,
I Çoklu ara yollar,
I 16 adet kargo terminali (toplam 12 milyon ton kapasiteli),
I ‹ﬂ jetleri merkezi,
I Kraliyet jetleri merkezi,
I Oteller,
I Al›ﬂveriﬂ merkezleri,
I Destek ve bak›m merkezleri (A380 uça¤›na kadar
her türlü uça¤›n A, B ve C Check’lerinin yap›laca¤›
tek bölgesel merkez),
I Toplam 100.000 araçl›k otopark alanlar›,
www.savunmahaber.com

DWC’nin içerisinde yer alacak Aviation City (Havac›l›k ﬁehri)’nin ise büyüyen bölge ve dünya havac›l›k talebine yönelik
olarak bir araya gelebilecek en iyi küresel kaynaklar› (üretim, iﬂletme, dan›ﬂmanl›k, hava arac› BOY kuruluﬂlar›, profesyonelleri) hep bir arada bulundurarak oluﬂacak sinerjiden yararlan›labilmesi için hayati öneme sahip olaca¤› kabul edilmektedir.
Aviation City;
I Yönetsel desteklere,
I Temel alt yap›, enerji desteklerine,
I Uluslararas› iﬂ gücü desteklerine,
I Gümrük ve kurumsal/gelir vergi muafiyetlerine
(yenilenebilir 15 y›l),
I Tümü ile yabanc› yat›r›ma, aç›k serbest bölge
statüsündedir.
‹nﬂaat› baﬂlam›ﬂ durumda olan Aviation City;
I Hava arac› BOY hangarlar› (toplam 79 adet 7360 m2
ve 23.961 m2 hangar opsiyonlu),
I Küçük endüstri tesisi üniteleri (672 m2 ve 418 m2
tesis opsiyonlu),
I Ofis park› (33 binal›k kümelenme bloklar›),
I Endüstriyel bölge (fabrikalar için onlarca arazi),
I Akademik bölge (araﬂt›rma ve geliﬂtirme,
laboratuvar, test ve e¤itim tesisleri için
onlarca arazi)
I ‹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 sözleﬂmeleri yap›lm›ﬂt›r ve 2009 y›l›n›n sonundan itibaren tesisler
faaliyete baﬂlayacakt›r.

51

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

ANAL‹Z

Emirates BOY Merkezi
Emirates havayolu iﬂletme ve bak›m kalitesi nedeni ile dünyan›n önde gelen havayolu ﬂirketleri aras›ndad›r. Skytrax taraf›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 Havayollar›’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 Williams’›n rehberli¤inde gerçekleﬂen inceleme gezisinde tespit
edilen baz› hususlar aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
Emirates filosunda;
I Airbus;
I A330-200 ve -300,
I A340-300 ve -500,
I A350-900XWB ve -1000XWB,
I A380-800,
I Boeing;
I 777-200, -200ER, -200LR, -300 ve -300ER,
tiplerinden oluﬂan 119 adet uçak mevcuttur ve 2009’un ilk yar›-

Dubai Uluslararas› Havaalan› (DXB) ve Emirates Engineering Tesisleri

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 tesislerinin 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;
I Uçak bak›m tesisleri,
I Motor, komponent ve özel proses atelyeleri,
I Depolama ve lojistik tesisler,
I Ofisler ve di¤er destek tesisleri,
olarak birbirleri içine fonksiyonel gereklilikler ve verimli çal›ﬂma 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 atölyelerinin bulundu¤u yerde planlanm›ﬂ, ancak kullan›lacak ortam 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 amac›yla ikiﬂerli olarak birbirleri içinde bütünleﬂiktir. Bu hali ile
ayn› anda 2 adet Airbus A380 uça¤› giren ikili hangar grubunda 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 raylar üzerinde hareketle yer düzleminde konumland›r›labilirken, çok katl› platformlar› (2-6 adet) düﬂey eksende hareketle, 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 maliyetlerinin 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 bölgede yap›lmaktad›r.
Personel e¤itimleri sadece kendi personeli için ve kendi e¤itim merkezinde verilmektedir.
Emirates yönetimi, personelin millileﬂtirilmesi projesi kapsam›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 ülke vatandaﬂl›¤›na ve 5 de¤iﬂik dine sahiptir. Hindistan ve Pakistan 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 düzeninde, uçak hangarlar›nda çal›ﬂan elemanlar 8 saat/gün üzerinden 3 gün/hafta, di¤er bölgelerde (atölyeler ve ofisler) çal›ﬂan
personel ise 6 saat/gün üzerinden 4 gün/hafta çal›ﬂmaktad›r.
www.savunmahaber.com

Toplam 32.000 m2 taban alan›na sahip depolama ve lojistik
operasyon bölgesinde bugünkü uçak faaliyetlerini desteklemek 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 temsilcilerinin irtibat ofisleri de mevcuttur.
Mevcut sertifikal› hava arac› BOY merkezlerinde gerçekleﬂtirilen uygulamalar aras›nda temel uçak, motor ve komponent
bak›mlar›n›n tasar›m ﬂartlar› ve sertifikasyon hassasiyeti nedeni 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 küresel hava arac› bak›m, onar›m ve yenileme pazar›n› hedef
alan bir merkez haline gelinmesi olas›l›¤› artm›ﬂt›r. Bu geliﬂmenin sa¤lanabilmesi, öncelikle rakiplerin tan›nmas›na, mücadele 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 bünyesel 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 teﬂviklerin hukuki, idari ve ekonomik düzenlemelerden sorumlu kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan üst seviyede ve sektör genelinde
bir an önce belirlenmesi ve uygulamaya konulmas›n›n uygun
olaca¤› de¤erlendirilmektedir.
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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.

© ‹srail Ordusu

A¤›r Z›rhl› Personel Taﬂ›y›c›

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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ve z›rhl› birlik doktrinleriydi.
O dönemde z›rhl› birliklerin
meskûn mahallerde operasyonlar icra etmesi öngörülmüyordu. So¤uk Savaﬂ döneminde, z›rhl› birlikler, kentsel bölgeleri kuﬂatarak kontrol alt›na alacakt›. Aç›k alanda tanksavar silah sistemlerine sahip düﬂman hatlar› ile
karﬂ›laﬂt›¤›nda ise piyade güvenli bir uzakl›kta araçlar›ndan 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› düﬂüncesi farkl› zamanlarda
gündeme gelse de ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’ndaki Kangaroo örne¤i d›ﬂ›nda kendisine
fazla kullan›m alan› bulamam›ﬂt›r. Peki, ama bu araçla-

© ‹srail Ordusu

ekanize piyadenin,
ana muharebe tanklar›na denk z›rh korumas›na sahip araçlar ile
taﬂ›nmas› düﬂüncesi ilk olarak ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda
gündeme geldi. 1944 y›l›nda
Kanada taraf›ndan geliﬂtirilen Kangaroo, temel olarak
M7 Priest kunda¤› motorlu
obüs ﬂasisi üzerine ﬂekillendirilen a¤›r z›rhl› bir personel
taﬂ›y›c› araçt›. Artan kay›plar›n önüne geçilebilmesi ve
piyade s›n›f›na, tanklara yak›n bir hareket kabiliyeti kazand›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 haf›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 Abrams ana muharebe tanklar›n›n ﬂasisi üzerinden deneysel çal›ﬂmalar yap›ld›. Ancak
bu çal›ﬂmalar›n somut projelere dönüﬂmesi hiçbir zaman
gerçekleﬂmedi.
‹ngiltere
Warrior z›rhl› muharebe
araçlar›n› hizmete al›rken,
ABD ise M2 Bradley program› ile yoluna devam etti.
Kuﬂkusuz bu tercihlerin yap›lmas›ndaki en önemli neden, dönemin tehdit anlay›ﬂ›
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r›n ‹srail’in gündemine gelmesi nas›l olmuﬂtur?
Asl›nda her ﬂey ‹srail Ordusu’nun 1982 y›l›nda Lübnan’a
yönelik gerçekleﬂtirdi¤i harekât ile baﬂlad›. Bu harekât
s›ras›nda meskûn mahalde
M113 s›n›f› z›rhl› personel taﬂ›y›c›lar› ile ciddi kay›plar veren ‹srail mekanize birlikleri,
elde edilen deneyimler ›ﬂ›¤›nda, taﬂ›nan piyadeye yüksek koruma sa¤layan bir
araca ihtiyaç duydu. Tasar›m
çal›ﬂmalar›na zaman kaybedilmeden baﬂland› ve k›sa bir
süre sonra da Nagmashot
olarak adland›r›lan arac›n ilk
prototipi ortaya ç›kt›.
Nagmashot, temel olarak ‹srail Ordusu’nda görev yapan
‹ngiliz yap›m› Centurion ana
muharebe tanklar›n›n ﬂasisinin tadil edilmesine dayan›yordu. Maliyet faktörü düﬂünülerek yap›lan bu tercih, ya-

Nagmachon

p›lan testler sonucunda seri
üretime haz›r hale geldi ve
araç 1983 y›l›nda ‹srail Ordusu’nda hizmete girdi.
Ön saflarda görev icra eden
Nagmashot’lar, a¤›rl›kl› olarak istihkâm birlikleri taraf›ndan kullan›ld› ve birçok
baﬂar›l› operasyona imza att›. Ancak ‹srail Ordusu’nun
a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›lara olan ilgisi daha yeni baﬂlam›ﬂt›. 1980’li y›llar›n sonlar›na do¤ru, Nagmashot arac›n›n modernize edilmiﬂ versiyonu olarak tan›mlanabilecek Nagmachon, ‹srail Ordusu’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 kawww.milscint.com

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.

l›n bir z›rha sahip olan araç,
tanksavar füzelere karﬂ› reaktif z›rh plakalar› ile kaplanm›ﬂt›; paletleri ise z›rhl›
etekler ile korunmaktayd›.
Yine gövde alt› anti-tank may›nlara karﬂ› güçlendirilen
Nagmachon’un ön taraf› may›n temizleme amaçl› donan›mlar›n tak›labilece¤i ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›.
‹lk üretilen Nagmachon’lar,
düﬂman›n hafif silahlar›na
karﬂ› koruma sa¤layan 3
adet makineli tüfek ile donat›ld›. Daha sonra üretilenlere
ise araca karakteristik görünümünü veren yükseltilmiﬂ
bir kule entegre edildi. “Köpek kulübesi” olarak da adland›r›l›n bu kule ile Nagmachon, ideal bir meskûn
mahal arac› olarak ‹srail Ordusu’nun Filistin ve Lübwww.savunmahaber.com

nan’daki operasyonlar›nda
baﬂar›l› görevler icra etti. Bu
operasyonlarda a¤›rl›kl› olarak istihkâm birlikleri taraf›ndan kullan›lan araç,
1990’l› y›llarda Puma istihkâm arac›n›n hizmete girmesi ile asli görevi olan piyade
taﬂ›ma amac›yla kullan›lmaya baﬂland›.
Bu amaçla araçta baz› modifikasyonlar da yap›ld›. Araca
2 adet FN MAG 7,62 mm makineli tüfek entegre edildi¤i
gibi, süspansiyon sistemi
Merkava serisi ana muharebe tanklar›nda kullan›lanlara
benzer olanlarla de¤iﬂtirildi.

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

rerken, elde edilen neticenin
olumlu olmas› üzerine, Arap
ülkeleri ile yap›lan savaﬂlarda ele geçirilen Sovyet yap›m› T-54 ve T-55 ana muharebe tanklar›n› da benzer ﬂekilde 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 kulesiz bir ana muharebe tank›d›r. 44 ton a¤›rl›¤›ndaki araç,
3 kiﬂilik mürettebata ek olarak 7 personelin taﬂ›nmas›nda kullan›labilmektedir. Motor bölümünün sol arka tarafa al›nmas› sayesinde piyadenin arac›n arka bölümünden ç›kabilmesi, Achzarit’in
en dikkat çekici özelliklerinden birisidir. Bunun piyadenin 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 8V71TA dizel motoru ile güçlendirildi. Bu araçlarda, 7,62
mm’lik M240 makineli tüfe¤inin entegre edildi¤i 1 adet
uzaktan komutal› silah istasyonu bulunuyordu. Ayr›ca 3
adet M240 da personel taraf›ndan kullan›labiliyordu. Mk.
2 olarak adland›r›lan 2’nci
nesil Achzarit’ler ise 850 BG
güç üreten Detroit Diesel 8V92TA dizel motoru ile donat›ld›. Bu motorun sa¤lad›¤›
güç ile 55 km/sa h›z yapabilen 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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Achzarit’leri hizmete alan ‹srail Ordusu, 1990’l› y›llar›n
baﬂlar›nda Nagmachon’lar›
modernize etme yönünde çal›ﬂmalar yapmaya da baﬂlad›.
Nakpadon olarak adland›r›lan araç, öncülü Nagmashot
ve Nagmachon gibi Centurion ana muharebe tank› ﬂasisi üzerine meskûn mahal
operasyonlar› için özel olarak tasarlanm›ﬂ bir a¤›r z›rhl› 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 roketatar mermisinin isabetine
ve 20 mm top mermilerine
karﬂ› dayan›kl› hale getirilmiﬂtir. Gövde alt› ise antitank may›nlar›na karﬂ› güçlendirilmiﬂtir.
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
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ana muharebe tanklar›nda
da kullan›lan ve 900 BG güç
üreten AVDS 1790-6A dizel
motoru ile güçlendirilmiﬂtir.
Araca, radyo sinyallerini bloke eden ve yol kenarlar›na
yerleﬂtirilen patlay›c›lar›n
uzaktan kumanda ile patla-

Nakpadon

t›lmas›n› engelleyen bir elektronik kar›ﬂt›rma sistemi
yerleﬂtirildi¤i de iddia edilmektedir.

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›. Envanterinde yaklaﬂ›k 200 adet Merkava
Mk. 1 ana muharebe tank›
bulunan ‹srail, bu araçlardan
birinin ﬂasisini modifiye ederek z›rhl› personel taﬂ›y›c›ya
dönüﬂtürdü. Namera ad› verilen bu araç, 2005 y›l›nda
düzenlenen Eurosatory Fuar›’nda da sergilendi. Ancak
eski Merkava Mk. 1’leri dönüﬂtürmektense
s›f›rdan
araç üretmenin daha maliyet
etkin oldu¤unun fark edilmesiyle Namera prototip bir
www.milscint.com

‹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.

araç olmaktan öteye gidemedi ve Merkava Mk. 4 temelli yeni bir araç geliﬂtirilmesi yönünde çal›ﬂmalara
baﬂland›.
Yeni araca ‹branice’de kaplan anlam›na gelen Namer
ad› verildi. Modüler z›rha ve
Trophy aktif koruma sistemine sahip olan araç, Merkava
Mk. 4’ler ile eﬂ z›rh korumas›na sahiptir. Bu yap›s›yla
Namer, dünyada en iyi korunan personel taﬂ›y›c› araç
olarak kabul edilmekte ve ‹srail’in elit birliklerinde hizmete girmesi beklenmektedir. Nitekim 2008 y›l› itibariyle 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 istaswww.savunmahaber.com

yonuna entegre edilen 12,7
mm’lik makineli tüfek, arac›n ana silah sistemini oluﬂturur. Gerekti¤inde 40 mm’lik bombaatarla de¤iﬂtirilebilen bu silah, 7,62 mm’lik makineli tüfeklerle de takviye
edilmektedir. Namer, Merkava Mk. 3 ana muharebe
tanklar›na da güç sa¤layan
Continental AVDS-1790-9AR
dizel motoru ile donat›lm›ﬂt›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 hizmete almay› düﬂünmektedir.
‹lk etapta geliﬂtirilmesi düﬂünülen modeller, z›rhl› komuta kontrol arac›, z›rhl›
muharebe arac›, z›rhl› kurtarma arac› ve z›rhl› ambulanst›r.

© ‹srail Ordusu

Achzarit

Kullan›m Alan›
Yayg›nlaﬂ›yor
Görüldü¤ü üzere özel bir ihtiyaca istinaden geliﬂtirilen
a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›lar, ‹srail taraf›ndan baﬂar›yla kullan›lm›ﬂ ve halen de
kullan›lmaktad›r. Bu araçlar›n ortak özelli¤i, meskûn
mahalde karﬂ›laﬂ›labilecek
güdümlü tanksavar füzelere, omuzdan at›lan roketlere, 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 mekanize unsurlar›, Lübnan ve
Filistin’deki yerleﬂim bölgelerine rahatl›kla girerek
operasyonlar düzenleyebilmektedir.
Öte yandan muharebelerin
gittikçe meskûn mahallere
kaymas› ve tehdidin çok boyutlu ve asimetrik hale gelmesi, birçok ülkenin de ‹srail benzeri a¤›r z›rhl› personel
taﬂ›y›c› araçlar geliﬂtirmesini veya mevcut araçlara ilave
z›rhlar eklemesini beraberinde getirmiﬂtir.
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Örne¤in, Birinci Çeçenistan
Savaﬂ›’nda meskûn mahallerde büyük kay›plar veren
Rusya, T-55 ana muharebe
tank› ﬂasisi üzerine geliﬂtirdi¤i BTR-T ve T-72 ana muharebe tank› ﬂasisi üzerine
ﬂekillendirdi¤i BMO-T a¤›r
z›rhl› personel taﬂ›y›c› araçlar› hizmete sokmuﬂtur. Ayn›
ﬂekilde Hindistan, T-55 ana
muharebe tanklar›n›n ﬂasisini kullanarak Tarmour, Ürdün ise Centurion ana muharebe tanklar›n›n ﬂasisini kullanarak Temsah araçlar›n›
geliﬂtirmiﬂtir.

Art›s› da Var Eksisi de
‹srail’in öncülü¤ünde geliﬂtirilen bu tip araçlar›n avantajlar› incelenecek olursa, muharebe sahas›nda ana muharebe tanklar› ile birlikte hareket edebilme kabiliyetine sahip olmalar› ilk göze çarpan
unsurdur. Bu araçlar›n sahip
olduklar› z›rh korumas› sayesinde personel zayiat›n› ve
böylece kamuoyunda oluﬂabilecek tepkileri azaltmas› da
bir baﬂka art› özellikleridir.
Ayn› ﬂekilde ana muharebe
tanklar› ile ortak altyap›ya sahip olmalar› da lojistik aç›dan
ordular›n iﬂini kolaylaﬂt›ran
bir unsur olarak art› hanesine yaz›labilir.
A¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›lar›n dezavantajlar›n›n baﬂ›nda
ise maliyet gelir. Zira ilk al›m
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2005 y›l›nda Eurosatory Fuar›’nda
sergilenen Namera.

maliyetleri hemen hemen bir
ana muharebe tank›na eﬂittir.
Bu araçlar›n bir di¤er dezavantaj› bak›m/onar›m ve iﬂletim giderlerinin di¤er z›rhl›
personel taﬂ›y›c›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek olmas›d›r. Sahip olduklar› yüksek
z›rh korumas›n›n bedeli olan
a¤›rl›klar›, nakledilebilirlik
anlam›nda s›k›nt› do¤urabilmektedir. Yine sahip olduklar› z›rh korumas› piyadeyi araç
içinde kalmaya teﬂvik edebilmekte, bu ise piyadeyi asli
görevi olan tek er muharebesinden uzaklaﬂt›rmaktad›r.

Sonuç olarak a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c› araçlar, günümüz kara muharebelerinin
meskûn mahallere kaymas›
sonucu ortaya ç›kan risk ve
tehdit alg›lamalar›na yönelik
olarak geliﬂtirilmiﬂ bir çözümdür. ‹srail Ordusu, bu
araçlar›n muharebe sahas›nda kullan›m› yönünde öncül rol oynamaktad›r. Nitekim son Gazze operasyonu,
a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›lar›n muharebe sahas›nda geniﬂ ölçüde kullan›ld›¤› son
harekât olarak belleklerdeki
yerini alm›ﬂt›r.
Öte yandan günümüzde askeri araçlar›n balistik koruma seviyelerinin artt›r›lmas›
çal›ﬂmalar› a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›lar ile s›n›rl› de¤ildir. Gerek

MRAP s›n›f› araçlar›n hizmete al›nmas›, gerekse Almanya’n›n yeni nesil Puma
arac›nda oldu¤u gibi z›rhl›
muharebe araçlar›n›n gittikçe daha fazla oranda
z›rhland›r›lmas› da bu ba¤lamda düﬂünülmelidir. Ayn›
ﬂekilde Irak’ta görev yapan
Amerikan M2 Bradley ve ‹ngiliz Warrior z›rhl› muharebe araçlar› ile yine ‹srail’in
M-113 s›n›f› z›rhl› personel
taﬂ›y›c›lar› örneklerinde oldu¤u gibi, mevcut araçlara
ilave z›rh kitleri yerleﬂtirilmesi de konunun bir baﬂka
boyutunu oluﬂturmaktad›r.
Ancak ﬂüphesiz z›rhland›rman›n da fiziki bir s›n›r› vard›r. Bu s›n›ra ne ölçüde yaklaﬂ›ld›¤›n› ise zaman gösterecektir.
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‹srail’in a¤›r z›rhl› personel taﬂ›y›c›
araçlar›n›n son örne¤i; Namer.

www.milscint.com

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;

© Türk Silahl› Kuvvetleri
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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan›
(SACEUR) Orgeneral Bantz J. Craddock ve
Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤
www.milscint.com

© SSM

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

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

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.
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Karada¤ Cumhuriyeti Deniz
Kuvvetleri Komutan› Albay
Rajko Bulatovik ve Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Metin Ataç

 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.
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Son Geliﬂmeler Iﬂ›¤›nda
Türkiye’nin D›ﬂ Politika Aç›l›mlar›
Gazze’de Kazanan›
Olmayan Savaﬂ
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‹srail’in Gazze ﬁeridi’ne yönelik 27 Aral›k 2008 tarihinde
baﬂlatt›¤› askeri harekât, AB,
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) ve
uluslararas› toplumun bask›lar› neticesinde, 22 gün sonra, yine ‹srail’in tek tarafl›
ateﬂkes ilan etmesi ile ﬂimdilik sona ermiﬂ gözükmektedir. ‹srail Ordusu, askerlerini
bölgeden geri çekerken, operasyonun bilançosu, 1300 civar›nda ölü ve 5000 civar›nda
yaral› olmuﬂtur.
Harekât›n zamanlamas›na
bak›ld›¤›nda, yeni ABD Baﬂkan› Obama’n›n, göreve baﬂlar baﬂlamaz Orta Do¤u’daki
karmaﬂ›k sorunlarla karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤› görülmüﬂtür.
BM nezdindeki ‹srail temsilcisinin, “Gazze uluslararas› terörizme 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-

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.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAﬁIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
dusu’nu, savaﬂ kurallar›n› ihlal etmekle, ölçüsüz güç kullanmakla, sivilleri koruma
görevini yerine getirememekle ve beyaz fosfor kullanmakla suçlam›ﬂt›r. Buna mukabil
‹srail Baﬂbakan› Ehud Olmert
de Gazze operasyonu s›ras›nda savaﬂ suçu iﬂlemekle suçlanan askerlerini savunacaklar›n› söylemiﬂtir.
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Öte yandan, ABD’deki Musevi
örgütler, Baﬂbakan Erdo¤an’a gönderdikleri ortak
mektupta, Türk yetkililerinin
‹srail’e yönelik a¤›r aç›klamalar›n›n, ülkedeki Yahudi
düﬂmanl›¤›n› artt›rd›¤›n› dile
getirerek, Türkiye’nin Gazze
sald›r›lar›na iliﬂkin politikas›n› eleﬂtirmiﬂlerdir. Baﬂbakan Erdo¤an ise, ‹srail Baﬂ-

bakan› Ehud Olmert'in Aral›k
ay› sonunda Gazze'deki niyetleri konusunda Ankara’y›
hiçbir ﬂekilde uyarmad›¤›n›
belirterek, bu tutumunun
kendisini “üzdü¤ünü” ifade
etmiﬂ ve harekâtta ölen sivillerin say›s›n› göz önünde bulundurarak bu geliﬂmeyi “insani trajedi” olarak nitelendirmiﬂtir.
www.milscint.com
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Türkiye
Göreve Haz›r
Harekât s›ras›nda BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon’un,
Baﬂbakan Erdo¤an ve Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile
temaslarda bulunarak, ateﬂkesin diplomatik ekseninde
Ankara’n›n deste¤ini almaya
çal›ﬂt›¤› dikkat çekmiﬂtir. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek,
Bakanlar Kurulu toplant›s›ndan sonra yapt›¤› aç›klamada,
ateﬂkesin ard›ndan uluslararas› bir gücün oluﬂturulmas›
durumunda Filistin’e Türk askeri gönderilebilece¤ini söylemiﬂtir. Baﬂbakan Erdo¤an
da gerek görülmesi halinde,
Türkiye’nin Gazze ﬁeridi’ne sivil gözlemci göndermeye haz›r oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Sonuç olarak, Gazze sald›r›s›n› sessizce izleyen AB ve Arap
dünyas›na karﬂ›l›k, Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk
rolünü, önümüzdeki dönemde
de sürdürece¤ini söyleyebiliriz. Bu kapsamda iddia edilenin aksine, baz› radikal gruplar›n protesto gösterileri d›ﬂ›nda, Türkiye’de yaﬂayan Musevi vatandaﬂlara karﬂ› olumsuz bir tutumun mevcut olmad›¤›n›n alt› da çizilmelidir.

Rusya’n›n
Enerji Kart›

www.savunmahaber.com

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

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 ortas›nda gazs›z kal›nca, Ankara’n›n AB üyeli¤ine karﬂ› en
kat› muhalefeti yapan Avrupal› milletvekilleri bile Nabucco nedeniyle Türkiye’nin
birli¤e üyeli¤ine s›cak bak-

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 baﬂlam›ﬂt›r. Obama, “Özgürlü¤ün
Yeniden Do¤uﬂu” baﬂl›kl› konuﬂmas›nda insan haklar› ve
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Yap›lmas› planlanan
Asya-Avrupa
Nabucco Do¤algaz
Boru Hatt›

© Nabucco

Bilindi¤i üzere, Rusya, AB pazar›n›n en önemli gaz ve petrol tedarikçisidir. Ukrayna ise
oldukça kritik bir vana özelli¤ine sahiptir. Ukrayna’n›n
kendilerine borçlu oldu¤unu

öne süren Rusya’n›n Ukrayna’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, Moskova’da yap›lan zirvenin ard›ndan ancak imzalanan ikinci
anlaﬂmayla çözüme kavuﬂmuﬂtur. Ancak, anlaﬂman›n
Ukrayna Devlet Baﬂkan› Viktor Yuﬂçenko taraf›ndan
onaylanmamas›, bu konuda
yeni anlaﬂmazl›klar›n ç›kma
ihtimali oldu¤una iﬂaret etmektedir. Nitekim Rusya ile
Ukrayna aras›nda var›lan anlaﬂma, “ateﬂkes” olarak adland›r›lmakta ve bu alanda
“bar›ﬂ›n” garantisinin bulunmad›¤› ileri sürülmektedir.
Do¤al gaz krizi, en çok Slovakya, Bosna-Hersek, Makedonya, Macaristan ve Bulgaristan’› etkilemiﬂtir. Bulgaristan’›n tazminat talebi üzerine,
Rusya Baﬂbakan Yard›mc›s›
‹gor Seçin, tazminat taleplerini Ukrayna’n›n Naftogaz ﬂirketine yönlendireceklerini
belirterek, “Avrupa’ya giden
transit gaz› biz de¤il, Ukrayna
kesti” görüﬂünü öne sürmüﬂtür. Peki, görünürde fiyat
uyuﬂmazl›¤› ve Ukrayna’n›n
tek tarafl› olarak gaz› kesmesi ﬂeklinde görünen gerginlik,
Bat› ile Rusya’n›n bir bilek güreﬂi midir ve Rusya, Avrupa’ya gönderilen do¤al gaz›
neden azaltm›ﬂt›r?
AB, enerji aç›s›ndan giderek

maya baﬂlam›ﬂt›r. Zira Nabucco, Rusya'ya karﬂ› içinde
‹ran alternatifinin de yer ald›¤› Hazar havzas› gaz kaynaklar›n›n Türkiye üzerinden Avrupa'ya taﬂ›nmas›n› öngörmektedir.
Kuﬂkusuz, Nabucco projesinin gerçekleﬂmesi AB nezdinde Türkiye'nin stratejik
önemini artt›racakt›r. AB Komisyonu Baﬂkan› Jose Manuel Barroso da Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir ortak oldu¤unu ve enerji güvenli¤i sayesinde, Türkiye’nin de¤erinin 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, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve
Orta Asya'daki enerji zengini
ülkelere yak›nl›¤› nedeniyle
anahtar konumda oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Türkiye hesaplar›n› yaparken, 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 petrolün büyük k›sm›n› bu ülkeden
temin etmektedir.
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Türkiye-ABD
‹liﬂkilerinde Yeni Bir
Döneme Do¤ru
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hukukun üstünlü¤üne vurgu
yaparak farkl›l›klar› kucaklayacaklar›n› ifade etmiﬂtir. Konuﬂmas›nda bir kere daha
dünyaya liderlik etme görevini üstlendiklerini belirten
Obama, “Biliyoruz ki ülkemizdeki mozaik bizim miras›m›z,
bizim kuvvetimiz. H›ristiyan,
Müslüman, Musevi, Hindu,
Ateist, tüm inançlar›n oluﬂturdu¤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›lmas› 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 ülkeleri ile ortak çözüm aray›ﬂlar› içine girilmesi beklenebilir. Bu kapsamda, BM, IMF,
Dünya Bankas› ve NATO,
uluslararas› alanda yeni yönetimin temel dayanaklar›
aras›nda yer alabilir. Nitekim
Obama’n›n BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’u arayarak,
ABD yönetiminin BM'ye güçlü
destek verece¤ini belirtmesi,
bu düﬂünceyi do¤rular niteliktedir. Öyle görünüyor ki
Beyaz Saray dünya kamuoyunun ABD'ye yönelik olumsuz
bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirebilirse, müttefiklerinden bir ﬂeyler istemesinin kolaylaﬂaca¤›n› düﬂünmektedir.
Obama’n›n "‹srail-Filistin sorununda ilerleme sa¤lamay›,

ilk günden itibaren baﬂl›ca
diplomasi önceliklerinden biri
haline getirece¤ini" aç›klamas›, izleyece¤i Orta Do¤u
politikas›n›n ilk belirtilerini
önemli oranda ortaya koymuﬂtur. ‹srail’in kendini savunma hakk›na vurgu yapan
Obama, Hamas’›n roket sald›r›lar›n› durdurmas› gerekti¤ini söylemiﬂ ve Orta Do¤u’da
iki devletli çözüme destek
verdiklerini belirtmiﬂtir. Obama, 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 gösterilmesi, yönetimimin politikas› olacak görüﬂünü dile getirmiﬂtir. Ancak sorunun sadece
‹srail-Filistin sorunu olarak
görülmemesi gerekti¤ini de
eklemiﬂ ve “Suriye, ‹ran, Lübnan, Afganistan ve Pakistan’da olanlar göz ard› edilemez, bunlar›n hepsi birbiriyle
ba¤lant›l›d›r” görüﬂünü beyan
etmiﬂtir.
Bu kapsamda, NATO üyelerinden Afganistan'a daha çok
asker ve Orta Do¤u bar›ﬂ› için
taraflardan daha fazla taviz
taleplerinin gündeme gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
Baﬂkan Obama, ilk iﬂ olarak
ülkesinin ‹srail-Filistin sorunuyla ilgili özel temsilcilik görevine senatör George Mitchell’i getirmiﬂtir. ABD’nin yeni
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dönemde Afganistan ve Pakistan’la ilgili özel temsilcisi
ise eski d›ﬂiﬂleri bakan yard›mc›s› ve eski BM daimi temsilcisi Richard Holbrooke olmuﬂtur. Nitekim yeni seçilen
ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Joe
Biden, aya¤›n›n tozuyla Afganistan Devlet Baﬂkan› Hamid
Karzai ile görüﬂmek için bu
ülkeye gitmiﬂtir.
Obama, Irak'taki birliklerden
her ay bir ya da iki muharip
tugay› çekme teklifinde bulunmuﬂtur. Önerinin gerçekleﬂmesi 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 olarak 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 Türkiye'ye gönderilmesi, müteakiben Gürcistan, Kafkaslar
ve Hazar Denizi üzerinden
Türkmenistan'a, oradan da
Afganistan'a sevk edilmesi
olas›d›r. Askerî uzmanlar,
2009 yaz›na kadar Afganistan'a 20.000–30.000 asker
gönderilebilece¤ini belirtmektedirler. Bu yeni kuvvet
kayd›rma iﬂlemi, taktik ve
stratejik anlamda Afganistan'daki ABD askeri say›s›n›n ikiye katlanmas› anlam›na gelmektedir.

Peki, bu k›sa de¤erlendirmelerin ›ﬂ›¤› alt›nda, Baﬂkan
Obama, 1 Mart tezkeresi ile
bozulan ABD-Türkiye iliﬂkilerinde yeni aç›l›mlar› gündeme getirebilir mi? ‹lk bak›ﬂta, yenilikçi aç›lmalar›n
sözcüsü olan Baﬂkan’›n bu
aç›l›m› gerçekleﬂtirmesinin
mümkün olabilece¤ini düﬂünmek fazla iyimserlik olmayacakt›r. Zira Obama yönetimi, Türkiye politikas›n›
belirlerken,
Türkiye'nin
AB'ye kat›l›m sürecini ve
NATO üyeli¤ini k›stas alabilir. Bu noktada, baz› Bat›l›
müttefiklerin
Ankara’n›n
PKK terörü ile mücadelesinde vermedi¤i deste¤i Türkiye'den esirgemeyebilir. Türkiye'nin demokratik reform
aç›l›mlar›na paralel olarak,
ekonomik alanda da Türkiye
ile iﬂ birli¤ini artt›rabilir. Orta
Do¤u geliﬂmelerinde Ankara’ya yeni roller verebilir.
Irak’›n gelece¤inin üzerindeki bulutlar›n kald›r›lmas› ve
Türkiye’nin bölgede “de facto” bir Kürt Devleti kurulmas› endiﬂelerine karﬂ› devlet
güvencesi verebilir. Cumhurbaﬂkan› Gül ile baﬂlayan
Ermenistan ile dostane politik ve ekonomik iﬂ birli¤ini,
Kafkas ‹stikrar Pakt›’na kadar taﬂ›yabilir.
Konu stratejik boyuttan irdelendi¤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 kilit aktör konumunda bulunmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda; Pentagon ve Beyaz Saray’›n birinci öncelik verdikleri Irak ve Afganistan'daki çat›ﬂmalar›n bar›ﬂç› çözüme kavuﬂturularak, terörle mücadeleyi kazanan ABD askerlerinin ülkelerine zaferle dönmelerinde; ‹ran'›n nükleer
emellerinin engellenerek ‹srail ile bölgesel savaﬂ›n önlenmesinde; ‹ran’›n, Irak ve
www.milscint.com

© Amerikan Savunma Bakanl›¤›

körfezde güçlenmesinin dengelenmesinde; Karadeniz güç
dengeleri ve Gürcistan sorununda; 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›lmas›nda ve Balkanlar’da yeni filizlenen 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 durmaktad›r.
Gerçekten son Türk d›ﬂ politikas› performans› dikkate
al›nd›¤›nda, Kafkasya ve Orta
Asya’da iﬂ birli¤i giriﬂimleri,
nükleer enerji hususunda
‹ran ile diyaloga girilmesi, ‹srail ile Suriye aras›nda arabuluculuk misyonu, Pakistan
ile Afganistan liderleri aras›ndaki görüﬂmelere ev sahipli¤i yap›lmas› ve BM Güvenlik Konseyi’ne iki y›l için
seçilmesi yeni manevra
alanlar› olarak alg›lanabilir.
Yine Bakü-Ceyhan projesinin
hayata geçirilmesinin ard›ndan, gelecekte de Nabucco
projesinin gerçekleﬂtirilmesi, AB ve NATO’nun enerji
güvenli¤i ve Müslüman dünyaya eriﬂimi konular›nda

Türkiye’nin hareket kabiliyetini artt›ran kartlar olarak
de¤erlendirilebilir.
Tabii ABD, tam tersine hareket ederek, Irak’ta Kürtlere
deste¤in ç›tas›n› t›rmand›rabilir; Ermeni lobisi ve diasporan›n gündem maddelerini
dikkate alarak sözde soyk›r›m
iddialar› ile Anakara’y› zora
sokabilir; K›br›s ve Ege konular›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›¤›nda farkl› radikal aray›ﬂlara
sürüklenmesinden kayg› duymayan bir müttefik tavr› da
tak›nabilir…
Bu kötümser senaryo bir yana, Baﬂbakan Erdo¤an, ABD
Baﬂkan› Obama’ya gönderdi¤i kutlama mesaj›nda, ortak
de¤erler ve vizyona sahip
olan Türkiye ile ABD aras›ndaki iliﬂkilerin ve stratejik ortakl›¤›n güçlendirilerek muhafaza 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 Erdo¤an, 6-7 Nisan 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenecek 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.
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Helyumla
Yükselen
Dev Macera:
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
irinci Dünya Savaﬂ›’n›n
ard›ndan zeplinleri geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalara baﬂlayan ABD, bu
kapsamda USS Shenandoah'da yaﬂad›¤› baﬂar›s›z tecrübeler ›ﬂ›¤›nda, 1930'larda
zeplinleri farkl› bir amaçla,

B

“uçak taﬂ›y›c›” olarak kullanmay› düﬂündü. Böylelikle
uçaklar, zeplinler vas›tas› ile
taﬂ›nacak ve sa¤lanan önemli miktarda yak›t tasarrufunun yan› s›ra çok daha uzun
menzillerde görev yap›labilecekti.

© Amerikan Donanmas›

Zeplin II

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

Bu yaklaﬂ›m› denemek için
dünyan›n en büyük iskeletli iki
zeplini olan USS Akron (ZRS4) ve USS Macon (ZRS-5) üretildi. USS Akron, saatte 130
km h›zla seyredebiliyor ve
üzerinde 7 adet makineli tüfek
taﬂ›yabiliyordu. USS Macon
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27 Ekim 1931 tarihinde
göreve baﬂlayan USS
Akron (ZRS-4) 4 Nisan
1933 y›l›nda denize
çak›lm›ﬂt›.

ise, saatte 140 km h›z yapabiliyor 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 hayat›n› kaybetti. USS Macon ise,
gaz bölmelerinin hasar görmesi nedeni ile 1935’te Kaliforniya’da düﬂtü. Ayn› dönemde, Naziler’in muharebe de¤erinin yetersiz oldu¤unu düﬂünmeleri ve zeplinleri sadece propaganda amaçl› kullanmaya karar vermeleri, zeplinler ad›na Almanya cephesinde
olumsuz bir geliﬂme idi.
LZ129’un hidrojen yerine helyum ile doldurulmas› da helyumun tedarikçisi ABD’nin askeri ambargosuna neden olmuﬂtu. Bu nedenle LZ129 da
www.milscint.com

© RosAeroSystems

askeri görevler yerine Graf
Zeppelin gibi Atlantik aﬂ›r› görevlerde hizmet vermek zorunda kald›. Almanya'n›n di¤er bir gözdesi olan Graf Zeppelin II ise, 1940'da di¤er zeplinler ile birlikte parçaland›.

‹kinci Raunt
Almanya'n›n 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'y› istilas›yla
birlikte baﬂlayan ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’n›n do¤al sonucu olan
teknolojideki h›zl› geliﬂim,
Naziler’in uçaklara yönelmesine ve Almanya’da zeplinlere
olan ilginin kaybolmas›na neden oldu. Bu yüzden LZ127 ve
LZ130 gibi birçok araç, parçalan›p hangarlara konuldu.
Almanya ve ‹ngiltere'nin zeplin çal›ﬂmalar›ndan elini çekmesiyle birlikte hava gemilerinin askeri alandaki kullan›m› ile ilgilenen sadece ABD
kald›. 7 Aral›k 1941'de, Japonya'n›n Pearl Harbor bask›n›n›n ard›ndan ‹kinci Dünya
Savaﬂ›'na giren ABD, o s›rada
10 adet iskeletsiz zepline sahipti. 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 karakol zeplini ve 3 adet L s›n›f› L1, 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 modellerden toplam 154 adet zeplinin
birincil görevi, ABD k›y›s›nda
karakol görevlerini üslenmek
ve konvoylara refakat etmekti. Bu zeplinler, konvoylar›n
seyrüseferlerine yard›mc› olmalar›n›n ve arama kurtarma
operasyonlar›nda kullan›labilmelerinin yan› s›ra havadan foto¤raf çekme, deniz
may›nlar›n›n tespiti ve etkisiz
hale getirilmesi ile kargo ve
personel taﬂ›nmas› gibi görevler de üstlendiler.
As›l olarak denizalt› tehdidine
karﬂ› kullan›lmas› düﬂünülen
zeplin, güdümlü torpidolar
www.savunmahaber.com

geliﬂtirilene kadar muharebe
alan›nda çok etkin bir rol oynayamad›. Denizalt› ve uçaklara nazaran daha yavaﬂ ve
zay›f manevralar gerçekleﬂtiriyor olmas›, zeplinleri ço¤u
zaman baﬂar›s›z k›ld›. 1943 y›l›nda, devriye gezen K-74 zeplini, yeterince h›zl› davranamamas› nedeni ile bir Alman
denizalt›s› olan U-134 taraf›ndan Florida k›y›s›nda düﬂürülmüﬂtü.
Sovyetler Birli¤i ise, zeplin
konusundaki
çal›ﬂmalara
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
baﬂlad›. Yar› iskeletli bir zeplin olan W6, propaganda
amaçl› geliﬂtirilen zeplinlerden birisiydi. W6, ayn› zamanda 130 saat 27 dakika ile dönemin en uzun süre havada
kalma rekorunu da elinde bulunduruyordu.
Sovyetler,
1954 y›l›nda Pobieda (Zafer)
s›n›f› bir zeplin ürettiler ve
onu, may›n ile enkaz temizleme görevlerinde kulland›lar.

Teknoloji ‹le
Gelen De¤iﬂim
‹kinci Dünya Savaﬂ›'n›n ard›ndan 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 zeplinler üzerinde birçok yenilik yap›ld›. Öncelikle malzeme bilimindeki ilerlemeler ›ﬂ›¤›nda
zeplinlerin d›ﬂ çeperlerinde
de¤iﬂikli¤e gidildi. D›ﬂ çeperde
kullan›lan alüminyumun yerini, kevlar ve cam elyaf› gibi
malzemelerin almas›yla, zeplinler, olumsuz hava koﬂullar›
ve di¤er d›ﬂ etkenlerden kaynaklanan hasarlara karﬂ› daha dayan›kl› hale geldi.
Bu malzemeler alüminyuma
göre çok daha hafif olduklar›ndan, zeplinin performans›
da artm›ﬂ oluyordu. Bunun
yan› s›ra itkiyi 360 derece yönlendirebilen ve çok daha güçlü yeni motorlar zeplinlere

yerleﬂtirildi. Bu sayede zeplinler, çok daha k›sa sürede
yüksek irtifalara ç›kma ve
uzun mesafeler kat edebilme
kabiliyetine de kavuﬂmuﬂ oldu. Bu süreçte zeplin yap›s›n›n içerisinde yer alan helyum
bölmelerinin boyutlar› da küçültüldü. Böylece, bölmelerde meydana gelen hasarlar›n
zeplini en az ﬂekilde etkilemesi sa¤land›. 20’nci yüzy›la
yaklaﬂt›kça, zeplinlerin puroya benzer ﬂekilleri de de¤iﬂmeye baﬂlad› ve daha aerodinamik olan tepeden hafif bas›k tasar›mlar geliﬂtirildi.

Anka Kuﬂu Misali
Teknolojinin zeplinler üzerinde kullan›lmaya baﬂlamas›n›n
ard›ndan üretim çal›ﬂmalar›
da h›zland›. Bu kapsamda
zeplin maceras›nda yerini tekrar alan ‹ngiltere, zeplinin d›ﬂ
zarf›nda kullan›lan malzemeler üzerine çal›ﬂmalar yürüttü
ve özellikle kevlar ile ilgilendi.
Seleflerine göre oldukça dayan›kl› olan kevlar, ‹ngilizler’in geliﬂtirdi¤i iskeletsiz
SkyShip500 ve benzeri platformlarda
kullan›ld›.
SkyShip500 arac›n›n biraz büyük modeli olan SkyShip600
da, d›ﬂ zarf›nda kevlar kullan›larak üretilmiﬂti. 91 m uzunlu¤unda olan ve 900 m irtifaya
yükselebilen SkyShip600, ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› ve
Amerikan Sahil Güvenlik Teﬂkilat› taraf›ndan da kullan›ld›.
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Zeplinlerin boyutlar› hakk›nda fikir
vermesi amac›yla haz›rlanm›ﬂ bir grafik.
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Au-30 zeplininin gövdesinin imalat›nda modern üretim teknikleri
ve kompozit malzemeler kullan›l›yor.
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numda tutuluyor ve üzerlerine yerleﬂtirilen elektronik
sistemler yard›m› ile burada
gözetleme yap›yorlard›. Nitekim bu tip araçlardan AT04, ‹ngiltere’de üretildi ve
Avustralya’da kullan›ld›. Ayn›
ﬂekilde TCOM firmas›n›n geliﬂtirmiﬂ oldu¤u insans›z
LASS (Low Altitude Surveillance System / Alçak ‹rtifa
Gözlem Sistemi) arac›,
ABD’nin güney s›n›r›ndaki
uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n› önleme operasyonlar›nda ve
Kuveyt Kraliyet Hava Kuvvetleri taraf›ndan Irak s›n›r›ndaki devriye görevlerinde
kullan›ld›. Yine Rus RosAeroSystems ise, kara ve deniz s›n›r güvenli¤i görevlerinde kullan›lacak olan Au17, Au-27 aerostatlar› ile Au30 zeplinini geliﬂtirdi. Au-30,
Rusya’n›n uçsuz bucaks›z
topraklar›nda bulunan petrol ve do¤al gaz baﬂta olmak
üzere çok say›da enerji nakil
hatt›n›n havadan gözlemlenmesi için de maliyet etkin bir
çözüm olarak kullan›l›yor.

21’inci Yüzy›lda
Yola Devam
Kont Ferdinand von Zeppelin’in dev eseri zeplin, geliﬂen teknolojinin paralelinde
birçok kilometre taﬂ›n›n geride b›rak›ld›¤› 21’inci yüzy›lda da sivil ve askeri alanda
yol almaya devam ediyor.
Hatta baz› uzmanlar taraf›ndan, zeplinlerin, askerlerin
lojistik ihtiyaçlar›n›, nakliye
uçaklar›ndan çok daha maliyet etkin bir ﬂekilde taﬂ›yabilece¤i iddia ediliyor.
Bu kapsamda havadan hafif
araçlar›n tasar›m›nda yeni
geliﬂmeler yaﬂan›yor. Eskiden yaln›zca helyum gaz› ile
sa¤lanan taﬂ›ma kuvveti, günümüzde aerodinamik kanatlar ve de¤iﬂik gövde yap›lar› sayesinde daha da artt›r›labiliyor. Ayn› zamanda çeﬂitli enerji depolama teknolojileri sayesinde, zeplin ve aerostatlar kendi enerji ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabiliyorlar. D›ﬂ
zarfta daha sert ama daha
hafif malzemelerin kullan›lmas› ve bunun yan›nda daha

hafif motorlar›n araçlara yerleﬂtirilmesiyle araçlar›n kontrolü de kolaylaﬂm›ﬂ oluyor.

Gelece¤in Zeplinleri
Israel Aerospace Industries
(IAI)’n›n tasarlam›ﬂ oldu¤u
SPA (Solar Powered Airship
/ Güneﬂ Enerjili Zeplin) sistemi, gelece¤in parlak zeplin projelerinden birisi olarak göze çarp›yor. Sivil kullan›m›n›n yan› s›ra askeri
alanda kullan›lmas› düﬂünülen 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 panelleri sayesinde, gündüz
üretti¤i ve sonras›nda depolad›¤› enerjiyi, geceleyin
hem seyrüsefer hem de
üzerindeki sistemlerin çal›ﬂmas› için kullanabilmesi öngörülüyor. Zeplinin 21.000
m’lik irtifada görev yapabilme kabiliyeti, 1000 km çap›ndaki alanlar›n gözetlene-
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20’nci yüzy›l›n sonlar›nda,
Amerikan Donanmas› için
haberleﬂme ve karakol görevlerinde kullan›lmak üzere
Westinghouse Airship Industries taraf›ndan üretilmiﬂ
olan Sentinel 1000, geliﬂmiﬂ
sentetik fiber d›ﬂ zarfa sahipti. Bu malzeme sayesinde su
ve hava geçirgenli¤ine karﬂ›
oldukça dayan›kl› olan zeplinin, 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 yang›n yüzünden kaybedilmesiyle Amerikan Donanmas›’n›n
geliﬂmiﬂ zeplin program› son
buldu.
Bosh Aerospace firmas›,
SASS LITE (Small Airship
Surveillance System, Low Intensity Target Exploitation)
olarak adland›r›lan insans›z
gözetleme zeplininden çok
say›da üretti. Bu zeplin, uzun
menzilli askeri operasyonlarda uzun süreli gözetleme ve
keﬂif görevlerini yerine getirmek üzere geliﬂtirilmiﬂti.
Ayn› y›llarda zeplinler, s›n›r
güvenli¤ini sa¤lamak ve kaçakç›l›¤› önlemek amac› ile
de kullan›ld›. Bu kapsamda
insans›z ve havadan hafif
(LTA / Lighter Than Air) zeplinler, di¤er adlar›yla aerostatlar üzerine çal›ﬂmalar
artt›. Bu araçlar, yerdeki sabit bir merkeze ya da bir araca halat yard›m› ile ba¤lanarak gökyüzünde günlerce ya
da haftalarca belirli bir ko-

ABD’li havac›l›k devi Lockheed Martin taraf›ndan geliﬂtirilen High Altitude Airship (HAA) zeplini
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JHL-40 zeplini,
Boeing ve SkyHook
firmalar›n›n ortakl›¤›
ile geliﬂtiriliyor.
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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, gelecekte sivil ve askeri birçok
uygulamada kullan›lmas›
düﬂünülüyor. Bunlardan birisi olan SkyCat-20 SkyPatrol, s›n›r güvenli¤i ve gözetleme görevlerinde kullan›labilecek. Çok daha büyük boyutlara sahip olan SkyCat220 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 Altitude Airship / Kompozit Omurgal› Yüksek ‹rtifa Zeplini)
ad›n› taﬂ›yor. Amerikan Kara
Kuvvetleri, Amerikan Hava
Kuvvetleri ve Aerostar firmas› ortakl›¤›nda geliﬂtirilmekte olan CHHAPP, tamamen otonom bir yüksek irtifa zeplini. Projenin ilk prototipi olan HiSentinel, deneme
uçuﬂunu 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirdi.
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 kontrol edilen, insans›z ve havadan hafif olan bu araç,
Amerikan Kara Kuvvetleri’ne gerçek zamanl› gözetleme ve keﬂif hizmeti sunacak. 2008 y›l›nda DARPA’n›n sorumlulu¤undan
al›nan bu program, ﬂu an
Amerikan Kara Kuvvetleri
Uzay ve Füze Savunma Komutanl›¤› (U.S. Army Space
and Missile Defense Command / USASMDC) taraf›ndan yürütülüyor.
Boeing ve Skyhook firmala-

r›n›n ortakl›¤›nda geliﬂtirilmekte olan SkyHook JHL40 (Jess Heavy Lifter / Jess
A¤›r Yük Taﬂ›y›c›) sistemi
ise, baﬂar›l› bir helikopter
ve zeplin karﬂ›m› olarak görülüyor. Yaklaﬂ›k 40 ton yük
taﬂ›ma kabiliyetine sahip
olmas› planlanan araç, yak›t ikmali olmaks›z›n tam
yüklü halde 320 km menzile
ulaﬂabilecek. Sivil alandaki
enerji, maden ve taﬂ›mac›l›k
sektörlerinde hizmet vermesi beklenen JHL-40’›n,
askeri nakliye ihtiyaçlar›na
da cevap verebilmesi hedefleniyor. 302 m uzunlu¤undaki araç hakk›nda, 4
adet dev rotora sahip olmas› nedeniyle dünyan›n en
büyük helikopteri benzetmesi de yap›l›yor. Tüm bu
bat› merkezli çal›ﬂmalar›n

yan›nda Ruslar da boﬂ durmuyor. RosAeroSystems taraf›ndan tasarlanan Berkut
yüksek irtifa zeplininin, gözetleme görevlerinin yan›nda iletiﬂim arac› olarak da
hizmet vermesi planlan›yor.
23.000 m’lik irtifaya kadar
yükselebilecek bu zeplin,
daha sonra irtifas›n› koruyarak taﬂ›yaca¤› 1200 kg’l›k
iletiﬂim veya gözlem teçhizat› ile farkl› görevler icra
edebilecek. HL modeli 250
m uzunlu¤unda olacak Berkut, üzerindeki güneﬂ enerjisi panelleri sayesinde sa¤layaca¤› enerjisini, piller
sayesinde depolayabilecek.
Günümüzde daha çok reklâm amaçl› kullan›m› ile
kamuoyunun gündemine
gelen zeplin; iletiﬂim, turizm, zirai ilaçlama ve me-

teorolojik
araﬂt›rmalar
baﬂta olmak üzere di¤er ticari alanlarda da boy gösteriyor. Bombard›man görevleri ile ilk apoletlerini
takan ve özellikle denizalt›
savunma harbi ile gözetleme ve keﬂif gibi görevlerde
kullan›lan üniformal› zeplinler konusundaki süreç
ise, hava gemilerinin sahip
olduklar› avantajlara ra¤men daha yavaﬂ ilerliyor.
Fakat günümüz muharebelerinin her geçen gün artan
maliyet ve lojistik gereksinimlerine bir çözüm bulabilmek için yürütülen çal›ﬂmalar çerçevesinde yeni
zeplin projeleri ortaya ç›k›yor ve bu da gökyüzünün
dev gemilerine ilginin gelecekte daha da artaca¤›na
iﬂaret ediyor.
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‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda
Kritik Cephe:

‹ngiliz askerleri ‹talya cephesinde
hücuma kalkarken

‹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
kinci Dünya Savaﬂ›’n›n ilk
y›llar›nda Kuzey Afrika’n›n
hâkimiyeti için ‹ngiltere ile
mücadele eden, hezimetle
sonuçlanan Yunanistan iﬂgalini ise Almanya’n›n yard›m›
ile tamamlayabilen ‹talya, savaﬂ kendi topraklar›na s›çrad›¤›nda, Müttefik iﬂgal ordular› ile savaﬂmak yerine teslim olmay› tercih etmiﬂtir. Nitekim taraflar aras›nda Lizbon’da gerçekleﬂen gizli görüﬂmelerde teslim koﬂullar›n› karara ba¤layan ABD’li, ‹ngiliz ve ‹talyan temsilciler, 3
Eylül 1943’de Sirakuza’da anlaﬂmaya varm›ﬂlard›r.
Antlaﬂma hükümleri gere¤ince, ‹talya, Müttefikler’in talepleri karﬂ›s›nda her türlü
kolayl›¤› göstermeyi, donanmas›n› teslim etmeyi ve hiçbir

‹
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ﬂekilde Almanya’n›n yan›nda
savaﬂmamay› taahhüt etmiﬂtir. Bu de¤iﬂim, Müttefikler’in,
öncelikle “en zay›f halka”y›
imha etme planlar›n›n gerçekleﬂmesi aç›s›ndan ve askeri-politik yönden önemli bir
stratejik kazanç olmuﬂtur.
‹talya, 13 Ekim 1943’de, eski
dostu ve müttefiki Almanya’ya karﬂ› savaﬂ ilan etmiﬂtir.
‹talya’n›n savaﬂta taraf de¤iﬂtirmesi sonucunda bu ülkenin
topraklar›n› tek baﬂ›na savunmak zorunda kalan Almanlar,
Müttefikler’in kazand›¤› bu siyasi zaferin, askeri bir zafere
dönüﬂmesine izin vermemiﬂtir. 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 eksikliklerini iyi de¤erlendiren
Almanya, ‹talya’n›n önemli
bir bölümünü savaﬂ›n sonuna kadar elinde tutmay› baﬂarm›ﬂt›r. Roma’n›n kendisini arkadan hançerlemesi
karﬂ›s›nda derhal harekete
geçen Hitler, Mareﬂal Erwin
Rommel ve Mareﬂal Albert
Kesselring komutas›ndaki
13 tümeni ‹talya’ya sevk ederek eski müttefikini iﬂgal etmiﬂ; Milano ve di¤er ‹talyan
ﬂehirlerindeki Almanya karﬂ›t› gösterileri ise ﬂiddet kullanarak bast›rm›ﬂt›r. Alman
Ordusu, k›sa bir sürede Roma ve Napoli’yi de iﬂgal etmiﬂtir. ‹talya topraklar›nda
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1943 Eylül’ünde bir Müttefik ç›karma
gemisinden ‹talya’ya piyade ve ikmal
malzemesi indiriliyor.

daha önce konuﬂland›r›lm›ﬂ
15 Alman tümeni de, bu harekâta iﬂtirak etmiﬂtir.
Hava bombard›manlar› ile Alman askeri harekât›n› durdurmaya çal›ﬂsalar da bu giriﬂimlerinden beklenilen baﬂar›y› elde edemeyen Müttefikler, 3 Eylül 1943’de Calabria’n›n Reggio Bölgesi’ne; 9
Eylül 1943’de de Napoli’nin
güneyinde yer alan Salerno
ve Taranto’ya ç›karma yapm›ﬂlard›r. 12 Eylül 1943’de
ise Almanlar, gizli bir operasyonla Mussolini’yi Abruzzes
Da¤lar›’nda tutuklu bulundu¤u yerden kaç›rm›ﬂlard›r. Daha sonra Mussolini yönetiminde ‹talyan Sosyalist Cumhuriyeti’ni kuran Almanlar,
böylelikle ‹talya’n›n kuzeyinde kendi kontrollerinde bir
yönetim oluﬂturmuﬂlard›r.
Alman genelkurmay›, Mussolini’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 fawww.milscint.com
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Kesselring Faktörü

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 teslim al›nmas›n› veya imha edilmesini amaç edinmiﬂtir. Hitler, Mussolini’nin devrildi¤ini
Ukrayna’da ö¤renmiﬂtir. Alman komandolar›, sürpriz bir
bask›nla, Mussolini’yi, Führer’in Rastenburg’daki Wolfsschanze (Kurt ini) adl› karargâh›na gizlice getirerek ilk
plan› sorunsuz bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

© Bundesarchiv

Mareﬂal Kesselring kurmaylar›
ile birlikte
www.savunmahaber.com

‹talya’n›n Müttefikler taraf›na
geçmesine karﬂ›l›k olarak
Mussolini yönetiminde ‹talyan Sosyalist Cumhuriyeti’nin
kurulmas›n› sa¤layan Almanya, bu hamleyle muhtemel ‹talyan askeri direncinin
k›r›lmas›n›, halk ayaklanmas›n›n önlenmesini ve Alman
Ordusu’na karﬂ› sabotajlar›n
engellenmesini amaçlam›ﬂt›r. Asl›nda Alman istihbarat›,
savaﬂ motivasyonu ve azmi
eksik olan ‹talyan Ordusu’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 istifade eden Hitler, Mareﬂal
Rommel’i, Kuzey ‹talya’n›n
Alpler Bölgesi’ndeki kritik
kara yolu geçitlerini kontrol
vazifesi ile görevlendirmiﬂtir.
Buna mukabil Mareﬂal Kesselring, daha zor olan Güney
‹talya savunmas› ve ‹talyan
Ordusu’nun silahtan ar›nd›r›lmas› görevini üstlenmiﬂtir.
Mareﬂal Kesselring, bu maksatla Fransa’daki Alman 2’nci
Paraﬂütçü Tümeni’ni, Roma

yak›nlar›ndaki Ostia bölgesine kayd›rm›ﬂt›r. Mevcut kuvvetleri ile Müttefik ç›karmas›n› durduramayaca¤›n› bilen
Alman genelkurmay›, iﬂgal
kuvvetlerini, 2 kademeli olarak ‹talya topraklar›n›n co¤rafi derinliklerinde karﬂ›lamay› planlam›ﬂt›r. Düﬂman›
kuzey ve güney hatlar›nda
y›pratmay› amaçlayan Almanlar, düzenli bir geri çekilme harekât› icra edilmesine
ve kuzeye öncelik verilmesine karar vermiﬂtir. Almanlar,
yapt›klar› savunma planlar›
gere¤ince tesis ettikleri Gustav hatt› sayesinde, Müttefikler’i Güney ‹talya’da tutabildikleri ölçüde oyalamay›
amaçlam›ﬂt›r. Plana göre;
kademeli geri çekilme plan›
esnas›nda, köprüler ve geçitler imha edilirken askeri personelin Müttefik hava kuvvetleri taarruzlar›na karﬂ› direnebilmesini ve hayatta kalmalar›n› sa¤lanmas› hedeflenmiﬂ, 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 Kesselring taraf›ndan baﬂar› ile uygulanm›ﬂt›r. Nitekim Mareﬂal Kesselring, 30 ‹talyan generali ve 150 subay› esir
almakla beraber, silahlar›n›
b›rakmalar› halinde ‹talyan
askerlerine evlerine geri dönebilme hakk›n› tan›m›ﬂt›r.
Politik ve askeri aç›dan baﬂar›l› bir kriz yönetimi uygulayan Mareﬂal Kesselring’in bu
sayede Alman Ordusu’na kazand›rd›¤› savaﬂ ganimetinde
1 milyondan fazla tüfek,
10.000 tank ve z›rhl› araç ile
4500 savaﬂ uça¤› vard›r.

Müttefik Plan›
ﬁekilleniyor
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Sicilya Harekât› ile Kuzey Afrika’dan att›klar› Alman ve ‹talyan ordular›n› kendi topraklar›nda vurmaya baﬂlayan Müttefikler, savaﬂ› ‹talyan topraklar›na taﬂ›makla 2 önemli görevi gerçekleﬂtirmeyi hedeflemiﬂtir. Bu görevler; Almanya’n›n Rusya cephesine takviye askeri birlikler göndermesini engellemek ve NapoliRoma askeri meydanlar› ile
hava üslerinin al›nmas›d›r.

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

© Bundesarchiv

© ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›

HARP TAR‹H‹

Alman Panter tanklar› her cephede oldu¤u gibi ‹talya’da da Müttefikler’in kâbusuydu.

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 iﬂgal kuvvetlerinin ç›karma
bölgesine nakli sonras›nda

avlanma harekât›” olarak tan›mlam›ﬂt›r. Müttefik kuvvetler, ‹talya ‹ﬂgal Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na Orgeneral
Harold Alexander’i, ‹ngiliz
8’inci Ordu Komutanl›¤›’na
Orgeneral Bernard Montgomery’i ve 5’inci Amerikan Ordusu Komutanl›¤›’na ise Korgeneral 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 adalar›ndan kalkan bombard›man
uçaklar› ile yetinmek zorunda kalan Müttefikler, uçaklar›n›n s›n›rl› yak›t ile hedef
bölgesinde ancak 15 dakika
kalabilmesi yüzünden önemli bir k›s›tlama ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r.
‹talya’n›n iﬂgali, Orgeneral
Montgomery’nin emir ve komutas›ndaki ‹ngiliz 8’inci Ordusu’nun Messina Bo¤az›’ndan 3 Eylül 1943 tarihinde
icra etti¤i “Baytown Ç›karma
Harekât›”, çizmenin Taranto
Körfezi’nde ‹ngiliz 8’inci Ordusu’na ba¤l› 1’inci Hava ‹ndirme Tümeni’nin “Slapstick
Harekât›” ve Amerikan 5’inci
Ordusu’nun, Palermo sahillerine 9 Eylül 1943’de eﬂ zamanl› 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 ileri harekât› s›ras›nda ihtiyaç
duydu¤u ateﬂ deste¤inin, donanma ve kara topçusunun

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

yan› s›ra hava kuvvetlerine
ba¤l› bombard›man uçaklar›
taraf›ndan sa¤lanmas›n› gerektirmiﬂtir. Ayr›ca, Müttefik
iﬂgal ordusunun malzeme,
silah ve cephane ihtiyac›n›n,
nakliye gemileri ile Amerikan 15’inci Stratejik Hava
Kuvvetleri uçaklar›nca karﬂ›lanmas›n›n öngörülmesi, yeni iﬂgal edilen yerlere hava
meydanlar›n›n inﬂas›n› gerekli k›lm›ﬂt›r.
Artç› birlikler, 6 Eylül’de
Trablusgarp’tan takviye ‹ngiliz askerlerini, Kuzey Afrika’dan da ilave Amerikan askerlerini alarak asker say›s›n› 150.000’e yükseltmiﬂtir.
Müttefikler, “3 Günde Napoli” slogan› ile h›zla Roma’ya
do¤ru yol almay› öngörmüﬂlerdir.
Ancak, 8 Eylül 1943’de Alman Hava Kuvvetleri sert bir
direniﬂ ve hava bombard›man› baﬂlatm›ﬂt›r. 9 Eylül
1943’de, ‹ngiliz Ordusu,
“Slapstick” Harekât› gere© Amerikan Kara Kuvvetleri
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Müttefikler, ‹talya’n›n iﬂgali
için tahsis ettikleri kuvvetlerini, iﬂgal ettikleri Kuzey Afrika’dan getirdikleri yaklaﬂ›k
200.000 askerden oluﬂan yeni
birlikler ile takviye etmiﬂtir.
Savaﬂ›n genel askeri durumu
analiz edildi¤inde ise, Fransa’n›n kuzeyinden gelecek
iﬂgal harekât›na karﬂ› koyabilmek için haz›rl›k yapan Almanya, Rus K›z›l Ordusu’nun
do¤udaki ilerleyiﬂini durdurmak, 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 Adas›’ndaki askeri birliklerinin
Akdeniz suyolundaki lojistik
deste¤inin kesilmesine neden olurken hem de Balkanlar’da ‹talyan Ordusu’nun yaratt›¤› boﬂlu¤un kapat›lmas›
için takviye birlik bask›s›n›
artt›rm›ﬂt›r.
Balkanlarda
partizan kuvvetlerinin sürdürdü¤ü sabotaj ve direniﬂ
hareketleri, daralan co¤rafyada savunma imkânlar›n›n
çetin bir dönemece do¤ru
sürüklenmesine sebebiyet
vermiﬂtir.

Cassino cephesi Almanlar’›n ﬂiddetli direniﬂine sahne oldu.

¤ince, Taranto Deniz Üssü’ne
ç›karma yapm›ﬂt›r.
Buna karﬂ›l›k, ‹talyan Ordusu’nun Müttefikler saf›na kat›lmas› neticesinde, Taranto
Körfezi ile Malta Adas›’nda
üstlenen ‹talyan Deniz Kuvvetleri, gemileriyle birlikte 9
Eylül’de teslim olmuﬂtur.
Böylece Müttefikler, denizde
muharebeye girmeden ç›karma yapma avantaj›n› elde etmiﬂtir. Alman Ordusu’nun Salerno-Napoli bölgesinde sessizce beklemeyi tercih etmesi
sonucunda Müttefik askerleri,
önemli bir direniﬂle karﬂ›laﬂmaks›z›n k›y› baﬂ›n› kolayca
tutmuﬂtur. Mareﬂal Kesselring, 8 tümeninden 6’s›n›, Polla ﬂehrinin gerilerine çekmiﬂtir. 2 tümen ise Roma’da ihtiyatta b›rak›lm›ﬂt›r. 16’nc› Panzer Tümeni ise, Salerno Körfezi’nde örtme görevini alm›ﬂt›r. 700 muhrip ve ç›karma gemisinden oluﬂan Müttefik Donanmas›, 55.000 öncü askeri
karaya ç›karm›ﬂt›r.
Amerikan Ordusu, 240 mm’lik çekili
obüslerle 30 Ocak 1944’te Alman
mevzilerini bombalamaya haz›rlan›yor.

www.milscint.com

Almanlar Direniyor
8’inci Ordu, 16 Eylül’de ancak
300 km ilerleyebilmiﬂtir. Salerno’nun güneyinde, 5’inci Ordu ile birleﬂmiﬂtir. ABD askerleri ise, Paestum bölgesinde
çok sert bir Alman ateﬂiyle
karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. ‹ngiliz
kruvazörü “HMS Warspite” ve
ABD kruvazörleri “USS Philadelphia” ve “USS Savannah”
ciddi hasar görmüﬂtür. Müttefik taarruzu karﬂ›s›nda teknolojinin yard›m›na da baﬂvuran
Almanlar, muharebeler s›ras›nda Fritz X olarak da adland›r›lan güdümlü bombalar›n›
kullanma f›rsat› bulmuﬂtur.
Radyo kontrolü ile yönlendirilen Fritz X, 9 Eylül’de ‹talyan
savaﬂ gemisi Roma’n›n bat›r›lmas› ve 16 Eylül’de ‹ngiliz HMS
Warspite’nin hasara u¤rat›lmas› gibi baﬂar›lar›n alt›na imza atm›ﬂt›r.
Ancak Müttefikler, Alman direniﬂine karﬂ› hava kuvvetleri ile
donanma topçusunun icra etti¤i k›y› bombard›man›ndan istifade ederek, yo¤un örtme ateﬂi alt›nda ilerleyiﬂini sürdürmüﬂtür.
16 Eylül sabah› Almanlar, “Salerno” ve “Battipaglia” bölgelerinden, bir karﬂ› taarruz baﬂlatm›ﬂt›r. Alman Ordusu, Salerno ç›karmas›n›n yap›ld›¤›
Paestum mevziinde, ç›karma
birliklerine a¤›r kay›plar verdirmiﬂtir. 16’nc› Panzer Tümeni ile desteklenen bu karﬂ› sald›r›, ancak k›y› topçusunun
deste¤i ile etkisiz hale getirilebilmiﬂtir.

20 Eylül’de Alman paraﬂütçü
komandolar›, kendilerinden 30
kat üstün Müttefik ordusuyla
cesaretle çarp›ﬂarak karﬂ›
koymuﬂlard›r. Bu beklenmedik direniﬂ, Müttefikler’i fazlas›yla oyalam›ﬂt›r. 5’inci Ordu,
Napoli’ye, ancak ç›karman›n
3’üncü haftas› sonunda, 1
Ekim’de varabilmiﬂtir. Müttefikler’in kay›plar› ise 7000’i ‹ngiliz, 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 geçmelerine ra¤men, ancak 10 Aral›k
1943’de Moro Bölgesi’ne kadar ilerleyebilmiﬂtir. Ocak ay›n›n 2’nci haftas›nda, Müttefikler, Gustav hatt›na ulaﬂmay›
baﬂaramam›ﬂt›r. 22 Ocak
1944’de, 50.000 kiﬂilik ‹ngilizAmerikan 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-Nocera-Acerno bölgelerinde
Müttefikler ciddi kay›plar
vermiﬂtir. Mareﬂal Rommel,
Roma’n›n savunmas›n› çok
baﬂar›l› bir ﬂekilde sürdürmüﬂtür. 12-14 Aral›k 1943
tarihlerinde, Salerno mevziindeki Alman karﬂ› taarruzu,
Müttefikler taraf›ndan durdurulmuﬂtur. Amerikan Ordusu’nun 82’nci Hava ‹ndirme Tümeni, Alman ileri hatlar› gerisine, ilk gece 1300,
2’nci gece ise 2100 paraﬂütçü
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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.
www.savunmahaber.com

indirmek suretiyle Alman
z›rhl› birliklerinin sald›r›lar›n› etkisiz hale getirmiﬂtir.
Mareﬂal Kesselring, Anzio’ya
ç›karma yapan Müttefik birliklerine ciddi kay›plar verdirmiﬂtir. Anzio’da a¤›r bir
bedelle elde edilen baﬂar›,
Cassino Bölgesi St. Benedict
Manast›r›’na kadar sürdürülmüﬂtür. Bu manast›r› 254
uçakla, 576 ton bomba atarak tahrip eden Müttefikler,
Cassino’daki piyade taarruzunda çok say›da asker kaybetmiﬂtir. Nitekim 900 top ve
hava bombard›man›na ra¤men, Cassino’daki Alman direniﬂi k›r›lamam›ﬂt›r. 15 Mart
1944’de yeniden taarruz yap›lm›ﬂt›r. Buna ra¤men Cassino ancak 17 May›s 1944’de
al›nabilmiﬂtir. Müttefikler,
Roma’ya ancak 4 Haziran
1944’de ulaﬂarak ﬂehri iﬂgal
edebilmiﬂtir. Müttefikler, Alman Gustav hatt›n›, May›s
1944’de, “Anzio” ve “Monte
Cassino” muharebeleri sonras›nda aﬂabilmiﬂtir.
Roma’n›n 4 Haziran 1944’de
Müttefikler’in eline geçmesi
üzerine, Almanlar geri çekilerek, Kuzey Apenin Da¤lar›’nda “Gothic” savunma hatt›n› kurmay› baﬂarm›ﬂlard›r.
Müttefik Ordusu, ‹talya’n›n
Po Ovas›’na ancak 1945 ilkbahar›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 koordinasyon eksikleri, zorlu ‹talya
co¤rafyas› ve geri çekilirken
sabotaj taktiklerini büyük bir
ustal›kla uygulayan Almanlar’›n çetin direniﬂi ile birleﬂince, Alp Da¤lar›’n› siper
edinen Alman savunma stratejisinin 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 kay›plar› oldukça art›rm›ﬂt›r.
Nitekim 5’inci Ordu’nun kay›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 artmas›na yol açm›ﬂt›r. Nitekim
Orgeneral Montgomery de,
‹ngiliz Ordusu ile Salerno’ya
ç›karma yapan Amerikan Ordusu aras›nda iﬂ birli¤i olmad›¤›n› ve da¤l›k araziye yap›lan ç›karmada, savunma
avantaj›n›n Almanlar’a verildi¤ini ifade etmiﬂtir.
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DÜNYADAN
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.

AzerbaycanErmenistan
S›n›r›nda
Çat›ﬂma
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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 AzarbeycanErmenistan 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.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.

Military Science & Intelligence / MSI - ﬁubat 2009

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.

www.milscint.com

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

‹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›.

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 JongUn’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.
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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.
www.savunmahaber.com
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‹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
u bir katliam” diye baﬂl›yor söze,
devam›
çok
önemli: “‹srail’in yapt›¤› bu
katliam›n hedefi Filistin
de¤il, do¤rudan ABD Baﬂkan› Barack Obama ve
onun yeni politikalar›...”
Zaten strateji dedi¤imiz
“ﬂey” bu de¤il mi? Bir ﬂeyin
görünen yüzünün ötesindeki derinlikleri yakalama sanat›... ‹srail, Gazze’ye sald›rarak asl›nda nas›l Obama’ya sald›rm›ﬂ oluyor?
“Obama, seçim kampanyas›
ve sonras›nda sürekli, Oval
Ofis’e oturdu¤u andan itiba-

“B

ren, dünyadaki tüm sorunlara “görüﬂmeci” ve “uzlaﬂmac›” bir politika ile yaklaﬂaca¤›n›, yeni dönem politikalar›n›n daha “demokrat”
düzeyde olaca¤›n› söyledi.
Yani George W. Bush’un
“tek yanl› kararlara” ve “oldubittilere” dayanan, güvenlik kayg›lar›n› ön plana
ç›kartan politikalar›ndan,
biraz Bill Clinton dönemi
politikalara yönelme iﬂaretlerini verdi. ‹srail’in bu sald›r›s›, ﬂimdi, Orta Do¤u’daki
tüm cepheleri etkileyecek;
uzlaﬂmac› güçler, görüﬂme
aray›ﬂlar›n› çat›ﬂma ve as-
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keri çözümlere b›rakacak.
‹srail, özellikle Amerikan‹ran iliﬂkilerinin yumuﬂamas›n› istemiyor. Bu nedenle, Orta Do¤u’da bu katliam› yaratarak, muhtemel
tüm uzlaﬂma yollar›n› kapatm›ﬂ oldu. Barack Obama’n›n önüne ise kanl› bir
hesaplaﬂma içinde bir dünya, yükselen güvenlik kayg›lar› ile dolu bir bölge koydu.
Bundan sonra Obama yönetimi istese de istemese de
uzlaﬂmac› de¤il, askeri çözümleri ön planda tutan
“Bushvari” bir politikaya
zorlanacak”.

Bölgeyi
Nas›l Etkiler
“Uzman görüﬂüne” göre, ‹srail’in Gazze’de gerçekleﬂtirdi¤i bu katliamdan sonra
ortaya ç›kabilecek yeni Orta
Do¤u portresi ﬂöyle:
1. Sald›r›, Türkiye’nin arac›l›¤›nda süren Suriye-‹srail görüﬂmelerinin dinamitlenmesidir.
2. Bu nedenle, Orta Do¤u
gerginli¤i çok yak›nda Lübnan’a da s›çrayacak, bu ülkede bir dönem Türkiye’nin
aktif katk›lar›yla önlenmiﬂ
çat›ﬂmalar alevlenecektir.
3. Bu geliﬂmeler do¤rultusunda 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 bombalar, asl›nda Obama döneminde yaﬂan›lmas› büyük
olas›l›k olarak görülen Amerikan-‹ran yumuﬂamas›n›n
tam orta yerinde patlam›ﬂt›r.

www.milscint.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 sonucunda da komﬂumuzda yeni istikrars›zl›klar yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›r.
6. Ama as›l olarak bütün
bu geliﬂmelerin sonucunda Türkiye’yi, 2009 y›l›nda
zora sokacak geliﬂme, ‹s-

rail’in “Gazze provokasyonu” ile t›rmanacak ABD‹ran gerginli¤idir. Biz, y›llard›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
© Nixon Baﬂkanl›k Kütüphanesi
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bir süreci Türkiye’nin aktif
kat›l›m›yla yaﬂayabilirdi:
“Suriye-‹srail görüﬂmelerinde ilerleme sa¤lanabilir, bununla ba¤lant›l› olarak ‹ran,
uluslararas› camiada kabul
gören bir noktaya çekilebilir,
bu iki ana geliﬂmenin Irak,
Filistin ve Lübnan cephelerine son derece olumlu ve yumuﬂak etkileri olabilirdi.
Ama ‹srail’deki politikac›lar
bunun tam tersini tercih ettiler. 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 Suriye’yi bu provokasyondan
uzak tutmak, Kudüs’teki ﬂahinlerin istedikleri gibi hareket 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.”

Obama’n›n ‹ran’›
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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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Kriz Nabucco’yu Öne Ç›kard›
usya ile Ukrayna aras›nda patlak veren do¤algaz krizi bir kez daha Avrupa ülkelerini k›ﬂ ortas›nda titremeye mahkûm
edince, Türkiye’nin dünyadaki stratejik önemini art›racak
Nabucco Projesi önem kazand›.
Kafkasya ve Orta Asya’daki
do¤al gaz rezervlerini, Rusya’n›n boru hatt› sisteminden
alan ve bu altyap›y› kendi
enerji güvenli¤i aç›s›ndan yeterli bulan Avrupa Birli¤i
(AB), ilk kez Nabucco’nun
ciddi bir alternatif oluﬂturdu¤unu da düﬂünmeye baﬂlad›.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

R
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rta Do¤u’nun tüm cepheleri, Pakistan-Afganistan-Hindistan hatt›na kadar uzanan çok geniﬂ
bir co¤rafyada “yüksek kaynama noktas›na” do¤ru t›rman›yor. Türk toplumunun
yaﬂamakta oldu¤u “Gazze
sendromu”nu
anlamak
mümkün... Türk kamuoyu,

O

leri konuyla ilgili ortak tutum
belirlemeye teﬂvik ça¤r›s›nda
bulundu.
Zirvede söz alan Güler, Türkiye’nin enerji projeleri gerçekleﬂtirmedeki baﬂar›s›na
de¤indi ve Bakü-Ceyhan-Tiflis ve Bakü-Erzurum hatlar›ndaki Türk deneyimine istinaden, “Nabucco Projesi’ni
de gerçekleﬂtirmek mümkün” dedi.
Zirvede bulunamayan AB Komisyonu Baﬂkan› José Manuel Barroso, göndermiﬂ oldu¤u yaz›l› aç›klamada, gelecekte Avrupa’da enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› için ülkeler aras› dayan›ﬂman›n
önemini vurgulad› ve somut
ad›mlar›n at›lmas› gereklili¤i
üzerinde durdu.
Toplam 3300 km’lik boru hatt›yla Hazar gaz›n› Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaﬂt›rmay› amaçlayan Nabucco
Projesi’nin 8 milyar avroyu
aﬂan bir maliyetle hayata geçirilebilece¤i belirtiliyor.
AB Dönem Baﬂkan› ve Çek
Cumhuriyeti Baﬂbakan› Mirek
Topolanek, AB’nin Nabucco’yu “baﬂl›ca bir öncelik” olarak ilan etmesini önermiﬂti.

Nabucco Projesi’ne iliﬂkin zirveyi de¤erlendiren Nabucco
Gaz Boru Hatt› ﬁirketi Genel
Müdürü Reinhard Mitschek
de zirveyi “eﬂsiz bir f›rsat” olarak nitelendirdi ve toplant›da
projeye destek verilmesi beklentisini dile getirdi.
Topolanek zirvede, Nabucco'nun Rusya karﬂ›t› bir proje
olmad›¤›na vurgu yapt›. Vladimir Putin ile görüﬂtüklerini
bildiren Topolanek, Rusya'n›n Nabucco'ya karﬂ› olmad›¤› konusunda güvence
verdi¤ini söyledi ve “varolmayan bariyerler yaratmayal›m”
ça¤r›s›nda bulundu.
Topolanek, Nabucco’nun yak›n gelecekte gerçekleﬂece-

Kerkük’e Askeri Kuﬂatma
savaﬂ›n nerede olursa olsun,
masum sivillere ulaﬂmas›
karﬂ›s›nda -otomatik- olarak
ayn› tepkiyi veriyor. BosnaHersek, Kosova, Irak, Gazze
veya Somali... Fark etmiyor.
Ama Türkiye, “bir tek nokta-
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kan› Hilmi Güler’in yo¤un temaslar› da, hem Rusya’dan
Türkiye’ye akan do¤algaz›n
kesilmemesi hem de Nabucco’nun proje olarak h›zland›r›lmas› sürecine ba¤land›.
Nitekim tüm bu kriz ortam›nda Macaristan’›n baﬂkenti
Budapeﬂte’de gerçekleﬂtirilen acil Nabucco toplant›s›
bunun önemli bir kan›t›yd›.
Nabucco Zirvesi’ne, projeye
dahil ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan,
Avusturya ve Almanya’n›n yan› 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 Baﬂbakan› Ferenc Gyurcsany, Rusya-Ukrayna aras›nda yaﬂanan gaz anlaﬂmazl›¤› nedeniyle Avrupa’n›n do¤algaz s›k›nt›s› çekti¤ini ve ülkelerin
ma¤dur duruma düﬂtüklerinin alt›n› çizerek AB dönem
baﬂkanl›¤›n› yürüten Çek
Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu’nundan üye devlet-
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ya odaklan›p, d›ﬂ politikas›n›
tek cephede sürdürme” lüksüne sahip bir devlet de¤il.
Bak›n, biz Gazze için sokaklara 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 Tümeni, ani bir kararla Kerkük
çevresine yerleﬂmeye baﬂla-

d›. Kerkük’ün Irak’›n kuzeyindeki Kürt yönetiminin iki
önemli kenti Erbil ve Süleymaniye ile ba¤lant› noktalar›n› kontrol alt›na ald›.
2. 12’nci Tümen 9000 askerden oluﬂuyor. Yüzde 70’i
Arap, yüzde 20’si Kürt ve
yüzde 10’u Türkmen. Geliﬂmeye sert tepki gösteren Celal Talabani liderli¤indeki
Kürdistan Yurtseverler Birli¤i’ne ba¤l› peﬂmerge güçlerinin komutan› Mustafa Çavraﬂ, 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 rewww.milscint.com
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¤ine iliﬂkin inanc›n›n tam oldu¤unu söyledi ve Nabucco’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› sürerken Avrupa Parlamentosu
Yeﬂiller Grubu üyesi Claude
Turmes, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya krizi sonras› öneminin herkes taraf›ndan daha iyi alg›lanmaya baﬂland›¤›n› belirtti. Turmes, Türkiye’nin AB Gaz Koordinasyon
Grubu’na dahil edilmesi
ça¤r›s›nda bulundu.
Zirvede dünkü ikili görüﬂjimi s›ras›nda da 12’nci Tümen komutan›yd›. Kürtler ile
savaﬂt›, bu savaﬂlarda neden oldu¤u trajediler nedeniyle Baas rejimi y›k›ld›ktan
sonra tutukland›, 4 ay cezaevinde yatt›, sonra ç›kt›, ﬂimdi -nas›l olduysa- ayn› göreve 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 Dolajee’nin emrindeki Kürt askerleri ile birlikte Tikrit’e
kayd›r›lmas›, ayn› ﬂekilde tamam› Kürt ve Türkmenler’den oluﬂan 2’nci Tabur’un
da ayn› bölgeye gönderilmesi
dikkat çekti.
5. Irak Ordusu geçti¤imiz
A¤ustos ay›nda yine Kürtwww.savunmahaber.com

meler esnas›nda beliren ortak görüﬂ Nabucco’da çok
zaman kaybedildi¤i yolunda.
Uzmanlar Orta Asya ülkelerinin projeye ancak, Nabucco’nun arkas›nda AB devlet
fonlar›n› oldu¤unu görürlerse kat›lacaklar›n› vurguluyorlar.
Gözlemciler
Nabucco’ya
sempatiyle yaklaﬂan her
Orta Asya ülkesinin, Rus
nakil hatlar›na ba¤lanma
iﬂini riske att›¤›n›, bu ülkelerin e¤er Nabucco olmazsa, Rusya taraf›ndan da kara listeye al›nmaktan ve do¤al gazlar›n› ihraç edememekten korktuklar›n› tespit
ediyorlar.
ler’in kontrolündeki Hanakin kentine dönük harekât
gerçekleﬂtirmiﬂ, bunun sonucunda Kürt-Arap askeri
gerginli¤i patlak vermiﬂti.
Irak Ordusu’nun Kerkük kuﬂatmas› tansiyonu bir kez
daha savaﬂ noktas›na t›rmand›rd›.
Bütün bu geliﬂmeler, Irak’taki Sünni ve ﬁii Araplar’›n,
Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi sürecinde
Kürtler’e dönük gizli bir
planlar› oldu¤unu iﬂaret ediyor. Yani Türkiye, yak›n gelecekte Irak’›n kuzeyinde çok
ciddi riskler ile karﬂ›laﬂabilir.
Bugün, Gazze için içimiz yanarken yar›n, s›n›r›m›z›n hemen öte yakas›ndaki masum
insanlar› korumak gibi “a¤›r
bir görev” üstlenebiliriz.

ABD’de Yeni Dönem,
Yeni ‹simler, Politikalar
nin yeni Baﬂkan› Barack Obama’n›n yemin
etmesiyle baﬂlayan “yeni dönemde” biz
dünyal›lar “yeni önemli isimler” ile yaﬂama-

ABD’

ya al›ﬂaca¤›z.
Baﬂkan Yard›mc›s› Joseph Biden, D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton, 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 Dan›ﬂman Yard›mc›s› Douglas Lute.
Sadece Baﬂkan Obama de¤il, bu “kadro” önümüzdeki 4 y›l dünyan›n kaderini belirleyecek. Kolay iﬂ de¤il, “tek süper güçte görev 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 politikac›n›n d›ﬂiﬂleri bakan› olmas›. Joseph Biden tam 36 y›ld›r senatör! Kendini bildi bileli Senato D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi'nde görev yap›yor. Son Afganistan gezisi de d›ﬂ politikan›n belirlenmesinde “merkez karakter” olmakta kararl› oldu¤unu gösterdi. 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 üzerine gitmeyece¤im. Yeni baﬂkan Leon Panetta “iﬂkenceyi” önleyebilir 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›ndan 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 Afganistan-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 yeniden ﬂekillenebilir.
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ürkiye -nihayet- bir adet
nükleer santral yapmaya çal›ﬂ›yor ya, her kafadan 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 nükleer enerji sektörünü besleyen 3 ana ülke var: Kazakistan, Özbekistan ve Brezilya.
Uranyuma artan talep, zengin
yataklara sahip olduklar› bilinen K›rg›zistan ve Tacikistan’›n da devreye girmesine

T

neden olacak. Yani; günümüzde “dünya petrol dengelerinde” ön plana ç›kan bölge,
çok k›sa bir süre içinde “dünya nükleer dengelerinin stratejik zeminini” oluﬂturacak.
Sovyetler Birli¤i da¤›ld›¤›nda,
Kazakistan
topraklar›nda
Sovyet nükleer teknolojisi
ürünü çok say›da nükleer füze bulunuyordu. Yeni ve ulusal Kazak yönetimi, yani Nursultan Nazarbayev, büyük bir
ak›ll›l›kla bu füzeleri SALT-1
ve SALT-2 nükleer silahs›zlanma anlaﬂmalar› çerçevesinde hiç zorluk ç›kartmadan
Rusya’ya teslim etti. Rusya
da bu füzeleri ve nükleer baﬂl›klar›n› iﬂlemez hale getirdi.
Kazakistan bu nedenle dünyada “nükleer politikalar› ile
güvenilir bir ülke” konumunda de¤erlendiriliyor.
Ayn› ﬂekilde Brezilya ve Özbekistan da “tehlikeli bölgelere”
uranyum ihracat› yapmayan
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Nükleer Dengede Yeni Oyuncu

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 ülkeler olarak ABD ve Avrupa
ile uyumlu bir politika sürdürdükleri de biliniyor.
‹nsanl›k, petrol ve do¤algaz
medeniyetinin son döneme-

cinde. Sanayi devrimini bugünün biliﬂim devrimine dönüﬂtüren bu önemli enerji kaynaklar› tükenme, yerlerini alternatif enerji kaynaklar› ile
nükleer enerji alma yolunda.
Bu nedenle, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve K›rg›zistan, yak›n gelecekte petrolden çok, zengin uranyum kaynaklar› ile konuﬂulacaklar.
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