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IDEX ‹çin Biraz Daha Bekletece¤iz
Geride b›rakt›¤›m›z fiubat ay›n›n savunma sanayimiz aç›s›ndan en önemli etkinli¤i, 
Birleflik Arap Emirlikleri’nin baflkenti Abu Dhabi’de bu y›l 9’uncusu düzenlenen IDEX
Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar› oldu. 22-26 fiubat aras›nda düzenlenen fuara Türkiye, 
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n
himayelerindeki 37 Türk firmas› ve kuruluflu ile kat›ld›. MSI Dergisi olarak bafl›ndan 
sonuna kadar yerinde izledi¤imiz etkinlik kapsam›nda, savunma sanayimiz ad›na çok say›da
önemli geliflme yafland› ve baz› projelerde somut imzalar at›ld›.

Bu geliflmelerin bir bölümü günlük bas›na yans›d›. Fakat yaz›lanlar, böylesi büyük bir
kat›l›mda yaflanan geliflmelerin sadece çok küçük bir bölümüydü ve tabi ki geliflmeler 
bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Ancak 41’inci say›m›z›n bask› aflamas›na geldi¤imizde fuar henüz
tamamlanmad›¤›ndan, IDEX’e iliflkin detaylar› ve izlenimlerimizi gelecek say›m›za 
b›rakmak zorunda kald›k.

41’inci Say›m›z›n A¤›r Toplar›
Bu say›m›zda, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk A. Yarman’› konuk ettik. HAVELSAN
aç›s›ndan geride b›rakt›¤›m›z 2008 y›l›n› de¤erlendirdi¤imiz ve HAVELSAN’›n gelecek 
hedeflerinin yan› s›ra projelerin son durumlar› hakk›nda bilgi ald›¤›m›z Yarman, yeni nesil 
bir milli komuta kontrol sistemi gelifltirdiklerinin de müjdesini verdi. Baflta bu geliflme 
olmak üzere, GENES‹S Projesi’nin son durumu hakk›nda gelecek say›lar›m›zda detayl›
makaleler haz›rlayarak sizleri bilgilendirece¤iz.

Mart say›m›z›n bir di¤er konu¤u ise, gelifltirdi¤i yeni nesil niflangâhlarla muharebe sahas›nda
görev yapan piyadenin iflini oldukça kolaylaflt›ran Aimpoint firmas› oldu. Firman›n gelifltirdi¤i,
özellikle k›rm›z› noktal› niflangâhlar ve muharebe sahas›ndaki etkinlikleri hakk›ndaki 
sorular›m›z› firman›n Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Magnus Andersson yan›tlad›. ‹sveç’teki
tesislerini ziyaret etti¤imiz firman›n niflangâhlar› hakk›nda asl›nda daha anlat›lacak çok fley
var. Bunlar› gelecek say›lar›m›za b›rak›yoruz. Ancak her fleyin ötesinde, MSI ekibinin 
bir üyesi olsa da, hayat›nda hiç at›fl yapmam›fl bir arkadafl›m›z›n, bu niflangâhlar 
sayesinde att›¤›n› vuran bir niflanc›ya nas›l dönüfltü¤ünü yerinde gözlemlemek bizler için 
ilginç bir tecrübe oldu.

SIR’lar›n›z TÜB‹TAK UEKAE’ye Emanet
“SIR’lar TÜB‹TAK UEKAE’nin Korumas›nda” bafll›kl› özel haberimizde ise TÜB‹TAK UEKAE
mühendisleri taraf›ndan özgün olarak gelifltirilen kriptolu USB belle¤ini sizlere anlatt›k.
NATO’nun, tafl›nabilir güvenli bellek ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla açt›¤› ihale kapsam›nda,
“G‹ZL‹ ve alt›” gizlilik dereceli bilgilerin, bilgisayarlar aras›nda güvenli bir flekilde tafl›nabilmesi
amac›yla gelifltirilen SIR, hâlihaz›rda güvenlik ve ifllevsel uygunluk testlerinden baflar›yla
geçmifl durumda.

‹nsans›z su alt› araçlar› ve ülkemizde yap›lan çal›flmalar›n yan› s›ra kunda¤› motorlu 
uçaksavarlardan bahsetti¤imiz bu say›m›z›n en çok ilginizi çekece¤ini düflündü¤ümüz 
bir di¤er konu bafll›¤› ise, ASELSAN ve FNSS firmalar› taraf›ndan gelifltirilen uzaktan komutal›
kule sistemi. Bu proje, son y›llarda elde edilen baflar›larla kendine güveni gittikçe artan 
savunma sanayimizin, kullan›c› talebi olmaks›z›n ve tüm riskleri kendi öz kaynaklar› ile
üstlenerek projeler yürütebilecek seviyeye ulaflt›¤›n› da tart›flmaya yer b›rakmaks›z›n 
gözler önüne seriyor.

IDEX 2009 ve sektörden di¤er geliflmelerin yan› s›ra z›rhl› personel tafl›y›c›lar› ele alaca¤›m›z
özel dosyam›zla Nisan ay›nda yeniden birlikte olmak üzere. 

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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‹ngiliz meslektafl›n 
sorusu ciddi: “Yeni ABD
Baflkan› Obama’n›n ‹ran’a

dönük diyaloga dayal›
giriflimlerine Türkiye’nin
katk›s› olabilir mi?”
Erdo¤an’›n yan›t›, Türkiye’nin
flu anda Orta Do¤u’da
üstlendi¤i “bar›flç› misyonu”
sergileyen bir yaklafl›m
içeriyor:
“Biz her iki taraf›n da dilini
en iyi anlayan ülkeyiz. 
ABD bizim en yak›n 
müttefikimiz, stratejik
orta¤›m›z, NATO bünyesinde
son derece uyumlu bir
iliflkiler a¤›m›z var. ‹ran,
bizim komflumuz,
aram›zdaki ba¤lar as›rlar›n
derinli¤ine dayan›yor. ‹ran,
zaten, Bush döneminde de
Türkiye’nin bir köprü rolü
oynamas›na dönük
düflüncesini seslendirmiflti.

E¤er ABD-‹ran iliflkisinden
bütün dünyay› rahatlatacak
bir sonuç ç›kacaksa, bundan
en çok biz memnun oluruz
ve üzerimize düflen neyse
onu yapar›z.”
Pekiyi, Türkiye’nin Baflkan
Obama ile Tahran aras›nda
bir köprü rolü oynamas›ndan
tüm dünya aç›s›ndan net bir
sonuç ç›kabilir mi? Bunu da
“güvenilir kayna¤›m›za” sorduk:
“Bu, tamamen Obama’n›n
yak›n çevresindeki ekibe
ra¤men ataca¤› ad›mlara
ba¤l›d›r. Obama olumlu
yönde, Tahran ile kal›c› 
diyalogu arzu eden ad›mlar
atarsa baflar› gelir, bu
baflar›da da Türkiye’nin
katk›s› yüksek olur.
Baflbakan’›n da alt›n› çizdi¤i
gibi, Türkiye’nin “ortak dili”
iyi anlamas› burada çok
önemlidir.”

Amerikan Tercihi:
Ross
Asl›nda, ABD D›fliflleri
Bakan› Hillary Clinton’un,
Dennis B. Ross’u Basra
Körfezi ve Güneybat›
Asya’dan Sorumlu Özel
Temsilci olarak atamas›,
belki de Obama yönetiminin
gelecekte Erdo¤an tarz› bir
portreye daha çok ihtiyaç
duyabilece¤inin de ilk iflareti
olarak tan›mlanabilir.
Dennis B. Ross, ABD’nin
yetifltirdi¤i ender diplomasi
ustalar›ndan biri olarak
tan›mlan›yor. “Baba” Bush
döneminde D›fliflleri
Bakanl›¤› Politik Planlama
Daire Baflkan›, Clinton 
döneminde ise Baflkan’›n
Orta Do¤u Özel Temsilcisi
görevlerini yapt›. James
Baker, Warren Christopher
ve Madeleine Albright gibi

d›fliflleri bakanlar› ile çal›flt›,
kariyerini sürekli yükseltti.
1995 y›l›nda, ‹srail-Filistin
aras›ndaki Bat› fieria-Gazze
fieridi Geçici Anlaflmas›’n›n
mimar›, ‹srail-Ürdün Bar›fl
Anlaflmas›’n›n ana karakteri
ve ‹srail-Suriye “ilk
temaslar›n›n” mimar›
oldu¤unu söyleyelim,
anlay›n...

Ama Bir Sorun Var
Bütün bu “parlak kariyerin”
d›fl›nda, ifl Orta Do¤u’ya 
gelip dayand›¤›nda Dennis B.
Ross’un ciddi soru iflaretleri
de var: Washington’daki
Musevi Lobisi’nin flemsiye
örgütü olarak tan›mlanan
Amerika-‹srail Kamu ‹flleri
Komitesi (American-Israel
Public Affairs Comittee /
AIPAC)’›n kurucular›ndan.
Clinton döneminde 
“özel temsilci” olarak Orta
Do¤u’da mekik diplomasisini
sürdürürken Filistinliler

Türkiye’nin
Artan Önemi
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n, Mardin 
mitingi program› çerçevesinde uça¤›nda iki de 
yabanc› muhabir var... ‹ngiltere’nin önde gelen 
yay›n organlar›ndan The Guardian’›n muhabirinin
sordu¤u bir soruya Baflbakan’›n verdi¤i yan›t, 
gelece¤e dönük Türk d›fl politikas›n›n ana 
stratejisini ortaya koymas› aç›s›ndan önemliydi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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taraf›ndan, “ayn› anda iki
devlete, ABD ve ‹srail’le
çal›flmay› baflaran bir 
diplomat” olarak
tan›mlanm›flt›. Filistinliler,
ABD’nin masaya getirdi¤i
bütün “yeni” önerilerin, 
‹srail heyeti taraf›ndan
“önceden bilinmesinden”
duyduklar› rahats›zl›¤› aç›kça
dile getirmifllerdi.
Dennis B. Ross, diplomatik
geçmiflindeki bu ciddi
“flüpheler” ile flimdi, Obama
yönetimi ile ‹ran aras›nda
yaflanabilecek diplomasiyi
idare edecek!
Üstelik ‹srail’deki
“flahin”lerin, bir ABD-‹ran
görüflmesini asla 
istemedikleri bir ortamda.
Dennis B. Ross’ un Basra
Körfezi zemininde özellikle

‹ran’la bafllat›lmas› 
planlanan yeni giriflimler
döneminde yarataca¤› bu
riskin Türkiye taraf›ndan
dengelenmesi yüksek
olas›l›kt›r.
Nitekim ABD yönetiminin,
Orta Do¤u’da önem verdi¤i
iki müttefiki Türkiye ile 
‹srail aras›nda patlak veren
“Gazze gerginli¤i” s›ras›nda
yüksek so¤ukkanl›l›k 
göstermesi, özellikle, 
‹srail gibi çok yak›n müttefik
karfl›s›nda Türkiye’yi 
kaybetme riski yaratacak
ad›mlar atmamas› önemlidir.
Yaflan›lan geliflmeler 
sonras›nda Türkiye’nin
ABD’den a¤›r bask›
görece¤ini tahmin edenlerin,
Baflkan Obama’n›n Orta
Do¤u Özel Temsilcisi 
George Mitchell’in son
Ankara ziyaretinden ortaya
ç›kan tablodan etkilenmifl
olmas› gerekir.
ABD yönetimi, Orta 
Do¤u’da kal›c› çözümlere
ulafl›labilmesi için
Türkiye’nin aktif kat›l›m›na
ihtiyaç duyuldu¤unu aç›k 
bir flekilde ifade etti.
Baflbakan Erdo¤an’›n, 
bu yaklafl›m›, “Hamas’›
d›fllayan hiçbir yaklafl›m
kal›c› olamaz” diyerek
yan›tlamas› ve bu yaklafl›ma
Obama yönetiminden net 
bir tepki gelmemesi de
bölgenin gelecekteki 
flekillenmesi aç›s›ndan

dikkat çekicidir.
Belki, ABD ve Avrupa,
M›s›r’›n, Hamas’› terörden
uzaklaflt›rma gayretlerinin
sonuçsuz kald›¤›n›, bu
örgütü normallefltirme
görevinin Türkiye’de olmas›
gerekti¤ine inanmaktad›r.
Bütün bunlara bir de 
ABD askerinin belli bir
takvim ile Irak’tan çekilmesi,
buna karfl›l›k Afganistan
sorununun yükselmesi
sürecini de ekledi¤inizde
Türkiye’nin dünya aç›s›ndan
stratejik öneminin art›fl›n›
gözlemlemektesiniz 
demektir.
Çünkü Türkiye’siz bir Irak 
ve Afganistan gerçekten
düflünülemez.
So¤uk Savafl y›llar›,
Türkiye’nin do¤u ile bat›
aras›nda “köprü” görevi
üstlendi¤i yolundaki genel
analizler ile geçti.
Bunun ne kadar› do¤ruydu,
ne kadar› Türkiye’ye rota
verme amaçl›yd› tam 
olarak bilemeyiz.

Ama Amerikal› strateji
uzmanlar›n›n, “Büyük 
Orta Do¤u” ad›n› verdikleri
genifl co¤rafyada yaflan›lan
geliflmeler, Türkiye’nin bu
rolünün her geçen gün
önemli bir gerçe¤e
dönüfltü¤ünü gösteriyor.
‹ran cephesi,
Filistin cephesi,
Irak cephesi,
ve Afganistan…
Dünya bu dört s›cak 
noktada ne yapaca¤›n›
düflünürken, Türkiye’nin
hepsinde en aktif oyunculardan
biri olmas› bir tesadüf olarak
de¤erlendirilebilir mi?
Hay›r…
Koflullar ne olursa olsun,
Türkiye, bu bölgelerde
varl›¤›n› hissettirmek ve
kredibilitesini yüksek 
tutmak zorunda olan bir
devlettir…
ABD Baflkan› Barack
Obama’n›n, önümüzdeki 
dört y›l içinde Ankara’n›n
ad›n› çok iyi ezberleyece¤i
bir döneme do¤ru ilerliyoruz.

Türkiye-‹srail ‹liflkileri
Nereye Gidiyor?
Türk “hariciyesi”nin efsanevi ismi, merhum ‹hsan Sabri
Ça¤layangil ile tan›flma, hatta bir masada yemek yeme flans›n›
yakalam›fl bir gazeteciyim. O yemekte yapt›klar› analizlerden birini
asla unutamam. Aksine, Türk d›fl politikas›n›n flekillenmesinde 
her zaman önemli bir faktör olarak de¤erlendiririm. Sormufltum,
“Bat› Türkiye’nin nereye kadar güçlenmesine izin verir” diye…
Yan›t›, “Yunanistan’› ezmeyecek, ‹srail’i tehdit etmeyecek kadar”

olmufltu. Türkiye, özellikle merhum ‹smail Cem ile, dönemin Yunanl› meslektafl› Yorgo Papandreu aras›nda do¤an iyi iliflkiler sonras›nda bütün
dünya ve Atina’ya, “Yunanistan’› hiçbir konuda ezmeye niyeti olmad›¤›n›” gösteren bir çizgide politika sürdürüyor; o alanda kafam›z rahat…
Acaba, Baflbakan Erdo¤an ile ‹srail Cumhurbaflkan› Peres aras›nda yaflan›lan son Davos tart›flmas› sonras›nda Kudüs’te insanlar “bir tehdit
alg›lamas›” yafl›yorlar m›? Olabilir… Bu tür “tehlikeli” bir ruh halinin düzeltilmesi yine bizim elimizdedir. Çünkü Bat›’n›n Orta Do¤u 
stratejisinin iki önemli aya¤›n› oluflturan Türkiye ve ‹srail aras›ndaki kal›c› kriz, kimsenin asla görmek istemedi¤i bir gerçektir. Asl›nda 
bu iki devleti birbirine ba¤layan ortak kavramlar bütünü de buna uzun süre izin vermez. Ankara ve Kudüs’te sa¤duyunun devreye girece¤i 
bir sürecin en k›sa zamanda bafllamas› kaç›n›lmazd›r. Siyaset tarihi “demokrasi ile yönetilen” devletlerin kal›c› krizler yaflad›¤›n› yazm›yor.
Bu kural san›r›z Türkiye ve ‹srail için de geçerlidir.
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Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uça¤› Projesi
(Meltem-3)’de ana alt yüklenici olarak görev alan Türk

Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi), bu proje kapsam›nda
tedarik edilmesi planlanan ATR-72 uçaklar› üzerinde edindi¤i
tecrübelerini s›n›rlar›m›z›n ötesine tafl›maya haz›rlan›yor.
‹talyan Silahl› Kuvvetleri’nin deniz karakol uça¤› ihtiyac› 
kapsam›nda 4 adet ATR-72-600 uça¤›n›n TUSAfi taraf›ndan
modifiye edilmesine yönelik olarak, TUSAfi ile Alenia
Aeronautica aras›nda sözleflme görüflmeleri bafllad›. 
Halen devam eden görüflmelerin olumlu sonuçlanmas› 
durumunda, program dâhilindeki ilk uça¤›n A¤ustos 2010 
tarihinde TUSAfi tesislerine gelmesi planlan›yor. 
4 uça¤›n tamam›n›n modifikasyon ifllemlerinin ise 2013 
y›l›n›n Temmuz ay›na kadar tamamlanmas› hedefleniyor.
Alenia Aeronautica yetkilileri, 4 adet ATR-72’nin gerekli 
modifikasyonlar›n›n TUSAfi taraf›ndan gerçeklefltirilmesi için
‹talya’dan da yeflil ›fl›k yak›ld›¤›n› belirtiyor. Konuya iliflkin

müzakerelerin halen devam etti¤ini kaydeden yetkililer, 
bu karar›n al›nmas›nda TUSAfi’›n ATR-72’ler üzerindeki
deneyiminin yan› s›ra maliyet unsurunun da etkili oldu¤unu
vurgulad›.

Ülkemizin en önemli bilim
ve e¤itim kurumlar›ndan

birisi olan ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ), savunma
sanayisine yönelik önemli 
bir ö¤renci giriflimine ev
sahipli¤i yap›yor. Çeflitli
fakültelerden ö¤rencilerin
bir araya gelmesi ile 
kurulan Savunma
Teknolojileri Kulübü
(SAVTEK), mühendislik

eti¤ini temel alan, dinamik,
çal›flkan ve hem ülkemizde
hem de dünyadaki savunma
sanayileri konusunda bilinçli
ö¤renci topluluklar› 
oluflturmay› amaçl›yor.
SAVTEK, geliflmifl savunma
sanayilerine sahip olan
ülkelerin bugün bulunduklar›
noktaya gelebilmelerindeki

baflar› formüllerinden birisi
olan üniversite-sanayi ifl
birli¤ini yurdumuzda da öne
ç›karmay› hedefliyor. 
“Savunma Sanayi Nereye
Kofluyor?” bafll›¤› alt›nda
gerçeklefltirilen ilk söylefli
etkinli¤inin ard›ndan
SAVTEK, ilerleyen dönemde
de savunma sanayisinde
görev alan çeflitli uzman,
firma yetkilisi ve askeri 
personeli ‹TÜ bünyesinde

a¤›rlamay› ve bununla 
birlikte seminer, çal›fltay,
konferans, teknik gezi gibi
birçok önemli çal›flmay›
gerçeklefltirmeyi planl›yor.
Bu çal›flmalar› ile 
SAVTEK, Türk Savunma
Sanayisi’nin ihtiyaç duydu¤u
ifl gücünün daha ö¤rencilik
y›llar›nda tecrübe 
kazanmas›n› en önemli
amaçlar›ndan biri olarak
belirlemifl durumda.

“Link 16 Birlikte Çal›flabilirlik Projesi Sözleflmesi”,

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve Savunma

Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.fi. (STM) aras›nda 20

fiubat 2009 tarihinde törenle imzaland›. Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar ve STM Genel Müdürü Recep 

Barut taraf›ndan imzalanan sözleflmeyle, baflta M‹LGEM

olmak üzere genifl bir yelpazede, çok say›da savunma 

projesinde görev alan STM, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n

günümüz a¤ merkezli muharebe sahas›na uyumunu

sa¤layacak önemli bir projeyle daha ad›ndan söz ettirmeye

haz›rlan›yor. Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyac›n›n

karfl›lanmas› amac›yla bafllat›lan Link 16 Birlikte

Çal›flabilirlik Projesi’nde, ana yüklenici olarak STM, 

alt yüklenici olarak ise ABD’li Lockheed Martin firmas›

görev al›yor. Bu proje sayesinde, TSK unsurlar›n›n 

Link 16 taktik muhabere kabiliyetinin ulusal ve uluslararas›

alanda en etkin flekilde kullan›lmas› ve bu kabiliyete sahip

di¤er unsurlar ile birlikte çal›flabilirlik seviyesinin 

yükseltilmesi amaçlan›yor.

Link 16 Birlikte Çal›flabilirlik Projesi çerçevesinde, TSK

bünyesindeki 17 adet farkl› platform için gerekli birlikte

çal›flabilirlik sistem mühendisli¤i süreçleri, yaz›l›m ve 

veritaban› araçlar› deste¤i ile uygulanacak. Söz konusu

uygulamalar›n yan› s›ra Link 16 analiz, test ve simülasyonlar

ile ilgili gerekli alt yap›lar da kurulacak. Ayr›ca, TSK’n›n

ihtiyaç duyaca¤› taktik seviye muhabere ile ilgili her türlü

simülasyon, test ve denemenin yap›lmas›na imkan verecek

iki adet Sentetik Yer Birlikte Çal›flabilirlik Test Ortam› ve

analiz laboratuvarlar› kurularak TSK altyap›s›na

kazand›r›lacak. Yaklafl›k 5 y›l sürecek olan Link 16 Birlikte

Çal›flabilirlik Projesi hayata geçti¤inde, TSK’n›n sahip

oldu¤u taktik seviye muhabere altyap›s› modernize 

edilecek, bu sayede de milli ve çok uluslu harekâtlarda 

TSK unsurlar›n›n etkinli¤i en üst seviyeye ç›kacak.

ATR-72 TUSAfi’tan Sorulacak 

‹TÜ’den Savunma Sektörüne Yeni Soluk

Link 16 ‹çin ‹mzalar At›ld› 
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Komflumuz Bulgaristan’›n NATO’ya uyum çal›flmalar›
kapsam›nda Belçika’dan sat›n ald›¤› iki savafl gemisi, 

9 fiubat 2009 tarihinde Zeebrugge deniz üssünde 
gerçeklefltirilen törenle Bulgar Donanmas›’na kat›ld›.
Belçika Donanmas›’nda 1978 y›l›ndan beri görev yapan
F910 Wielingen f›rkateyninin ismi “Verni” olarak 
de¤ifltirilirken, 1989 y›l›ndan beri hizmette olan M922
Myosotis may›n tarama gemisinin yeni ad› “Tsibar” oldu.
Teslim al›nan gemiler, Eylül 2008 tarihinden beri
Belçika’da NATO standartlar›nda e¤itim gören Bulgar
mürettebat taraf›ndan, bundan sonra yeni evleri olacak
olan Karadeniz k›y›s›ndaki Varna deniz üssüne getirildi.
Gemilerden ilki olan F911 Westdiep f›rkateyni, geçti¤imiz
dönemde “Gordi” ad›yla Bulgar Donanmas›’na kat›lm›flt›.
Belçika Donanmas›’n›n kullan›m d›fl›na ç›kard›¤›, 
2 genel maksat f›rkateyni ve 1 may›n tarama 
gemisinin transferini kapsayan 
sözleflmenin tutar› ise 
50 milyon avro idi.

Oshkosh firmas›,
Amerikan Ordusu’ndan

477 milyon dolarl›k yeni bir
siparifl ald›¤›n› duyurdu. 
25 fiubat 2009 tarihinde
yap›lan aç›klamada, 1350
adet HEMTT A4 kamyonunu
ve 1000 adet PLST treylerini
kapsayan son anlaflma ile
firman›n Amerikan Ordusu
için kesinleflen siparifl
bedelinin 2,1 milyar dolara

ulaflt›¤› belirtildi. Geçti¤imiz
ay Amerikan Ordusu’ndan
yeni siparifller alarak moral
bulan firma, tank çekici araç
pazar›ndaki iddial›
modeli M1070
HET’in yeni ver-
siyonunun da
tan›t›m›n›
gerçeklefltirdi.
HET A1 olarak
adland›r›lan

araç, baflta motor sistemi
olmak üzere, performans ve
konforu art›c› birçok yenilikle
dikkat çekiyor. Araçta, 
515 kW (700 BG) gibi önceki
versiyondan çok daha yüksek

güç üreten 
bir motor 

ve Allison 4800SP 
transmisyonu kullan›lmakta.
Di¤er göze çarpan yenilikler
ise, koltuklar›n de¤ifltirilmesi,
klima sisteminin standart
hale getirilmesi ve sürücü
kabinine üçüncü bir kap›n›n
eklenmesi. 

Bulgaristan’a ‹kinci El Gemi

Oshkosh’tan Yeni M1070 HET
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Alt K›taya Dördüncü 
Nesil F-16
Hindistan’›n 126 adet yeni nesil çok rollü savafl uça¤›n›n

al›m›n› kapsayan MRCA ihalesi kapsam›nda Lockheed

Martin taraf›ndan teklif edilen F-16IN Super Viper, Aero

India 2009’da tan›t›ld›. F-35 ve F-22 için gelifltirilen birçok

teknoloji ile donat›lmas› öngörülen F-16IN’nin, seçildi¤i

takdirde dünyan›n en geliflmifl dördüncü nesil savafl uça¤›

olarak Hindistan’›n tüm operasyonel ihtiyaçlar›n›

karfl›layabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip olaca¤›

belirtiliyor. Uça¤›n en dikkat çekici özelliklerinden birisi

ise, Northrop Grumman üretimi APG-80 AESA radar› 

ile donat›lacak olmas›. General Electric üretimi 

F110-132A motorunun sa¤lad›¤› 142 kN itki ile yüksek bir

performansa ulaflmas› beklenen uça¤›n dikkat çeken

di¤er özellikleri de, a¤ ortam›nda muharebe yapabilme

kabiliyeti, yeni kokpit yap›s› ve geliflmifl bir elektronik

harp sistemi ile donat›lacak olmas›.
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F-35 fiimflek II savafl uçaklar› için Pratt & Whitney 

firmas› taraf›ndan gelifltirilme çal›flmalar› devam eden

F135 motoru, geçti¤imiz ay tam güçle gerçeklefltirilen

k›sa mesafeden kalk›fl ve dikey inifl (STOVL) testlerini de

baflar›yla tamamlayarak tarihi bir dönemeci daha geride

b›rakm›fl oldu. 8 y›l ve 11.000 saatlik bir gelifltirme

sürecinin ard›ndan bu noktaya gelen F135’in gelifltirme

çal›flmalar›n›n sona ermesi ile birlikte baflta ABD olmak

üzere, 8 ülkenin envanterine girmesi öngörülüyor.

Yaklafl›k 178 kN’luk itifl gücüne sahip olan F135, 

art yanmas›z ses üstü seyir kabiliyeti sunmas›yla dikkat

çekiyor. Pratt & Whitney yetkilileri, gelifltirme sürecinde

halen F-22 Raptor uçaklar›nda kullan›lan F119 

motorundaki teknolojik birikimden yararlan›lan F135’in,

teknolojik anlamda bugüne kadar hizmete girmifl en üstün

motor olaca¤›n› iddia ediyor. Pratt & Whitney cephesinde

bu geliflmeler yaflan›rken, F-35 için GE/Rolls-Royce

ortakl›¤› taraf›ndan gelifltirilen alternatif motor F136’n›n

testlerine de ocak ay›n›n sonlar›nda baflland›.

F-35 Motorlar› 
Tam Gaz

Kazakistan Savunma
Bakanl›¤›, Rusya’dan

uzun menzilli S-300 hava
savunma füze sistemi
al›nmas›na karar verildi¤ini
aç›klad›. 19 fiubat 2009 
tarihinde yap›lan 
aç›klamada, Kazakistan
Ordusu’nun devam eden
modernizasyon çal›flmalar›
kapsam›nda, her biri 4 adet
füze rampas›ndan oluflan 
10 adet S-300 bataryas›n›n
oluflturulmas›n›n planland›¤›
ve söz konusu al›m ile
ülkenin hava savunma imkan
ve kabiliyetlerinin önemli
oranda artaca¤› ifade edildi.
S-300 füzelerinin en son 
versiyonu olan ve

Kazakistan’›n da almay›
planlad›¤› S-300PMU2
Favorit sistemi, uçak ve seyir
füzelerine ilave olarak 
balistik füzelere karfl› da
etkili olabiliyor. Yaklafl›k 
200 km menzile sahip olan
sistem, 10.000 ila 27.000 m
irtifa aral›¤›ndaki hava
hedeflerini atefl alt›na 
alabiliyor. Kazakistan 
yetkilileri, S-300’lerin daha
geliflmifl versiyonu olan 
S-400 Triumph hava savunma
füze sisteminin ise yak›n
gelecekte al›m›n›n söz
konusu olmad›¤›n› aç›klad›.
Buna gerekçe olarak da, söz
konusu sistemin maliyetinin
çok yüksek olmas› gösterildi.
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Kazakistan S-300 Al›yor
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Polonya Savunma Bakanl›¤›’n›n k›y› savunma amaçl› 
kullan›m için verdi¤i 800 milyon Norveç kronu de¤erindeki

siparifl ile 2009’e h›zl› bir girifl yapan NSM (Naval Strike
Missile) güdümlü mermisinin at›fl denemeleri devam ediyor.
Norveç’in Kongsberg firmas› taraf›ndan gelifltirilen NSM, 
31 Ocak tarihinde ABD’nin California eyaletindeki test
sahas›nda gerçeklefltirilen denemelerden de tam not ald›.
Test sahas›ndan atefllenen 1 adet NSM, hedef noktaya
ulaflmadan önce planlanan mermi yolunu baflar› ile izledi. 
Bu s›rada çok say›da manevra gerçeklefltiren füze, bu 
kapsamdaki kabiliyetlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. 

Türk Deniz Kuvvetleri’nin de envanterinde olan Penguin
güdümlü mermileri ile ad›n› tüm dünyada duyuran
Kongsberg, ilk olarak Norveç Donanmas›’n›n Nansen s›n›f›
f›rkateynleri ile Skjold s›n›f› hücum botlar›n› yeni nesil
NSM’ler ile donatacak. Polonya’ya yap›lacak teslimatlar›n ise
48 ay içerisinde tamamlanmas› öngörülüyor.
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NSM 2009’a H›zl› Girdi

Bir dönem neredeyse
rakipsiz oldu¤u Hint

pazar›nda art›k ABD, Avrupa
ve ‹srail firmalar› ile rekabet
etmek zorunda kalan Rusya,
Aero India 2009 Fuar›’nda
eski unvan›n› geri alabilmek
için kat›lm›fl gibiydi. 

Fuarda MiG-35 savafl
uça¤›n› sergileyen firma,
Hindistan’›n 126 adet yeni
nesil savafl uça¤› al›m› için
açt›¤› MRCA ihalesindeki
rakipleri; F-16IN, 

F/A-18E/F, JAS-39 Gripen
NG, Rafale ve Eurofighter
Typhoon’a gözda¤› verdi.
So¤uk Savafl y›llar›n›n
efsanevi uça¤› MiG-29
Fulcrum’lar›n en geliflmifl

versiyonu olarak 
nitelendirilebilecek MiG-35,
yönledirilebilir itki sistemi
ve yaklafl›k 160 km menzilli
Zhuk-AE AESA radar› ile
dikkat çekiyor. Zhuk-AE’nin
en önemli özelli¤i ise 30
hedefi ayna anda takip 
edebilmesi ve içlerinden 
6 tanesine füze 
ateflleyebilmesi. Uzun
y›llard›r savunma sistemleri
alan›nda Rusya ile 
önemli iflbirli¤i projelerine
imza atan Hindistan, 
halen lisans alt›nda; 
Mi-17V-5 genel maksat
helikopterlerini, Su-30MKI
savafl uçaklar›n› ve 
T-90S ana muharebe 
tanklar›n› üretmeye devam
ediyor.

MiG-35’ten Rakiplerine Gözda¤›
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Türk Deniz Kuvvetleri’nde hizmette bulunan Gabya 
(eski Perry) s›n›f› f›rkateynlerin MK 92 at›fl kontrol 

sistemlerinin FMS kapsam›nda modernizasyonuna yönelik
olarak Amerikan Donanmas› ile Lockheed Martin aras›nda 
bir anlaflma imzaland›. 17 fiubat 2009 tarihinde kamuoyuna
aç›klanan anlaflma kapsam›nda yap›lacak çal›flmalar 
neticesinde, Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) hava 
savunma füzelerinin Gabya s›n›f› f›rkateynlerden
atefllenebilmesi mümkün olacak. RIM-7 Sea Sparrow hava
savunma füzelerinin de¤iflen tehdit alg›lamalar›na yönelik
iyilefltirilmifl versiyonu olan ESSM füzeleri, deniz yüzeyinin
hemen üzerinden uçarak hedefine yaklaflan yeni nesil
güdümlü mermilere karfl› gelifltirildi. MK 41 dikine f›rlatma
sistemi ile birlikte düflünüldü¤ünde, söz konusu 
modernizasyonun Gabya’lar›n hava savunma imkan ve
kabiliyetlerini önemli ölçüde artt›rmas› bekleniyor.
Günümüzde 9 ülke, MK 92 at›fl kontrol sistemini seçmifl
bulunuyor. Aralar›nda f›rkateyn, korvet ve güdümlü mermi 
hücumbotlar›n›n da yer ald›¤› 125’den fazla gemi, 
MK 92 at›fl kontrol sistemi ile donat›lm›fl durumda.

Robotik sistemler
alan›nda dünyan›n önde

gelen üreticilerinden olan
QinetiQ, 9 fiubat 2009 
tarihinde yapt›¤› aç›klama ile
TALON serisi robotlara yeni
bir üyenin daha eklendi¤ini
duyurdu. TALON IV olarak
adland›r›lan araç, büyüyen
boyutlar› ve zorlu arazi
koflullar›ndaki hareket
kabiliyeti ile dikkat çekiyor.
Hizmete girdi¤i 2000 y›l›ndan
bu yana genifllemeyi
sürdüren TALON ailesi,
baflta may›n temizleme ile
patlay›c› madde imha olmak
üzere, tehlikeli madde
arama, keflif ve istihkâm gibi
farkl› görev tan›mlar›na
yönelik olarak gelifltirilmifl

küçük, orta ve büyük 
boyutlardaki robotlardan
olufluyor. Günümüzde
Amerikan Ordusu’nun
envanterinde bulunan
TALON serisi robotlar›n
önemli bir bölümünün,
Afganistan ve Irak’ta görev
yapan birlikler taraf›ndan
kullan›ld›¤› ifade ediliyor. 
Bu robotlar a¤›rl›kl› olarak
kara may›nlar› ile yol
kenar›na yerlefltirilmifl 
patlay›c›lar›n tespit ve
imhas›nda kullan›l›yor.
Halen Amerikan Ordusu
envanterinde, farkl›
amaçlara yönelik olarak
gelifltirilmifl yaklafl›k 2500
adet TALON serisi robot
bulunuyor. 

Gabya’lar ESSM’ye
Haz›rlan›yor

TALON Ailesi Geniflliyor

Eurofighter’›n 
En Uzun Yolculu¤u
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Hindistan’da düzenlenen Aero India 2009’da boy 

göstermek için yola ç›kan Eurofighter Typhoon, bu

ülke topraklar›na bir ilki gerçeklefltirerek ulaflt›. 4 fiubat

2009 tarihinde 1 adet A310 MRTT tanker uça¤› eflli¤inde

Almanya’daki üslerinden kalkan 4 adet Eurofighter,

Birleflik Arap Emirlikleri’nde verdikleri bir günlük molan›n

ard›ndan 5 fiubat günü Hindistan’daki Yelahanka Hava

Kuvvetleri Üssü’ne indi. Bu yolculu¤u ilginç k›lan,

Almanya’dan Birleflik Arap Emirlikleri’nin baflkenti Abu

Dhabi’ye gerçeklefltirilen 8 saat 30 dakikal›k yolculu¤un

Eurofigter’lar›n bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i en uzun

mesafeli uçufl olarak kay›tlara geçmesiydi. Hindistan’a

ulaflan Eurofighter’lar, 11-15 fiubat tarihleri aras›nda

gerçeklefltirilen Aero India 2009 s›ras›nda nefes kesen 

gösteriler icra ederek Asya K›tas›’ndaki havac›l›k

merakl›lar›n›n da gönlünü fethetmeyi baflard›. Gösteri 

program›n› sorunsuz tamamlayan uçaklar, fuar›n sona

ermesiyle birlikte yine A310 MRTT eflli¤inde 

Almanya’daki üslerine geri döndü.
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Dünyan›n motor ve
tahrik sistemi alan›nda

önde gelen üreticilerinden
olan Almanya’n›n 
Tognum firmas›, Kore
Cumhuriyeti’nde 65,5 milyon
avroluk yeni bir sözleflmenin
alt›na imza att›. 12 fiubat
2009 tarihinde duyurulan
anlaflma, Kore Cumhuriyeti
Ordusu’nda hizmete girmesi
öngörülen 428 adet K9
Thunder kunda¤› motorlu
obüsü için ilave motor ve
yedek parça tedarikini
kaps›yor. Sözleflme 
kapsam›nda tedarik 
edilecek 735 kW 
(985 BG) güç üreten 
MTU MT 881 Ka-500 
dizel motorlar›n›n, 
4 y›l içerisinde teslim
edilmesi hedefleniyor.
Tognum, 1998 y›l›nda 

bu yana K9 Thunder’lar için
MTU MT 881 Ka-500 serisi
motorlardan toplam 
1206 adet siparifl alm›fl
bulunuyor. Firma, Kore
Cumhuriyeti’ndeki 
faaliyetlerine 1990’l› y›llarda
K1 ana muharebe tanklar›
için teslim etti¤i MB 871
motorlar› ile bafllam›flt›.
Taraflar›n bu projedeki
baflar›l› ifl birli¤i, 
Kore’nin MT 881’lere
yönelmesinde önemli bir 
itici güç oldu. 

K9’lara ‹lave MTU Siparifli
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Hindistan Uçaklar›n›
Ukrayna Modernize Edecek

Hindistan Hava 
Kuvvetleri’nin An-32 

hafif nakliye uça¤› filosunu
modernize etmek için açt›¤›
ihaleyi Ukrayna kazand›. 16
fiubat 2009 tarihinde Aero
India 2009 Fuar›’nda 
aç›klanan ve Hindistan Hava
Kuvvetleri’nin envanterinde
bulunan 105 adet AN-32 hafif
nakliye uça¤›n› kapsayan

ihale, her iki ülke yetkilileri
taraf›ndan da savunma 
alan›nda ikili ifl birli¤ini çok
ileri boyutlara tafl›yacak bir
karar olarak nitelendiriliyor.
Antonov ASTC firmas› 
taraf›ndan üretilen 
AN-32’ler, yine ayn› firma 
taraf›ndan üretilen AN-26
hafif nakliye uçaklar›n›n 
geliflmifl versiyonu olarak 

biliniyor. Her tür hava 
koflulunda uçabilecek 
flekilde tasarlanan 
AN-32’ler, a¤›rl›kl› olarak 
k›sa ve uzun mesafelerde
hafif yüklerin tafl›nmas›nda
kullan›l›yor. Halen bu 
uçaklardan 300 kadar›, 
dünya genelindeki çok say›da

sivil ve askeri kullan›c›n›n
envanterinde hizmet vermeyi
sürdürüyor. Gelecekte, 
bu uçaklardan kullan›m
ömürlerinin sonuna 
yaklaflanlar›n da, benzer 
flekilde modernizasyonunun
gündeme gelebilece¤i 
belirtiliyor.

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n yeni nesil hava savunma füze sistemi Sea Viper,

4 fiubat 2009 tarihinde gerçeklefltirilen ikinci test at›fl›n› da sorunsuz tamamlad›. 

Test at›fl›, deniz yüzeyinin hemen üzerinden yaklaflan güdümlü bir mermiyi simüle eden

Mirach insans›z hedef uça¤›na karfl›, bir adet Aster 15 hava savunma füzesinin atefllenmesi

ile bafllad›. Atefllenen füzenin, kendisinden beklenen manevralar› yaparak insans›z hedef

uça¤›n› vurmay› baflarmas›yla birlikte, gelifltirme sürecinde önemli bir dönüm noktas› 

daha geride b›rak›ld›. Yak›n bir zamana kadar PAAMS (S) olarak isimlendirilen Sea Viper,

‹ngiliz Donanmas›’n›n yeni nesil Type 45 Daring s›n›f› hava savunma muhriplerine entegre

edilmek üzere gelifltiriliyor. Halen 30 km menzilli Aster 15 füzelerinin atefllenebildi¤i sis-

temin, gelecekte 100 km menzilli Aster 30 füzelerinin de envantere girmesi ile muharebe

sahas›ndaki bir görev kuvveti veya ticari gemilerden oluflan bir konvoya bölge hava 

savunmas› sa¤lamas› öngörülüyor.

© Hindistan Savunma Bakanl›¤›

Almanya’n›n kara 
sistemleri alan›ndaki

dünya markas› KMW, baflta
Alman Ordusu olmak üzere,
çok say›da ordu taraf›ndan
uzun y›llard›r baflar›yla
kullan›lan Leguan serisi
seyyar köprü sistemini
modifiye etti. Firmadan
24 fiubat 2009 tarihinde
yap›lan aç›klamada,

Leguan sisteminin art›k 
istenildi¤inde her biri 14 m
uzunlu¤a sahip iki köprü
tafl›yabilece¤i ifade ediliyor.
Elektronik kontrol sistemine
sahip olan ve sadece
1 personel taraf›ndan
kumanda edilen Leguan,
26 m uzunlu¤a sahip bir

köprüyü 5 dakika gibi k›sa
bir sürede kullan›ma haz›r
hale getirebiliyor. MLC 80
yük tafl›ma kategorisinde
olan köprü, bu yap›s›yla
Leopard 2 serisi ana
muharebe tanklar› da dâhil
olmak üzere, muharebe
sahas›ndaki her tür paletli

ve tekerlekli arac›n geçifline
imkân tan›yor. Leguan
sistemi, aralar›nda Alman
Ordusu’nun da yer ald›¤›
birçok kullan›c› taraf›ndan
Leopard 1 ve Leopard 2 ana 
muharebe tanklar› flasisi
üzerine yerlefltirilmifl
bulunuyor. Ancak sistem,
kullan›c›n›n harekât
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
farkl› araç flasileri üzerine

de kolayl›kla entegre
edilebiliyor.  

KMW Leguan’› ‹ki Parçaya Ay›rd›

Sea Viper Sorunsuz ‹lerliyor
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Ümit BAYRAKTAR: Faruk Bey, öncelikle

HAVELSAN aç›s›ndan 2008 y›l›n›n genel

bir de¤erlendirmesini yapabilir misiniz?

Dr. Faruk A. YARMAN: Art›k hesaplar›m›z
tamam› ile netleflti. HAVELSAN’›n flirket
genelinde tutturdu¤u baflar›l› perfor-
mans›n, 2008’de de devam etti¤ini görü-
yoruz. HAVELSAN’›n Türkiye’nin rakip-
siz yaz›l›m ve sistem evi olmas› kuflku
götürmedi¤i gibi varl›¤›m›z uluslararas›
arenada da kuvvetle hissediliyor. 2000’li
y›llar›n bafllar›nda 20-30 milyon dolar
olan sat›fllar›m›z, sistematik bir yükse-
liflle 2008’de 200 milyon liray› aflm›fl du-
rumda. Yeni y›la girerken ifl hacmimiz
800 milyon dolara yaklaflm›flt›, çal›flan
say›m›z ise 1200 civar›nda idi.
fiirketimiz, özellikle simülasyon sistem-
leri, deniz savafl sistemleri, hava savun-
ma sistemleri ve yönetim bilgi sistemle-
ri grubunda geliflmeye devam ediyor.
2008’in en güzel sürprizi; HAVELSAN’›
var eden Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi
(HvBS) Projesi’nin, bütün vecibeleri ye-
rine getirilmifl olarak kesin kabulünün
al›n›p, garantisinin de tamamlanm›fl ol-
mas›. Öte yandan halen devam eden Ba-
r›fl Kartal› Projesi’nde yapt›¤›m›z 100
milyon dolarl›k teslimat›n ötesinde, 200
milyon dolara varan ifl hacmimiz oldu.
Sadece deniz savafl grubumuzun elin-
deki ifl yükü 400 milyon liran›n üzerinde-
dir. Simülasyon grubu ise ifl hacminde
200 milyon liray› zorluyor.
Bu arada flirket içinde yatay entegrasyo-
nu, flirket d›fl›nda da stratejik partnerle-
rimiz ile piyasa bar›fl›n› sa¤lad›k. Yine il-
ginç geliflmelerden biri de geçti¤imiz y›l

bafllatt›¤›m›z flirket eti¤i ile yönetim kül-
türü çal›flmalar›m›z›n flirket genelinde
oturmas› oldu.
31 Ekim 2008 tarihinde HAVELSAN,
geçti¤imiz y›l ç›kar›lan 5746 say›l› arafl-
t›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin des-
teklenmesi kanunu, Ar-Ge teflvik yasas›
ile Ar-Ge merkezini kuran ilk 3 flirketten
biri oldu.

HAVELSAN’da ayr›ca, bütün birimlerin,
ayn› hedeflere yönelmesini sa¤lamak
için flirket içinde yukardan afla¤› hiza-
lanmay› sa¤layan “Balanced Scorecard”
uygulamas›na geçtik. Verimlili¤i artt›r-
mak ve bilgi yönetimini güçlendirmek
için 2009 bafl›ndan itibaren de flirket
içinde doküman yönetim sistemi
kullan›m›n› bafllatt›k.
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Bu say›m›zda, bir Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV) kuruluflu olan 

HAVELSAN’›n Genel Müdürü Dr. Faruk A. Yarman’›

konuk ediyoruz. Art›k savunma sektöründe dünya

devi firmalar›n çekilecekleri alanlarda yer alma 

ya da bu alanlarda onlarla ifl birli¤i yapma sürecinin

geldi¤ine inand›¤›n› söyleyen Yarman ile geride

b›rakt›¤›m›z 2008 y›l›n› de¤erlendirdik ve 

HAVELSAN’›n gelecek hedeflerini konufltuk. Yarman,

MSI Dergisi arac›l›¤›yla yeni nesil bir milli komuta

kontrol sistemi gelifltirdiklerinin de müjdesini verdi…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Küresel Pazar›n 
Yeni Markas›:

HAVELSAN

GENES‹S Pogram› kapsam›nda, savafl yönetim sistemi uygulama yaz›l›mlar›n›n bak›m› ve gelifltirilmesi, donan›m üretimi ve gemi entegrasyonu konular›nda
kazand›¤› tecrübeler ›fl›¤›nda, 3’üncü gemiden itibaren tüm yaz›l›m / donan›m ve entegrasyon faaliyetleri HAVELSAN sorumlulu¤unda yürütülüyor.
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Tematik olarak bakacak olursak; C4ISR
ve simülasyon sistemleri ile yönetim
bilgi sistemlerinde, gerçekten küresel
pazarda rekabet edebilir olgunluk düze-
yine eriflti¤imizi düflünüyorum. Bu alan-
lardaki proje yönetim ve mühendislik
süreçlerimiz sürekli gelifliyor. Ayn› pa-
ralelde, flirket içi insan kaynaklar›m›za
yönelik iddial› bir e¤itim program› sür-
dürüyoruz. Bir yanda teknik ve teknolo-
jik aç›dan insan kaynaklar›m›z› gelifltiri-
yor ve onlar› al›nm›fl projeler ile Ar-Ge
etkinliklerinde de¤erlendiriyoruz. Öte
yandan da sürekli gerçeklefltirdi¤imiz
yönetim reformlar› ile kurumsallaflma

alan›nda dev ad›mlar at›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR:

Projelerle ilgili sorulara

geçmeden önce, 

ekonomik kriz hakk›ndaki düflüncelerinizi

bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Dr. Faruk A. YARMAN: Ekonomik krizin
savunma sektörünü vurmas› beklenmi-
yordu. Öyle de oldu. Biz tehdidi f›rsata
çevirerek operasyonlar kanad›nda ciddi
yönetim reformlar› yapt›k. Bu yüzden,
do¤rusunu isterseniz kriz söylemi beni
hiç heyecanland›rm›yor. Makro ekono-
mik göstergelerdeki alarm›n, illa da
her flirketin mikro ekonomik gösterge-
lerine yans›mas› beklenmemeli. ‹yi yö-
netilen bir flirket daima daha verimli ve
daha etkin olmaya çabalamal›d›r. Vak›-
a o ki, Türk Savunma Sanayisi nerede
ise as›rlard›r hayal edilen bir yükselifl
içerisinde. TSKGV’nin bir flirketi olarak
HAVELSAN, bu ulusal hamlede biliflim
kolunda üzerine düflen görevi yerine
getiriyor.
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Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN’›n 

2009 y›l›nda gerçeklefltirmesi muhtemel

ihracat faaliyetleri neler olacak?

Dr. Faruk A. YARMAN: 2009 y›l› için onay-
lanan bütçemizde, sat›fl seviyemiz 300
milyon liran›n üzerinde öngörüldü. Bu
rakamda ihracat hedefimiz ise yüzde
30’un üzerindedir. ‹fl hacmimize baka-
cak olursan›z, bu hedeflerin hiç de hayal
ürünü olmad›¤›n›, üst yönetim ve
TSKGV’ye yap›lm›fl ciddi bir taahhüt ol-
du¤unu görürsünüz.
HAVELSAN’›n kuvvetli yap›s› ile öngörü-
len bütçe hedefleri için 1 liral›k kredi
kullanmaya dahi ihtiyac›m›z olmayacak.
Faaliyet kar›m›z yüzde 5’i, flirket karl›l›-
¤›m›z ise yüzde 10’u zorluyor olacak.
Üstelik çok iddial› bir de Ar-Ge progra-
m› koyduk. Çünkü inan›yoruz ki, sürdü-
rülebilir rekabet üstünlü¤ü olsa olsa
teknolojik yeteneklerimiz ve üstün sü-
reçlerimizin sentezi ile baflar›labilir.
Kore Hava Kuvvetleri için Elektronik
Harp Test ve E¤itim Sahas› (EHTES) Sis-
temi kurulmas›na iliflkin uzun süredir
devam eden ihracat projemizde sözlefl-
me imzalanma aflamas›na oldukça yak-
laflt›k. Meflhur EHTES’imizin geçen y›l

imza törenini yapamad›k ama baflta Mil-
li Savunma Bakan›m›z, Savunma Sana-
yii Müsteflar›m›z ve EHTES’in kullan›c›s›
olan Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n
katk›lar› ile bu y›l baharda nefleli bir im-
za töreni yapabiliriz. Hatta imzalar er-
ken at›l›rsa IDEF’i bile beklemeden tö-
ren yapabiliriz.
Ayr›ca, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne As-
keri Kurumsal Bilgi Sistemi’nin kurul-
mas› için görüflmelerimiz devam ediyor.
Yine büyük çapl› çal›flmalar›m›zdan bir
di¤eri olan Gemi Entegre Savafl ‹dare
Sistemi (GENES‹S) kapsam›nda geliflti-
rilen HAVELSAN çözümlerinin ihracat›
için de çal›flmalar›m›z yo¤un bir flekilde
devam ediyor. Bu çal›flmalar›m›z›n 2009
içinde somut projelere dönüflmesini
bekliyoruz.
Bunlar›n yan› s›ra NATO NC3A projeleri-
ne teklif veriyoruz. Stratejik plan›m›zda
yer alan hedef bölgelerde yerel ve ulus-
lararas› ifl birlikleri ile teklif çal›flmala-
r›m›z da devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Ar-Ge projeleriniz ve

son durumlar› hakk›nda okuyucular›m›za

neler söyleyebilirsiniz?

Dr. Faruk A. YARMAN: HAVELSAN Ar-
Ge’ye son y›llarda artan oranlarda ciddi
kaynak ay›r›yor. Geçen y›l 10 milyon lira
üzerinde Ar-Ge yat›r›m› yapt›k. Bunun
önemli bir k›sm› simülasyon sistemleri
ve yönetim bilgi sistemlerinde y›¤›lm›flt›.
Bir taraftan TÜB‹TAK Teknoloji ve Yeni-
lik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEY-
DEB) di¤er taraftan da kendi öz kaynak-
lar›m›z ile çal›flmalar yapt›k. Yap›lan ça-
l›flmalar›n özünde, daha önceleri her
yeni projenin kendi ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda yapt›¤›m›z gelifltirme yaklafl›m›
yerine; ürün hatlar› kurarak, yeni proje-
lerde haz›r HAVELSAN biliflim modülle-
ri kullanma fikri yatmaktad›r.
Bu ba¤lamda, örne¤in deniz savafl sis-
temleri entegratörlü¤ü misyonumuz
do¤rultusunda, yeni nesil bir milli ko-
muta kontrol sistemi gelifltirdik. ‹lk sü-
rümünü bu y›l›n bahar›nda potansiyel
müflterilerimize gösterece¤iz.
Keza simülasyon sistemleri alan›nda
platform simülasyon modellerinin ya-
n›nda bir de müflterek görev kuvveti ha-
rekat› modellenmesi ve simülasyonu
(MGKMOS) gibi projelerimiz var. Bu ara-
da bitirilen HvBS Projesi’nden esinlene-
rek ihraç maksatl› askeri bilgi sistemle-
ri modülleri gelifltirdik. Galiba ilk büyük
sat›fl›m›z› da yapmak üzereyiz.
Yönetim bilgi sistemleri alan›nda kamu
iktisadi teflekküllerinin otomasyon pro-
jeleri için kaynak yönetim ve elektronik
üniversite için standart modüller gelifl-
tirildi. Bunlarla ilgili olarak gelecekte
alaca¤›m›z projelerde uygulama gelifl-
tirme sürelerini k›saltmak, kuraca¤›m›z
bilgi sistemlerinin güvenilirli¤ini artt›-
r›rken maliyetini düflürmek gibi hedef-
lerimiz var.
Geçen y›l TEYDEP projeleri aç›s›ndan ne
yaz›k umdu¤umuzu bulamad›k. Görüntü
Analizi ve Otomatik Hedef Takip Sistemi
(GAOHTS) Projesi kapsam›nda Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin önderli-
¤inde yap›lan yar›flmada, Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ASELSAN
ve SDT firmalar›n› içine alan ifl ortakl›¤›-
m›z›n önerisi, ne yaz›k ki TÜB‹TAK tara-
f›ndan onaylanmad›. GAOHTS projesi
bildi¤iniz gibi çeflitli frekans bantlar›nda
çeflitli menzillerden gelen sensör (SAR,
IR, Uydu, vs.) bilgilerini veri füzyonu yo-
luyla birlefltirdikten sonra iflleyerek
görsel istihbarat sa¤lamay› amaçl›yor.
Bu projede özellikle ODTÜ’nün katk›s›
görüntü iflleme alan›nda üzerinde çal›-
fl›lan çeflitli metotlar› projemize uygula-
makt›r. Sanayiciler ise daha endüstriyel
etkinliklerle uzman bilgi, karar, tan›m-
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GENES‹S ile donat›lan 2'nci gemi
olan TCG Giresun (F-491)

f›rkateyni, Aksaz Deniz Üssü'nden,
deniz haydutlu¤una karfl› harekat

icra edece¤i Somali'ye 17 fiubat
2009'da u¤urland›.
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lama ve kullan›c› arayüzü ile veri taban›-
n› oluflturacak. Tabi temel sorun tüm
paydafllar›n uzmanl›k alanlar› bir yana
bu sistem sonuç itibar› ile taktik sahada
tan›mlanmas› beklenen; uçak, gemi, te-
sis ve benzeri unsurlar› tefrik edecek ol-
mas›. Arkadafllar›m›z TÜB‹TAK’›n onay›
için gerekli düzenlemeleri yap›yorlar,
umar›m yinelenen müracaat›m›z mak-
bul olur.

Ümit BAYRAKTAR: Korea Aerospace 

Industries (KAI) ile bu firma taraf›ndan

üretilen uçaklar›n simülatörlerinin 

tasarlanmas› ve üretilmesine iliflkin 

bafllat›lan çal›flmalar hangi aflamaya 

geldi?

Dr. Faruk A. YARMAN: Kore Cumhuriyeti
ile iliflkilerimiz geçen y›l da çok yo¤un
devam etti. Hat›rlars›n›z, baflar›yla ta-
mamlad›¤›m›z CN-235 Kore simülatö-
rünün kabulünün üzerinden geçen süre
ile garanti dönemini de geride b›rakt›k.
CN-235 ve F-4 2020 simülatörü ile bafl-
layan kalfal›k dönemimiz HELS‹M ile
beraber ustal›k dönemine dönüflmüfl
bulunuyor. Art›k uluslararas› pazarda
rakiplerimizin çekindi¤i ve bizi kendi ta-
k›mlar›na almak istedi¤i bir flirket olu-
yoruz. Hal böyle olunca, özellikle temel
e¤itim uça¤› ihalesini kazanan KAI’nin
üretece¤i KT-1 uça¤›n›n Temel E¤itim
Uçak Simülatörü (TESIM) ad› verilen si-
mülatörünün fizibilitesi tamamland›.
fiimdi de kontrat aflamas›nday›z. Bu
arada ifl birli¤i içinde oldu¤umuz KAI’nin
tüm hava platformlar› simülatör ihtiyac›
için HAVELSAN simülatörlerini kullan-
mas›n› tavsiye ediyoruz. 

Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN’›n 

simülatör sistemlerine iliflkin 

sürdürdü¤ü çal›flmalar›n ulaflt›¤› 

noktay› de¤erlendir misiniz?

Dr. Faruk A. YARMAN: HELS‹M ile usta-
l›¤› yakalayan HAVELSAN, art›k dünya
pazarlar›nda küresel flirketlerin de
korkulu rüyas› haline gelmifltir. Bize
bu imkân› sa¤layan Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›m›za, Kara ve Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›m›za ve SSM’ye flükranla-
r›m›z› sunmay› borç biliriz. Hele hele
son Savunma Sanayii ‹cra Komite-
si’nde al›nan kararla COUGAR’›n da
HELS‹M kapsam› içine al›nm›fl olmas›,
bizim uluslararas› arenada da yolumu-
zu açm›fl bulunuyor. Ard›ndan F-16 ve
T-38 (ARISIM) simülatörleri geliyor. Bu
grubumuz art›k Türkiye’de öncü, yan
sanayi ile bütünleflmifl, dünyada kor-
kulan, çekinilen bir teknolojik güç ha-
lini alm›flt›r. Örne¤in ticari ve askeri si-
mülasyon sektöründe dünyan›n önde
gelen araflt›rma firmalar›ndan olan
“Global Industry Analysts, Inc.” tara-
f›ndan Mart 2008’de yay›mlanan “A
Global Strategic Business Report
03/08” bafll›kl› raporda; HAVELSAN,
dünyan›n 12 büyük firmas› aras›nda
gösterilmifltir.

Ümit BAYRAKTAR: GENES‹S Projesi 

çerçevesinde HAVELSAN’›n yapm›fl 

oldu¤u çal›flmalar›n son durumu 

hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Dr. Faruk A. YARMAN: GENES‹S Projesi,
asl›nda yeni milenyumda HAVELSAN’a
yeni bir ufuk kazand›rm›flt›r. Eskiden bir
tek hava kuvvetleri a¤›rl›kl› olan portföyü-
müz, flimdi ikinci büyük müflterimiz konu-
mundaki deniz kuvvetleri ile tamamlanm›fl
bulunuyor. HELS‹M de kara kuvvetlerini
hedef ald›¤›na göre, art›k HAVELSAN’›n
müflteri de¤il uzmanl›k odakl› bir flirkete
dönüfltü¤ünü söyleyebiliriz. GENES‹S h›z-
land›. Üçüncü geminin teslimat› ile bera-
ber HAVELSAN komuta kontrol yaz›l›mla-
r›nda olgunluk potas›na gelmifltir.
Bu noktada, güncel bir konuyu burada
bir kez daha vurgulamak gere¤ini hisse-
diyorum. Gururla alt›n› çizmek isterim
ki; Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi
karar›yla Somali’deki korsanl›k faaliyet-
lerine karfl› mücadele etmek için olufl-
turulan uluslararas› deniz gücünde gö-
revlendirilen Türk Deniz Kuvvetleri’ne
ait TCG Giresun f›rkateyninin seçilme-
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18 Aral›k 2008 tarihinde toplanan son Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nde, COUGAR helikopterlerinin de
HELS‹M kapsam› içine al›nmas›na ve HAVELSAN ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na karar verildi.
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sindeki en önemli etken, GENES‹S ile
donat›lm›fl olmas›d›r. Hat›rlanaca¤›
üzere TCG Giresun, HAVELSAN taraf›n-
dan GENES‹S modernizasyonuna tabi
tutulan ikinci gemi idi.
GENES‹S Projesi’ndeki baflar›m›z kardefl
flirketimiz ASELSAN ile M‹LGEM projesin-
de kurdu¤umuz ifl ortakl›¤› ile taçlanm›fl
bulunuyor. TSKGV disiplini içerisinde iki
kardefl flirket bundan böyle su alt› ve su
üstü platformlarda rekabet etmeyecek,
dayan›flma içinde olacakt›r. Bu felsefe di-
¤er milli flirketlerimizi ürkütmemeli, aksi-
ne heyecanland›rmal›d›r. Çünkü savunma
sektöründe HAVELSAN’›n büyüme mode-
li yerli yan sanayi ile kuraca¤› kal›c› ifl bir-
liklerine dayand›r›lm›flt›r. Endüstriyel ilifl-
kileri yönetim felsefemiz denizalt›larda,
ç›karma gemilerinde ve di¤er su plat-
formlar›nda özenle uygulanacak.

Ümit BAYRAKTAR: Söz firma 

ifl birliklerinden aç›lm›flken, 

HAVELSAN’›n alt yüklenici olarak 

birlikte çal›flt›¤› yabanc› firmalarla 

iliflkilerinin hangi seviyeye ulaflt›¤›n› 

söyleyebilir misiniz?

Dr. Faruk A. YARMAN: Yukar›da da belirt-
ti¤im gibi küresel pazarda markalaflma
sürecimiz devam ede dursun, yüksek
rekabet gücümüz ile büyük oyuncular›n
dikkatini çekiyoruz. GENES‹S’in üçüncü
ülkelere pazarlanmas›nda Raytheon,
hava kuvvetlerinin kaynak yönetimi ve
muhabere yönetimi ifllerinde Lockheed
Martin, füze savunma sistemlerinde
Boeing, simülatörlerde CAE, L3 ve Rhe-
inmetall gibi dünya devleri ile birlikte
hareket ediyoruz. Anayurt güvenli¤inde
Suudi Arabistan’da EADS ile ifl birli¤i
olanaklar› araflt›r›yoruz. Art›k bize gelen

yabanc› firmalara; Türkiye’de pazarla-
mak için bize gelmeyin d›flar›da ifl birli¤i
yaparsan›z bafl›m›z›n üstünde yeriniz var
diyoruz. Tabi Türk Silahl› Kuvvetlerimiz
ve Milli Savunma Bakanl›¤›m›z›n deste¤i
ve SSM’nin destekleri olmasa, d›flar›da
yakalad›¤›m›z bu momentumu devam
ettirmek zor.

Ümit BAYRAKTAR: Son günlerde 

sektörün gündeminde üst s›ralarda 

yer alan sualt› akusti¤i alan›nda 

HAVELSAN’›n çal›flmalar› hakk›nda 

bilgi verir misiniz? Bu alanda 

HAVELSAN’›n hedefi nedir?

Dr. Faruk A. YARMAN: Sualt› akusti¤i,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n li-
man koruma ve denizalt› projeleri kap-
sam›nda son y›llarda önemi artan bir
teknoloji alan› haline geldi. HAVELSAN
olarak, 2003 y›l›nda bir projemiz kapsa-
m›nda yurt d›fl›na gönderdi¤imiz mü-
hendislerimizle sonar teknolojileri ve
yaz›l›mlar› konusunda ilk deneyimimizi
edinmifltik. Bilindi¤i üzere, sonar sistem
teknolojileri, donan›m a¤›rl›kl› bir nokta-
dan yaz›l›m a¤›rl›kl› bir noktaya do¤ru
h›zl› bir de¤iflim göstermektedir. Bunun
önemini kavram›fl olarak, SSM kanal›yla
ihale çal›flmalar› devam etmekte olan
denizalt› modernizasyon ve yeni tip deni-
zalt› tedarik projelerinde entegre sualt›
komuta kontrol sistemleri ve torpido
kontrol sistemleri tedari¤i ve gelifltiril-
mesi kapsam›nda devam etmekte olan
çal›flmalar›m›z›, sualt› akusti¤i sinyal ifl-
leme alanlar›nda da yapaca¤›m›z çal›fl-
malarla zenginlefltirerek savunma sa-
nayi projelerimizdeki katk›lar›m›z› daha
genifl alanlara yaymay› hedefliyoruz.
Özetle söylemek gerekirse, içeride ve
d›flar›da HAVELSAN’›n önlenilemez
yükselifli devam ediyor ve devam ede-
cek. 2008-2013 stratejik plan›m›zda ta-
ahhüt etti¤imiz büyüme ve rekabet he-
deflerimiz hala geçerli. Ekonomik kriz
ya da baflka bir fley, bizdeki yüksek mo-
ral ve motivasyon gücünü hiçbir surette
engelleyemez. HAVELSAN hayatta kal-
maya çal›flm›yor, o günler çoktan geri-
de kald›. Bütün dünyada ulusuna lay›k
bir savunma biliflim flirketi olarak dün-
ya s›ralamas›nda yükselmeye devam
ediyor.

Say›n Yarman’a vermifl oldu¤u bilgiler
için teflekkür ederek söyleflimizi 
burada noktal›yoruz. HAVELSAN’›n
üzerinde çal›flmakta oldu¤u projelerle
ilgili daha detayl› makalelere gelecek
say›lar›m›zda yer verece¤iz.

RÖPORTAJ
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HELS‹M projesiyle 
simülatör sistemleri konusunda

ustal›¤› yakalayan HAVELSAN, 
art›k uluslararas› pazardaki 

rakiplerinin çekindi¤i 
bir flirket olmay› baflard›.
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SIR, kendisine
yüklenen ve-
rinin tama-

m›n› flifreleyerek güvenli
biçimde saklayan ve tek
kullan›c›ya hizmet veren
kriptolu bir USB bellek ci-
haz›. Cihazdaki veri güven-
li¤i tamamen donan›msal
altyap› ile sa¤lan›yor. 2
GB, 4 GB veya 8 GB bellek
boyutu opsiyonlar›nda veri
tafl›ma kapasitesi bulunan
cihaz, 10 MB/s okuma-

yazma h›z›na sahip. ‹ki yol-
lu kullan›c› ve cihaz eriflim
güvenli¤i ise ak›ll› kart ile
kullan›c› flifresi kullan›la-
rak sa¤lan›yor. Tek bir
kullan›c›ya hizmet vermek
üzere tasarland›¤› için,
baflka bir kullan›c›n›n ken-
di kart›n› kullanarak ciha-
z›n içerisindeki flifreli veri-
ye ulaflmas› mümkün de-
¤il. Cihaz ayr›ca, acil silme
ve kurcalama anahtar› gibi
birçok güvenlik önlemine

de sahip bulunuyor.
Tak-çal›flt›r mant›¤›nda bir
cihaz olan SIR, ba¤land›¤›
bilgisayara herhangi yaz›-
l›m yüklemesi ya da kuru-
lum yap›lmas›na gerek
duymuyor. SIR, Windows
Vista, Windows XP / 2000 /
Me / 98 / 98SE, MacOS 9.x,
Linux Kernel 2.4 ve üstü
versiyonlara sahip iflletim
sistemlerinin yüklü oldu¤u
bilgisayarlarla uyumlu ça-
l›flabiliyor.

Cihaz›n durumu, sesli uya-
r›c› ve üzerindeki k›rm›z›-
yeflil çift renkli ›fl›kl› gös-
tergeler ile gözlemlenebi-
liyor. Ayr›ca cihazda bulu-
nan yazma-koruma anah-
tar›yla, istendi¤inde cihaza
veri yaz›lmas› da engelle-
nebiliyor. Herhangi bir güç
ba¤lant›s›na ihtiyaç duy-
mayan SIR, gücünü, ba¤-
land›¤› bilgisayar›n USB
ba¤lant› arabirimi üzerin-
den elde ediyor. Cihaz›n

ÖZEL HABER
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SIR’lar 
TÜB‹TAK

UEKAE’nin 
Korumas›nda

NATO’nun, tafl›nabilir güvenli bellek ihtiyac›n› 

karfl›lamak amac›yla açt›¤› ihale kapsam›nda 

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 

Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) taraf›ndan 

gelifltirilen güvenli USB bellek cihaz› SIR, 

güvenlik ve ifllevsel uygunluk testlerinden baflar›yla 

geçti. SIR, “G‹ZL‹ ve alt›” gizlilik dereceli bilgilerin, 

bilgisayarlar aras›nda güvenli bir flekilde tafl›nabilmesi için tamamen Türk

mühendisleri taraf›ndan gelifltirilen özgün bir cihaz olarak dikkat çekiyor…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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özel tasar›m kasas› ise
darbelere dayan›kl›.
EMC-EMI ve TEMPEST gü-
venli¤ine yönelik k›rm›z›
siyah ayr›m›na dayal› bir
mimari göz önüne al›narak
tasarlanm›fl olan SIR, ba-
¤›ms›z cihaz olarak
EN55022 Class B EMI-
EMC standard› ile SDIP-27
Level A (AMSG-720B)
TEMPEST standard›na uy-
gun. Sistem olarak, ba¤-
land›¤› bilgisayar›n sa¤la-
d›¤› TEMPEST standard›
düzeyinde TEMPEST
uyumlulu¤u sa¤l›yor.
NATO'nun, “NATO G‹ZL‹ ve
alt›” gizlilik dereceli bilgi-
lerinin güvenli olarak ta-
fl›nmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla 2007 y›l›nda duyurdu-
¤u ihtiyac›n karfl›lanmas›-
na yönelik Ar-Ge çal›flma-
lar›n› 2008 y›l›nda tamam-
layan TÜB‹TAK UEKAE, ay-
n› y›l içinde cihazlar› test
edilmek üzere, NATO’nun
ilgili birimlerine gönderdi.
NATO’nun tedarik edece¤i
bilgi güvenli¤i ürünlerinin
de¤erlendirmesini ger-
çeklefltiren SECAN tara-
f›ndan uygulanan testler-
den baflar›yla geçen SIR,
2009 y›l› Ocak ay›nda, NITC
Birimi taraf›ndan uygula-
nan, teknik ve operasyonel
ihtiyaca uygunlu¤un de-
¤erlendirildi¤i OPEVAL
testlerini de baflar›yla ta-
mamlad›.
SIR, NATO’nun belirledi¤i
teknik ve idari standartla-
ra uyumlulu¤u onaylanan
hâlihaz›rdaki tek kriptolu
USB bellek olarak dikkat
çekiyor. Di¤er NATO üyesi
ülkelerden ise teknik ye-
terlili¤i geçen ikinci bir
ürün bugüne kadar öneril-
mifl de¤il. Süreç bu flekilde
ilerledi¤i takdirde, NA-
TO’nun 2009 y›l› ihtiyac›
olan 600’den fazla cihaz›n,
TÜB‹TAK UEKAE taraf›n-
dan sa¤lanmas› bekleni-
yor. Bu tedarikin gerçek-
lefltirilmesi için gerekli ça-
l›flmalar NATO’nun ilgili
birimlerince yürütülüyor.
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SIR Teknik Özellikler
Veri depolama kapasitesi: 2 GB / 4 GB/ 8 GB flash bellek

Güvenlik: Kullan›c›ya ait ak›ll› kart kullan›m› ve kullan›c› flifresi ile iki aflamal› kullan›c› ve 

cihaz eriflim denetimi, gerçek zamanda donan›m tabanl› çevrimd›fl› (offline) flifreleme, 

kurcalama anahtarlar›, acil silme, k›rm›z›-siyah ayr›m›na dayal› mekanik ve 

elektriksel izolasyon, darbeye dayan›kl› alüminyum kasa.

Saklanacak veri gizlilik düzeyi: NATO G‹ZL‹ ve alt›.

Anahtar üretimi & da¤›t›m›: Kendi bafl›na anahtar üretimi, de¤ifltirilebilir kullan›c› flifresi

‹flletim sistemleri: Platform ba¤›ms›z – Beraber kullan›laca¤› bilgisayarlarda yaz›l›m yüklemesine 

gerek duyulmadan Windows, MAC ve Linux platformlar› üzerinde çal›flma imkân›.

Windows VISTA, Windows XP / 2000 / Me / 98 / 98 SE, MacOS 9.x, Linux Kernel 2.4 

ve üstü versiyonlar›nda iflletim sistemleri ile çal›flma deste¤i. 

Kullan›c› arabirimi: 12-tufllu piezo seramik tufl tak›m›, 4 adet iki renkli ›fl›kl› gösterge, 1 adet sesli uyar›c›, 

1 adet acil silme anahtar›, 1 adet yazma koruma anahtar›. 

Bilgisayar arabirimi: USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0

Tak / Çal›flt›r – Yaz›l›m yüklemesi ya da kurulum gerektirmeyen donan›m temelli 

cihaz özelli¤i.

Okuma / yazma h›z›: 10 MB/s

Bak›m, kontrol: Built in Test (BIT) , 

Alarm yönetimi: Cihaz girifl, kullan›c› girifl, kullan›c› kart› aktif, USB ba¤lant› uyar›lar›, pil flarj durumu

uyar›s› (dolu veya düflük seviye), acil silme.

Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm

A¤›rl›k: 90 gr

Güç beslemesi: 5 V USB (Bilgisayar›n tek kanal USB arabiriminden besleme)

Güç sarfiyat›: <2,5 W

Çal›flma / saklama s›cakl›k aral›¤›: +0°C ile +50°C aras› / -20°C ile +65°C aras›

EMI-EMC: EN55022 Class B standard›na uyumluluk

TEMPEST: SDIP-27 Level A (AMSG-720B) standard›na uyumluluk



Kunda¤› motorlu uçak-
savar toplar›n›n kulla-
n›lmaya baflland›¤› ilk

yer Birinci Dünya Savafl› ol-
du. ‹ngilizler’in balon ve
uçaklara karfl› Frans›z 75
mm’lik toplar›n› Thorney-
croft z›rhl› arabalar›na mon-
te ederek kullanmas›, bu
alandaki en dikkat çeken ör-
neklerden biri olarak tarihe
geçti. Bu alandaki bir baflka
örnek ise, ‹talyanlar’›n Lancia
I Z Lorry z›rhl› araba flasileri-
nin üzerine 75 mm’lik toplar
yerlefltirerek havadan gelen
tehditleri önleme yönündeki
çal›flmalar›yd›.
Kuflkusuz, kunda¤› motorlu
uçaksavar toplar›n›n muha-
rebe sahas›nda genifl çapl›
kullan›ld›¤› ilk yer ‹kinci Dün-
ya Savafl› oldu. Mekanize sa-
vafl›n öncüsü Almanlar, “Y›l-
d›r›m Harbi” (Blitzkrieg) ola-
rak adland›r›lan ve tanklar ile
yer taarruz uçaklar›n›n bir-
likte kullan›ld›¤› bir doktrinle
düflman savunma hatlar›n›
etkisiz hale getiriyordu. An-
cak savafl›n ilerleyen dönem-
lerinde Almanlar’›n h›zl› iler-
lemesi yavafllad› ve hava üs-
tünlü¤ünün müttefik güçlere
kapt›r›lmas› sebebiyle a¤›r
kay›plar verilmeye baflland›.
Özellikle Sovyet IL-2 yer ta-
arruz uçaklar› karfl›s›nda s›-
k›nt›lar yaflayan Alman kur-
maylar›, z›rhl› birlikleri hava
tehditlerine karfl› koruyabile-
cek bir uçaksavar sistemine
ihtiyaç duydu. Gelifltirilmesi
istenen sistemden beklenen
en önemli özellikler ise,
tanklara efllik edilebilmesi

için hareketli bir platform
üzerine yerlefltirilmesi ve
yüksek bir atefl gücüne sahip
olmas›yd›.
Bu konudaki çal›flmalara za-
man kaybedilmeden bafllan-
d› ve kunda¤› motorlu uçak-
savar toplar›n›n ilk örnekleri
bu dönemde ortaya ç›kt›. Her
ne kadar Almanlar savafl sü-
resince birçok arac› hizmete
ald›ysa da, gelifltirilen sis-
temler içerisinde yayg›n ola-

rak kullan›lanlar Sd.kfz.
251/17 ve Sd.kfz. 140 Gepard
araçlar› oldu. Söz konusu
araçlardan Sd.kfz. 251/17,
Sd.kfz. serisi yar› paletli z›rh-
l› personel tafl›y›c›lara 20
mm’lik uçaksavar topunun
entegre edilmesine dayan›-
yordu. Sd.kfz. 140 ise 20 veya
30 mm’lik uçaksavar topu ta-
fl›yordu.

Almanlar 
H›z Kesmiyor
Almanlar’›n kunda¤› motorlu
uçaksavar toplar› alan›ndaki
en dikkat çekici çal›flmas›
ise, Panzer IV orta tank›n›n
tadil edilerek, flasisi üzerine
37 mm’lik bir uçaksavar to-
punun yerlefltirilmesi oldu.
Flakpanzer IV Möbelwagen
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Modern kara muharebelerinin belkemi¤ini oluflturan z›rhl› 
ve mekanize birliklere yönelik en ciddi tehditlerden biri, 
savafl uçaklar› ve taarruz helikopterlerinden gelmektedir.
Günümüzde söz konusu tehditlere karfl› a¤›rl›kl› olarak kunda¤›
motorlu hava savunma füze sistemleri kullan›lmaktad›r. 
Ancak sahip olduklar› avantajlar sebebiyle kunda¤› motorlu
uçaksavar toplar›ndan da vazgeçilememektedir.
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Geçmiflten Günümüze
Kunda¤› Motorlu
Uçaksavar Toplar›
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olarak adland›r›lan araç, Ni-
san 1944’te hizmete girdi.
Savafl›n son dönemlerinde
Flakpanzer IV Wirbelwind ve
Flakpanzer IV Ostwing araç-
lar›n›n da gelifltirilmesine te-
mel teflkil eden Möbelwa-
gen’in bu kadar önemli k›lan,
flasi olarak bir tank›n seçil-
mesi ve bu yap›s›yla günü-
müzdeki modellere benzer
bir çözüm sunmas›yd›.
Almanya’da bu geliflmeler
yaflan›rken, müttefiklerin de
kunda¤› motorlu uçaksavar
toplar› üzerine benzer çal›fl-
malar içerisinde oldu¤u göz-
lemleniyordu. Savafl s›ras›n-
da müttefik kuvvetlerce en
yayg›n kullan›lan araçlar,
Amerikan M15 ve M16 oldu.
Alman Ordusu’nda kullan›-
lan Sd.kfz. serisi araçlar ile
büyük benzerlikler tafl›yan
M3 s›n›f› yar› paletli personel
tafl›y›c›lar›n tadil edilmesine
dayanan bu araçlardan;
M15’te 37 mm’lik top yer
al›rken, M16’da 4 adet 12,7
mm M2 Browning a¤›r maki-
neli tüfek bulunuyordu.

‹kinci Dünya Savafl›’nda ilk
örnekleri muharebe saha-
s›nda görülmeye bafllanan
kunda¤› motorlu uçaksavar
toplar› ile ilgili geliflmeler,
savafl sonras›nda da ayn› h›z-
la devam etti. ABD, M42;
Sovyetler Birli¤i, BTR-52A ve
ZSU-57-2; Çin ise Tip 63 sis-
temlerini muharebe sahas›-
na sürdü. Bu sistemlerden
özellikle çift namlulu 57
mm’lik topla donat›lan ZSU-
57-2, sahip oldu¤u yüksek
atefl gücü ile dikkat çekiyor

ve kara hedeflerine karfl› da
oldukça etkili oluyordu.
Ancak yine de bu dönemde
hizmete al›nan uçaksavar
toplar›n›n hiç birisinden tam
olarak istenen performans›n
al›nd›¤›n› söylemek mümkün
de¤ildi. Zira o dönem gelifl-
mifl at›fl kontrol sistemleri
olmad›¤› için at›fllar optik ni-
flangâhlar kullan›larak yap›-
l›yor, bu ise hedef üzerinde
istenen etkinin yarat›lmas›n›
güçlefltiriyordu. Ayn› flekilde
o dönem namlu üretiminde

kullan›lan malzemelerin ya-
p›s› ve s›cak kromlama yön-
teminin metal alafl›m içeri-
sinde hava kabarc›klar› b›-
rakmas›, afl›r› ›s›nmaya, do-
lay›s›yla da performans ka-
y›plar›na neden oluyordu. Yi-
ne o dönemde mobil radar
sistemlerinin bulunmamas›
nedeniyle hedef geç tespit
ediliyor, bu durumda da ni-
flanc›ya atefl etmeden önce
sadece birkaç saniye kal›yor-
du. Kald› ki, dumanlar›n yük-
seldi¤i bir muharebe saha-
s›nda bu birkaç saniyenin bi-
le bulunup bulunmayaca¤›
flüpheliydi.
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envanterinde de bulunan 
M-42 Duster



fiilka Efsanesi
Yukar›da k›saca bahsedilen
sorunlar›n k›smen de olsa
giderildi¤i ilk sistem, 1962 y›-
l›nda Sovyet Ordusu’nda hiz-
mete giren ZSU-23-4 fiilka
kunda¤› motorlu uçaksavar
topu oldu. fiilka, ön cephede
görev yapan ana muharebe
tanklar›n› ve z›rhl› muharebe
araçlar›n› izleyebilecek fle-
kilde tasarlanm›flt›. Radar
destekli at›fl kontrol sistemi
sayesinde yüksek bir isabet
oran›na sahipti ve 2500 m’ye
kadar hava hedeflerini etkili
olarak atefl alt›na alabiliyor-
du. Ana muharebe gücü z›rh-
l› tümenlere dayanan Sovyet
Ordusu’nun her tümeninde
16 adet fiilka görev yap›yor-
du. Bu da savafl uçaklar› ve
taarruz helikopterlerine kar-
fl› etkili bir hava savunma im-
kân› sa¤l›yordu.
fiilka’lar Sovyetler Birli¤i d›-
fl›nda, baflta Varflova Pakt›
üyesi ülkelerin ordular› ol-
mak üzere, çok say›da kulla-
n›c› taraf›ndan da hizmete
al›nd›. Rusya dahil birçok ül-
ke taraf›ndan halen kullan›-
lan sistemin bu derece ün
kazanmas›n› sa¤layan ise
1973 y›l›ndaki Arap-‹srail Sa-
vafl› oldu. Savafl s›ras›nda ‹s-
rail savafl uçaklar›na en bü-
yük zayiat› verdiren hava sa-
vunma sistemi, M›s›r ve Suri-
ye’nin elindeki fiilka’lard›.
fiilka o kadar etkili oldu ki

ABD, 23 mm’lik top at›fllar›na
dayan›kl› A-10 Thunderbolt II
yer taarruz uçaklar›n› ve fiil-
ka’lar›n menzili d›fl›ndan ta-
arruz etme imkan› veren
8000 m menzile sahip Hellfi-
re tanksavar füzelerini gelifl-
tirdi. Birinci Körfez Sava-
fl›’nda fiilka’lar›n Amerikan
Hava Kuvvetleri’nin öncelikli
hedefleri aras›nda yer alma-
s›n›n sebebi de yine sistemin
etkinli¤iydi.

Doktrinsel Farklar
ZSU-23-4’ün baflar›s› üzeri-
ne, Bat›l› ülkeler de modern
kunda¤› motorlu uçaksavar
topu tasar›mlar›na yöneldi.
Alman Gepard, Amerikan M-
163 Vulcan ve Frans›z AMX-
13DCA sistemleri bu dönem-
de gelifltirildi. Bu araçlardan
Gepard, baflta namlu üretim
teknolojisi olmak üzere, sa-
hip oldu¤u üstünlüklerle o
dönem kullan›lmakta olan
araçlardan ayr›l›yordu. Halen
baflta Alman Ordusu olmak
üzere, birçok ülkede hizmet
vermeye devam eden araç,
Leopard 1 ana muharebe
tank› flasisi üzerine flekillen-
dirilmiflti. Araçta, gözetleme
ve takip radarlar› bulunuyor-
du. Geliflmifl bir at›fl kontrol
sistemi ile desteklenen çift
namlulu 35 mm’lik Oerlikon
GDF-35 topu ile donat›lan
Gepard, 4000 m mesafedeki
hava hedeflerini yüksek bir

isabet oran› ile atefl alt›na
alabiliyordu. 
Kuflkusuz, bu araçlar›n hiz-
mete girmesiyle NATO, k›s-
men de olsa Varflova Pak-
t›’na karfl› dengeyi sa¤lad›.
Ancak say›sal olarak hiçbir
zaman SSCB’yi yakalayama-
d›¤› gibi, araçlara verilen
önem aç›s›ndan da NATO
daima bir ad›m geride kald›.
Bunda her iki gücün doktrin-
sel farklar›n›n etkisi oldu¤u
aç›kt›. SSCB, olas› bir Üçün-
cü Dünya Savafl›’nda NATO
karfl›s›nda hava üstünlü¤ünü
elde edemeyece¤ini düflün-
dü¤ü için muharebe sahas›n-
da mobil hava savunma sis-
temlerine a¤›rl›k veriyordu.
Bat›l›lar ise muharebe saha-
s›ndaki hava üstünlü¤ünün
kendilerinde olaca¤›na inan-
d›klar› için hava savunma
sistemlerine Sovyetler kadar
önem vermiyordu. Bu yakla-
fl›m K›ta Avrupas› için k›s-
men geçerli olsa da,
ABD’de kendini yo¤un
olarak hissettiriyordu.

Top/Füze 
Kombinasyonu
Takvimler 1986 y›l›n› göster-
di¤inde, fiilka’lar›n menzil
ve etki aç›s›ndan yetersiz
kalmaya bafllad›¤›n› gören
Sovyetler Birli¤i, kunda¤›
motorlu uçaksavar toplar›-
n›n tasar›m›nda devrim say›-
labilecek bir sistemi muha-
rebe sahas›na sürdü. Halen
Rusya baflta olmak üzere,
birçok ülke taraf›ndan da
kullan›lmaya devam eden
2K22 Tunguska (2S6 Tun-
guska), çift namlulu 30
mm’lik 2A38M topuna ilave
olarak 8 adet 9M311 (SA-19
Grison) hava savunma füzesi
tafl›yordu. Top/füze kombi-
nasyonu olarak tan›mlana-
bilecek Tunguska, her iki
sistemin avantajlar›ndan ya-
rarlanmay› amaçlam›flt›. Bu
kapsamda, genel olarak ya-
k›n mesafedeki hedeflere
karfl› topun kullan›lmas› ön-
görülüyordu. 4000 m’ye ka-
dar etkili at›fl yapabilen top,
artt›r›lm›fl menzil ve z›rhlara
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ZSU-23-4 fiilka, 
So¤uk Savafl 
döneminde Bat›l›lar'›n
en çok çekindi¤i 
sistemler aras›nda 
yer al›yordu.
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karfl› etkili olma kapasitesi
ile fiilka’dan daha üstün bir
performans sunuyordu ki;
bu A-10 Thunderbolt II yer
taarruz uçaklar›n›n z›rhlar›-
n›n da delinebilece¤i anla-
m›na geliyordu. Tungus-
ka’n›n daha uzak mesafede-
ki hedeflere karfl› ise hava
savunma füzelerini kullan-
mas› öngörülüyordu. 9M311
füzelerinin 8000 m’ye kadar
etkili menzili oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde, dönemin Hell-
fire tanksavar füzeleri ile
donat›lm›fl bir taarruz heli-
kopterinin bile vurulabilece-
¤i ortadayd›.
SSCB, top/füze kombinas-
yonuna sahip Tunguska ile
kunda¤› motorlu uçaksavar
toplar›nda önemli bir at›l›m
yaparken, ayn› dönemde
Bat›’n›n a¤›rl›kl› olarak hava
savunma füzelerine yönel-
di¤i ve kunda¤› motorlu
uçaksavar toplar›na olan il-
gisini kaybetti¤i gözlemleni-
yordu. ABD, M-163 Vulcan
sisteminin yetersiz kalma-
s›ndan do¤an ihtiyaç üzeri-
ne, 1970’li y›llar›n sonlar›n-
da M-48 ana muharebe tan-
k› flasisi üzerine flekillendi-
rilen M-247 Sergeant York
Projesi’ni bafllatt›. Çift nam-
lulu 40 mm’lik topa sahip
olan ve geliflmifl radar ve
at›fl kontrol sistemleri ile
nokta savunmas› yapabile-
cek flekilde tasarlanan sis-
tem, pahal› olmas›n›n yan›
s›ra menzil aç›s›ndan da is-
tenileni veremedi¤i gerek-
çesiyle 1985 y›l›nda iptal
edildi. Ayn› flekilde ‹talya,
1980’li y›llar›n bafllar›nda
Palmaria kunda¤› motorlu
obüs flasisi üzerine flekil-
lendirdi¤i, Otomatic projesi-
ni bafllatt›. Otomatic, birçok
deniz platformunda bafla-
r›yla kullan›lan OTO Mela-
ra’n›n 76 mm’lik topu ile do-
nat›lm›flt› ve gözetleme/ta-
kip radarlar› ile geliflmifl pa-
sif gözetleme ve bilgisayar
destekli at›fl kontrol sistem-
lerine sahipti. Ancak bu pro-
je de siparifl gelmemesi se-
bebiyle rafa kald›r›ld›.

Günümüzdeki 
Durum
1980’li y›llarda Tunguska sis-
temini hizmete alan Rusya,
So¤uk Savafl sonras› dönem-
de yeni bir kunda¤› motorlu
uçaksavar top sistemi gelifl-
tirmek yerine, ZSU-23-4 fiilka
ve 2K22 Tunguska sistemleri-
ni modernize ederek kullan-
may› tercih etmektedir. fiil-
ka’n›n modernize edilmifl ver-
siyonu olan ZSU-23-4M’de,
radar ve at›fl kontrol siste-
minde iyilefltirmeler yap›lm›fl,
Tunguska’n›n en son versiyo-
nu olan 2K22 Tunguska M1
ise, daha geliflmifl bir at›fl
kontrol sistemi ve 10.000 m
menzilli yerden havaya
9M311-M1 füzeleri ile dona-
t›lm›flt›r. Rusya’da bu gelifl-
meler yaflan›rken, ayn› dö-
nemde NATO üyesi ülkelerde

üretim adedi olarak düflük
say›larda da olsa, baz› yeni
sistemlerin gelifltirildi¤i ol-
mufltur. Bunlar aras›nda dik-
kati çekenler; Alman Wildcat,
‹ngiliz Marksman, ‹talyan Si-
dam ve Polonya’n›n Loara
arac›d›r. Ancak NATO ülkele-
rinin de a¤›rl›kl› olarak mev-
cut sistemleri modernize
ederek kullanmay› tercih etti-
¤i görülmektedir. Bu kap-
samda verilebilecek örnek-
lerden biri, Alman Gepard
sisteminin modernizasyon
projesidir. ‹lk teslimatlar›
1998 y›l›nda yap›lan proje, at›fl
kontrol sisteminin de¤ifltiril-
mesini, komuta kontrol siste-
minin yeniden yap›land›r›lma-
s›n›, namlu bafl› h›z ölçme
sisteminin entegre edilmesini
ve geliflmifl z›rh delici mü-
himmat›n sertifikasyonunu

içermektedir. Gepard’›n yer-
den havaya Stinger füzeleri ile
donat›lmas› yönünde çal›fl-
malar da devam etmektedir.
Yak›n dönemde kunda¤› mo-
torlu uçaksavar toplar›n›n,
di¤er ülkelerdeki durumu in-
celendi¤inde, baz› yeni sis-
temlerin gelifltirildi¤i göz-
lemlenmektedir. Çin’in Tip-
95 (PGZ95), Japonya’n›n Tip
87, Kore Cumhuriyeti’nin K30
Biho ve ‹sveç’in LvKv 90 sis-
temleri bunlardan baz›lar›-
d›r. Bu araçlardan özellikle
Tip-95, Ruslar’›n Tunguska
örne¤inde oldu¤u gibi top/fü-
ze kombinasyonuna sahip ol-
mas› ile di¤erlerinden ayr›l-
maktad›r. ‹talyan Sidam sis-
temine olan benzerli¤i ile
dikkat çeken araç, radar
destekli geliflmifl bir at›fl
kontrol sistemine sahiptir.
Arac›n 4 namlulu 25 mm’lik
topu, 2500 m menzildeki
uçak, helikopter ve insans›z
hava araçlar›na karfl› kulla-
n›labilmektedir. Ruslar›n Ig-
la-1 hava savunma füzesine
benzeyen QW-2 füzesi ise,
6000 m menzildeki hava he-
deflerine karfl› etkili olabil-
mektedir. Çin Ordusu’nun
z›rhl› tugay ve alaylar›nda
görev yapan tipik bir Tip-95
bataryas›; 6 silah sensör ara-
c›, 1 komuta kontrol arac›, 3
mühimmat arac› ve 2 destek
arac›ndan oluflmaktad›r.
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Modernizasyon
sonras›nda
Stinger füzeleri
ile donat›lm›fl
Gepard

M-163 Vulcan
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Afl›lmas› Güç Duvar
Muharebe sahas›ndaki alçak
irtifa hava savunmas›ndan
sorumlu olan kunda¤› mo-
torlu uçaksavar toplar›n›n
amac›, her tür arazi ve hava
flart›nda, hareket halindeki
z›rhl› ve mekanize birlikleri
hava taarruzlar›na karfl› ko-
rumakt›r. Eskiden sadece
savafl uçaklar› ile helikopter-
lere karfl› kullan›lan bu sis-
temler, sahip olduklar› yük-
sek atefl gücü ve geliflmifl
at›fl kontrol sistemleri saye-
sinde, günümüzde hemen
her tür hava tehdidine karfl›
afl›lmas› güç bir duvar öre-
bilmektedir. Bu kapsamda,
a¤›rl›kl› olarak nokta hava
savunma amac›yla kullan›lan
kunda¤› motorlu uçaksavar
toplar›n›n bafll›ca hedefleri
aras›nda;
� Savafl uçaklar›,
� Helikopterler,
� ‹nsans›z hava araçlar›,
� Seyir füzeleri,
� Havadan yere

mühimmatlar 
bulunmaktad›r.
Kunda¤› motorlu uçaksavar
toplar›, genellikle tabur, ba-
tarya ve tak›mlar fleklinde
organize olmaktad›r. Tipik
bir taarruz diziliflinde, en ön-
de ana muharebe tanklar› ile
istihkâm araçlar› yer almak-
ta; onlar›n hemen arkas›n-
dan ise z›rhl› muharebe
araçlar› gelmektedir. Bu hat-
t› yaklafl›k 500 ile 1000 m ar-
kadan takip eden kunda¤›
motorlu uçaksavar toplar›,
görev kuvvetinin hava savun-
mas›ndan sorumludur. Yine
ihtiyaç duyulmas› durumun-
da ön hatta yaklaflarak, kara
hedeflerine karfl› da kullan›-
labilmektedirler.

‹ki Tür fiasi 
Kullan›l›yor
Kunda¤› motorlu uçaksavar
top sistemleri, temel olarak
bir flasi ve onun üzerine yer-
lefltirilen kuleden oluflmak-
tad›r. Kuleyi yerlefltirmek
için yayg›n olarak ana muha-
rebe tanklar›n›n flasileri ter-
cih edilir. Bu tercihin neden-

lerinin bafl›nda; uçaksavar
top kulelerinin fazla a¤›r ol-
mas› ve tank flasilerinin bu ifl
için en uygun platform olma-
s› gelmektedir. Bir di¤er ne-
den de tank flasilerinin yük-
sek düzeyde z›rh korumas›
sa¤lamas›d›r. Bu tercihin ar-
d›ndaki bir di¤er neden ise,
hareket kabiliyetidir. Zira
kunda¤› motorlu namlulu
hava savunma sistemleri
muharebe sahas›nda a¤›rl›k-
l› olarak tanklarla birlikte
görev yapt›¤›ndan, onlara efl
hareket kabiliyetine sahip ol-
malar› zorunludur.
Kunda¤› motorlu uçaksavar
top kuleleri için z›rhl› perso-
nel tafl›y›c› flasileri de tercih
edilmektedir. Bu tercihin ya-
p›lmas›ndaki nedenlerin ba-
fl›nda ise uzak mesafelere
intikal söz konusu oldu¤un-

da, havadan nakledilebilirli¤i
yüksek hafif araçlara olan ih-
tiyaç gelmektedir. Acil mü-
dahale kavram›n›n ve bar›fl›
koruma operasyonlar› gibi
uluslararas› harekâtlar›n
önem kazand›¤› günümüzde,
bu önemli bir avantajd›r.
Z›rhl› personel tafl›y›c› flasisi-
nin seçilmesindeki bir baflka
neden ise, ilk al›m maliyeti-
nin ve iflletim giderlerinin
tank flasilerine göre daha
düflük olmas›d›r.

Kule Ayr› Bir Birim
Kunda¤› motorlu uçaksavar
top sistemlerinin temelini
oluflturan kule, bir bütün
olarak flasi üzerine yerleflti-
rilebilmektedir. Modern bir
uçaksavar top kulesi, gözet-
leme ve takip radarlar›na ila-
ve olarak elektro-optik ve

optik tespit sistemleri ile do-
nat›lmaktad›r. Kule üzerinde,
1ila 4 adet namlu bulunmak-
tad›r. Söz konusu namlular›n
çap›, 25 mm’den 76 mm’ye
kadar de¤iflebilmekte; 30
mm’nin üzerindeki toplarda
zaman ayarl› tapalar kullan›-
labilmektedir. Çap küçül-
dükçe, namlu ç›k›fl h›z› ve da-
kikada at›lan mermi say›s›
artmaktad›r. Çap büyüdükçe
ise etkili menzil ve z›rh del-
me kabiliyeti artmaktad›r.
Kuflkusuz günümüzde hava
savunma füzeleri teknolojik
anlamda büyük ilerlemeler
kaydetmifl ve bu sistemlerin
sahip oldu¤u imkânlar bir
dönem namlulu hava savun-
ma sistemlerinin sonunun
geldi¤i düflüncesine bile ne-
den olmufltur. Ancak namlu-
lu sistemlerin sahip oldukla-
r› avantajlar, onlar›n varl›¤›-
n›n devam etmesini sa¤la-
m›flt›r.
Uçaksavar toplar›n›n önemi-
ni korumas›ndaki nedenler-
den belki de en önde geleni,
namludan ç›kan bir mermi-
nin yolunun de¤ifltirileme-
mesi ve elektronik karfl› ted-
birlerden etkilenmemesidir.
Bir di¤er neden, namlulu sis-
temlerin maliyet anlam›nda
daha uygun olmas›d›r. Buna
ilk al›m maliyeti kadar, mü-
himmat, bak›m/onar›m ve
e¤itim giderleri de dahildir.

ANAL‹Z
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ABD'nin M-247 Sergeant York arac›
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‹nsans›z hava arac› gibi kü-
çük hedeflere ve muharebe
sahas›nda aniden ortaya ç›-
kan savafl uçaklar› ile heli-
kopterlere karfl› uçaksavar
toplar›n›n hava savunma fü-
zelerinden daha etkili olmas›
bir baflka nedendir. Son ola-
rak, Cenevre Sözleflmesi ile
yasaklanm›fl olsa da, bu sis-
temler hava hedefleri kadar,
kara hedeflerine karfl› da
kullan›labilmektedir. Geçmifl
dönemlerde yaflanan muha-
rebelerde, özellikle hafif
z›rhl› araçlara ve aç›ktaki pi-
yadeye karfl› çok etkili olduk-
lar› görülmüfltür.

Çal›flma fiekli
Modern bir kunda¤› motorlu
uçaksavar topunun çal›flma
flekli, temel olarak tespit,
teflhis, takip ve ateflleme ol-
mak üzere 4 aflamadan olu-
flur. ‹stenildi¤inde kullan›c›
taraf›ndan kontrol edilebil-
se de, kunda¤› motorlu

uçaksavar topçu sistemle-
rinde, ateflleme aflamas›na
kadar geçen tüm süreç oto-
matik olarak gerçekleflir.
Buna göre;

1Araç üzerinde bulunan
gözetleme radar› ile 

kolordu ve tugay seviyesinde
bulunan erken uyar› 
radarlar›ndan gelen veriler
birlefltirilerek muharebe 
sahas›n›n gerçek zamanl›
taktik resmi ç›kar›l›r ve olas›
hedeflerin konumu kabaca
tespit edilir. Bu aflamada
gerekti¤inde araç üzerinde
bulunan elektro-optik ve 
optik (termal kamera, 
dürbün vs.) pasif gözetleme
sistemlerinden de 
yararlan›labilir.

2 Radar veya pasif 
alg›lay›c›lar taraf›ndan

tespit edilen cismin dost 
veya düflman oldu¤u teflhis
edilir. Bu amaçla k›saca 
IFF (Identification Friend or
Foe) olarak adland›r›lan 
dost düflman tan›ma sistemi
kullan›l›r.

3 IFF sistemi ile teflhis 
edilen cismin, düflman

oldu¤unun belirlenmesi 
durumunda, hedef takip
edilmeye bafllan›r. Hedef 
takip radar› arac›l›yla 

gerçeklefltirilen bu ifllemde,
hedefin konumu, h›z› ve 
yönü belirlenir.

4 Bilgisayar destekli 
at›fl kontrol sistemi 

taraf›ndan namlu bafl› 
meteoroloji bilgilerinden 
yararlan›larak merminin
uçufl yolu bilgisi 
oluflturulur. Bu bilgiler; 
hedefin konum, h›z ve yön
bilgisi ile 
efllefltirilerek
merminin 
hedefle tahmini

buluflma noktas› saptan›r.
Son olarak da hedefin uçufl
istikameti üzerinde bulunan
bu tahmini buluflma 
noktas›na, hedefin özellikleri
do¤rultusunda gerekli 
say›da mühimmat 
atefllenerek bir mermi 
duvar› örülür.
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Kore Cumhuriyeti’nin K30 Biho sistemi
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Türkiye’deki 
Durum
Bölgesindeki say›sal aç›dan
en güçlü z›rhl› ve mekanize
birliklere sahip olan Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK), uzun
zamandan beri kunda¤› mo-
torlu uçaksavar toplar›n› en-
vanterde tutmay› sürdür-
mektedir. TSK’da halen gö-
rev yapan sistemlerden biri,
M-41 hafif tank flasisi üzeri-
ne yerlefltirilen çift namlulu
40 mm’lik M2A1 topundan
oluflan radar donan›ms›z M-
42 Duster’dir. ‹lk olarak 1952
y›l›nda hizmete giren Duster,

baflta ABD olmak üzere bir-
çok NATO üyesi ülke taraf›n-
dan envantere al›nm›flt›r. An-
cak günümüz harekât ihti-
yaçlar›n› karfl›lamada yeter-
siz kalmalar› sebebiyle, yer-
lerini daha modern sistemle-
re b›rakm›fllard›r.
TSK’da kullan›lan bir di¤er
sistem ise M-55A2T2’dir. M-
113 s›n›f› z›rhl› personel tafl›-
y›c›lar›n tadil edilmesi ile ge-
lifltirilen M-55, 12,7 mm’lik 4
adet makineli tüfe¤in enteg-
re edildi¤i bir kupola tafl›-
maktad›r. ABD’nin ‹kinci
Dünya Savafl› s›ras›nda M3

s›n›f› yar› paletli personel ta-
fl›y›c› araçlar› tadil ederek
uçaksavar olarak kullanmas›
ile benzerlik tafl›yan araç,
Kayseri 1009’uncu Ordu Do-
nat›m Ana Tamir Fabrika-
s›’nda üretilmektedir. Ancak
günümüzde 12,7 mm’lik sila-
h›n menzil ve z›rh delme ka-
pasitesi aç›s›ndan isteneni
veremedi¤i bilinmektedir.

ASELSAN 
Yine ‹fl Bafl›nda
TSK’n›n ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda, her tür arazi ve hava
flart›nda kesintisiz görev ya-
pabilecek modern bir kunda-
¤› motorlu uçaksavar top sis-
teminin gelifltirilmesi yönün-
de bir proje geçti¤imiz dö-
nemde bafllam›flt›r. Halen
tasar›m ve gelifltirme afla-
mas›nda olan proje kapsa-
m›nda, At›lgan ve Z›pk›n ka-
ideye monteli Stinger sis-
temlerini gelifltiren ASEL-
SAN, 8 Nisan 2008 tarihinde
toplanan Savunma Sanayii
‹cra Komitesi’nin karar›yla
ana yüklenici olarak görev-
lendirilmifltir. Projenin tasa-
r›m ve gelifltirme faaliyetleri-
ni kapsayan ilk dönemine

iliflkin olarak Savunma Sana-
yii Müsteflarl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan Teklife Ça¤r›
Dosyas›’na cevaben ASEL-
SAN’dan al›nan teklifin de-
¤erlendirilme çal›flmalar›
halen sürmektedir.
‹lk olarak Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda hizmete al›nan kun-
da¤› motorlu uçaksavar top-
lar›, de¤iflen tehdit ve risk al-
g›lamalar›na karfl›n, halen
muharebe sahas›nda genifl
çapl› olarak kullan›lmaya de-
vam edilmektedir. Bu tip sis-
temlerde gününüzdeki e¤i-
lim, top/füze kombinasyonu-
nun birlikte kullan›lmas›d›r.
Yeni üretilen veya modernize
edilen sistemlerde bu durum
net bir flekilde görülmekte-
dir. Kimi yorumlarda, hava
savunma füzelerindeki gelifl-
meler ›fl›¤›nda namlulu hava
savunma sistemlerinin art›k
demode kald›¤› ve yak›n bir
gelecekte hizmet d›fl›na ç›ka-
r›laca¤› öne sürülmektedir.
Ancak günümüzün hava teh-
ditleri de¤erlendirildi¤inde,
namlulu sistemleri rafa kal-
d›rmak için daha çok erken
oldu¤unu söylemek yanl›fl
olmayacakt›r.

ANAL‹Z

28

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

Polonya'n›n Loara Arac›

©
P

o
lo

n
ya O

rd
u
su

Çin’in Tip-95 (PGZ95) sistemi





YFY‹Y a r › fl m a -
s›’n›n te-
mel amac›,

yenilikçi ve teknoloji ta-
banl› ifl fikri olan ö¤renci-
lerin fikirlerini hayata ge-
çirmeleri için uygun orta-
m› sa¤lamak ve onlara ba-
flar›l› ifl adamlar› olmalar›
yolunda destek vermek.
YFY‹ Yar›flmas›, 3 y›lda 5 fi-
nalist grubun ODTÜ Tek-
nokent’te flirket kurmala-
r›na yard›mc› oldu ve bu
genç giriflimcilerin baflar›-
l› olmalar› için gerekli
maddi ve manevi deste¤i
sa¤lad›. fiirket say›s›n›n,
2008 y›l›n›n finalistleri ile
birlikte, 4 y›lda 7 flirket ol-
mas› öngörülüyor. E¤it-
menlerden sponsorlara,
jürilerden ODTÜ Rektörlü-
¤ü birimlerine, dan›flman-
lardan IEEE ODTÜ Ö¤renci
Kolu’na kadar, tüm YFY‹
ailesinin özverisi, yar›flma-
y› her geçen y›l daha da
güçlendiriyor.
Art›k bir gelenek haline
gelen YFY‹ Yar›flmas›, ka-
mu ve özel sektörden bir-
çok kurum taraf›ndan sa-
hipleniliyor; artan destek-
çileriyle her y›l daha da
büyüyerek genç giriflimci-

lerin yan›nda yer almaya
devam ediyor. YFY‹ Yar›fl-
mas›’na 2005 y›l›ndan beri
ana sponsor olan Elginkan
Vakf› “75.000 TL’lik Tekno-
loji Ödülü” ile yar›flmaya
katk›da bulunman›n çok
daha ötesinde, yar›flmay›
bir çözüm orta¤› olarak
destekliyor. 2008 y›l›ndan
itibaren Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
YFY‹ için verdi¤i büyük
destek ve savunma kate-
gorisinde sundu¤u “50.000
TL’lik SSM Özel Ödülü” ise,
yar›flman›n baflar›s›n›n
takdiri olarak de¤erlendi-
riliyor.  Ayr›ca 2009’dan iti-
baren yar›flmaya eklenen
“25.000 TL’lik OST‹M Özel
Ödülü” ise YFY‹’ye yeni bir
soluk kat›yor. Maddi ödül-
lerin yan› s›ra kazanan ya-
r›flmac›lar ODTÜ Tekno-
kent’te ücretsiz ofis alan›-
na sahip oluyor ve ihtiyaç
duyduklar› her konuda e¤i-
tim ve dan›flmanl›k hiz-
metlerinden ücretsiz ola-
rak faydalan›yor.

Bir Y›ll›k Süreç
YFY‹ Yar›flmas›, her sene
ocak-flubat gibi bafll›yor ve
kas›mda sona eriyor. Sene
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Giriflimci Yaratan 
Yar›flma: 

Yeni Fikirler 
Yeni ‹fller 
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Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) En ‹yi Teknolojik ‹fl Fikri Yar›flmas›, 4 y›ld›r 

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent ifl birli¤iyle 

düzenleniyor. Daha uzun y›llar genç nesillere giriflimcili¤i ve yenileflimi 

afl›lamay› hedefleyen YFY‹ Yar›flmas›, ODTÜ’nün “‹fl bulan de¤il, ifl kuran 

mezun” yaklafl›m› benimsenerek organize ediliyor.

Arzu ERYILMAZ / editor@savunmahaber.com / arzu.k@metutech.metu.edu.tr



bafl›nda yar›flma ile ilgile-
nen üniversite ö¤rencileri-
nin www.yfyi.info adresi
üzerinden kay›t yapt›rma-
lar›yla ilk ad›m› atm›fl ol-
duklar› süreç, yaklafl›k 1 y›l
sürüyor. Mart-nisan ayla-
r›nda ö¤rencilerden fikirle-
rini 2-3 sayfal›k birer proje
baflvurusu haline getirme-
leri talep ediliyor ve ilk ele-
me bu aflamada gerçeklefl-
tiriliyor. Bu eleme sonra-
s›nda bir sonraki aflamaya
geçmeye hak kazanan
gençlere mansiyonlar›n ve-
rildi¤i bir ödül töreni ger-
çeklefltiriliyor. Bu tören
sonras›nda, yaz boyunca
“Giriflimcilik ve ‹fl Plan›
Yazma E¤itimi” alan genç-
ler, eylül ay›nda haz›rlad›k-
lar› ifl planlar›n› teslim edi-
yor. ‹fl planlar›, jüriler tara-
f›ndan incelenerek bir ele-
me daha gerçeklefltiriliyor
ve finale, genel kategoride
4, savunma kategorisinde
ise 2 finalist grup kal›yor.
Kas›m ay›nda kamuya aç›k
olarak gerçeklefltirilen fi-
nal töreni, genç yar›flmac›-
lar için hem büyük bir dö-
nüm noktas›, hem de yine
büyük bir deneyim oluyor.
Yar›flman›n organizasyon
iflleyifli ise her sene daha
da gelifltiriliyor. Tüm süreç
‹nternet üzerinden ilerli-
yor. Yar›flmac›lardan jüri-
lere kadar herkes, evinde

oturarak dahi ya-
r›flmadaki görevi-
ni yerine getirebi-
liyor. Ö¤rencilere
verilen e¤itimler ve
dan›flmanl›klar, geçmifl
y›llardaki geri bildirimler
arac›l›¤›yla çok daha ifllev-
sel bir hale getirilmifl du-
rumda. Nitekim YFY‹ Yar›fl-
mas›, her sene ço¤alan
destekçileri ve kamuya mal
olan baflar›s› ile y›l-
dan y›la gelifliyor
ve büyüyor.

As›l Ödül 
Para De¤il
YFY‹ Yar›flmas›’n›n
en büyük ödülü ise
para de¤il, ö¤ren-
cilere sunulan
kendi iflini kurma
f›rsat›. Para, günü-
müzde bir
giriflimci-
nin kendi
iflini kura-
bilmesi için gerekli olan
girdilerden sadece biri. Ya-
r›flman›n finalistleri, para-
dan daha önemli ve parayla
sat›n al›namayacak fleyler
kazan›yor. Yar›flmaya kat›-
lan ve bir sene boyunca
tüm süreci tamamlayan
gençler, finale kalamasa-
lar bile hayatlar› boyunca
faydalanacaklar› bir dene-
yim yaflam›fl ve e¤itim al-
m›fl oluyor.

Yar›flma ile yeni ve teknoloji
tabanl› bir flirket kurabil-
mek için gerekli pek çok
dan›flmanl›k hizmeti de ve-
riliyor. Finale kalan yar›fl-
mac›lar›n patent baflvurula-
r›na ve Ar-Ge projesi destek
baflvurular›na yard›mc› olu-
nuyor. Gençler, finansal ve
idari süreçlerle ilgili bilgi-
lendiriliyor, yat›r›mc› bul-
malar›na arac›l›k ediliyor ve
alanlar›nda uzman ifl adam-
lar› ile tan›flt›r›l›yor. Bunla-
r›n yan›nda gençler, ODTÜ-
KOSGEB Teknoloji Merke-
zi’nde 3 y›l boyunda ücretsiz
ofis alan›na sahip olma ve
pek çok maddi destekten yi-
ne faydalanabilme olana¤›
tan›n›yor.

Kat›l›m Art›yor
YFY‹ Yar›flmas› her geçen
sene daha fazla kifli tara-
f›ndan tan›n›yor ve baflar›-
s› daha da genifl kitlelere
yay›l›yor. 2005 y›l›ndan bu
yana ‹nternet üzerinden
al›nan kay›tlar 95’ten
500’e, proje önerileri
65’ten 107’ye, finalist say›-
s› ise 11’den 17’ye yüksel-

di. Her sene ise ortalama 2
firma kuruluyor. YFY‹
2008’in finalist gruplar›n-
dan 2 tanesi flu anda flir-
ketleflme aflamas›nda bu-
lunuyor. Onlar›n da bu sü-
reci tamamlamas›yla be-
raber ODTÜ Teknokent’te
baflar›yla faaliyet gösteren
7 adet YFY‹ flirketi olacak.
YFY‹’nin genel kategori
baflvurular›nda, baflvuran
grubun içinde yüzde 50
oran›nda ODTÜ ö¤rencisi
olma flart› aran›yor. Bu k›-
s›tlama da olmasa baflvu-
ru say›s›n›n çok rahat
1000’lere ulaflaca¤› tah-
min ediliyor. Ama çok
önemli bir not: Savunma
kategorisinde böyle bir k›-
s›tlama bulunmamakta.
Yani savunma alan›nda
projesi olan her üniversite
ö¤rencisi, yar›flmaya tak›-
m›nda ODTÜ’lü bulundur-
ma mecburiyeti olmadan
baflvurabiliyor.
Gençleri giriflimcili¤e ve
yenilikçili¤e yönlendiren
YFY‹ ve benzeri etkinlikler,
teknoloji üretmenin önemi-
nin ve aciliyetinin fark edil-
di¤i flu dönemde gelece¤e
büyük bir umut ›fl›¤› tutma-
lar› aç›s›ndan da önem arz
ediyor.
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Zuhal ESEN: Genelde bir Amerikan 

firmas› olarak bilinen ‹sveçli Aimpoint’in

geçmiflinden ve bugüne nas›l geldi¤inden

k›saca bahseder misiniz?

Magnus ANDERSSON: En önemli müflte-
rimizin Amerikan Ordusu olmas› nede-
niyle birçok kifli Aimpoint’i ABD merkez-
li bir firma zannetse de, söyledi¤iniz gibi
asl›nda ‹sveçliyiz. Yaklafl›k 150 kiflilik ifl-
gücümüzle tamamen tasar›m, gelifltir-
me üzerine odaklanm›fl durumday›z.
Üretim için gerekli parçalar› sat›n al›yor

ve kendi tesis-
lerimizde ni-
hai montaj›n›
gerçeklefltiri-
yoruz. ‹sveç’te
biri ana ofisimiz
di¤eri de daha ku-
zeydeki üretim tesisimiz olmak üzere iki
merkezimiz var. Niflangâh montaj›na
uygun imkânlara sahip kuzeydeki tesis-
te, ortamdaki toz, ›s› ve nemin kontrol
edildi¤i özel üretim alanlar› bulunuyor.

En önemli ürünümüz olan ve ilk ortaya
ç›kt›¤›nda, tamamen avc›l›k için kulla-
n›lmas› düflünülen k›rm›z› noktal› ni-
flangâh›n geçmifli 1985 y›l›na kadar uza-
n›yor. Yeni fikrini ürüne dönüfltürecek
paras› bulunmayan mucidin, yeni icat-
larla yak›ndan ilgilenen ve iyi bir avc›
olan kurucumuz Sandberg’e gelmesiyle
bafllad› her fley ve daha sonra da Aimpo-
int kuruldu.
Aimpoint’ten ilk niflangâh sat›n alan ül-
keler ABD ve Fransa oldu. Kuflkusuz flu
an baflka müflterilerimiz de var. 1997 y›-
l›ndan bu yana teslimat yap›yoruz. O y›l
Aimpoint henüz çok küçük bir firmayd›
ve sadece 13 çal›flan› ve y›lda sadece
10.000 niflangâh üretme kapasitesi bu-
lunuyordu. Ancak bu durum sadece 1
gecede de¤iflti. Amerikan Ordusu’ndan
gelen bir faks›n üzerinde, 100.000 ni-

RÖPORTAJ
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Niflan Alman›n 
Kural› De¤ifliyor: 
K›rm›z› Noktal› 
Niflangâhlar 
ve Aimpoint
Yüzy›llard›r göz, gez, arpac›k ve hedef kelimeleri 

ile basitçe tan›mlanabilen niflan alman›n kural›,

geliflen teknoloji ile bambaflka bir boyuta tafl›n›yor.

‹sveç’te do¤an ve Amerikan Ordusu’nun sipariflleri 

ile büyüyen Aimpoint firmas›, niflan alma 

terminolojisine yeni kelimeler eklemeyi baflard›.

Niflan almada yeni slogan ise “k›rm›z› nokta, hedef,

atefl!” Yeni nesil niflangâhlar ve Aimpoint hakk›ndaki

sorular›m›z› firman›n Sat›fl ve Pazarlama Müdürü

Magnus Andersson cevaplad›.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com
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flangâhl›k bir sipariflin oldu¤u yaz›yordu.
1 y›l içerisinde üretim kapasitemizi 10
kat›na ç›karmak hiç kolay olmad›.
1997 y›l›ndan bu yana 700.000’e yak›n
niflangâh› ABD’ye gönderdik. Amerikan
Ordusu’nun neredeyse her askeri Aim-
point markal› niflangâhlarla donanm›fl
durumda. Hatta baz› Amerikal› asker-
ler, kendisine verilmemifl olsa bile d›fla-
r›dan sat›n almak sureti ile mutlaka bir
Aimpoint niflangâh›na sahip oluyor.
Biliyorsunuz politik tercihler de maale-
sef baz› ihalelerin sonuçlanmas›na do¤-
rudan etki edebiliyor. Örne¤in ‹ngilizler,
SA-80 piyade tüfe¤inin niflangah› konu-
sunda böyle bir tercih kulland›lar ve
kendi çözümlerini tercih ettiler. Ancak
özel kuvvetler söz konusu oldu¤unda,
SA-80’in b›rak›l›p, yerine Aimpoint ni-
flangâhl› modern piyade tüfeklerinin

al›nd›¤› görülüyor. Zaten dünya üzerin-
deki birçok özel kuvvet teflkilat› Aimpo-
int niflangâh› kullan›yor.

Zuhal ESEN: Aimpoint’in bu 

baflar›s›n›n s›rr› nedir?

Magnus ANDERSSON: K›rm›z› noktal› ni-
flangâh›m›z›n muadilleri, kesinlikle bi-
ze rakip olabilecek düzeyde de¤il. Bir
kere pil ömürleri daha düflük. Hatta
baz›lar› at›fl esnas›nda tüfe¤in üzerin-
deki yerinden oynayabiliyor. Ama bizi

as›l rakipsiz k›lan firmam›z›n kalite an-
lay›fl›. ABD’de faaliyet göstermeye ilk
bafllad›¤›m›zda fark edememifltik, an-
cak daha sonra ald›¤›m›z övgüler sonu-
cunda anlad›k ki teslimatlar›n› gecik-
tirmeyen say›l› firmalardan biriyiz.
Müflterilerimize karfl› her zaman dü-
rüst olmay› tercih ettik. Bir sorun ç›kt›-
¤›nda bunu gizlemedik ve sorun çözü-
lene kadar üretime ara verdik. Aimpo-
int’in uzun vadeli itibar›na ve müflteri
güvenine büyük önem veriyoruz.
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GS Development
Aimpoint’in ba¤l› oldu¤u GS Development, iki nesildir Sandberg ailesi taraf›ndan idare
ediliyor. Bir elektrik mühendisi olan firman›n kurucusu Gunnar Sandberg, yeni fikirlere aç›k
olmas›n›n yan› s›ra bu fikirleri pratik uygulamalar haline getirme kabiliyetine de sahip,
oldukça enerjik bir giriflimciydi. 1959 y›l›nda 7 iflçisi ile beraber ElektroSandberg firmas›n›
kurdu. Aradan geçen 30 y›l›n ard›ndan iflçi say›s› 600’e ulaflan ElektroSandberg, ‹sveç’in en
büyük elektrik tesisat› firmalar›ndan biri oldu. 
GS Development ise 1992 y›l›nda 10 firman›n bir araya gelmesi ile kuruldu. Firman›n ba¤l›
flirketleri Aimpoint, Bioimplant, Camurus ve GRANULDISK, 2007 y›l›nda 256 kiflilik çal›flan
say›s›na ve 584 milyon ‹sveç Kronu ciroya ulaflt›. 



ABD’nin ‹kinci Irak Harekât›’n›n hemen
öncesinde, Amerikan Ordusu yetkilileri
bize gelerek acilen 100.000 adet k›rm›z›
noktal› niflangâha ihtiyaçlar› oldu¤unu
söylediler. 
Bu büyüklükteki bir siparifli istenilen za-
manda teslim edemeyece¤imizi belirttik
ve siparifl bir rakibimize gitti. Ancak onlar
da zaman›nda teslim edemedi. ‹fli kay-
betsek de itibar›m›z› korumufl olduk. So-
nuç olarak; bugünkü baflar›m›z›, hem
ürün kalitesi hem de firmam›z›n itibar›na
borçluyuz diyebilirim.

Zuhal ESEN: Aimpoint’i yeni nesil 

niflangâh pazar›nda lider konuma tafl›yan

ve en önemli ürünümüz olan k›rm›z› 

noktal› niflangâh hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

Magnus ANDERSSON: Pazarda flu an li-
der konumda olmam›z›, çok say›da or-
dunun niflangâh tedarikine yönelik iha-
lelerini kazanmam›za borçluyuz. Kufl-
kusuz Amerikan Ordusu flu an en önem-
li müflterimiz. Hâlihaz›rda y›lda yaklafl›k
250.000 niflangâh üretme kapasitesine
sahibiz.
K›rm›z› noktal› niflangâhlar oldukça es-
nek bir kullan›m alan›na sahip. Taban-
calardan tutun da makineli tabancalar,

çeflitli çaplardaki piyade tüfekleri, 40
mm’lik otomatik bombaatarlar ve 12,7
mm’lik a¤›r makineli tüfekler gibi des-
tek silahlar›n›n yan› s›ra Carl Gustav gi-
bi güdümsüz tanksavarlarda da kullan›-
labiliyor. De¤iflik tipteki silah sistemleri
için ayn› teknolojiye sahip farkl› ebatlar-
daki niflangâhlar üretiyoruz. Çünkü, ör-
ne¤in omuza dayanmayan silahlarda,
kullan›c›n›n silah›n› rahatl›kla hedefe
yönlendirebilmesi için daha büyük lens-
lere, dolay›s›yla da daha büyük niflan-
gâhlara ihtiyaç duyuluyor. Hangi silah
sisteminin üzerine yerlefltirildi¤ine göre
görünüfl farkl›laflsa da teknoloji ayn›.
Ayr›ca niflangâh boyutlar› farkl› olsa da
sistem ayn› oldu¤u için askerler hiç ya-
banc›l›k çekmeden bir silahtan di¤erine
geçebiliyor.

Zuhal ESEN: K›rm›z› noktal› niflangâh

teknolojisi ve kullan›m alanlar›ndan 

bahseder misiniz? Di¤er niflangâhlara

göre avantajlar› ve dezavantajlar› 

nelerdir?

Magnus ANDERSSON: Öncelikle alt›n›
çizmeliyim ki her koflulda ifle yarayabi-
lecek tek bir niflangâh çözümü mevcut
de¤il. Bu alandaki en bilinen ve en eski
çözüm, gez ve arpac›ktan oluflan klasik

niflangâhlar. Bu tip niflangâhlar düflük
maliyet ve güvenilirlik avantaj› ile dik-
kat çekiyor. E¤er iyi e¤itimli ve niflanc›-
l›k sporu ile ilgilenen kiflilerin teti¤i
çekti¤ini varsayarsak, bu tip niflangâh-
larla son derece baflar›l› at›fllar yap-
mak mümkün. Ama yine de ›fl›¤›n uy-
gun olmas› ve zaman k›s›tlamas› olma-
mas› kofluluyla. H›zl› ve aniden atefl et-
menin gerekli oldu¤u, özellikle mes-
kûn mahallerde gerçekleflen muhare-
be koflullar›nda bu tip niflangâhlar ye-
terli olamayabiliyor.
Mesela Amerikan Ordusu taraf›ndan ya-
p›lan bir çal›flman›n sonuçlar›na göre,

RÖPORTAJ

34

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



ola¤an koflullarda bile hedefe düzgün
at›fl yapabilmek için gez ve arpac›¤› net
bir flekilde görebilmek gerekiyor. Geze
ve arpac›¤a, gözünüzü odaklad›¤›n›z za-
man hedef bulan›klafl›yor ve bulan›k bir
hedefe atefl etmek zorunda kal›yorsu-
nuz. Kald› ki, at›fl esnas›nda salg›lanan
adrenalin insan›n görme kabiliyetini
azaltabiliyor ve hedef üzerine odakla-
n›ld›¤›nda, gez ve arpac›k da bulan›k
görülebiliyor. Dolay›s› ile de hedefi
vurmak daha da zorlafl›yor. Aimpo-
int’in sisteminde, hedefin üzerindeki
k›rm›z› nokta hedef ile birlikte net bir
flekilde görüldü¤ü için son derece
isabetli at›fllar yap›labiliyor. Özellikle
de muharebe ortam›nda ve tehdit alt›n-
dayken.
Di¤er bir tür de, özellikle keskin niflanc›
tüfeklerinin vazgeçilmez parças› olarak
bilinen 3-12 büyütmeli dürbünlerdir. Bir
keskin niflanc› tüfe¤i söz konusu oldu-
¤unda k›rm›z› noktal› niflangâhlar kulla-
namazs›n›z, çünkü bunun için tasarlan-
mam›fllard›r. Ancak büyütmeli dürbün-
lerin de s›n›rlar› vard›r. Hem pahal›d›r-
lar hem de yak›n mesafede kullan›ld›k-
lar›nda etkileri çok azal›r. Günümüzde
ise çat›flmalar genellikle daha k›sa
menzillerde gerçeklefliyor.

Büyütmeli dürbünlerin sadece keskin
niflanc›l›k görevleri için kullan›lmad›¤›n›
düflük odaklamaya sahip modellerinin
de oldu¤unu eklemeden geçemeyece-
¤im. Bu gibi optik niflangâhlar, her ne
kadar k›sa mesafeli çat›flmalar için üre-
tilse de niflangâh›n etkili olabilmesi için
gözünüzü en uygun konuma getirmeniz
yine de zorunlu. Hâlbuki k›rm›z› noktal›
niflangâh için böyle bir zorunluluk bu-
lunmuyor. Hatta 3 kata kadar büyütme
yapabilen di¤er parçalarla birlikte kul-
lan›ld›¤›nda, k›rm›z› noktal› niflangâh da
uzun menzillerde son derece etkin bir
biçimde kullan›labiliyor.
Az önce belirtti¤im üzere farkl› ihtiyaç-
lara yönelik, kendine göre avantajlar› ve
dezavantajlar› olan niflangâh çözümleri
bulunuyor. Bu niflangâhlar›n seçiminde;
genel kullan›m söz konusu oldu¤unda
maliyet unsurunu genellikle karar al-
mada her zaman en üst s›rada yer alsa
da, özel kuvvetler söz konusu oldu¤un-

da ifllevsellik ve et-
kinlik daha be-
lirleyici oluyor.

Dürbünler ile Aimpoint’in k›rm›z› nokta-
l› niflangâh›n› karfl›laflt›r›r isek kendi
ürünümüzün fiyat aç›s›ndan daha reka-
betçi oldu¤unu ve 300 m’ye kadar me-
safedeki hedeflerin daha h›zl› ve isabet-
li bir biçimde atefl alt›na al›nabildi¤ini ve
çok daha etkili oldu¤unu söyleyebilirim.
Daha uzun menzillerde ise avantaj dür-
bünlerdedir. Ancak bu durumu de¤iflti-
rebilmek için de kendi odaklama siste-
mimizi gelifltirdik.
Günümüzde, insan unsuru geçmifle k›-
yasla çok daha de¤erli. Muharebelerde
ve iç güvenlik harekâtlar›nda insan ha-
yat›n›n korunabilmesi için balistik koru-
ma sa¤layan yelekler baflta olmak üze-
re çok say›da teçhizat kullan›l›yor. Örne-
¤in yüzü koruyan kurflungeçirmez mas-
keler var. Bazen de gaz maskeleri ile
harekât icra edilmesini gerektiren du-
rumlarla karfl›lafl›labiliyor. Bu tip mas-
keler tak›ld›¤›nda, gez ve arpac›¤a sahip
klasik niflangâhlar ile do¤ru niflan al-
mak neredeyse olanaks›z hale geliyor.
Çünkü bafl›n›z› niflangâha gerekti¤i gibi
yaklaflt›ram›yorsunuz. ‹flte bu durumda
da kullan›c›n›n yard›m›na Aimpoint yeti-

fliyor. Aimpoint’in k›rm›z› noktal› ni-
flangâh› ile yüzü kaplayan

maskelerle bile etkili niflan
alabilmek çok kolay.
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Aimpoint niflangahlar› 
hafif silahlara da 
yerlefltirilebiliyor.



Örne¤in Afganistan’› ele alal›m. Asker bir
ma¤ara veya sokakta çat›flmak zorunda
kalabilir. Bu durumda hedefin, en k›sa
zamanda ve hassas bir flekilde etkisiz
hale getirilmesi gerekiyor. Ancak kafa-
s›nda mi¤fer, üzerinde hücum yele¤i ve
di¤er görev yükü bulundu¤unda, askerin
her zaman silah› ile en iyi at›fl konumunu
almas› mümkün olmayabilir. Dolay›s› ile
silah›n niflangâh›na en kolay yoldan ula-
flabilmesi iflini çok kolaylaflt›racakt›r. ‹flte
burada k›rm›z› noktal› niflangâh›n fark›
ortaya ç›k›yor. Asker niflangâh›n merce-
¤ine do¤ru bakt›¤› an k›rm›z› noktay› gö-
rür. Ancak elinde dürbünlü bir silah ol-
sayd›, aniden atefl etmesini gerektiren
bir durum karfl›s›nda gözünü en uygun
konuma getirip öyle niflan almas› gere-
kecekti. Tabi yeterli e¤itime ve yetene¤e
sahipse ve biraz da zaman› varsa yine de
sorun yaflamayabilir. Ancak acil durum-
lar ifli büyük ölçüde zorlaflt›r›r.

Zuhal ESEN: Bugün yeni nesil niflangâh

pazar›n›n lideri olan Aimpoint gelece¤e

yönelik ne gibi çal›flmalar yap›yor?

Magnus ANDERSSON: Yeni bir prototip
niflangah›m›z var. Bu niflangâhta bir la-
zer mesafe ölçer ve bilgisayar bulunu-
yor. Niflan ald›ktan sonra k›rm›z› nokta-
y› hedef üzerine getirip bir dü¤meye ba-
s›yorsunuz. Böylelikle hedefle olan me-
safe ölçülüyor ve ard›ndan da bilgisaya-
r›n balistik hesaplamalar yapmas›yla
ikinci bir k›rm›z› nokta ortaya ç›k›yor.
Bu yeni niflangâh, özellikle uzun mesa-
feye at›fl yapan 40 mm’lik otomatik
bombaatarlar›n ilk at›flta isabet oran›n›
önemli ölçüde artt›r›yor. Bu husus çok
önemli. Çünkü 40 mm’lik mühimmat
çok a¤›r. Askerin bu tip mühimmattan
her zaman gerekti¤i kadar tafl›ma imkâ-
n› bulunmuyor. 40 mm’lik otomatik
bombaatar kullan›larak yap›lan at›fllar-
da ise hedef genellikle 2-3 at›fl sonra-

s›nda vurulabiliyor. 40 mm’lik mühim-
mat hedefe ilerlerken kendi etraf›nda
döndü¤ü için, at›ld›¤› noktan›n daha sa¤
taraf›na düflüyor. Bu da zaten az olan
mühimmat›n bofla kullan›lmas› anlam›-
na geliyor. Ayr›ca düflman, ilk at›fltan
sonra yer de¤ifltirdi¤i ya da sakland›¤›
takdirde, sonraki at›fllar›n baflar›l› olma
flans› da azal›yor. Müttefiklerin Körfez
Savafl›’nda kulland›¤› bütün 40 mm’lik
otomatik bombaatarlar›n üzerinde Aim-
point niflangâhlar› oldu¤unu da yeri gel-
miflken söylemeliyim.

Zuhal ESEN: Yeni nesil niflangâhlara

dünyadaki yaklafl›m nas›l?

Magnus ANDERSSON: Günümüzde birçok
ordu henüz yeni nesil niflangâhlar›n teda-
rikine çok s›cak bakm›yor. Bunun en bü-
yük nedeni ise kuflkusuz maliyet unsuru.
Ancak konuya sadece maliyet aç›s›ndan
bakmak tedarik makam›n› yan›ltabilir.
Örne¤in baz› ordular askerlerini pahal›
yeni nesil piyade tüfekleri ile donatmay›
tercih ediyor. Fakat halen kullan›mda
olan çok say›da eski nesil, ancak güveni-
lir piyade tüfe¤i bulunuyor. Hâlbuki eski
nesil tüfeklerin üzerlerine yeni nesil bir
niflangâh ilave edildi¤inde, ortaya son de-
rece maliyet etkin bir çözüm ç›kabiliyor.
Çok daha pahal› bir tüfek tedarik etmek
yerine, iyi bir yeni nesil niflangâhla dona-
t›lm›fl eski piyade tüfekleri de günümüz
muharebe koflullar›nda rahatl›kla görev
yapabilecek seviyeye getirilebiliyor.
Ayr›ca bir de e¤itim maliyetleri konusu
var. Klasik bir niflangâhla çok daha ma-
liyetli ve uzun bir sürecin ard›ndan usta
bir niflanc› haline getirilebilecek acemi
bir asker, yeni nesil bir niflangâhla çok
daha k›sa sürede ve maliyet etkin flekil-
de iyi bir at›c› haline gelebiliyor. Konu-
nun s›cak çat›flma boyutu ise yeni nesil
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Aimpoint'in en yeni niflangahlar›ndan CompM4, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin ihtiyaçlar› kapsam›nda öneriliyor.



niflangâh kullan›m›n›n önemini ortaya
koymaya yetiyor. Yeni nesil niflangâhlar
ve özellikle Aimpoint’in k›rm›z› noktal›
niflangâh›, ›fl›¤›n az oldu¤u hava koflul-
lar›nda çok daha iyi bir görüfl sa¤layarak
kullan›c›n›n muharebedeki baflar›s›na
do¤rudan etki edebiliyor. Birçok silahl›
çat›flma ve muharebe sabah›n erken sa-
atlerinde veya gün batarken cereyan
ediyor. Biz bu gibi düflük ›fl›k koflullar›n-
da Aimpoint niflangâh› ile kendi test
merkezimizde gerçeklefltirdi¤imiz de-
nemelerde, klasik niflangâhlara göre
yüzde 30 daha yüksek bir isabet oran›na
ulaflabildi¤imizi gördük.
Önemli bir noktaya daha de¤inmeden
geçemeyece¤im. Gözlemleyebildi¤imiz
kadar› ile baz› ordular, askerlerine ver-
dikleri e¤itimlerde, sadece hedefi vur-
may› ö¤retiyor. At›fl e¤itimi alan bir as-
ker denetlemeleri baflar› ile geçse de
gerçek muharebe ortam›nda büyük bir
sorunla karfl› karfl›ya kalabiliyor. Zira
öldürücü bir noktas›ndan vuramad›¤›n›z
hedef, karfl› atefl açarak birliklerinizin
bekas›n›n büyük ölçüde düflmesine se-
bep oluyor. ‹flte bu noktada k›rm›z› nok-
tal› niflangâhlar›n de¤eri daha iyi ortaya
ç›k›yor. Aimpoint niflangâhlar› ile e¤itim
yapan askerlerin, hedefi öldürücü nok-
talar›ndan vurabilme imkân› daha fazla.

Zuhal ESEN: Son olarak Aimpoint’in 

Türkiye pazar› hakk›nda neler 

düflündü¤ünü sormak istiyorum? 

Biliyorsunuz Ocak ay›nda Türkiye, Milli

Modern Piyade Tüfe¤i Projesi’ni de bafllatt›.

Magnus ANDERSSON: Türkiye’yi gele-
cekteki en önemli pazarlardan biri ola-
rak kabul ediyoruz. Halen faaliyet gös-
terdi¤imiz ABD’den sonra ad›m atmay›
düflündü¤ümüz ikinci büyük pazar ke-
sinlikle Türkiye. Bu pazara girmek için
gerekli çal›flmalara da bafllad›k.

Zuhal ESEN: Teknoloji transferi 

ve ortak üretim konular›na yaklafl›m›n›z

nedir?

Magnus ANDERSSON: Bu bizim de üze-
rinde düflündü¤ümüz bir konu. Türkiye
zaten teknolojik altyap›s› son derece ye-
terli bir ülke. Ortak üretim ve teknoloji
transferi konular›nda baz› ad›mlar da
atm›fl durumday›z.

Zuhal ESEN: Bildi¤imiz kadar›yla 

Aimpoint imzas› tafl›yan k›rm›z› noktal›

niflangâhlar d›fl›nda ürünler de var. 

Biraz da onlardan bahseder misiniz?

Magnus ANDERSSON: Aimpoint k›rm›z›
noktal› niflangâhlar›n yan› s›ra kullan›c›-
n›n kabiliyetlerini artt›ran çok say›da
farkl› aksesuar da üretiyor. Bunlar ara-
s›nda 3 kat büyütme yapabilen bir keskin
niflanc› dürbünü de bulunuyor. Ayr›ca
sütre gerisinden kendinizi göstermeden
atefl edebilmenizi sa¤layan ve Aimpoint
niflangâh›n›n arkas›na monte edilen bir
aparat›m›z mevcut. Bir binan›n köflesin-
den, duvar›n üzerinden veya araban›n al-
t›ndan kendinizi hedef haline getirme-
den atefl edebilmenize olanak sa¤layan
bu aparat, basitçe iki merce¤in bilefli-
minden olufluyor. Kibrit kutusu büyüklü-
¤ünde k›z›l ötesi lazerler de üretiyoruz.

Say›n Andersson’a verdi¤i bilgiler 
için teflekkür ediyoruz. Aimpoint 
niflangâhlar› hakk›nda daha detayl› 
makalelerimize gelecek say›lar›m›zda
yer verece¤iz.
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Sütre gerisinden kendinizi göstermeden 
atefl edebilmenizi sa¤layan Aimpoint CEU

niflangah› sayesinde meskun mahal 
muharebelerinde ciddi avantaj sa¤lanabiliyor.
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S o¤uk Savafl sonras›
ortaya ç›kan yeni risk
ve tehdit alg›lamalar›

paralelinde, may›nlar›n terö-
rist unsurlar ile benzeri asi-
metrik tehditler taraf›ndan
kanal ve liman içleri gibi de-
niz trafi¤inin yo¤un oldu¤u
yerlerde kullan›labilece¤i
de¤erlendirilmektedir. An-
cak, hâlihaz›rda görevde olan
may›n tarama ve avlama ge-
mileri, derinlik ve manevra
k›s›tlamalar› nedeniyle bu
alanlarda görev yaparken
çeflitli s›k›nt›lar yaflanmakta-
d›r. Dolay›s›yla, bu tip dar ve
s›¤ bölgelerde operasyon ic-
ra edebilecek yeni sistemle-
re ihtiyaç duyulmaktad›r.
Günümüzde bu ihtiyaca isti-
naden kullan›lan sistemlerin
bafl›nda insans›z su alt› arac›
(Unmanned Undersea Vehic-
le / UUV)’ler gelmektedir.
UUV’ler, temel olarak; su ge-
çirmez bir yap›ya monte edil-
mifl alg›lay›c›lar tafl›yan, kab-
lolu ya da kablosuz olarak
yüzeyle ba¤lant›l›, manevra
için de motorla donat›lm›fl

sistemlerdir. Bu araçlar,
kendi içlerinde uzaktan ku-
mandal› su alt› araçlar› (Re-

motely Operated Vehicles /
ROV) ve otonom su alt› araç-
lar› (Autonomous Underwa-
ter Vehicles / AUV) olmak
üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
ROV, en genel tan›m› ile bir
operatör taraf›ndan uzaktan
kontrol edilerek; su alt›nda
de¤iflik amaçlara yönelik ve
tehlikeli olabilecek görevleri
icra etmesi sa¤lanan bir su
alt› robotudur. ROV, bir sis-
tem olarak su alt› tafl›t›n›n
kendisi d›fl›nda; arac›n kon-
trolünü yürüten operatör,
operatörün bu kontrolü sa¤-
lad›¤› ekipmanlar, su alt› ta-

fl›t›n› satha ba¤layan kablo ve
tafl›t›n suya indirilip geri al›n-
mas›n› sa¤layan vinç düze-
neklerinden oluflmaktad›r.
ROV’lar, sadece izleme
amaçl› olarak su alt› kame-
ralar› vas›tas›yla görüntü al-
maya ve baz› ölçümler yap-
maya yönelik nispeten basit
araçlar olabilece¤i gibi, üzer-
lerinde yer alan pek çok alg›-
lay›c›n›n (kamera, sonar vb.)
yard›m›yla otonom çal›flabi-
len ve robot kollar kullana-
rak oldukça karmafl›k ifllev-
leri yerine getirebilen büyük
sistemler de olabilmektedir.

Otonom araçlar, sahip olduklar› geliflmifl özellikleri ve

kabiliyetleriyle günümüz muharebe sahas›ndaki birçok

operasyon için kritik bir unsur haline gelmifltir. Stratejik

de¤er tafl›yan bu araçlar›n milli olarak gelifltirilip,

üretilmeleri önemlidir. “Milli ROV (PAP) Cihaz› Gelifltirilmesi

Projesi” kapsam›nda yap›lan çal›flmalar, bu do¤rultuda

at›lm›fl önemli bir ad›md›r.
Erke SU‹ÇMEZ* / editor@savunmahaber.com
*GATE Elektronik / erke.suicmez@gateelektronik.com.tr

Milli ROV Projesi 
ve GATE / Maleri ‹fl Ortakl›¤›
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AUV’ler ise, en genel tabiriy-
le ROV’lar›n daha geliflmifl
modelleridir. AUV’lerin en
büyük fark›, otonom/yar› oto-
nom olmalar›d›r. Kendi güç
kaynaklar› ve seyrüsefer sis-
temleri bulunan bu araçlar›n
baz› örneklerinde kablo ba¤-
lant›s›na gerek duyulmad›¤›
gibi, sadece optik bir kablo
arac›l›¤› ile yüzeye ba¤l›
olanlar› da vard›r. ROV’lar
yüzeyde bulunan kontrol
konsollar› vas›tas› ile bir
operatör arac›l›¤›yla uzaktan
kumanda edilirken, AUV’ler,
gerek duyuldu¤u takdirde d›-
flar›dan da komuta edilebile-
cek flekilde önceden prog-
ramlanan rotalarda görevle-
rini icra ederler.

ROV Çeflitleri
Günümüzde kullan›lmakta
olan ROV sistemleri, genel
olarak 4 ana bafll›k alt›nda s›-
n›fland›r›labilir:
� Gözlem amaçl› ROV’lar,
� ‹fl s›n›f› ROV’lar,
� Mini/Mikro ROV’lar,
� Askeri amaçl› ROV’lar.
Gözlem amaçl› ROV’lar, boru
hatlar›n›n denetimi, arama
ve kurtarma, gemi kontrolü,
define arama ile su alt› canl›-
lar›n› gözlemlemek gibi
amaçlar için kullan›lmakta-
d›r. Gözlem amaçl› ROV’lar
orta boyutlu sistemlerdir.
Sistemi kontrol etmek için
gerekli personel say›s› 2-3
kifliyi geçmemektedir.
‹fl s›n›f› ROV’lar oldukça bü-
yük boyutlu araçlard›r. ‹flle-
tilmesi için çok say›da perso-
nele ihtiyaç duyulan bu araç-

lar, genellikle su alt› kaz›lar›,
kablo döfleme, onar›m ve bü-
yük cisimlerin ç›kar›lmas›
çal›flmalar›nda görev almak-
tad›r. ‹fl s›n›f› ROV’lar›n ebat-
lar› nedeniyle, suya b›rak›l-
ma ve tekrar güverteye al›n-
ma s›ras›nda gemideki vinç-
ler kullan›lmaktad›r.
Mini/Micro ROV’lar, oldukça
küçük boyutludur. Mini
ROV’lar 15 kg, mikro
ROV’lar ise 3 kg civar›nda
a¤›rl›¤a sahiptir. Kumanda
edilmeleri, denize b›rak›l-
malar› ve güverteye al›nma-
lar› için tek personel yeterli
olabilmektedir. Bu araçlar›n
ebatlar›, dalg›çlar›n ulafla-
mayaca¤› yerlere eriflebil-
melerini mümkün k›lmakta;

iflletim maliyetlerinin düflük
olmas› da s›kl›kla tercih
edilmelerine neden olmak-
tad›r.
Askeri amaçl› ROV’lar ise,
genellikle deniz may›nlar›-
n›n imhas› ve gözlem faali-
yetleri için kullan›lmaktad›r.
Bu s›n›ftaki araçlar, may›n-
lar›n imhas› için üzerlerinde
tafl›d›klar› patlay›c›lar› kul-
lanmaktad›r.

Uygulama Alanlar›
1. Endüstriyel Uygulamalar:

1970’lerin ortalar›ndan bu
yana ROV’lar, aç›k deniz ça-
l›flmalar› (petrol platformu,
boru hatt›, petrol/gaz arama
vs.) baflta olmak üzere, çe-
flitli endüstriyel uygulama-
larda yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r. Özellikle ifl s›n›f›
ROV’lar, 3000 m’yi aflan, dal-
g›çlar›n eriflemeyecekleri
derinliklerde, a¤›r görevleri
yerine getirebilmekte ve 250
m ile s›n›rl› olan insanl› da-
l›fllar›n k›s›tlama ve tehlike-
lerini bertaraf etmektedir.
Bugün tüm dünyadaki
ROV’lar›n yaklafl›k yüzde
60’›, petrol, gaz ve benzeri
enerji konular› ile ilgili ifller-
de kullan›lmaktad›r. ROV’la-
r›n genel çal›flma aral›¤› 30

m ila 3000 m aras›nda de¤ifl-
mektedir. Gözlem ve veri
toplama amaçl› ROV’lar da-
ha çok s›¤ sularda çal›fl›r-
ken, ifl s›n›f› ROV’lar daha
çok aç›k denizlerde ve derin
sularda faaliyet göstermek-
tedir. Sondaj, platform ve is-
kele kurma, montaj ifllemle-
ri, boru hatt› ve denizalt›
kablolar› serme/ba¤lama ile
bak›m görevleri gibi oldukça
zorlu çal›flmalar ROV’lar›n
kullan›m alanlar› aras›nda
yer al›r.
2. Akademik ve Bilimsel 

Uygulamalar: 

Günümüzde, endüstriyel uy-
gulamalar d›fl›nda ROV’lar›n
en yayg›n kullan›ld›¤› alan
akademik ve bilimsel amaç-
l› çal›flmalard›r. De¤iflik de-
rinliklerde birçok farkl› gö-
rev icra edebilen ROV’lar,
deniz suyu ya da canl› can-
s›z herhangi bir nesneden
robot kolu sayesinde örnek-
ler alabilir, anl›k veya sü-
rekli ölçümler gerçekleflti-
rebilir ve video kamera gibi
alg›lay›c›lar yard›m›yla göz-
lem yapabilir. Nitekim
ROV’lar, daha önceden ini-
lemeyen derinlik ya da su
alt› yanarda¤lar› gibi çok
tehlikeli olabilecek ortam-

Milli ROV’un bilgisayar destekli 
çizim program›ndaki üç boyutlu görüntüsü



larda yüksek çözünürlüklü
foto¤raf ve video çekimleri,
deniz suyu ya da gaz örnek-
lerinin al›nmas› gibi bilim-
sel araflt›rmalar›n kapsam›-
n›n genifllemesine ve yay-
g›nlaflmas›na yard›mc› ol-
mufltur.
3. Askeri Uygulamalar: 

Askeri uygulamalar aç›s›n-
dan ROV’lar, önceleri su al-
t›nda gözlem yapmak ve
kaybolan araç ya da silahla-
r›n aranmas› için kullan›l-
m›flt›r. Ancak daha sonra
teknolojik ilerlemelere pa-
ralel olarak ROV’lar, may›n
arama ve döflemeden, tatbi-

katlarda kaybolan e¤itim
torpidolar› gibi teçhizatlar›
arama/kurtarma ve istihba-
rat çal›flmalar›na kadar çe-
flitli amaçlarla kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.

Tasar›m
Metodolojisi
ROV tasar›m›, birbirlerini çok
yak›ndan ilgilendiren alt sis-
temleri içerdi¤i için çok de-
¤iflkenli bir konudur. Dolay›-
s›yla öncelikle ana bileflenle-
ri oluflturacak alt sistemler
üzerinde gerekli tercihler ya-
p›lmal›, daha sonra ise bun-
lar›n bir bütün oluflturacak
flekilde modifikasyonlar› ta-
mamlanmal›d›r.
Söz konusu ana bileflenler,
tüm sistem düflünüldü¤ünde: 
� Su alt› arac› modülü,
� Araç üzerindeki donan›m

ve alg›lay›c›lar,
� Kontrol konsolu,
� Elektrik güç da¤›t›m 

sistemi,
� Vinç ve kablo sarma 

sistemi 
fleklinde s›ralanabilir.
Ayr›ca tüm bu tasar›m çal›fl-
mas› öncesinde, ROV siste-
minin üretim ve iflletme ma-
liyeti, kullan›labilir teknoloji
çeflitleri, görev yükü, motor
gücü, boyut, a¤›rl›k, azami
çal›flma derinli¤i, suya indir-
me ve sudan ç›karma için
kullan›lacak platform üze-
rindeki vinç sistemi, uygula-
ma gereksinimleri ve farkl›
amaçlar için esnek kullana-
bilme ihtiyac› gibi pek çok
parametrenin belirlenmifl ol-
mas› gerekmektedir.

Milli ROV’a Do¤ru
Ülkemizde bu alanda çal›fl-
malar yapan GATE Elektro-
nik A.fi. ve Maleri Teknik Hiz-
metler Ltd. fiti. ifl ortakl›¤›,
UUV’ler alan›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin ihtiyaçlar›n›
karfl›lama amac› ile güncel
teknolojilerle uyumlu ürün
ve sistemlerin tasarlamas›
ve gelifltirmesi hedefi do¤-
rultusundaki çal›flmalarda
önemli bir rol üslenmekte-
dir. ‹fl ortakl›¤›, bu kapsam-
daki ilk ad›m›n›, 17 Aral›k
2007 tarihinde ana yüklenici
olan TÜB‹TAK Marmara
Araflt›rma Merkezi (MAM) ile
imzalad›¤› alt yüklenicilik
sözleflmesi ile atm›flt›r. Bu
sözleflme ile ifl ortakl›¤›, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin taraf›ndan yürütü-
len bir TÜB‹TAK 1007 projesi
olan “Milli ROV (PAP) Cihaz›
Gelifltirilmesi Projesi”nde
görev alm›flt›r. SSM ve TÜB‹-
TAK MAM aras›nda 26 Eylül
2006 tarihinde imzalanarak
yürürlü¤e giren bu projede,
yurt içinde milli bir ROV’un
gelifltirilmesi ve 1 adet pro-
totip üretilmesi öngörül-
mektedir.
Gelifltirilecek olan askeri s›-
n›f ROV sistemin 2010 y›l›
bafllar›nda teslim edilmesi
hedeflenmektedir. Sistemin
tasar›m ve gelifltirilmesinde
yurt d›fl›ndan Ar-Ge nitelikli
herhangi bir destek al›nma-
yacakt›r. Ancak yurt içinden
temin edilemeyen, ticari
olarak bulunabilir ürünler
yurt d›fl›ndan tedarik edile-
cektir.

Bu kapsamda üretilecek
olan 200x150x100 cm boyut-
lar›ndaki araç; 0-300 m de-
rinlikte görev yapabilecek,
robot kolu ve birçok farkl› al-
g›lay›c›ya sahip olacak ve
a¤›rl›¤› 400 kg’› aflmayacak
flekilde tasarlanacakt›r. Üre-
tilecek olan sistem; ROV mo-
dülü, mekanik kablo sarma
ünitesi, silah sistemi ve kon-
trol konsolu alt sistemlerin-
den oluflacakt›r. Projede,
ROV modülü, robot kolu, si-
lah sistemi ve kablo sarma
ünitesinin gelifltirilmesi, bu
birimlerin sisteme enteg-
rasyonu ve ilgili test faaliyet-
lerinden GATE/Maleri ifl or-
takl›¤› sorumludur. TÜB‹TAK
MAM ise araç ve sensörlerin
kontrolü ile gemi üzerindeki
kontrol konsolundan sorum-
ludur. Hâlihaz›rda projenin
ön tasar›m aflamas› tamam-
lanm›fl ve kritik tasar›m afla-
mas›na bafllanm›flt›r.
Kuflkusuz, milli ROV projesi-
nin tamamlanmas› ile elde
edilecek bilgi birikimi, yine
su alt›na yönelik olarak milli
AUV ve milli torpido gibi pro-
jelerin gerçeklefltirilmesinin
yan› s›ra su alt› tan›, teflhis ve
erken ihbar sistemlerinin
gelifltirilmesinde kullan›labi-
lecektir. Yedek parça ve mü-
hendislik aç›lar›ndan da yurt
d›fl›na ba¤›ml›l›¤› ortadan
kald›racak olan bu projelerin
baflar›yla tamamlanmas› du-
rumunda, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n mevcut ka-
biliyetlerinin milli imkânlar
ile büyük ölçüde artt›r›lmas›
sa¤lanacakt›r.
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Yerli imkanlarla gelifltirilen arac›n 
ilk teslimatlar›, önümüzdeki y›l bafllayacak.

Milli AUV
SSM taraf›ndan yürütülen bir
di¤er TÜB‹TAK 1007 projesi
olan “Otonom Su Alt› Cihaz›
Projesi”ni gelifltirme görevini
de GATE Elektronik A.fi. 
liderli¤inde, Maleri Teknik
Hizmetler Ltd. fiti., Kocaeli
Üniversitesi, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ve Yonca-Onuk 
ifl ortakl›¤› üstlenmifltir.
GATE/Maleri ifl ortakl›¤›, 
proje yönetimi, sistem
mühendisli¤i, test ve 
do¤rulama faaliyetlerine 
liderlik etmekte ve AUV
seyrüsefer algoritmalar› ile
yaz›l›mlar›n› gelifltirmektedir.
Yonca-Onuk ise, kompozit
gövdenin yap›m›ndan 
sorumludur. Söz konusu 
projenin sözleflme faaliyetleri
halen devam etmektedir.
Sözleflmenin 2009 y›l›n›n 
ilk çeyre¤i içerisinde 
imzalanmas› beklenmektedir.

GATE ve Maleri ortakl›¤›yla tasarlanan
Milli ROV, 300 m derinli¤e inebilecek.





Günümüz z›rhl› araçla-
r›na, hafif makineli tü-
feklerden 105 mm’lik

toplara kadar çeflitli silah
sistemleri entegre edilebil-
mektedir. Z›rhl› muharebe
arac› (ZMA)’lar›n ise a¤›rl›kl›
olarak 20 mm ile 40 mm ara-
s› h›zl› at›ml› otomatik top
uygulamalar› ile donat›ld›¤›
görülmektedir.
Bu s›n›f›n en bilinen örnek-
leri aras›nda, ABD’nin
M2/M3 Bradley, Rusya’n›n
BMP-2/BMP-3 ve ülkemi-
zin de aralar›nda yer ald›¤›
birçok ülke taraf›ndan kul-
lan›lan YPR-765 s›n›f› araç-
lar gösterilebilir. Bu ve
benzeri araçlar›n büyük
k›sm›n›n ortak özelli¤i, göv-

de üzerinde 360 derece dö-
nüfl ve belli s›n›rlarda yük-
selifl ekseni hareketlerine
sahip bir silah kulesinin bu-

lunmas›d›r. Bu tip silah ku-
leleri, genellikle kullan›c›
ordunun mekanize piyade

doktrinine uygun olarak 1
ya da 2 kiflilik sepetli konfi-
gürasyona sahiptir.
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Türk Savunma Sanayisi, son y›llarda gelifltirdi¤i özgün

çözümlerle sadece ülkemizde de¤il, dünyada da ad›ndan

övgüyle söz ettirir duruma geldi. Elde etti¤i baflar›larla

kendine güveni gittikçe artan sektör, kullan›c›dan talep

gelmeden ve tamamen öz kaynaklar› ile tüm riskleri

üstlenerek projeler üretmeye de bafllad›. ASELSAN ile

FNSS’nin Uzaktan Komutal› Kule (UKK) Projesi, bunun en

güzel örneklerinden birisini oluflturuyor.
Oykun EREN, Gökhan ÖZYURT / editor@savunmahaber.com

Uzaktan Komutal› Kulelerde

ASELSAN-FNSS ‹fl Birli¤i

T
ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

 ©
F
N

S
S



Araç Üstü Silah
Sistemlerine Bak›fl
So¤uk Savafl döneminin ak›l-
larda kalan görüntüleri olan
Sovyet BMP ve Amerikan M2
Bradley araçlar›n›n 25 ve 30
mm’lik toplarla donat›lm›fl ku-
leleri, al›fl›lagelmifl tek ve çift
kiflilik silah kuleleri konseptini
ortaya ç›karm›flt›r. Söz konusu
kulelerin entegrasyonu ile
ZMA’lar, ana muharebe tank-
lar› d›fl›ndaki z›rhl› araçlar› da
imha etme yetene¤i kazan-
m›flt›r. Hatta ilerleyen süreçte
ilave edilen tanksavar füze
sistemleri ile ana muharebe
tanklar›na karfl› da muharebe
kabiliyeti kazan›lm›flt›r.
Sepetli kule sistemlerini taki-
ben son y›llarda kendisine
kullan›m alan› bulan bir di¤er
silah sistemi grubu ise uzak-
tan komutal› silah istasyonla-
r›d›r. Bu silah sistemleri de,
hafif makineli tüfeklerden
yüksek kalibreli otomatik top-
lara kadar farkl› tipte silahlar
ile teçhiz edilebilmektedir. Bu
platformlarda niflanc›, araç

içerisinde silah sisteminden
ba¤›ms›z olarak uygun bir
yerde konufllanabilmektedir.
Sisteme dâhil olan görüfl ve
kumanda birimleri vas›tas›yla
niflanc›, görüfl sisteminden
ald›¤› bilgileri kullanarak he-
defleri tespit ve teflhis edebil-
mekte ve gerekti¤inde atefl
alt›na alabilmektedir.
Bu grup içerisinde hâkim olan
tasar›m, silah, mühimmat
besleme ve görüfl sistemleri-
nin, araç üzerinde bulunan dö-
nüfl ve yükselifl hareket kabili-
yetine sahip bir beflik yap› üze-
rine yerleflmesi fleklinde ken-
dini göstermektedir. Ancak bu
silah platformlar›n›n muhare-
be flartlar›nda kullan›mlar›,
çeflitli eksikliklerini de ortaya
ç›karm›flt›r. Bunlar, beflik ya-
p›s›n›n araç siluetine olan
olumsuz etkisi, silah ve görüfl
sistemlerinin düflük seviyede
ya da hiç z›rh korumas›na sa-
hip olmamas› ve mühimmat
yenileme veya silaha müdaha-
le edilmesi gereken durum-
larda, personelin araç d›flar›-
s›na ç›kma zorunlulu¤udur.
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Sistem Kumanda Birimi



Yukar›da ifade edilen eksik-
liklere bir cevap olarak son
dönemde ortaya ç›kan çö-
züm ise uzaktan komutal›
kule sistemleridir. Temel
olarak silah, mühimmat bes-
leme, görüfl sistemi ve di¤er
ekipmanlar› içerisinde bu-
lunduran sepetsiz bir kule
gövdesi ve araç içinde bulu-
nan bir kumanda biriminden
oluflan bu sistemlerin, uzak-
tan komutal› silah istasyon-
lar›na göre çeflitli avantajlar›
vard›r.

‹ki Dev Bir Arada
UKK Projesi, FNSS Savunma
Sistemleri A.fi. ve ASELSAN
A.fi. aras›nda 21 Mart 2008 ta-
rihinde imzalanan ortak ürün
gelifltirme ifl birli¤i protokolü
ile hayata geçirilmifltir. Proje
kapsam›nda ASELSAN görüfl
ve top at›fl kontrol sistemin-
den; FNSS ise kule ve meka-
nik sistemlerin tasar›m ve
imalat›ndan sorumludur.
UKK Projesi genel olarak,
Kavramsal Tasar›m, Ön Tasa-
r›m, Detay Tasar›m ve Teknik
Veri Paketi (TVP) Oluflturul-
mas› ve Prototip Test ve De-
¤erlendirme safhalar›ndan
oluflmaktad›r. Projede geli-

nen son durum itibariyle Kav-
ramsal Tasar›m ve Ön Tasa-
r›m safhalar› tamamlanm›fl
olup, Detay Tasar›m aflamas›
bafllamak üzeredir. 2010 y›l›
içerisinde prototip sistemin
testlerinin gerçeklefltirilmesi
hedeflenmektedir.

Tamamem Özgün
Bir Sistem
UKK, tamamen Türk mühen-
disleri taraf›ndan gerçekleflti-
rilen özgün bir tasar›m olma
özelli¤iyle lisans sözleflmele-
ri ve ihracat izinleri gibi en-
gelleyici uygulamalara tak›l-
madan, ülke ekonomisine
olumlu katk›larda bulunacak
milli bir savunma ürünü ola-
cakt›r. UKK, gelecekte karfl›-
lafl›labilecek yeni ihtiyaçlara
h›zl› cevap verebilmek için ça-
buk bir biçimde modifiye edil-
meye ve gelifltirilmeye uygun
bir kule platformudur. Günü-
müzde ordular›n talep etti¤i
ortak e¤ilimlere uygun flekil-
de gelifltirilen UKK’n›n, dün-
yadaki benzer örneklerinin
çok az olmas› sebebiyle, yurt
içi ve yurt d›fl› sat›fl potansiye-
linin oldukça yüksek oldu¤u
da de¤erlendirilmektedir.
Geleneksel silah kulelerin-

den farkl› olarak; niflanc›n›n,
mühimmat›n ve di¤er baz›
ekipmanlar›n bulundu¤u se-
pet bölümü UKK tasar›m›nda
yer almamaktad›r. Bu saye-
de 1500 kg’dan daha düflük
bir tasar›m a¤›rl›¤›na sahip
olan kule, çok say›da paletli
ve tekerlekli araca, ek güç-
lendirme ve de¤ifliklik gerek-
tirmeden uygulanabilmekte-
dir. Kulenin alt›nda araç içe-
risinde yer alan sepetin bu-
lunmamas›, kullan›labilir iç
hacmin artmas›n› sa¤lam›fl-
t›r. Yine araç içerisinde dö-
nen büyük bir kütlenin olma-
mas›, personelin güvenli¤ini
de artt›rm›flt›r.
Uzaktan komutal› silah istas-
yonlar›nda oldu¤u gibi,
UKK’da da niflanc›, kule üze-
rindeki görüfl sisteminden,
araç içindeki Sistem Kuman-
da Birimi’nin LCD ekran›na
yans›t›lan görüntü arac›l›¤›y-
la etraf›n› gözetleyip, hedef
seçimi ve takibi yaparak he-
defe kilitlenebilmektedir. Ni-
flanc›n›n araç içindeki tak›m
arkadafllar›ndan ayr› kalma-
mas› ve iletiflim içinde olabil-
mesi, etkinli¤ine olumlu kat-
k› sa¤lamaktad›r. Niflanc›, bu
avantajlara ek olarak, daki-

kada 600 at›fl yapabilen gü-
rültülü bir silahtan ve barut
duman›ndan uzak, daha ge-
nifl ve konforlu bir ortamda
silah› kullanabilmektedir.

Z›rh Korumas›
Önemli
Afganistan ve Irak baflta ol-
mak üzere birçok çat›flma
alan›nda son y›llarda s›kl›kla
kullan›lan uzaktan komutal›
silah istasyonlar›nda görülen
en büyük dezavantajlardan
biri, mühimmat yüklemek ve-
ya silahta oluflan problemleri
çözmek için arac›n d›flar›s›na
ç›k›lmas› mecburiyetidir. Bu
gibi durumlarda, personelin
aç›k hedef olarak düflman
atefline maruz kalma tehlike-
si ortaya ç›kmaktad›r. Oysa
UKK’da z›rh korumas› alt›nda
mühimmat yüklenebilmekte
ve silah sistemine müdahale-
de bulunulabilmektedir. Bir-
liklerin en k›sa sürede çat›fl-
ma bölgesine sevki, ço¤u za-
man harekât›n baflar›s›nda
önemli bir etken olmaktad›r.
Dolay›s›yla atefl gücünün ha-
vadan nakledilmesi duru-
munda, nakliye uçaklar›n›n
kapasitesi s›n›rlay›c› bir para-
metre halini almaktad›r. 

ANAL‹Z
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Bu yüzden, muharebe araç-
lar›n›n yüksekli¤ine silah
kulesinin getirdi¤i ilave art›-
fl›n en az seviyede olmas›
arzu edilmektedir. UKK,
yaklafl›k 50 cm olan yüksek-
li¤i ile bu konuda büyük
avantaj sa¤lamaktad›r. Ni-
tekim kule yüksekli¤inin az
olmas›, arac›n siluetini kü-
çülterek düflman unsurlar
taraf›ndan tespit edilmeyi
güçlefltirmektedir.
UKK’da ana silah olarak 25
mm kalibrede, iki farkl› tip-
te mühimmat ile ayn› anda
beslenebilen ve niflanc›n›n
mühimmat tipini kullan›c›
biriminden seçebildi¤i h›zl›
at›ml› bir otomatik top kul-
lan›lmaktad›r. Efl eksenli
yard›mc› silah olarak ise,
TSK envanterinde bulunma-
s› sebebiyle 7.62 mm’lik
MG3 makineli tüfe¤i seçil-
mifltir.

At›fllar› 50 cm’lik
Yar›çap ‹çerisinde
Toplayabiliyor
Silahlar›n vurufl hassasiyeti-
nin engebeli arazi flartlar›n-
dan etkilenmemesi amac›yla,
kule, yüksek hassasiyetli sta-
bilizasyon sistemi ile araç ha-
reketlerinden izole edilmek-
tedir. Bu sistem sayesinde,
hareketli araç üzerinden ya-
p›lacak at›fllar›n 1 km uzakta-
ki 50 cm yar›çapl› bir daire
içerisinde toplanmas› amaç-
lanmaktad›r. ASELSAN tara-
f›ndan gelifltirilen at›fl kontrol
bilgisayar›, kule üzerinde bu-
lunan alg›lay›c›lardan al›nan
rüzgâr h›z› ve yönü, hedef ile
kule yönelimi, hedef mesafe-
si gibi çeflitli bilgileri silah
özellikleriyle birlikte balistik
hesaplamalara dâhil ederek
niflanc›n›n hedefi ilk at›flta
vurma olas›l›¤›n› artt›rmakta-
d›r. Gelecekte TOW, Milan ve
Kornet gibi tanksavar füzele-
ri ile de donat›labilecek UKK,
25 mm’den daha büyük kalib-

reli silahlar›n kullan›laca¤›
kuleler için de temel olufltu-
racakt›r.
Her ne kadar kule içinde per-
sonel bulunmasa da; mü-
himmat, görüfl sistemleri, si-
lahlar ve elektronik dona-
n›mlar›n çevresel etkenler
ile düflman ateflinden korun-
mas› gereklidir. Özellikle,
görüfl sistemleri a¤aç dalla-
r›n›n çarpmas›ndan bile etki-
lenecek kadar hassas cihaz-
lardan olufltu¤u için z›rh ko-
rumas› alt›na al›nmalar› ihti-
yac› do¤maktad›r. UKK’n›n
üzerine eklenecek ilave z›rh
uygulamalar› ile de istenilen
balistik koruma seviyesine
ulaflabilecektir.
Kulenin z›rhl› olmas›n›n yan›
s›ra niflanc›n›n düflman tara-
f›ndan öncelikli hedef bölge
olarak görülen kule yerine
araç içerisinde bulunmas›,
personel güvenli¤i aç›s›ndan
da önemlidir. Böylece kule
hasar görse bile, personel
yaralanmamakta veya kay-
bedilmemektedir.
Modern silah platformlar›n›n
vazgeçilmez unsurlar›ndan
birisi de, niflanc›n›n hedef
tespit, teflhis ve tan›mlama
fonksiyonlar›n› yerine getir-
mesini sa¤layan görüfl sis-
temleridir. UKK’ya, niflanc›ya
kötü hava flartlar›nda, gece
ve gündüz hassas görüfl im-
kan› sunan termal kamera,
gündüz görüfl kameras› ile
hedef mesafesinin yüksek
hassasiyetle tespiti ve balis-
tik hesaplamalar›n do¤ru-
lukla yap›lmas›n› sa¤layan
lazer mesafe ölçüm cihaz›n-
dan oluflan bir görüfl sistemi
entegre edilmektedir. ASEL-
SAN taraf›ndan gelifltirilen
bu ekipmanlar, iki eksende
kuleden ba¤›ms›z olarak dö-
nebilen bir beflik içerisine
yerlefltirilmifltir. Bu beflik
sisteminin en önemli özelli¤i,
kule eksenlerinden ba¤›ms›z
bir stabilizasyon sistemine

sahip olmas›d›r. Görüfl siste-
mi, silahtan ba¤›ms›z olarak
yükselifl ekseninde +50°/-
10°, dönüfl ekseninde ise
±7.5° dönebilmektedir. Bu
sayede, helikopter gibi h›zl›
hedeflere de taarruz edile-
bilmesi öngörülmektedir.
Ba¤›ms›z harekete sahip gö-
rüfl sisteminin getirece¤i bir
di¤er kabiliyet de, meskûn
mahallerde silah›n yukar›
kald›r›larak siviller rahats›z
edilmeden görüfl sistemi ile
gözetleme yap›labilmesinin
mümkün olmas›d›r. Görüfl
sistemi, sahip oldu¤u otoma-
tik hedef takip özelli¤i ile is-
tenen hedeflerin kullan›c›
komutlar› olmadan da izle-
nebilmesini sa¤lamaktad›r.

Ana Muharebe
Tanklar›nda Bile 
Az Rastlan›yor
Niflanc› görüfl sistemine
ilave olarak, kule üzerine
monte edilebilen, iki ek-
sende tam ba¤›ms›z komu-
tan görüfl sistemi sayesin-

de araç komutan›, niflanc›
için önceden hedef belirle-
yip, niflanc›y› yönlendirebil-
mektedir. Bu sayede, ni-
flanc› ve komutan›n eflgü-
düm içinde hareket ederek,
daha k›sa sürede daha faz-
la hedefi etkisiz hale getir-
mesi mümkün olmaktad›r.
Günümüzde ana muharebe
tank› gibi, yüksek maliyetli
sistemlerde dahi ender
olarak rastlan›lan bu özel-
lik sayesinde, kulenin çok
daha etkili bir silah sistemi
olarak kullan›labilmesi
amaçlanmaktad›r.
Tüm bu yeni ve üstün kabi-
liyetleri bir arada bulundu-
ran UKK’n›n, dünyadaki
benzer sistemler ile rahat-
l›kla rekabet edebilecek
teknoloji seviyesiyle, son
y›llarda birbiri ard›na gelen
baflar› haberleriyle hepimi-
zi gururland›ran savunma
sanayimize, kara savunma
sistemleri alan›nda yeni bir
boyut getirece¤ine inan-
maktay›z.
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UKK Teknik Özellikler
Yükseklik 50 cm

Genifllik 1,5 m

Uzunluk 2,3 m

A¤›rl›k <1500 kg

Yükselifl Yetene¤i -10° ila +50°

Dönüfl Yetene¤i 360°

Stabilizasyon 2-eksenli elektrik tahrik jiroskop geri beslemeli

Z›rh Korumas› NATO-STANAG-4569 Seviye 2/3/4

S‹LAH S‹STEM‹

Ana Silah 25/30 mm otomatik top (prototip kulede 25 mm KBA)

At›fl H›z› Yavafl at›m modu 100 mermi/dak. H›zl› at›m modu 

600 mermi/dak. (her iki at›m modunda 1'li, 5'li ve 

10'lu çoklu at›m seçene¤i)

Yard›mc› Silah 7,62 mm MG3 makineli tüfek

Sis Havanlar› 8 adet 76 mm

Görüfl Sistemi Kuleden ba¤›ms›z 2-eksen stabilizasyonlu, 

elektrik tahrikli, jiroskop geri beslemeli termal kamera, 

gündüz görüfl kameras›, lazer mesafe ölçüm cihaz›, 

otomatik hedef takibi



ÖZEL DOSYA
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Geçti¤imiz yüzy›l›n bafllar›nda ilk uçuflunu gerçeklefltire-
rek o y›llarda bafl döndürücü bir h›zla büyüyen havac›l›k
dünyas›na ayn› h›zda girifl yapan döner kanatl› platform-

lar, k›sa zaman içerisinde teknik anlamda büyük de¤iflim ge-
çirdiler. 1940’l› y›llarda teknik aksakl›klar›n›n büyük bölümü
giderilmifl olarak seri üretimine bafllanan helikopterlerin ifl-
levlerinin tam olarak anlafl›labilmesi içinse biraz daha zaman
geçmesi gerekti. Bu ara süreçte, güçlü bir f›rt›na nedeniyle
denizin ortas›nda mahsur kalan insanlar›n tekrar karayla bu-
luflmas›n› sa¤layan bir Sikorsky R-4, bu araçlar›n uzun bir sü-
re arama-kurtarma operasyonlar›nda kullan›lmas›na önayak
oldu. Ancak yine de 20’nci yüzy›l›n ilk yar›s›, helikopterler aç›-
s›ndan yaln›zca gelifltirme çal›flmalar›, ard›ndan da sivil
amaçl› ve düflük yo¤unluklu kullan›mla geçti.

Kore Tecrübesi
Daha önce hiçbir muharebede kullan›lmad›¤› için o y›llarda as-
keri doktrinlerde yer almayan helikopterler, 1950 y›l›nda pat-
lak veren Kore Savafl›’yla birlikte daha etkili kullan›labilecek-
leri bir ortama girmifl oldular. Bu savafl s›ras›nda, yaral› as-
kerlerin muharebe alan›ndan güvenli bir bölgeye nakledilme-
si ve di¤er hafif nakliye gereksinimleri için kullan›lan Bell-47
ve Sikorsky S-51 helikopterleri, savafl›n ilerleyen zamanlar›n-
da hafif silahlarla da teçhiz edilerek muharebe alan›nda ken-
dilerini koruma imkan›na kavufltular. Kore Savafl›’yla ilk mu-
harebe deneyimlerini kazanan helikopterlerin sonraki durak-
lar› ise Malezya ve Cezayir oldu. Bu ülkelerde yap›lan operas-
yonlarda belirli noktalara asker tafl›ma veya cephedeki askerin
acil ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla hizmet gören döner ka-
natl› platformlar›n bir k›sm› ise makineli tüfekler ve roket pod-
lar›yla teçhiz edilerek muharebe ortam›nda denendiler.
Helikopterlerin bu savafllardaki faydal› kullan›mlar›n›n ard›n-
dan, ilk uçuflunu 1953 y›l›nda yapan Sikorsky S-53, genel mak-
sat helikopteri olarak Amerikan Ordusu’nda göreve bafllad›.
Ancak S-53 de o y›llarda kullan›lan di¤er helikopterler gibi
piston motorluydu ve istenen performans› sa¤lamaktan uzak-
t›. Durum böyle olunca da genel maksat helikopterleri aç›s›n-
dan as›l devrim, piston motorlar›n yerini çok daha güçlü ve ha-

Ordular›n 
Uçan Kamyonlar›:
Nakliye
Helikopterleri

Çok say›da askeri ve bu askerlerin ihtiyac›
olan z›rhl› araç, top, mühimmat ve insani
malzemeler gibi birçok yükü bir noktadan
di¤er bir noktaya tafl›yabilen orta ve a¤›r
nakliye helikopterleri, tam teçhizatl› 
bir askeri birli¤i bir anda muharebe 
alan›na b›rakabilirler. Bu özellikleri 
sayesinde taktik oldu¤u kadar 
stratejik güç unsuru olarak da
de¤erlendirilen ve geçmifl y›llardaki 
birçok muharebede üstün baflar› gösteren
bu araçlar, günümüzdeki ve gelecekteki
muharebelerin olmazsa olmaz› haline
gelmifllerdir.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
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fif olan turboflaft motorlar›n almas›yla yafland›. Bu geliflme-
den sonra helikopterler, daha güvenli uçufl karakteristiklerine
kavufltular ve tafl›ma kapasiteleri de eskiye oranla çok daha
yüksek de¤erlere ulaflt›. Döner kanatl› platformlar, önceleri
güç yetersizli¤i nedeniyle tafl›ma kapasiteleri düflük oldu¤un-
dan sadece s›n›rl› say›da yaral› tahliyesi ve asker nakliyesinde
kullan›labiliyorlard›. Turboflaft motorlar sayesinde mevcut ka-
pasiteleri artan genel maksat helikopterleri, ciddi bir flekilde
silahland›r›larak keflif, gözlem ve taarruz görevlerini de icra
edip, muharebe alan›ndaki askerlere atefl deste¤i vererek pi-
yade savafl›n›n yönünü de¤ifltirdi.

Nakliye Helikopterleri S›nav› Geçiyor
Güç sorununu aflan genel maksat helikopterlerinin en yo¤un
olarak kullan›ld›¤› ilk yer Vietnam Savafl› oldu. Vietnam’›n sa-
hip oldu¤u co¤rafyan›n ve bitki örtüsünün kara ulafl›m›na el-
veriflsiz olmas› nedeniyle savafl boyunca birliklerin ve tüm
kargolar›n nakli için a¤›rl›kl› olarak helikopterleri kullanan
ABD, binlerce orta s›n›f genel maksat ve a¤›r nakliye helikop-
terini bu ülke topraklar›nda konuflland›rd›.
ABD, Vietnam’da en çok kullan›lan orta s›n›f genel maksat he-
likopteri olan UH-1’lerin çeflitli versiyonlar›yla, savafl s›ras›n-
da çok h›zl› bir flekilde uçar birlik operasyonlar› gerçeklefltir-
di. AH-1 Cobra tipi taarruz helikopterleriyle desteklenen bu
operasyonlar s›ras›nda, yine birliklerin nakliyesi amac›yla kul-
lan›lan CH-47 ve CH-53 a¤›r nakliye helikopterleri, bu birlikle-
rin ihtiyaç duyaca¤› her türlü z›rhl› arac›, topu ve ikmal malze-
mesini de muharebe alan›na tafl›d›lar. Ancak bu tip a¤›r nakli-
ye helikopterleri, büyük gövdeleriyle düflman unsurlar›n›n
dikkatini kolayca çekmeleri ve vurulmalar›n›n daha kolay ol-
mas› sebebiyle, taarruz helikopterleri taraf›ndan korunmad›k-
lar› sürece muharebe alan›n›n iç k›s›mlar›nda çok da fazla yer
almad›lar.
Vietnam Savafl›’n›n sona ermesinden bir y›l önce ise tarihteki
uçar birlik harekâtlar›n›n en mükemmel örneklerinden birisi,
1974 y›l›ndaki K›br›s Bar›fl Harekât› s›ras›nda Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK) taraf›ndan gerçeklefltirildi. Ülkemiz topraklar›n-
dan kalkan AB 205 helikopterleriyle K›br›s’taki Beflparmak
Da¤lar›’na komando indirme harekât› yapan ve komandolar›n
muharebe s›ras›nda ihtiyaç duyaca¤› kargoyu da bu helikop-
terler vas›tas›yla ayn› bölgeye ulaflt›ran TSK, bu operasyonla
düflmana karfl› büyük bir üstünlük elde etti.
So¤uk Savafl sebebiyle ABD ile z›t kutuplarda yer
alan Sovyetler Birli¤i ise 1979 y›l›nda girdi¤i Af-

ganistan topraklar›nda, ABD’nin Vietnam’da karfl›laflt›¤›, co¤-
rafi koflullardan kaynaklanan sorunlarla yüz yüze geldi. Ancak
bu sorun; yüksek irtifa, yüksek s›cakl›k ve çöl koflullar›nda gö-
rev yapabilen özellikle Mi-8 gibi çok say›da nakliye helikopte-
rinin kullan›m›yla k›smen çözüldü. Da¤l›k Afganistan co¤raf-
yas›nda, Mücahitler’in hava savunma füzelerinden korunmak
amac›yla bazen 6000 m’nin üzerindeki irtifalarda operasyon-
lar gerçeklefltiren ve gerekti¤inde silahland›r›labilen Mi-8’ler,
savafl boyunca muharebe alan›n›n kilit önem tafl›yan, ancak
ulafl›lmas› da bir o kadar da zor olan birçok bölgesine binler-
ce Sovyet askerini tafl›d›. Afganistan Savafl› s›ras›nda yap›lan
uçar birlik, lojistik destek ve taarruz harekâtlar›n›n vazgeçil-
mezi haline gelen ve operasyonlar s›ras›nda genellikle Mi-24
tipi taarruz helikopterleriyle korunan Mi-8’ler, Mi-6 a¤›r nak-
liye helikopterleri taraf›ndan da yaln›z b›rak›lmad›lar. Döne-
minin en büyük ve en h›zl› helikopteri olan Mi-6, savafl boyun-
ca birlik naklinin yan› s›ra z›rhl› araç ve toplar›n tafl›nmas› ko-

nular›nda Mi-8’lerle beraber kullan›ld›. Bu savafl s›-
ras›nda birçok farkl› görevde kullan›lan Mi-8’in en ilginç

muharebe deneyimlerinden biri de Angola ile Güney Afrika
Cumhuriyeti aras›ndaki çat›flmalar s›ras›nda yafland›. Kübal›
bir pilotun kulland›¤› Mi-8, güdümsüz füzeler kullanarak Pu-
ma helikopterini düflürmeyi baflard›.

Uçan Kamyonlar Irak’ta
Vietnam’dan sonra helikopterleri, ordusunun vaz-

geçilmez bir unsuru haline getiren ABD, 1975-80 y›llar› ara-
s›nda gelifltirdi¤i “Dikey Sarma” doktrini çerçevesinde tekrar
sahneye ç›kt›. Yaklafl›k 1000 kiflilik özel harekât timlerinin;
z›rhl› araç, top, roket rampalar›, cephane ve ihtiyaç duyacak-
lar› di¤er tüm malzemelerle birlikte istenilen bölgelere nakle-
dilmesini öngören bu doktrin nedeniyle helikopterler, bu ta-
rihten sonra da olumlu yönde h›zl› bir de¤iflim geçirdiler.
‹lerleyen y›llarda, orta ve a¤›r nakliye helikopterlerinin birlik-
te kullan›ld›¤› en önemli hava indirme harekâtlar›ndan biri,
1991’de, ABD’nin Irak’ta gerçeklefltirdi¤i Çöl Kalkan› Operas-
yonu s›ras›nda icra edildi. Bölgede yer alan askeri birliklerin
bir bölümü, Kuveyt’i Irak iflgalinden kurtarmak amac›yla do¤-
rudan Kuveyt topraklar›ndaki Irak birliklerine sald›r›ya geçti.
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fiu ana kadar 500’ün 
üzerinde siparifl alan 
NH90’›n hâlihaz›rdaki 
kullan›c›lar› aras›nda 
Almanya, Avustralya, 
Finlandiya, Fransa, ‹sveç ve
‹talya bulunmaktad›r
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Ancak harekât›n as›l can al›c› noktas›, do¤rudan Irak’›n güne-
yine yönlenmifl ve bölgedeki Irak askeri varl›¤›n› arkadan ku-
flatmay› hedefleyen büyük sald›r›yd›. Amerikan 7’nci ve ‹ngiliz
1’inci Kolordular› taraf›ndan gerçeklefltirilecek bu sald›r›n›n
baflar›yla sonuçlanmas› ise bu birliklere sa¤lanacak lojistik
deste¤e ba¤l›yd›. Bu deste¤i sa¤lamak içinse, ABD taraf›ndan,
tarihin o zamana kadar ki en büyük hava indirme operasyonu
yap›ld›. Taarruz helikopterleri taraf›ndan korunarak, gece or-
tam›nda, yaln›zca 3 m irtifada ve saatte 260 km h›zla uçan 66
adet UH-60 Black Hawk helikopteri, 101’inci Hava ‹ndirme Tü-
meni’ni düflman saflar›n›n üzerinden geçirerek Irak’›n strate-
jik öneme sahip 8’inci Otoban›’n›n kesiflme noktas›na indirme-
yi baflard›. Yaklafl›k 1000 adet komandonun z›rhl› araçlar› ve
toplar›yla beraber böylesine stratejik bir noktaya inmesini ve

tam harekât pozisyonu almas›n› sa¤layan
bu helikopterler, hemen akabinde yine
ayn› bölgeye, çeflitli a¤›r nakliye helikop-
terlerinin de yard›m›yla bir gece içinde
yaklafl›k 10 milyon litre akaryak›t ve ton-
larca mühimmat sevkiyat› gerçeklefltirdi.
Bir gün sonra ise 400’e yak›n helikopter
bu bölgede konuflland› ve buradan düfl-
mana karfl› çok etkili taarruzlar yap›ld›.

Türkiye’nin Durumu
Geride b›rak›lan savafllarda yaflan›lan bu
ve bunun gibi birçok olay ve edinilen di¤er
tecrübeler neticesinde, modern savaflla-
r›n nakliye helikopterleri kullan›lmadan
gerçeklefltirilemeyece¤i aç›k. Bu nedenle
de nakliye helikopterleri, günümüzdeki
savafl doktrinlerinin stratejik unsurlar›
aras›nda yer al›yor.

Orta s›n›f nakliye helikopterleri, ülkemiz taraf›ndan da geç-
miflte oldu¤u gibi bugün de yo¤un olarak kullan›l›yor. Bu heli-
kopterler, da¤l›k bir co¤rafyaya sahip olan do¤u bölgelerimiz-
de PKK terör örgütüne karfl› yürüttü¤ümüz birçok operasyon-
da, askeri birliklerimizin ve teçhizatlar›n›n istenen bölgeye
çok h›zl› bir flekilde ulaflt›r›lmas›n› sa¤l›yor. Bu yap›s›yla taktik
harekâtlar gerçeklefltirebilen TSK’n›n envanterine a¤›r nakli-
ye helikopteri alarak stratejik güce eriflmesi için ise Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan Yük Helikopteri Tedarik
Projesi yürütülüyor. Geçmifl y›llarda defalarca iptal edilen iha-
leler ve ekonomik krizler sonucu halen bir a¤›r nakliye heli-
kopterine sahip olmayan Türkiye’nin, ilerleyen süreçte nas›l
bir seçim yapaca¤› ise merak konusu.
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Tasar›m çal›flmalar›na,
Vertol (sonra Boeing

Vertol, bugün Boeing) ta-
raf›ndan V-107 ad›yla 1957
y›l›nda bafllanan CH-46 
Sea Knight, Amerikan De-
niz Piyadeleri’nin piston
motorlu nakliye helikop-
terlerini turboflaft motor-
lularla yenilemek istemesi
üzerine açt›¤› ihaleyi ka-
zanm›fl ve 1962 y›l›nda da
ilk uçuflunu yapm›flt›r.
1965’te üretim haklar›n›n
sat›lmas› üzerine Kawasa-
ki Heavy Industries taraf›n-
dan da KV-107 ad›yla üre-
tilmeye bafllanan CH-46,
ayn› y›l içerisinde Viet-

nam’da göreve bafllam›fl-
t›r. Tandem rotor konfigü-
rasyonu ile dikkat çeken
helikopter, arka k›sm›nda
yer alan kap› sayesinde
muharebe alan›nda kulla-
n›c›s›na büyük avantaj sa¤-
lamaktad›r. Günümüzde
üretilmeyen ancak zaman
içerisinde çeflitli moderni-

zasyonlara tabi tutulan he-
likopter, Vietnam Savafl›
d›fl›nda Grenada, Liberya,
Somali’ye ABD müdahale-
sinde ve 2003 y›l›ndaki Irak
Savafl›’nda da baflar›yla
kullan›lm›flt›r. Amerikan
Deniz Piyadeleri’ndeki yer-
lerini V-22 Osprey’lere b›-
rakan CH-46’lar, ‹sveç, Ja-

ponya ve Suudi Arabis-
tan’daki görevlerine halen
devam etmektedir.

CH-46

Amerikan Ordusu’nun, gerekti¤in-
de top gibi a¤›r silahlar› da tafl›ya-

bilecek kapasitede ve turboflaft mo-
torlu bir a¤›r nakliye helikopterine
ihtiyaç duymas› üzerine Vertol (sonra
Boeing Vertol, bugün Boeing) tara-
f›ndan gelifltirilmeye bafllanan CH-47
Chinook, ilk uçuflunu 1961 y›l›nda
yapm›flt›r. En dikkat çekici özelli¤i
tandem rotor konfigürasyonu olan
CH-47, toplar› ve hatta baz› hava
araçlar›n› gövdesinin alt›na ba¤lanan

kablolarla tafl›yabilmesi sebebiyle “uçan kamyon” olarak da
adland›r›lmaktad›r. Zorlu hava koflullar› ve yüksek irtifalardaki
operasyonel kabiliyetiyle UH-60’lar›n kullan›lamayaca¤› birçok
operasyonda görev alan Chinook, zaman içerisinde de¤iflen ih-
tiyaçlara göre birçok modernizasyona tabi tutulmufltur. Bu
modernizasyonlarla birlikte daha geliflmifl sistemler ve daha

güçlü motorlarla donat›lan Chinook’lar, özellikle
D modeliyle günümüz muharebe sahas›n›n ih-

tiyaçlar›n› karfl›layabilecek seviyeye getiril-
mifltir. Boeing’in en uzun soluklu

projesi olan CH-47’nin en
genifl biçimde kul-

lan›ld›¤› yer ise Vietnam Savafl›
olmufltur. Askerler, z›rhl› araç-
lar ve di¤er çeflitli kargolar›
muharebe alan›nda istenilen
bölgeye tafl›yan CH-47, 1991 y›-
l›ndaki 1’inci Körfez Savafl› ile
Bosna, Afganistan ve son Irak
harekatlar›nda da baflar› ile gö-
rev yapm›flt›r.  F modeliyle mo-
torlar›, kokpiti, aviyonikleri ve
gövdesi yenilenen helikopterin
bak›m maliyetleri azalt›l›rken
kullan›m ömrü de uzat›lm›flt›r.
‹ngiltere ve Japonya’da da üre-
tilen CH-47’nin çeflitli versiyon-
lar›, günümüzde ABD, ‹ngiltere
ve komflumuz Yunanistan bafl-
ta olmak üzere 10’un üzerinde
ülke taraf›ndan kullan›lmakta-
d›r. CH-47, Türkiye’nin Yük He-
likopteri Tedarik Projesi kapsa-
m›nda da de¤erlendirilmektedir.

CH-47

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

CH-46E

Boeing / ABD

3 x mürettebat, 

25 x asker / yolcu

256 km/sa

670 km

4300 m

2000 m'nin üzeri

4.9 saat

10.433 kg

5927 kg

13,7 m

15,5 m

5,1 m

2 x General Electric 

T58-GE-16 turboflaft, 

herbiri 1870 BG

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

CH-47D

Boeing / ABD

3 x mürettebat, 

55 x asker / yolcu

256 km/sa

1136 km

6735 m

3215 m

3 sa 55 dk

22.680 kg

10.150 kg

15,54 m

18,29 m

5,77 m

2 x Textron Lycoming 

T55-L-712 turboflaft, 

herbiri 3750 BG / 2 x

Textron Lycoming 

T55-L-712 SSB turboflaft,

herbiri 4378 BG
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Amerikan Deniz Piyadeleri’nin, çok say›da askerin yan› s›ra
hafif z›rhl› araçlar› da tafl›yabilecek bir a¤›r nakliye helikop-

teri ihtiyac› üzerine Sikorsky taraf›ndan gelifltirilen CH-53A, ilk
uçuflunu 1964’te yapm›flt›r. 1966 y›l›nda Amerikan Ordusu’na
teslim edilen ve bir y›l sonra Vietnam’da göreve bafllayan çift

motorlu CH-53A’n›n zamanla yetersiz kalmas› üzerine 3 motor-
lu D modeli gelifltirilmifltir. ‹lerleyen y›llarda, daha genifl kabin
alan›na ve lojistik aç›dan avantaj sa¤layan katlanabilir pallere
sahip olan bu modelin de geliflen ihtiyaçlar› karfl›lamada yeter-
siz kalmas›yla birlikte E modeli gelifltirilmifltir. Super Stallion
olarak da adland›r›lan helikopterin kuyruk rotoru, ana rotorun
üretti¤i tafl›ma kuvvetine katk› sa¤lamas› amac›yla aç›l› bir fle-
kilde tasarlanm›flt›r. Önceki modellerin aksine 7 palli ana roto-
ru olan ve havada yak›t ikmali yapabilen CH-53E’nin, gövdesi de
D modeline göre yaklafl›k 2 m uzat›lm›flt›r. Çeflitli modelleri
ABD taraf›ndan Vietnam Savafl›, Somali ‹ç Savafl›, Körfez Sava-
fl› ile Afganistan ve Irak’ta kullan›lan CH-53; Bosna ve Lüb-
nan’da da görev yapm›flt›r. Almanya ve Japonya’da da üretilen
bu helikopterleri 2020’li y›llar›n
sonuna kadar görevde tutmak
isteyen Amerikan Deniz Piyade-
leri, gelifltirilme aflamas›nda
bulunan K modelini 2015 y›l›nda
hizmete almay› planlamaktad›r.
Gelifltirilmifl motorlara, rotor
sistemine, pallere, daha yüksek
h›za ve telli uçufl sistemine sa-
hip olacak CH-53K’n›n bak›m ve
iflletim maliyetlerinin de E mo-
deline oranla büyük ölçüde dü-
flürülmesi hedeflenmektedir.
Günümüzde aktif olarak görev
yapan CH-53’ün çeflitli modelle-
ri, ABD baflta olmak üzere Al-
manya, Japonya, ‹ran, ‹srail ve
Meksika’da görev yapmaktad›r.

Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin orta s›n›f nakliye

helikopteri ihtiyac›n› karfl›la-
mak için Sikorsky taraf›ndan
S-61 sivil helikopteri üzerin-
den gelifltirilen S-61R, ilk
uçuflunu 1963 y›l›nda ger-
çeklefltirmifl ve hava kuvvet-
leri taraf›ndan H-3 olarak

adland›r›lm›flt›r. S-61’in göv-
desi üzerinde yap›lan çeflitli
modernizasyonlarla bu heli-
kopterden büyük ölçüde
farkl›laflan S-61R, standart
büyüklükteki bir cipi tafl›ya-
bilecek kapasiteye kavufl-
mufltur. Havada ikmal kabi-
liyetine sahip ilk helikopter
olan ve tahliye ifllemleri için
arka k›sm›nda kap›s› bulu-

nan H-3E’nin; nakliye görev-
leri için CH-3E, silahl› arama
kurtarma görevleri için HH-
3E olmak üzere iki farkl› ver-
siyonu gelifltirilmifltir. 1966
y›l›nda Vietnam’da göreve
bafllayan CH-3E; savafl bo-
yunca Amerikan Kara Kuv-
vetleri ve Deniz Piyadele-
ri’nin ileri karakollar›na çok
say›da ikmal yapm›fl ve ara-

ma kurtarma operasyonla-
r›nda kullan›lm›flt›r. Agusta
(bugün AgustaWestland) ta-
raf›ndan da lisans alt›nda
üretilen helikopter, Ameri-
kan Hava Kuvvetleri ve Sahil
Güvenlik Teflkilat›’ndan
emekliye ayr›lsa da çeflitli
versiyonlar›yla Arjantin, ‹tal-
ya ve Tunus’taki görevine
devam etmektedir.

CH-53

H-3

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

CH-53E

Sikorsky / ABD

3 x mürettebat, 

55 x asker / yolcu

315 km/sa

2075 km

5640 m

3520 m

-

33.340 kg

15.072 kg

22,35 m

24,08 m

8,97 m

3 x General Electric 

T64-GE-416 turboflaft, 

herbiri 4380 BG

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

CH-3E

Sikorsky / ABD

2 x mürettebat, 

30 x asker / yolcu

261 km/sa

748 km

6400 m

-

-

10.000 kg

6010 kg

17,4 m

18,9 m

5,5 m

2 x General Electric 
T58-GE-5 turboflaft, 

herbiri 1500 BG
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Vietnam co¤rafyas›n›n kara-
dan intikallere uy-

gun olmamas›
sonucunda ABD,
çok say›da genel
maksat helikop-
terini hizmete al-
mak zorunda kal-
m›flt›r. Bell firmas›
taraf›ndan gelifltirilen
ve ilk uçuflunu 1956 y›-
l›nda yapan UH-1 Huey ise bu
kapsamda en çok tercih edi-
len helikopter olmufltur. Viet-
nam Savafl›’yla birlikte Ameri-
kan Ordusu’nun sembollerin-
den biri haline gelen Huey, bu
savafl s›ras›nda muharebe
alan›n›n hemen hemen her
yerinde kat›ld›¤› birçok farkl›
görevde üstün performans
sergilemifltir. Ancak uzun y›l-

lar süren bu savaflta
verilen UH-1 kayb› da
2000’in üzerinde ol-
mufltur. Savafl s›ras›nda çe-
flitli modernizasyonlara tabi
tutulan helikopterin ilerleyen
y›llarda da birçok farkl› mode-
li gelifltirilmifltir. Bu model-
lerle birlikte toplam 16.000
adedin üzerinde üretilen Hu-

ey, dünyan›n bir-
çok ülkesine ihraç edil-

mifl ve Almanya, ‹talya, Japon-
ya, Tayvan’›n yan› s›ra ülke-
mizde de lisans alt›nda üretil-
mifltir. Birçok ülkenin envan-
terine ald›¤› ilk nakliye heli-
kopteri olan ve Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’daki görevine
halen baflar›yla devam eden
UH-1 Huey, çeflitli versiyonla-
r›yla 50’nin üzerinde ülkenin
envanterine girmifl ve halen
bu ülkelerin birço¤unda göre-
vine devam etmektedir.
ABD’nin Huey’lerini 2020’li y›l-
larda da kullanmak istemesi
üzerine bafllatt›¤› H-1 Progra-
m›’n›n bir aya¤› ise Amerikan
Ordusu taraf›ndan kullan›lan
çift motorlu UH-1N’lerin gö-

revden ç›kart›lmas› ve yerleri-
ni UH-1N üzerinden gelifltiri-
lecek olan UH-1Y Venom’lar›n
almas›d›r. Üretim adedi flim-
dilik 100 adet olarak belirle-
nen UH-1Y’lerin önceki mo-
dellerden belirgin farkl›l›klar›
mevcuttur. 23 mm’lik top
mermilerine karfl› dayan›kl›,
tamamen kompozit malze-
meden üretilmifl 4 palli bir ro-
tora ve say›sal bir kokpite sa-
hip olan UH-1Y, daha geliflmifl
motorlar ve transmisyon sis-
temiyle donat›lm›fl, böylece
helikopterin h›z›, menzili ve
tafl›ma kapasitesi önemli
oranda artm›flt›r. 

Sikorsky taraf›ndan
sivil amaçlarla ge-

lifltirilen ve ilk uçuflu-
nu 1998’de yapan S-
92’nin askeri versiyo-
nu olan H-92 Super-
hawk, ilk kez 2003 y›-
l›ndaki Paris Air
Show’da gün ›fl›¤›na
ç›km›flt›r. Telli uçufl
sistemiyle pilotaj ko-
nusunda büyük avan-
taj sa¤layan ve bu sa-
yede di¤erleri aras›n-
da öne ç›kan helikop-
ter, yaklafl›k yüzde 40 oran›nda kompozit malzemeden üretilmifl-
tir. Yap›sal hasarlara karfl› gövdenin ve rotor sisteminin direncini
artt›ran bu yap› d›fl›nda H-92, hasara u¤rad›¤›nda o bölmedeki ya-
k›t› baflka bir bölmeye aktaran yak›t tanklar›na sahiptir. Havada
yak›t ikmal kabiliyetine sahip helikopter, 5 deniz kuvvetine kadar-
ki koflullarda suya inifl yapabilmektedir. Düflman unsurlar›na kar-
fl› koyabilmek amac›yla aktif ve pasif savunma sistemleriyle dona-

t›lan helikopterin motorlar›, S-92’nin motorundan yüzde 25 daha
güçlüdür ve FADEC (tam donan›ml› ba¤›ms›z say›sal motor kon-
trolü) sistemiyle kontrol edilmektedir. Ülkemizde Baflbakanl›k ta-
raf›ndan VIP tafl›ma amaçl› olarak kullan›lan H-92 Superhawk,
2004 y›l›nda Kanada taraf›ndan siparifl edilmifl olup bugün Ameri-
kan Hava Kuvvetleri’nin C-SARX ihalesinde AgustaWestland’›n
AW101 ve Boeing’in HH-47 helikopterleriyle yar›flmaktad›r.

UH-1

H-92
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

H-92

Sikorsky / ABD

2 x mürettebat, 

22 x asker / yolcu

280 km/sa

970 km

4200 m

3320 m

-

12.830 kg

7530 kg

17,1 m

17,17 m

5,47 m

2 x General Electric CT7-8A

turboflaft, herbiri 2634 BG

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

UH-1H

Bell Helicopter / ABD

1 x mürettebat, 

11 x asker / yolcu

212 km/sa

469 km

5000 m

3660 m

2,8 sa

4300 kg

2360 kg

17,6 m

14,6 m

4,4 m

1 x Textron Lycoming 

T53-L-13 turboflaft, 

1400 BG
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Amerikan Ordusu, Vietnam
Savafl›’nda binlercesini

kulland›¤› UH-1 Huey’lerin
yerini alacak bir helikopter
aray›fl›yla UTTAS Program›’n›
bafllatm›flt›r. Boeing Vertol
(bugün Boeing) ve Si-
korsky’nin kat›ld›¤› ihaleden
galip ç›kan taraf ise UH-60A
Black Hawk helikopteriyle Si-
korsky olmufltur. ‹lk uçuflunu
1974 y›l›nda yapan helikopte-
rin tasar›m›nda, Vietnam Sa-
vafl›’nda edinilen tecrübeler-
den s›kça faydalan›lm›flt›r.
Tasar›m aflamas›nda UH-
1’lerdeki k›zakl› inifl tak›m›n›n
aksine tekerlekli inifl tak›m›-
n›n tercih edilmesi, helikopte-
rin kalk›fltan hemen önce ile-
ri yönde h›zlanmas›na, dolay›-
s›yla da kalk›fl esnas›nda tafl›-
ma kapasitesinin artmas›na
neden olmufltur. 23 mm ça-

p›ndaki top mermilerine karfl›
dayan›kl› rotor palleri, yüksek
güvenlikli yak›t depolar›, z›rh-
land›r›lm›fl kokpiti ve çift mo-
torlu olmas› ise helikopterin
muharebe alan›nda daha üs-
tün performans sergilemesi-
ni sa¤lam›flt›r. ‹lk kez ABD’nin
Grenada’y› iflgali s›ras›nda
görev yapan Black Hawk,
sonralar› Panama, 1991 Kör-
fez Savafl›, Somali, Balkanlar,
Haiti, Afganistan ve Irak’ta
kullan›lm›flt›r. ‹hraç versiyonu
S-70 olarak adland›r›lan ve C-
130 dahil birçok nakliye uça¤›
taraf›ndan tafl›nabilen UH-60,
ülkemiz taraf›ndan da PKK
terör örgütüne karfl› yürütü-
len operasyonlarda en s›k
kullan›lan araçlardan birisi
olmufltur. Sonraki zamanlar-
da daha geliflmifl motorlara,
transmisyona ve uçufl kontrol
sistemine sahip olan L mode-

li gelifltirilmifl; 2006 y›l›nda ise
say›sal kokpite ve geliflmifl
aviyoniklere, motorlara, pal-
lere ve transmisyon sistemi-
ne sahip olan M modelinin
üretimine bafllanm›flt›r. ABD
ve Türkiye de dâhil olmak
üzere, 20’ye yak›n ülkenin
kulland›¤› bu helikopterin
üretimi halen devam etmek-
tedir.

UH-60

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

UH-60A

Sikorsky / ABD

3 x mürettebat, 

14 x asker / yolcu

296 km/sa

592 km

5500 m

2900 m

-

9185 kg

5120 kg

15,3 m

16,4 m

5,1 m

2 x General Electric 

T700-GE-700 turboflaft,

herbiri 1560 BG
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Frans›z Donanmas›’n›n, su
üstü ve su alt› platformlara

karfl› gerekti¤inde silahland›r›-
labilen bir nakliye helikopteri-
ne ihtiyaç duymas› ile Aérospa-
tiale (bugün Eurocopter) tara-
f›ndan gelifltirilen SA 321 Super
Frelon, ilk uçuflunu 1962’de
yapm›flt›r. Kullan›ma girdikten
sonra Frans›z nükleer denizal-
t›lar›n›n konuflland›¤› limanla-
r›n girifllerini düflman denizal-
t›lar›na karfl› savunmakla gö-
revlendirilen SA 321, baz› ülke-
ler taraf›ndan lojistik destek ve
nakliye amac›yla da kullan›l-
m›flt›r. Arama-kurtarma siste-
mi ve hedef tespit ve tan›mla-
ma radar› ile donat›labilen heli-
kopter, havada yak›t ikmal ka-
biliyetine sahiptir. Askeri alan-
da helikopterlerin henüz yal-
n›zca nakliye amaçl› kullan›ld›-
¤› bir dönemde ‹srail’in Beyrut
havaliman›na dönük bir ko-

mando operasyonunda yer
alan SA 321, ilerleyen y›llarda
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
anti-terör operasyonlar›nda da
görev alm›flt›r. Geçmifl y›llarda
Fransa d›fl›nda Çin taraf›ndan
da Z-8 ad›yla üretilen helikop-
ter, günümüzde yaln›zca Çin,
Fransa, ve ‹srail taraf›ndan kul-
lan›lmaktad›r.

Sud Aviation (bugün Eurocopter) ve Westland (bugün
AgustaWestland) ortakl›¤›yla gelifltirilen SA 330 Puma,

ilk uçuflunu 1968 y›l›nda yapm›flt›r. Küçük boyutlar›na oran-
la çok say›da personel tafl›yabilen Puma, yana kayabilen
genifl kap›lara, büyük bir kokpit alan›na ve katlanabilir te-
kerleklere sahiptir. Ancak havada yak›t ikmali yapamayan
ve kulland›ktan sonra at›labilen yak›t tanklar›na sahip ol-
mayan helikopter, menzil aç›s›ndan çok da parlak de¤ildir.
Yine de Frans›z ve ‹ngilizler taraf›ndan baflta 1991’deki Kör-
fez Savafl› ve Makedonya’daki bar›fl› koruma operasyonlar›
olmak üzere, birçok yerde kullan›lan helikopter, Güney Af-
rika Cumhuriyeti’nin Angola ve bugünkü Namibya toprakla-

r›nda gerçeklefltirdi¤i hare-
kâtlarda da görev alm›flt›r. ‹h-
racat için gelifltirilen L mode-
linde kompozit malzeme kul-
lan›m›na a¤›rl›k verilmifl ve
SA 330 Puma, 40’a yak›n ül-
kenin envanterine girmeyi
baflarm›flt›r. Brezilya, Endo-
nezya, Güney Afrika ve Ro-
manya’da lisans alt›nda üre-
tilen ve üzerlerinde önemli
modifikasyonlar yap›lan Pu-
ma, günümüzde de yayg›n bir
kullan›ma sahiptir.

SA 330

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

SA 321G

Eurocopter / Fransa

2 x mürettebat, 

37 x asker / yolcu

275 km/sa

1020 km

3100 m

1950 m

4 sa

13.000 kg

6860 kg

19,4 m

18,9 m

6,76 m

3 x Turboméca Turmo IIIC3

turboflaft, herbiri 1475 BG

SA 321

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

SA 330L

Eurocopter ve

AgustaWestland / Fransa

ve ‹ngiltere

3 x mürettebat, 

20 x asker / yolcu

293 km/sa

572 km

6000 m

4400 m

-

7500 kg

3615 kg

14,06 m

15 m

5,14 m

2 x Turboméca Turmo IVC

turboflaft, herbiri 1575 BG
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Frans›z Hava Kuvvetleri’nin, arama-kurtarma operasyonlar›
için AS 532 Cougar’dan daha etkili bir helikoptere ihtiyaç

duymas› üzerine Eurocopter taraf›ndan Cougar ile ayn› temel
üzerinden gelifltirilen EC 725 Super Cougar (Caracal), ilk uçuflu-
nu 2000 y›l›nda gerçeklefltirmifltir. Tiger ve NH90 gibi projelerde
gelifltirilen teknolojilerin kullan›ld›¤› Super Cougar, özellikle pal
profilleri ve yap› teknolojisini NH90’dan alm›flt›r. Darbe dayan›-
m› oldukça yüksek olan EC 725’in rotoru Sheriflex tipinde olup
tamam› kompozit malzemeden üretilmifl ve 4 palli Cougar’›n ak-
sine 5 palli olarak tasarlanm›flt›r. Selefinin kulland›¤› Makila 1A2
yerine yüzde 13-14 oran›nda daha yüksek güç sa¤layan Makila
1A4 motorunu kul-
lanan EC 725, ayn›
zamanda FADEC
(tam donan›ml›
ba¤›ms›z say›sal
motor kontrolü)
teknolojisi ile teç-
hiz edilmifltir. Ha-
vada yak›t ikmal
yetene¤ine sahip
olan helikopter,
tehlike an›nda
içindeki persone-
lin güvenli¤ini art-

t›rmak için z›rh plakalar› ile güçlendirilebilmektedir. Daha gelifl-
mifl aviyoniklere ve tamam›yla say›sal kokpite sahip olan heli-
kopter, arama-kurtarma operasyonlar› için FLIR ile donat›labil-
mektedir.  Frans›z Hava Kuvvetleri taraf›ndan 2006 y›l›nda ‹sra-
il’in Lübnan’a müdahalesi esnas›nda kullan›lan EC 725’ler, böl-
gede bulunan Avrupal› vatandafllar› kurtarmak için düzenlenen
Baliste Operasyonu s›ras›nda görev yapm›flt›r. Bugün ise Fran-
s›z Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› EC 725’ler, Afganistan’›n baflkenti
Kabil’de görev yapmaktad›r. Helikopter, günümüzde sadece
Fransa taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Brezilya taraf›ndan üretil-
mesi planlanan helikopter, En-
donezya taraf›ndan da siparifl
edilmifltir.

EC 725

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

EC 725

Eurocopter / Fransa

2 x mürettebat, 

28 x asker / yolcu

315 km/sa

1850 km

-

-

6 sa 30 dk

11.200 kg

5300 kg

16,79 m

16,2 m

4,97 m

2 x Turboméca Makila 2A

turboflaft, herbiri 2413 BG

Puma’lar›n zamanla yeter-
siz kalmas› üzerine daha

güçlü bir helikopter aray›fl›na
giren Frans›z Ordusu, arad›¤›
çözümü, Aérospatiale (bugün
Eurocopter)’in SA 330 Puma
üzerinden gelifltirdi¤i AS 532
Cougar (Super Puma)’da bul-
mufltur. ‹lk uçuflunu 1977’de

yapan Cougar, daha güçlü mo-
torlara, yüksek tafl›ma kapasi-
tesine ve darbelere karfl› daha
dayan›kl› bir gövdeye sahip-
tir.nvanterine girmifltir. Kom-
pozit malzeme ve çelikten
üretilen pallere sahip olan
Cougar’›n, ilerleyen y›llarda
Mk II ad› alt›nda daha güçlü
motorlarla donat›lm›fl ve göv-
desi uzat›lm›fl bir modeli de

gelifltirilmifltir. Sheriflex ad›
verilen bir rotor sistemi kulla-
nan Mk II modeli; daha gelifl-
mifl elektronikler ve alt sis-
temlerin yan› s›ra havada yak›t
ikmal ve suya inifl özelli¤ine de
sahiptir. 1991’deki Körfez Sa-
vafl›’nda Fransa saflar›nda boy
gösteren helikopter, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri’nin de hizmeti-
ne al›nm›fl ve iç güvenlik ope-

rasyonlar›nda yo¤un olarak
kullan›lm›flt›r. Fransa d›fl›nda
Endonezya ve Türkiye taraf›n-
dan da k›smen üretilen heli-
kopter, 60’›n üzerinde ülkenin
envanterine girmifltir. Bu ül-
kelerin büyük bölümü taraf›n-
dan da günümüzde kullan›l-
maya devam edilmektedir.

AS 532

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

AS 532 MK I

Eurocopter / Fransa

3 x mürettebat, 

25 x asker / yolcu

278 km/sa

618 km

4100 m

2800 m

-

9000 kg

4330 kg

15,5 m

15,6 m

4,8 m

2 x Turboméca Makila 1A1

turboflaft, herbiri 1877 BG
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Kanada hükümetinin teflvi-
kiyle 1968 y›l›nda Bell Mo-

del 205 üzerinden gelifltiril-
meye bafllanan Model 212,
1969 y›l›nda ilk uçuflunu yap-

m›flt›r. UH-1N olarak da bili-
nen bu helikopter, daha sonra
küçük tasar›m de¤ifliklikleriy-
le birlikte ‹talyan Agusta (bu-
gün AgustaWestland) firmas›
taraf›ndan lisans alt›nda üre-
tilmeye ve AB 212 olarak an›l-

maya bafllanm›flt›r. Çift mo-
torlu olmas› sebebiyle önceki
modellerden farkl›laflan bu
helikopter, bu özelli¤inin de
etkisiyle Amerikan Deniz Piya-
deleri’nde göreve bafllam›flt›r.
Bu sayede hem daha güvenli
bir flekilde uçabilen hem de
tafl›ma kapasitesi artan heli-
kopterin, sonraki y›llarda de-
nizalt› savunma harbi ve su
üstü platformlar›na karfl› mu-
harebe görevleri için ASW ve
ASV versiyonlar› da gelifltiril-
mifltir. AB 212 ASW’yi envan-
terine al›p, bu helikopterlerle
Birleflmifl Milletler operas-
yonlar›nda da boy gösteren
Türk Silahl› Kuvvetleri, yine bu
helikopterin elektronik harp
versiyonunu da bünyesine kat-
m›flt›r. Günümüzde art›k üre-

tilmeyen ancak kullan›lmaya
devam edilen AB 212, bugüne
kadar yaklafl›k 50 ülkenin en-
vanterine girmeyi baflarm›flt›r.

AB 212

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

AB 212

AgustaWestland / ‹talya

2 x mürettebat, 

14 x asker / yolcu

190 km/sa

450 km

4500 m

-

-

5080 kg

2760 kg

12,9 m

14,7 m

4,53 m

2 x Pratt & Whitney

Canada PT6T-3, 

herbiri 1875 BG

A lmanya, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere ve ‹talya aras›nda
1985 y›l›nda imzalanan anlaflmayla temelleri at›lan, an-

cak daha sonra ‹ngiltere’nin ayr›ld›¤› NH90 Program›; Agus-
ta, Eurocopter ve Stork Fokker ortakl›¤›yla NHIndustries fir-
mas› kurulduktan sonra ivme kazanm›flt›r. TTH (Taktik Birlik
Nakli) ve NFH (NATO Donanma Helikopteri) olmak üzere iki
farkl› versiyonu bulunan NH90, 1993’te bafllayan tasar›m ça-
l›flmalar›n›n iki y›l sonras›nda ilk uçuflunu yapm›flt›r. 2001 y›-
l›nda Portekiz’in kat›l›m›yla daha da geniflleyen program, ilk
bafllarda sorunlar yaflansa da al›nan yüksek miktardaki sipa-
rifller sayesinde ray›na oturmufltur. Üzerinde bar›nd›rd›¤›
teknolojilerle birçok ülkenin ilgisini toplayan NH90, gövdesin-
de kullan›lan yeni teknoloji ürünü hafif alafl›mlar, sistem en-
tegrasyonu, modüler yap›s› ve operasyonlar s›ras›nda güven-
lik aç›s›ndan avantaj sa¤layan arka kap›s› ile büyük ilgi uyan-
d›rm›flt›r. Say›sal bir kokpite sahip olan ve tek pilot taraf›ndan
kontrol edilebilen NH90, kaska monteli görüfl sistemi saye-

sinde pilotun ifl yükünü önem-
li ölçüde azaltmaktad›r. Ayr›ca
NH90, telli uçufl sistemine sa-
hip ilk helikopterdir. Radar, ›s›
ve akustik izi oldukça düflük
olan ve bu sayede muharip un-
surlar taraf›ndan fark edilme-
si zorlaflan helikopter, ayn› za-
manda aktif ve pasif karfl› ted-
bir sistemlerine de sahiptir.
Üzerine entegre edilen sis-
temlerle birçok farkl› görevi
yerine getirebilen NH90, flu
ana kadar 500’ün üzerinde si-
parifl alm›flt›r. Helikopterin
hâlihaz›rdaki kullan›c›lar› ara-
s›nda Almanya, Avustralya,
Finlandiya, Fransa, ‹sveç ve
‹talya bulunmaktad›r.

NH90
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

NH90 TTH

NHIndustries / Almanya,

Fransa, Hollanda 

ve ‹talya

2 x mürettebat,  

20 x asker / yolcu

305 km/sa

1200 km

-

2960 m

4 sa 35 dk

10.600 kg

6400 kg

16,13 m

16,3 m

4,22 m

2 x Rolls-Royce 

RTM322-01/9 turboflaft,

herbiri 2327 BG / 2 x

General Electric T700-T6E1

turboflaft, herbiri 2500 BG
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Avustralya Ordusu, 2003 y›-
l›nda, elindeki Sikorsky S-

70A Black Hawk ve Sea King
helikopterlerini daha gelifl-
mifl bir helikopterle yenile-
mek amac›yla bir program
bafllatm›flt›r. Bu kapsamda,
önemli bir ticari baflar›ya ula-
flan AW139 helikopteri üze-
rinden gelifltirilmeye baflla-
nan AW149, Avustralya’daki
ihaleyi NH90’a kapt›rm›fl olsa
da yoluna devam etmifl ve he-

likopterle ilgili baz› ayr›nt›lar
ilk kez 2006 y›l›ndaki Farnbo-
rough Uluslararas› Havac›l›k
Fuar› s›ras›nda aç›klanm›flt›r.
Genifl kabin alan›yla tam teç-
hizatl› 16 askeri tafl›yabilmesi
öngörülen helikopter, üzerine
monte edilecek çeflitli tipteki
silahlarla da muharebe alan›-
na b›rakt›¤› askerlere atefl
deste¤i sa¤layabilecektir.
AW149, ayn› zamanda
komuta kon-

trol, arama kurtarma ve s›hhi
tahliye helikopteri olarak da
kullan›labilecektir. Say›sal bir
kokpit, 4 eksenli otopilot ve
FLIR (k›z›lötesi ileri görüfl)
sistemine sahip olacak
AW149’un, ilk uçuflunu 2009
y›l› içerisinde yapmas› plan-
lanmaktad›r.

AW149
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

AW149 (Tahmini de¤erler verilmifltir)

AgustaWestland / ‹talya

1-2 x mürettebat, 

16 x asker / yolcu

295 km/sa'n›n üzeri

925 km'nin üzeri

-

2950 m'nin üzeri

3 sa 30 dk

7000 - 8000 kg

-

16,91 m (rotorlarla birlikte)

14 m

5,05 m

2 x 2000 BG s›n›f› motor

Bell taraf›ndan 1970’lerin
sonlar›nda Model 212 üze-

rinden gelifltirilip Agusta (bu-
gün AgustaWestland) taraf›n-
dan lisans alt›nda üretilen AB
412, ilk uçuflunu 1981 y›l›nda
yapm›flt›r. 2 palli olan öncülü-
nün aksine 4 palli olmas›n›n
d›fl›nda görünüfl olarak Bell
212 ile büyük benzerlik göste-
ren AB 412’nin rotoru, diflli sis-
temi ve motorlar› daha da ge-
liflmifltir. Bu da helikopterin
daha yüksek azami kalk›fl a¤›r-
l›¤›na sahip olmas›n› sa¤la-
m›flt›r. ‹stendi¤inde ek yak›t
tanklar›yla menzili artt›r›labi-
len AB 412, acil durumlarda
suya inifl yapabilmektedir. Oto-
nom seyrüsefer sistemi ve 4
eksenli ikili say›sal otomatik
uçufl kontrol sistemiyle dona-
t›lan helikopter, FLIR (k›z›löte-
si ileri görüfl) ve gece görüfl
sistemi ile de teçhiz edilebil-
mektedir. AgustaWestland ve

Bell d›fl›nda Endonezyal› ITPN
taraf›ndan da lisans alt›nda
üretilen helikopter, 800’ün
üzerinde üretilerek çok say›da
ülkenin envanterine girmifl ve
günümüzde de kullan›lmaya
devam etmektedir. Türk Sahil
Güvenlik Komutanl›¤› ise AB
412’nin en geliflmifl versiyonu
olan EP modelini kullanmak-
tad›r.

AB 412
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

AB 412 EP

AgustaWestland / ‹talya

1 x mürettebat, 

14 x asker / yolcu

230 km/sa

745 km

5400 m

3110 m

3 sa 40 dk

5400 kg

3080 kg

12,7 m

14 m

4,6 m

2 x Pratt & Whitney 

PT6T-3D, herbiri 1800 BG©
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‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›,
1977 y›l›nda, donanma tara-

f›ndan denizalt› savunma har-
bi için kullan›lan Sea King’le-
rin yerini alacak bir helikop-
ter aray›fl›na girmifltir. Ayn›
y›llarda ‹talyan Donanma-
s›’n›n da benzer bir ihtiyaç be-
lirlemesi üzerine 1979 y›l›nda,
Agusta ve Westland (bugün
AgustaWestland) firmalar›n›n
giriflimiyle EH Industries ku-
rulmufl ve böylece EH101
Merlin Program› da baflla-
m›flt›r. ‹lk uçuflunu 1987 y›l›n-
da yapan EH101,
2007 y›l›ndan sonra
AW101 ad›yla an›lmaya baflla-
m›flt›r. Helikopter, ileri tekno-
lojiyle donat›lm›fl kokpiti, ge-
ce ve gündüz her türlü hava
koflulundaki görev yapabil-
me kabiliyeti ve personel
tafl›ma kapasitesiyle dikkat
çekmektedir. Tafl›d›¤› perso-
neli ya da hafif araçlar› arka

k›sm›ndan tahliye edebilen
EH101, böylelikle personelin
ve araçlar›n bekas›n› önemli
ölçüde artt›rmaktad›r. Gücü-
nü 3 adet motordan alan
AW101, 5 palli bir ana rotora
sahiptir. Kullan›lan oldukça
yüksek verimli paller ise
BERP (‹ngiliz Deneysel Rotor
Program›) kapsam›nda gelifl-
tirilmifltir ve gürültüyü azalt›-
c› özelliktedir. FLIR (k›z›lötesi
ileri görüfl), GPS ve ataletsel
seyrüsefer sistemi, otomatik

uçufl kontrol bilgisayar›, heli-
kopter yönetim, aviyonik ve
görev sistemlerine sahip olan
helikoptere, son teknoloji
ürünü telli uçufl sisteminin
eklenmesi için çal›flmalar
sürmektedir. Daha geliflmifl
pallere ve motorlara sahip ol-
mas› için üzerindeki çal›flma-
lar devam eden AW101, gü-
nümüzde ABD, Danimarka,
‹ngiltere, ‹talya, Japonya, Ka-
nada (CH-149) ve Portekiz’de
görev yapmaktad›r.

AW101
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

AW101

AgustaWestland / ‹talya

2-3 x mürettebat, 

30 x asker / yolcu

278 km/sa

1390 km

4574 m

3290 m

6 sa 5 dk

15.600 kg

9350 kg

22,8 m

18,6 m

6,63 m

3 x Rolls-Royce Turbomeca
RTM322, herbiri 2270 BG / 
3 x General Electric CT7-6A,
herbiri 2000 BG /  3 x
General Electric T700-T6A1,
herbiri 2145 BG

Piston motorlu Mi-4’lerin yerini almas› amac›yla 1950’li y›llar›n
sonunda Mil taraf›ndan gelifltirilmeye bafllanan Mi-8 (NATO

kod ad› Hip), ilk uçuflunu 1961 y›l›nda yapm›flt›r. 1968 y›l›nda Sov-
yet Hava Kuvvetleri’nde göreve bafllayan Mi-8, 1971’deki Hindis-
tan-Pakistan, 1973’deki Arap-‹srail ve 1980-88 y›llar› aras›ndaki
‹ran-Irak baflta olmak üzere birçok savaflta ön cephelerde yer al-
m›flt›r. Mi-8’in en önemli muharebe deneyimi ise 1979 y›l›nda

bafllayan Afganistan Savafl› ol-
mufltur. Afganistan’›n çok zorlu
bir co¤rafyaya sahip olmas›, Mi-
8’in, savafl s›ras›nda uçar birlik,
lojistik destek ve taarruz hare-
kâtlar›n›n vazgeçilmezi olmas›n›
sa¤lam›flt›r. Bu muharebeler-
den de edinilen tecrübelerle za-
man içerisinde de¤iflik modelle-
ri gelifltirilen helikopter için ya-
p›lan Mi-17 tan›mlamas› ise da-
ha da geliflmifl ihracat modelle-
ri için kullan›lmaktad›r. Yeni
motorlarla donat›lan en son mo-
dellerin, burun ve kargo kapa¤›
tasar›m› da de¤iflmifltir. ‹hracat
amaçl› olarak NATO standartla-

r›na uyumlu olarak üretilebilen helikopter, günümüzde modern
aviyoniklerle donat›lmaktad›r. Ülkemiz taraf›ndan da kullan›lan
Mi-17’lerin bak›m ve idameleri, zaman içerisinde büyük sorunla-
ra neden olmufltur. Bugün ise envanterdeki Mi-17’lerin depo se-
viyesindeki bak›mlar›n›n sa¤lanabilmesi amac› ile bir proje yürü-
tülmektedir. Mi-8/17 tipi helikopterler, bugüne kadar 11.000 ade-
din üzerinde üretilip Türkiye dahil 50’den fazla kullan›c› ülkeye
teslim edilmifltir. Bu helikopterler bugün birçok ülkede halen ba-
flar› ile görev yapmaya devam etmektedir.

Mi-8/17

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

Mi-8 / Mi-17-1V

Mil / Rusya

3 x mürettebat, 

36 x asker / yolcu

250 km/sa

1150 km

6000 m

3980 m

-

13.000 kg

7490 kg

18,46 m

21,29 m

5,65 m

2 x Motor-Sich TV3-117VM

turboflaft, herbiri 2200 BG
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Kamov’un Ka-27 helikop-
ter ailesinde yakalad›¤›

baflar›n›n ard›ndan gelifltir-
meye bafllad›¤› Ka-29 (NATO
kod ad› Helix-B), Sovyet Do-
nanmas›’n›n amfibi taarruz
gemilerinde kullan›lmak
üzere tasarlanm›flt›r. 1985
y›l›nda Kuzey ve Pasifik Filo-
lar›’nda göreve bafllayan bu
helikopter, yüksek
atefl gücü ve hat›r›
say›l›r personel tafl›-
ma kapasitesi saye-
sinde “Donanma Mi-24’ü” la-
kab›na lay›k görülmüfltür.
Gece ve gündüz görev yapa-
bilen helikopter, 1996 y›l›n-
daki Çeçenistan Savafl› s›ra-
s›nda Deneysel Muharebe
Grubu taraf›ndan kullan›l-

m›flt›r. Koaksiyel (efl
eksenli) rotor sistemi
sayesinde yüksek ve-
rimle kullan›labilen Ka-29,
kuyruk rotoruna gerek duy-
mad›¤› için öncüllerine ben-
zer flekilde gemilerde daha

rahat tafl›nabilmektedir.
Üzerine monte edilen çeflitli
donan›mlarla arama-kurtar-
ma görevlerinde kullan›labi-

len helikopter; güçlü bir atefl
destek unsuru olarak da gö-
rev yapabilmektedir. ‹hraç
edilmeyen helikopter, sade-
ce Rus Donanmas›’nda görev
yapmaktad›r.

Ka-29

Üretildi¤i günden bu yana
dünyan›n en büyük heli-

kopteri unvan›n› elinde tutan
Mi-26 (NATO kod ad› Halo), ilk
uçuflunu 1977 y›l›nda yapm›fl-
t›r. Tafl›ma kapasitesinin o dö-
nemki C-130 taktik nakliye
uçaklar›ndan daha fazla olma-
s›yla dikkat çeken helikopter,
Mil mühendislerinin azami kal-
k›fl a¤›rl›¤› bofl a¤›rl›¤›n›n iki
kat›ndan daha az olan bir heli-
kopter gelifltirme çabalar›n›n
sonucu ortaya ç›km›flt›r. 8 palli
ilk helikopter olan Mi-26, yak-
lafl›k 20 tonluk yükü, güçlü mo-

torlar› ve hafifli¤i sayesinde
h›zl› bir flekilde nakledebil-
mektedir. Otomatik hover sis-
temi, GPS ve otomatik uçufl
kontrol sistemiyle de donat›lan
Mi-26, pilotlar›n yükünü olduk-
ça hafifletmektedir. Helikopter,
uzun menzili sayesinde strate-
jik bir araç olarak da de¤erlen-

dirilmektedir. Bugüne kadar
çeflitli modellerinden yaklafl›k
300 adet üretilen Mi-26, günü-
müzde Rusya ve Ukrayna baflta
olmak üzere Demokratik Kon-
go Cumhuriyeti, Hindistan,
Kamboçya, Meksika, Özbekis-
tan ve Peru taraf›ndan kullan›l-
maktad›r.

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

Ka-29

Kamov / Rusya

2 x mürettebat, 

16 x asker / yolcu

280 km/sa

460 km

4500 m

3700 m

-

12.600 kg

5520 kg

11,3 m

15,9 m

5,4 m

2 x Klimov TV3-117V

turboflaft, herbiri 2190 BG

Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

Mi-26T

Mil / Rusya

5 x mürettebat, 

82 x asker / yolcu

295 km/sa

800 km

4600 m

1520 m

-

56.000 kg

28.200 kg

33,7 m

32 m

8,2 m

2 x Ivchenko-Progress 

D-136 turboflaft, herbiri

11,400 BG

Bugüne kadar üretilen askeri helikopterler aras›nda büyük bir
üne sahip olan Mi-6 (NATO kod ad› Hook), ilk uçuflunu 1957

y›l›nda yapm›fl ve göreve bafllad›¤› dönemde dünyan›n en büyük
helikopteri unvan›n› kazanm›flt›r.
Genifl Sovyet topraklar›nda rahat-
l›kla kullan›labilmesi için uzun bir
menzil, yüksek tafl›ma kapasitesi
ve z›rhl› araç tafl›yabilme kabili-
yetine sahip olacak flekilde

tasarlanan Hook, bu özellikleri
sayesinde stratejik bir helikop-
ter olarak ön plana ç›km›flt›r.
Kendi döneminde saatte 300
km’lik h›zla dünyan›n en h›zl›
helikopteri olan Mi-6, ayn› za-
manda Sovyetler Birli¤i’nin tür-

bin motorlu ilk helikop-
teri olmufltur. 900 adetten fazla
üretilen bu helikopter, günü-
müzde Etiyopya, Laos, M›s›r, Öz-
bekistan ve Ukrayna taraf›ndan
kullan›lmaktad›r. Bu helikopter
üzerinden gelifltirilen ve “hava
vinci” olarak da de¤erlendirilen
Mi-10 Harke ise günümüzde sa-
dece baz› sivil kurulufllar tara-
f›ndan kullan›lmaktad›r.

Mi-6
Üretici

Mürettebat

Azami H›z

Azami Menzil

Servis ‹rtifas›

Azami Hover ‹rtifas›

Havada Kal›fl Süresi

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Gövde Uzunlu¤u

Ana Rotor Çap›

Yüksekli¤i

Motor

Mi-6

Mil / Rusya

5 x mürettebat, 

65-75 x asker / yolcu

250 km/sa

500 km

4500 m

2250 m

41.700 kg

26.500 kg

33,2 m

35 m

9,86 m

2 x Aviadvigatel / Soloviev

D-25VM turboflaft, 

herbiri 5400 BG

Mi-26
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Vietnam Savafl› helikop-
ter için bir dönüm nok-
tas› oldu. “Helikopterle

Havadan Nakliye Doktrini”ni
gelifltiren Amerikal›lar, kü-
çük birimleri tafl›man›n yan›
s›ra kitlesel helikopter kulla-
n›m›yla bir tümeni k›sa za-
manda cepheye intikal etti-
rebilecek duruma geldiler.
Özellikle Amerikan Kara
Kuvvetleri, helikopterlerin
tekil faaliyetlerindeki yararl›-
l›klar›n› göz önünde bulun-
durarak daha küçük tafl›ma
birimleri odakl› kullan›m›na
yo¤unlaflt› ve bu suretle tak-
tik avantaj yakalam›fl oldu.
Amerikan Deniz Piyadeleri
ise merkezî bir uygulamay›
tercih etti¤i için helikopter
kullan›m› konusunda Ameri-
kan Kara Kuvvetleri kadar
baflar›l› olamad›.
Muharebe sahas›ndaki çok
say›da tehditle yüzleflen heli-
kopter, zaman içerisinde or-
taya ç›kan ihtiyaçlara yönelik
olarak birçok ek özellikle do-
nat›ld›. Yerden aç›lan atefle
karfl› duyarl› olan helikoptere
önce hafif makineli tüfekler
tak›ld›, ard›ndan da roket
podlar› ve çok namlulu maki-
neli tüfekler eklendi. Akabin-
de duyulan ihtiyaca yönelik
gelifltirilen taarruz helikop-
terleri, uçar birlik harekâtla-
r›na destek vermeye bafllad›-
lar. Savafl boyunca UH-
1A/B/C/D/E Huey, AH-1 Cob-
ra, SH-2 Sea Sprite, SH-3 Se-
a King OH-6 Cayuse, OH-13
Sioux, UH-19 Chickasaw, CH-
21 Shawnee, UH-34 Seahor-
se, UH-34D Choctaw, CH-46
Sea Knight, CH-47 Chinook,
CH-53C Knife, HH-53B Jolly,

CH-54 Sky Crane, ve OH-58A
Kiowa helikopterleri, Ameri-
kan Kara Kuvvetleri’nin, De-
niz Piyadeleri’nin ve Donan-
mas›’n›n helikopter filolar›n-
da görev yapt›.

Vietnam’daki 
‹lk Amerikan 
Helikopterleri
11 Aral›k 1961’de Saygon’a va-
ran USS Cole, beraberinde 33
adet çift motorlu CH-21 Shaw-
nee helikopteriyle “askeri da-
n›flman” statüsündeki 400
personelden oluflan 2 helikop-
ter bölü¤ünü getirdi. 4 fiubat
1962’de Hong Köyü’ne Güney

Vietnam Ordusu (ARVN) as-
kerlerini tafl›yan 15 adet CH-
21 Shawnee’den biri düflürü-
lünce, savafl boyunca yaflana-
cak helikopter kay›plar›n›n ilki
de gerçekleflmifl oldu.
15 Nisan’da 24 adet Sikorsky
UH-34D Choctaw helikopteri
ve 450 personel Soc Trang’da
konuflland›. Böylece helikop-
ter bölüklerinin say›s› da 4’e
ç›kt›. Bununla birlikte savafla
as›l damgas›n› vuracak olan
UH-1 Huey’lerin “A” versiyonu
da ayn› y›l içinde Vietnam’da
hizmete girdi. 1962 Kas›m’›n-
daki “Boondodge Harekât›”
kapsam›nda 50 ABD helikop-

teri, 2000 ARVN askerini Kam-
boçya s›n›r›ndaki “D” Savafl
Bölgesi’ne tafl›d›. 2 Ocak
1963’teki 5 adet silahl› Huey’in
de destek verdi¤i ve ünlü as-
keri dan›flman Yarbay John
Paul Vann’›n da kat›ld›¤› Ap
Bac Muharebesi’nde, 15 Huey
ve CH-21 Flying Banana heli-
kopterinden 5’i kaybedildi ki,
bunlardan biri de silahl›yd›.
1964’e girildi¤inde Vietnam’da
248 Amerikan helikopte-
ri mevcutken, y›l bi-
terken bu say› 327’ye ç›kt›.
Y›l boyunca 22 helikopter de

kaybedildi.
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‹lk uçuflunu ‹kinci Dünya Savafl›’ndan çok önce yapan
helikopter savafl s›ras›nda gelifltirilse de çok k›s›tl› say›da
kullan›lm›flt›. Helikopterin as›l ç›k›fl› ise Kore ve Vietnam
savafllar› s›ras›nda oldu. Bafllang›çta keflif ve denizalt›
savunma harbi (DSH) için kullan›lan helikopter, Kore
Savafl›’nda s›hhi tahliye (Medical Evacuation / MEDEVAC) 
ve arama-kurtarma (Search and Rescue / SAR) 
görevlerinde; Vietnam Savafl›’nda ise nakliye ve 
genel maksat görevlerinde kullan›lmaya baflland›.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Vietnam Savafl›’nda

Helikopterler

Vietnam savafl› boyunca her cephede görev yapan UH-1 Huey'ler önemli görevler üslendiler.
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Ia Drang Vadisi 
ve 1’inci Hava 
Süvari Tümeni
1965, çat›flmalar›n yo¤unlafl-
t›¤› ve bunun paralelinde he-
likopterlerin de kitlesel kul-
lan›m›na geçildi¤i y›l oldu. 27
Haziran’da 144 helikopter,
2000 ABD’li, Avustralyal› ve
Güney Vietnaml› askeri, “D”
Savafl Bölgesi’ne tafl›d› ve
büyük bir hava indirme taar-
ruzu gerçeklefltirildi. Bu ha-
rekât ayn› zamanda ABD’nin
savafltaki ilk do¤rudan kara
taarruzu oldu. Ekim’de Ia
Drang Vadisi’ne yöneltilen
hava indirme taarruzu ise
dünyadaki en büyük mobil
hava birli¤i olan 1’inci Hava
Süvari Tümeni’nin ilk büyük
deneyimi olarak tarihe geçti.
Tümen, 15.955 personele,
434 helikopter ve hafif uçak
ile 1600 kara tafl›t›na sahipti.
O dönemdeki piyade tümen-
lerinde bu say›lar 100 heli-
kopter ve hafif uçak ile 3000
kara tafl›t› fleklindeydi. 8 ha-
vadan tafl›ma taburundan
oluflan tümen, 3 hafif topçu
bataryas›, 1 hava roket tabu-

ru ve 1 de keflif süvari tak›-
m›yla destekleniyordu. Ia
Drang’a birbirinin yerine in-
dirilen 2 taburda 334 ölü ve
736 yaral› gibi oldukça a¤›r
kay›plar yaflansa da, taktik
baflar›l› oldu. Toplam kay›p-
lar›, mevcudunun yüzde
25’ine ulaflan tümenin di¤er
kay›plar› ise, 364 çarp›flma
harici yaralanma ve 2838 s›t-
ma vakas› fleklindeydi.
Çarp›flmalar boyunca 70
mm’lik roketler, 40 mm’lik
bombaatarlar ve M-60 ma-
kineli tüfekleriyle donat›lm›fl
Huey’ler 7356 adet roket at-
t›. 50.000 civar›nda sorti ya-
pan helikopterler, muhare-
be alan›na 5049 ton kargo ve
asker tafl›rken, 59’u isabet
alm›fl ancak sadece 4’ü dü-
flürülmüfltü. Her biri 33 adet
tam donan›ml› asker tafl›ya-
bilen CH-47A Chinook’lar
224 km mesafeye 7000 kg
a¤›rl›k tafl›yabiliyor, 105
mm’lik çekili obüsleri cep-
heye ulaflt›rabiliyordu. Chi-
nook’un 2 parça halinde ta-
fl›yabildi¤i 155 mm’lik çekili
obüsler ise, sadece CH-54

Skycrane’ler taraf›ndan tek
parça halinde tafl›nabiliyor-
lard›. Ia Drang Vadisi Muha-
rebesi esnas›nda tümen
toplar›n›n 67 kez havadan
nakli gerçeklefltirildi. Bu
toplar, düflman kay›plar›n›n
büyük ço¤unlu¤unun sebebi
oldu.
Helikopter kay›plar›n›n az ol-
mas› ise, büyük olas›l›kla Ku-
zey Vietnaml›lar’›n çat›flma-
lardaki uçaksavar say›s›n›n
azl›¤›ndan kaynakland›. Ia
Drang Vadisi Muharebesi’nin
en büyük önemi “havadan ta-
fl›ma doktrini”nin genifl kap-
saml› uyguland›¤› ilk harekât
olmas›yd›. Bu yeni muharebe
flekli, ABD’nin helikopter
üretimine de h›z vermesine
neden oldu. Amerikan Ordu-
su’nun 1950’lerin sonunda
5470 hava arac›ndan 2489’u
helikopterken, 10 y›l sonra
helikopter say›s› 9528’e ç›k-
m›fl, ancak sabit kanatl› uçak
say›s› 2297’de kalm›flt›.

Tet ve Sonras›
1968 bafl›ndaki Tet Taarruzu,
Amerikan Ordusu ve
ARVN’nin tüm güçleriyle her
bölgede savafla kat›lmas›na
neden oldu. Özellikle, uzun
süren Hue ve Khe Sanh’daki
çarp›flmalar ön plana ç›kmak-
tayd›. Hatta Khe Sanh’›n kufla-
t›lmas›, ABD için bir Dien Bien
Phu olabilece¤i endiflesine
neden oldu. Zaman zaman
bölgede görüfl mesafesi s›f›ra
kadar düfltü¤ü için uçaklar
kara birliklerine havadan ik-
mal yapmakta zorlan›yorlard›.
Bu tür havalarda kuflat›lan
birliklerin imdad›na yetiflenler
helikopterler oldu ve s›f›r gö-
rüfle ra¤men sadece fiubat ay›
boyunca 465 ton ikmal malze-
mesi tafl›yarak birliklerin da-
yanmalar›n› sa¤lad›lar. Bu ik-
mal harekât›, kuflatma kalka-
na kadar 17 helikoptere mal
oldu. 1968 Nisan’›ndaki “De-
laware Harekât›”na kat›lan
11’inci Hava Grubu, ilk gün 10
helikopter kaybetti.
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Bolling Harekat› s›ras›nda topçu birliklerine
mühimmat tafl›yan CH-47 Chinook'lar

CH-47 ve UH-1 helikopterleri bir harekat öncesinde

Güney Vietnam
birlikleri,

Amerikan Kara
Kuvvetleri'nin

CH-21
helikopterine

biniyor.



Bunlardan biri savaflta kaybe-
dilen ilk CH-54 Skycrane’di.
Bunun d›fl›nda 13 helikopter
de hasar gördü. Kay›plar›n
fazla olmas›nda düflman›n
a¤›r uçaksavar atefli kadar ol-
masa da hava flartlar›n›n da
etkisi oldu.
Ayn› y›l Vietnam’daki asker
say›s› artt›r›ld›. Bu yüzden çok
say›da havaalan› infla edildi ve
yeni helikopter pistleri yap›ld›.
1968 y›l› içinde küçük hava-
alanlar›n›n say›s› 200’e ç›kar-
t›l›rken, helikopter pistlerinin
say›s› da 200’e yükseltildi.
1969’un 25-26 fiubat geceleri,
40 Kuzey Vietnam (NVA) istih-
kâmc›s›, 25’inci Tümen’in Cu
Chi’deki havaalan›na s›zd›lar.
‹stihkâmc›lar›n bir k›sm› be-
raberindeki bombal› çantalar-
la pistteki helikopterlere ulafl-
t›lar ve bask›nda 14 adet CH-
47 Chinook’u havaya uçurma-
y› baflard›lar. 26 Nisan’da Ku-
zey Vietnam 271’inci Alay›’n›n
Frontier City’ye sald›r›s› ise
25’inci Tümen komutan› Tüm-
general Ellis W. William-
son’un “güç besleyici atefl gü-
cü” konseptini devreye sok-
mas›n› sa¤lad›. Harekata, yo-
¤un atefl gücü sa¤lamak için 4
av/bombard›man uça¤›, çok
namlulu makineli tüfeklerle
teçhiz edilmifl 3 adet AC-47
Spooky ile 1 adet AC-119 Sha-
dow’un yan› s›ra Cobra ve si-
lahl› Huey’lerden oluflan 22
helikopter de kat›ld›. Sonuçta
1 ABD’li askerin yaralanmas›-
na karfl› en az 213 Kuzey Viet-
naml› öldürüldü. Bu arada
AH-1G Cobra’lar da 1969 y›l›n-
da harekâtlara daha fazla ka-
t›lmaya bafllad›lar.
Ayn› y›l›n 6 May›s’›nda Sai-
gon’un 120 km kuzeyinde bir

Chinook’un düflmesi ise Ame-
rikal›lar için savafl›n en kötü
helikopter facias› oldu. Olayda
34 kifli ölürken, 35 kifli de yara-
land›. 1961’de ilk uçuflunu ya-
pan bu helikopterlerin “A” ver-
siyonundan Vietnam’da kulla-
n›lmas› için 354 adet üretilmifl-
ti. 1970’ten bafllayarak Kam-
boçya’ya düzenlenen harekât-
larda da çok say›da helikopter
kullan›ld›. Buradaki ciddi ekip-
man kayb› ise birçok üssün ko-
runmas›n› da do¤rudan etkili-
yordu. Bu kay›plar›n üslerin
korunmas›na etkisini gösteren
örneklerden biri de 1-23 Tem-
muz tarihleri aras›nda Ripcord
At›fl Üssü’ne yap›lan kuflatma-
da ortaya ç›kt›. Buraya malze-
me ve asker tafl›mak için CH-
47’ler görevlendirilmiflti. Bun-
lardan biri 18 Temmuz’da 12,7
mm’lik uçaksavar atefliyle dü-
flürüldü¤ünde, meydana gelen
patlama sonucunda 6 adet 105
mm’lik çekili obüs, 2 geri tep-
mesiz top ve bir radar da imha
oldu. Kuflatma sonunda 22-23
Temmuz gecesi 506’nc› Hava
‹ndirme Alay›’n›n 2’nci Tabu-
ru’nu a¤›r atefl alt›nda bölge-
den çeken 14 Chinook’tan biri,
yine 12,7 mm’lik uçaksavar
atefliyle düflürülmüfl, 4’ü a¤›r
hasar gördü¤ü için kullan›la-
maz hale gelmifl, kalanlardan
4’ü de ciddi hasar görmüfltü.
Bu arada 101’inci Hava ‹ndir-
me Tümeni’nin taarruz heli-
kopterleri, 8 Temmuz’da Khe
Sanh’›n bat›s›nda kalan Laos
s›n›r›nda 200 kiflilik bir NVA
birli¤i ile karfl›laflt›. Cobra’lar›n
roket ve makineli tüfek atefli
sonucunda, NVA birlikleri 139
kay›p verdi.
Helikopterlerin görevlerinin
zorlu¤u, 1971 y›l›nda Laos ve

Güney Vietnam’a düzenlenen
harekâtlara ait istatistiklerde
aç›kça görülmektedir. Ameri-
kan Kara Kuvvetleri helikop-
terleri, 1971’de Laos’a düzen-
lenen harekâtlarda 45.828 ve
Güney Vietnam’da düzenle-
nen harekâtlarda ise 118.614
sorti gerçeklefltirmifller;
Amerikan Deniz Piyadeleri’nin
helikopterleri de 4891 sorti ile
baz› harekâtlara kat›lm›fllar-
d›r. Kuzey Vietnaml›lar’›n yo-
¤un uçaksavar atefli, bu hare-
kâtlara kat›lan 53’ü Huey,
26’s› Cobra olmak üzere top-
lam 107 helikopteri düflürür-
ken, 5 helikopter de kaza so-
nucu kaybedilmifl, 618 heli-
kopter de hasar görmüfltü. Bu
helikopterlerde bulunan pilot
ve mürettebattan 55’i ölürken,
178’i yaralanm›fl, 34’ü de kay-
bolmufltur.
Savafltan çekilmek için
1972’de Kuzey Vietnam ile ba-
r›fl görüflmelerine bafllayan
ABD, di¤er yandan “Enhance
Plus” kod ad›yla yürütülen
program kapsam›nda Güney
Vietnam’a yard›ma giriflti. Bu
program dâhilinde 277 heli-
kopter Güney Vietnam’a veril-
di. 27 Ocak 1973 akflam› atefl-
kes sa¤land›ktan sonra ise
ABD, 5 milyar dolarl›k askeri
teçhizat› daha Güney Viet-
nam’a devretti. Bunun içinde
de 625 helikopter mevcuttu.
Art›k dünyan›n 4’üncü büyük
hava kuvvetleri konumunda
olan Güney Vietnam Hava
Kuvvetleri (VNAF)’nin 2000
uça¤›n›n yan› s›ra 17 adet UH-
1 ve 4 adet CH-47 filosundan
oluflan bir helikopter gücü de
bulunuyordu. Ancak bu güç,
Güney’in sadece 3 sene da-
yanmas›na yetecekti.

UH-1B Huey 
Gunship ve 
AH-1 Cobra
Makineli tüfekler ve roket
podlar› eklenen UH-1A heli-
kopterleri 1962 Ekim’indeki
“Morning Star Harekât›”na
kat›l›p baflar›l› olunca, hemen
UH-1B Huey’in “Gunship” ola-
rak adland›r›lan silahl› modeli
gelifltirildi. 4 adet M-60 maki-
neli tüfek ile 48 tane 70 mm’-
lik roket tafl›yabilen bu heli-
kopter, 100 knot h›z yapabili-
yordu. 1962’nin sonunda 15
adet Gunship Vietnam’da gö-
rev yapmaktayd›. Bu arada ye-
ni gelifltirilen AH-1G Cobra ta-
arruz helikopteri de 1968’den
itibaren Vietnam’da görev
yapmaya bafllad›. 76 adet 70
mm’lik roket ile donat›labilen
Cobra 130 knot h›zla uçabili-
yordu. Alçak irtifada sa¤lana-
cak yo¤un atefl gücü için ge-
lifltirilen bu helikopter, yüksek
manevra kabiliyetiyle de dik-
kat çekiyordu. Bir Cobra tak›-
m›, özellikle bir OH-6 Cayu-
se’nin rehberli¤inde kullan›l-
d›¤›nda verimli oluyordu. Cob-
ra’lar›n üretimine h›z verilme-
siyle, 1970’lerin bafllar›nda
Amerikan Ordusu envanterin-
deki 10.000 helikopterin 900’ü
taarruz modeli olmufltu. Sa-
vafl›n ilerleyen y›llar›ndan
NVA’n›n artan z›rhl› gücüne
karfl› baz› Cobra’lar ve Hu-
ey’ler TOW tanksavar füzeleri
ile de teçhiz edilmeye bafllan-
d›. Bunlar, savafl›n sonlar›na
do¤ru Kuzey Vietnaml›lar’›n
sürekli artmakta olan tank
gücüne karfl› son derece etki-
li de oldu. 27 May›s 1972’de
Kontum yak›nlar›ndaki çar-
p›flmalara kat›lan ve TOW ta-
fl›yan 2 Huey, NVA’n›n 10 tan-
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Düflen bir UH-1, CH-47
taraf›ndan kurtar›l›yor.

155 mm'lik obüslerin
tafl›nmas› gerekti¤inde 
akla sadece CH-54'ler
geliyordu.



k›n› yok etmeyi baflard›. Kuzey
Vietnaml›lar, TOW ve Gunship
helikopterlerinin atefliyle yak-
lafl›k 500 tank kaybetmifllerdi.

Keflif, Gözlem 
ve Komuta-Kontrol
Helikopterleri
Bu arada baz› helikopterler;
keflif, gözlem ve komuta kon-
trol amaçl› kullan›l›yordu. Bu
amaçla Vietnam’da ilk kullan›-
lan helikopter, Kore Sava-
fl›’ndan kalma, 7,62 mm’lik ma-
kineli tüfekler tafl›yan, düflük
h›zl› OH-13 Sioux’lar oldu. Daha
geliflmifl OH-6A Cayuse’ler ise
1968’de hizmete girdiler. Bun-
lar›n silah donan›m› için 7,62
mm’lik çok ve tek namlulu ma-
kineli tüfekler ya da 40 mm
bombaatar ilavesi gibi seçe-
nekler mevcuttu. Cayuse’ler k›-
sa sürede modas› geçmifl olan
Sioux’lar›n yerini ald›. Daha ge-
liflmifl olan ve yine çok namlulu
makineli tüfekler tafl›yabilen
OH-58A Kiowa ise Vietnam’da
ilk kez 1969 sonbahar›nda ko-
nuflland›r›ld›. Bu arada UH-1E
Huey Gunship helikopterlerine
tak›lan gece görüfl cihaz› ve 50
milyon mumluk Xenon ›fl›ldak-
lar›, gece görevlerine kat›lan
helikopter tak›mlar›n›n etkisini
artt›rm›flt›.

Mayagüez Olay› 
ve CH-53’ler
Yüksek tafl›ma kapasiteli CH-
53 genel maksat helikopterle-
ri, savafl›n son safhas›nda hiz-
mete girdi. Saygon düfltükten
k›sa bir süre sonra, 12 May›s
1975’te 10.485 tonluk SS Ma-
yagüez flilebi Kmer gerillala-
r›n›n botlar› taraf›ndan ele ge-
çirildi. Böylece Vietnam’dan
çekilmifl olan ABD’nin, bölge-

ye acele bir kurtarma harekâ-
t› düzenlemesi gündeme gel-
di. 2 gün sonra düzenlenen
harekât, yo¤un bir hava des-
te¤iyle deniz piyadeleri tara-
f›ndan gerçeklefltirildi. 48’i
deniz piyadesi olan toplam 61
personel, USS Holt muhribin-
den SS Mayagüez’e direniflle
karfl›laflmadan ç›kt›klar›nda,
geminin mürettebat›n›n götü-
rüldü¤ü ö¤renildi. Harekât›
perdelemek için Koh Tang
Adas›’na yaklaflan ve 179 per-
sonel tafl›yan 8 adet CH-53C
Knife ve HH-53B Jolly heli-
kopterlerinden bir CH-53,
12,7 mm’lik uçaksavar atefli

ve bir roketatar mermisi ile
düflürüldü¤ünde 13 kifli ölür-
ken, kalan 13 kifli de USS Wil-
son muhribi taraf›ndan deniz-
den topland›. Di¤er helikop-
terler ise yo¤un uçaksavar
atefli alt›nda 109 deniz piyade-
sini adaya b›rakarak geri dön-
dü. Bu askerler, adadaki 200
Kamboçyal›’n›n a¤›r atefliyle
karfl›laflm›fl, ancak 2’nci bir
helikopter dalgas› 127 deniz
piyadesini daha adaya b›rak›n-
ca Kamboçyal›lar da geminin
mürettebat›n› serbest b›rak-
mak zorunda kalm›fllard›. Di-
¤er bir CH-53 ise Tayland’daki
U Tapao Hava Üssü’ne döner-
ken yolda düflünce, 23 kifli da-

ha ölmüfltü. Harekât›n bilan-
çosu Amerikal›lar aç›s›ndan
41 ölü, 39 yaral› olurken, 3 he-
likopter kaybedilmifl, 10 heli-
kopter de hasar görmüfltü.
Buna karfl›l›k Kamboçyal›-
lar’›n kay›plar› ise 47 ölü ve 55
yaral› oldu. 

Kay›plar
“Vietnaml›laflt›rma” siyaseti-
nin izlenmesiyle birlikte Ame-
rikan kay›plar›nda ciddi bir
azalma oldu. 1048 helikopterle
en büyük kay›plar›n verildi¤i
1969’dan sonra, 1971 y›l›nda
toplam sorti say›s› 4.212.251
olan helikopterlerden sadece

502’si kaybedildi. Bununla bir-
likte savafl›n yo¤unlaflt›¤›
1966’da, s›hhi tahliye helikop-
terleri ayda 22.000 yaral›y›
muharebe alan›ndan ç›karma-
y› baflard›. Bu arada vurulan
helikopterlerdeki ölümler
1967 bitene kadar her y›l arta-
rak senede 300’e yaklaflt›.
1968 ve 1969 y›llar›nda bu say›
y›lda 600’ün üstüne ç›kt›. 29
Nisan’da Saygon’un boflalt›l-
mas› için yap›lan “Frequent
Wind Harekât›”na ifltirak eden
81 Amerikan helikopterinin
ço¤u CH-46 ve CH-53’tü ve
bunlar 19 saat içinde 1373
Amerikal› ve 5595 Güney Viet-
naml›’y› ülkeden ç›karmay› ba-

flard›. 30 Nisan’da Saygon
düfltü¤ünde, Kuzey Vietnaml›-
lar’›n eline geçen Amerikan
teçhizat›n›n içinde 430 Huey ile
36 Chinook da bulunuyordu.
Vietnam Savafl›’nda; 3.932.000
taarruz, 7.547.000 asker nakli,
3.548.000 kargo nakli ve
21.098.000 de komuta-kon-
trol, topçu gözetleme, muha-
rebe sahas› keflfi, SAR ve di-
¤er amaçl› olmak üzere top-
lam 36.125.000 helikopter
sortisi yap›lm›flt›r. ABD’nin
müdahil oldu¤u 1962-1973 y›l-
lar› aras›nda kaybetti¤i toplam
8588 hava arac›n›n 4869’unu
helikopterler oluflturmakta-
d›r. Bunlardan 2’si MiG’ler ta-
raf›ndan vurulurken, 7’si de
uçaksavar füzelerinin kurban›
olmufltur. 2373 helikopter ise
hafif silahlar ya da uçaksavar
toplar› taraf›ndan aç›lan atefl-
le, helikopterlerin sald›r›ya en
aç›k olduklar› inifl ve kalk›fl
durumlar›nda düflürülmüfltür.
Üslerde kaybedilen helikop-
terlerin say›s› ise 205’tir. Bun-
lar›n d›fl›ndaki harekât kay›p-
lar› da 2282’dir. Toplam 1471
helikopter mürettebat› da ha-
yat›n› kaybetmifltir.
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AH-1 Cobra helikopteri düflman mevzilerine roket at›yor.

Firefly ayd›nlatma sistemi

UH-1'ler Vietnam'daki t›bbi tahliye görevlerinde de en çok
görev yapan helikopter oldu.



Enerji kaynaklar›n›n gi-

derek azald›¤› ve buna

ba¤l› olarak da bu s›-

n›rl› kaynaklar› ele geçirebil-

mek için tutuflulan kavgan›n

giderek alevlendi¤i dünyam›z

için belki de son umut, yeni-

lenebilir enerji kaynaklar›.

2003 y›l›nda, yenilenebilir

enerji kaynaklar› konusunda

teknoloji gelifltirip sonras›n-

da da bunu ürüne çevirmek

için yan›p tutuflan Sakarya

Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi ö¤rencileri taraf›ndan

kurulan SA‹TEM, teorik bilgi-

yi ileri mühendislik çal›flma-

lar›na dönüfltürerek dünya-

m›z›n gelece¤ine ›fl›k tutmak

için var gücüyle çal›fl›yor. Bu

yolda önlerine ç›kan zorluk-

lar ve olumsuz koflullar kar-

fl›s›nda y›lmayan SA‹TEM

üyesi genç mühendis adayla-

r›, Türkiye’nin enerji ko-

nusunda di¤er

devletlerden geri kalmamas›

için bu teknolojileri gelifltir-

meyi kendilerine hedef edin-

mifl durumda. Bu inançla ça-

l›flmalar›n› sürdüren ve her

y›l yeni bir projeyle karfl›m›za

ç›kan SA‹TEM’in özel olarak

yo¤unlaflt›¤› konular›n bafl›n-

da ise günefl enerjisi ve hid-

rojen enerjisi geliyor.

Yenilenebilir Enerji
Ata¤› Sürüyor
Günefl enerjisi ve hidrojen
enerjisi üreten sistemleri

otomobillere entegre ederek

bu araçlar›n yenilenebilir

enerjiyle hareket etmesini

sa¤layan SA‹TEM üyeleri, ilk

projeleri olan Sakarya Günefl

Arabas› (SAGUAR) X4’ten bu

yana birçok ilke daha imza

att›lar. Bu çal›flman›n sonra-

s›nda da her biri kendi içinde

farkl› ilkler bar›nd›ran X5, X6

ve X7 modelleri geldi. Her

araban›n tasar›m›, üretimi ve

di¤er proje aflamalar›nda bü-

yük bir özenle çal›flan SA‹-

TEM üyeleri, bu özverili çal›fl-

malar›n›n karfl›l›¤›n› da kat›l-

d›klar› yar›fllarda al›yorlar.

Girdikleri her yar›fltan kupay-

la dönmeyi baflaran genç

mühendis adaylar›, SAGU-

AR projeleriyle Formula

G yar›fllar›nda grup

birincili¤ini elde

ederken genel

klasman-

ÖZEL HABER
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Teknolojinin, güç dengelerinin belirlenmesinde önemli 
bir kuvvet çarpan› oldu¤u günümüzde, Türkiye’de yeni
teknolojiler gelifltirmek için yap›lan yat›r›mlar, henüz 
özel flirketlerden ziyade, daha çok devlet kurum ve kurulufllar›
taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Üniversitelerimiz bünyesinde
faaliyet gösteren ve son aylarda MSI Dergisi olarak
deste¤imizi daha da artt›rd›¤›m›z ö¤renci kulüpleri ise,
teknoloji seferberli¤inin ö¤renci aya¤›n› oluflturuyor. Sakarya
Üniversitesi ‹leri Teknolojiler Uygulama Toplulu¤u (SA‹TEM) de
günümüzden gelece¤e uzanan bu teknoloji köprüsünün en
sa¤lam ayaklar›ndan birisi olarak dikkat çekiyor.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

SA‹TEM Depolar› Hidrojen ve
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Hidrojenle çal›flan SAHIMO Avrupa 3’üncüsü oldu.
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da ikinci ve Türkiye’de de

üçüncü s›ray› ald›lar.

Tasar›mlar›nda görselli¤i de

ön planda tutan ekip, Sakar-

ya Üniversitesi Güzel Sanat-

lar Fakültesi’nin akademis-

yenlerinden ve ö¤rencilerin-

den de yard›m alarak baflar›-

l› tasar›mlar ortaya ç›kar›-

yor. SA‹TEM’in bu tasar›mla-

r›n›n hakk›n› veren jüri de

Formula G 2008’de SAGUAR

X7’yi en iyi tasar›m ödülüne

lay›k gördü ve SA‹TEM’i daha

büyük hedeflere yönelmesi

için de yüreklendirmifl oldu.

SAGUAR projelerinde kazan-

d›klar› baflar›lar ve edindikleri

tecrübeyle hidrojen enerjisi-

nin arabalarda kullan›m›na

yönelik projelere de giriflen

topluluk, yak›t pili esas›na da-

yanan hidrojenle çal›flan Sa-

karya Hidro Mobil (SAH‹-

MO)’yu gelifltirdi. Kompozit

teknolojisinin yo¤un olarak

kullan›lmas› ve yaklafl›k yüzde

90’›n›n karbon fiberden üretil-

mesi, arac›n en dikkat çekici

özelliklerinden biri. Bu araç

ile geçti¤imiz y›l Fransa’da dü-

zenlenen SHELL ECO MARAT-

HON’a kat›lan ekip, 23 y›ld›r

yap›lan bu yar›fla son 5 y›ld›r

kat›lan Türk ekiplerinin yaka-

layamad›¤› bir baflar› elde

ederek flehir arabalar› klas-

man›nda Avrupa 3’üncülü¤ü-

nü elde etti. SAHIMO’ya 3’ün-

cülü¤ü getiren ise flehir ara-

balar› kategorisinde en az ya-

k›tla en çok yol gitmenin esas

al›nmas› ve arac›n 1

lt benzine

karfl›l›k gelen hidrojenle 453

km yol kat etmesi oldu.

SA‹TEM Dünyaya
Kafa Tutuyor
Kazand›klar› her yeni bafla-

r›yla güçlenen ve art›k daha

büyük hedeflerin peflinde ko-

flan SA‹TEM, bu hedefler

do¤rultusunda profesyonel

bir yap›ya bürünüyor. Sadece

mühendislik ö¤rencilerine

hitap etmenin ötesine geçip

iktisadi idari bilimler ve gü-

zel sanatlar fakültesindeki

ö¤rencilerin de ilgi oda¤› ha-

line gelen topluluk, projele-

rine teknik ekip, tan›t›m ekibi

ve sponsorluk ekibi gibi üç

farkl› oluflumun koordineli

çal›flmas› ile daha profesyo-

nel bir çizgide devam ediyor.

Bu geliflimin sonunda SA‹-

TEM, daha önceleri hayal gi-

bi gözüken ve bugüne kadar

Türk ekiplerinin yer almad›-

¤›, kendi alan›nda dünyan›n

en prestijli günefl arabalar›

yar›fl› olan ve iki y›lda bir dü-

zenlenen WORLD SOLAR

CHALLENGE (WSC)’a kat›l-

mak için hummal› bir çal›fl-

ma içine girdi. SA‹TEM’in

uluslararas› arenada ülke-

mizi temsil etmek istedi¤i ve

tamam›yla ileri mühendislik-

lerin ortaya koyuldu¤u

WSC’nin önümüzdeki yar›fl›

Ekim 2009’da yap›lacak. Bu

yar›flta kazan›lacak bir bafla-

r›da sadece kendi adlar›n›n

geçmeyece¤ini, bunun Tür-

kiye aç›s›ndan da önemli bir

prestij olaca¤›n› düflünen

ekip, bu bilinçle ifllerine s›k›

s›k›ya sar›lm›fl durumda.

WSC’ye SAGUAR NL ad›n› ver-

dikleri araçlar›yla kat›lacak

olan SA‹TEM, yar›flma boyun-

ca MIT ve Stanford gibi dünya-

n›n önde gelen üniversiteleri-

nin tak›mlar›yla karfl› karfl›ya

gelecek. Uzun y›llard›r

WSC’nin içinde olan bu üniver-

sitelerle k›sa zamanda boy öl-

çüflecek seviyeye gelen SA‹-

TEM ekibinin bu yar›fltaki

amac› ise “önemli olan kat›l-

makt›” demek de¤il, tam aksi-

ne önemli dereceler elde et-

mek. Avustralya k›tas›n›n ku-

zeyinden güneyine uzanan ve

trafi¤e aç›k olan 3027 km’lik

zorlu bir yolu kat etmesi gere-

ken ekip, ülkemiz için bir fley-

ler yap›yor olman›n mutlulu-

¤uyla baflar›n›n gelece¤ine yü-

rekten inan›yor. Bu zorlu ma-

ratonda karfl›lar›na ç›kabile-

cek engelleri aflabilece¤ine

inand›klar› SAGUAR NL’nin ta-

sar›m›n› tamamlayan ö¤renci-

ler, flimdi ise üretime baflla-

mak için haz›rl›k yap›yor.

Genç Mühendis
Adaylar› Destek 
‹stiyor
Ö¤rencilik y›llar›nda teknik

ve idari olarak birçok sorum-

lulu¤un alt›na girip böyle

önemli projeler ortaya ç›ka-

r›lmas›, ö¤rencilere büyük

tecrübeler kat›p onlar› gele-

ce¤e daha cesur, giriflimci ve

çal›flkan bireyler olarak ha-

z›rl›yor. Tabi ki bu iflin ö¤ren-

cileri s›k›nt›ya sokan yanlar›

da yok de¤il. Teknik bilgileri-

nin yurt d›fl›ndaki rakiplerin-

den eksik olmad›¤›n› ve dün-

yan›n en iyi üniversiteleriyle

rekabet edebileceklerini be-

lirten SA‹TEM üyeleri, proje

kapsam›ndaki en büyük s›-

k›nt›lar›n›, maddi kaynaklar›-

n›n yetersizli¤i olarak görü-

yorlar. Yerli sermayeye ça¤-

r›da bulunarak bu teknoloji

seferberli¤ine destek olma-

lar›n› isteyen genç mühendis

adaylar›n›n bir di¤er s›k›nt›s›

da lojistik destek. Avustralya

ve Almanya yar›fllar› için

ürettikleri araçlar›n›n lojisti-

¤ini üstlenecek firmalar bek-

lediklerinin alt›n› çizen SA‹-

TEM üyeleri, bu engelin de

afl›lmas› durumunda SA‹-

TEM’in daha büyük baflar›la-

ra imza atmas› için hiçbir en-

gel kalmayaca¤›nda hemfi-

kirler. Bundan sonra çok da-

ha büyük projelere girecek-

lerine ise hiç flüphe yok. SA‹-

TEM’in uzun vadeli planlar›

da zaten buna iflaret ediyor.

Gelecekte trafikte görece¤i-

miz hidrojen ve günefl enerji-

li arabalar›n, sermaye ve

mühendislik olarak tama-

m›yla Türk mal› olabilece¤ini

ve bunu gerçeklefltirmek için

çal›flt›klar›n› söyleyen toplu-

luk üyeleri, yerli teknoloji ile

geliflmifl otomobiller üret-

meyi flimdiden kendilerine

hedef edinmifl durumda.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi

edinmek isteyen okurlar›m›z,

www.saitem.org ‹nternet ad-

resini ziyaret edebilirler.
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MARATHON 
Yar›fl Ekibi



Öncelikle belirtmek ge-
rekir ki; Cumhuriyet’in
ilk dönemlerinden iti-

baren Türk siyasal eliti, ülke-
nin d›fl politikas›n› 5 de¤ifl-
mez prensip üzerinden flekil-
lendirmifltir. Birinci olarak,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
cihat ve sürekli savafl düflün-
cesi terk edilerek, komflular›
ile iyi iliflkilere dayal› ve s›n›r-
lar›n kuvvet yolu ile de¤ifl-
mezli¤i ilkesini benimseyen
bir çizgi kabul edilmifltir.
‹kinci olarak, egemenli¤in
muhafazas›nda Kurtulufl Sa-
vafl›’ndan itibaren d›fl politi-
kan›n tespitinde milli irade-
nin temsilcisi s›fat› ile TBMM
yetkili k›l›nm›flt›r. Üçüncü
olarak, Türkiye, komflusu
SSCB’deki sosyalist modele
ra¤men, liberal ekonomik
kalk›nma modelini benimse-
yerek, Bat›l› devletlerle ifl

birli¤i içinde olmufltur. Dör-
düncü olarak, uluslararas›
örgütlerle yak›n ifl birli¤i içe-
risine girilerek dünya bar›fl›-
n›n muhafazas›nda önemli
roller üstlenilmifltir. Son ola-
rak ise, Türk Ordusu, Cum-
huriyet rejiminin ve ba¤›m-
s›zl›¤›n koruyucusu olarak
vazifelendirilmifltir. Türkiye,
bu esaslar dâhilinde, ‹kinci
Dünya Savafl›’nda tarafs›z
kalm›flt›r. So¤uk Savafl süre-

since Bat› kanad›nda yer al-
m›fl ve Kore Savafl›’nda
önemli görevler üstlenmifl-
tir. So¤uk Savafl’›n bitiminde
ise, BM ve NATO ile birlikte
Bosna, Kosova, Somali, Af-
ganistan ve Lübnan toprak-
lar›ndaki bar›fl› koruma ope-
rasyonlar›na ifltirak etmifltir.
Bu geliflmeler, Türk D›fl Poli-
tikas›’n›n Bat›’dan kopup,
Do¤u’ya kaymad›¤›n› aç›kça
ortaya koymaktad›r.  Bilakis

Türkiye, co¤rafyas› gere¤i
hem Bat›l› hem de Do¤ulu
olunabilece¤ini tüm dünyaya
göstermektedir.

D›fl Politikaya 
Etki Eden Faktörler
Teorik ve uygulama düzlem-
lerinden bak›ld›¤›nda, devlet-
lerin d›fl politikalar›nda sü-
reklilik ve de¤iflim; dünya
konjonktürüne, bölgesel
dengelere ve ülkelerin içsel

GÜNDEM
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Davos Zirvesi’nde yaflanan Türkiye-‹srail krizini yorumlayan

kimi çevreler, Ankara’n›n Bat› ekseninden ç›k›p, h›zla Do¤u’ya

kayd›¤› söylemini dile getirilmektedir. Türk D›fl Politikas›’n›n

geleneksel çizgisi düflünüldü¤ünde, bunun oldukça erken

yap›lm›fl ve somut verilere dayanmayan bir tespit oldu¤unu

söylemek yanl›fl bir de¤erlendirme olmayacakt›r.

Türk D›fl Politikas›nda
De¤iflim Söylemi 
ve Ankara-Moskova Hatt›

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

UGYK (ISAF) kapsam›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri’ne ait helikopterler,
Afganistan’da önemli görevler

üstlendiler. 
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dinamiklerine s›k› s›k›ya ba¤-
l›d›r. Peki, Türkiye dünya
ekonomik krizinin devam et-
ti¤i bu süreçte hangi d›fl poli-
tika aç›l›mlar› içindedir? Eko-
nomik durgunluk Türkiye'yi
tam olarak etkisi alt›na al-
m›flt›r. 2008 y›l›n›n dördüncü
çeyre¤inde Türk ekonomisi
yüzde 4 oran›nda küçülmüfl-
tür. 2009 y›l›nda bu rakam›n
yüzde 10 seviyesine ç›kaca¤›
tahmin edilmektedir.
AB Parlamentosu D›fl ‹liflki-
ler Komisyonu’nun yay›mla-
d›¤› bildiride, Türkiye'deki
reform sürecinin gittikçe ya-
vafllamas›ndan endifle duyul-
du¤u ifade edilmifltir. Baflba-
kan Erdo¤an ise, Avrupa Ko-
misyonu Baflkan› Jose Ma-
nuel Barroso ile görüflme-
sinde, reformlar›n adayl›k
sürecinin bafl›ndan bu yana
ayn› kararl›l›kla sürdürüldü-
¤ünü belirterek, AB birinci
önceli¤imiz. 2009 y›l›n›n Tür-
kiye'nin birli¤e üyeli¤i için bir
at›l›m y›l› olmas›n› umuyoruz
mesaj›n› vermifltir.

Türkiye Obama’dan
Çok fiey Bekliyor
Türkiye, So¤uk Savafl’tan
daha zengin bir siyasal ma-
nevra alan›na sahip olarak
ç›km›flt›r. Bunu da ak›ll›ca
ad›mlar atarak kullanm›flt›r.
Yugoslavya’daki krizde NA-
TO’nun ABD’den sonra en
büyük askeri dayana¤› Tür-
kiye olmufltur. 1991 Körfez
Savafl›’nda Türkiye, ABD’ye
eflsiz olanaklar sunmufltur.
Kosova krizinde, Washing-
ton yönetimi Ankara’y› hep
yan›nda görmüfltür. Ankara,

Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri ile ABD aras›nda daima
köprü olmufltur. Bu bera-
berlik, ayn› zamanda Bakü-
Ceyhan Boru Hatt›’n›n haya-
ta geçirilmesi ile Gürcistan'›
da içine alan bir yap›ya dö-
nüflmüfltür. Rus-Gürcü Sa-
vafl›'nda Türkiye, krizin t›r-
manmas›n› önleyen aktörler
aras›nda yer alm›flt›r. Afga-
nistan harekât›nda ise,
Amerikan Ordusu’nun he-
men yan›nda Türk askeri yer
alm›flt›r.
Son y›llarda Türkiye-ABD ilifl-
kilerinde büyük s›k›nt›lar ya-
flanm›flt›r. Bunda ABD’nin iz-
ledi¤i agresif d›fl politikan›n
etkili oldu¤u kuflku götürmez
bir gerçektir. Hiç flüphe yok ki
Türkiye, ABD’nin Irak ve Af-
ganistan harekâtlar›nda kri-
tik bir konuma sahiptir. Ayn›

flekilde, hem ‹ran hem de Su-
riye ile mevcut s›k›nt›lar›n gi-
derilmesinde önemli roller
üstlenebilir. ABD’de flu anda
yeni baflkan Obama görevde-
dir ve Türkiye, kendisinden
yeni aç›l›mlar beklemektedir.

Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün
Rusya Ziyareti
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, 13 fiubat'ta Kremlin'de
Rusya Devlet Baflkan› Di-
mitri Medvedev taraf›ndan
resmi törenle karfl›lanm›fl-
t›r. Bu, Abdullah Gül'ün
Cumhurbaflkan› olarak
Rusya'ya yapt›¤› ilk ziyaret-
tir. Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül, Rusya Federasyonu
federal meclisinin alt kana-
d› Duma'da da temaslarda
bulunmufl ve Meclis Baflka-

n› Boris Grizlov ve Baflba-
kan Putin ile görüflmüfltür.
Cumhurbaflkan› Gül, Rusya
Federasyonu Konsey Bafl-
kan› Sergey Mironov ile de
bir araya gelmifltir. Ziyare-
tin Ankara için önem tafl›-
yan asli yönlerinden biri,
Rusya’n›n Türkiye'nin en
önemli ticari ortaklar›ndan
biri olmas›d›r. Ankara, Mos-
kova’dan gaz ihtiyac›n›n
yaklafl›k yüzde 70'ini, petrol
ihtiyac›n›n ise yüzde 19’unu
temin etmektedir. 2008 y›-
l›nda iki ülke aras›ndaki ti-
caret hacmi 37,8 milyar do-
lara ulaflm›flt›r.
Gül’ün "Rusya ile ticaret
hacmimiz geçen sene 38
milyar dolard›. Rusya'n›n
her taraf›nda ifl adamlar›-
m›z büyük faaliyetler ger-
çeklefltirmektedir. 67
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Önümüzdeki y›llarda da bu
böyle olacakt›r. Bu ziyaret-
lerimizin siyasi, ekonomik
sebepleri vard›r. Karfl›l›kl›
görüfl al›flveriflinde buluna-
ca¤›z." aç›klamas›nda bu-
lunmas›, bir bak›ma ziyare-
tin önemini ön plana ç›ka-
r›rken ayn› zamanda da ta-
raflar›n yeni dönemde d›fl
politikalar›ndaki de¤iflim
sinyallerini vurgulayan bir
mesaj olarak alg›lanm›flt›r.
Nitekim, Avrasya jeopoliti-
¤inin Ankara ve Mosko-
va’n›n d›fl politikalar›ndaki
ortak perspektifi teflkil et-
mesi, bu co¤rafyan›n iki ta-
rihsel oyuncusunun iliflki-
lerinin, komfluluktan stra-
tejik ortakl›¤a do¤ru gelifl-
ti¤i izlenimini ön plana ç›-
karmaktad›r.
Taraflar, bu çerçevede
özetlenen d›fl politika ön-
celikleri do¤rultusunda
gerçeklefltirilen son ziya-
ret esnas›nda, detayl› bir
ortakl›k belgesi de imzala-
m›flt›r. Cumhurbaflkan› Gül
ve Baflkan Medvedev’in
Kremlin’de imzalad›¤› or-
tak deklarasyonda; ikili
iliflkilerin s›k›laflt›r›lmas›;
bölgesel ve uluslararas›
sorunlarda ikili dan›flma
mekanizmalar›n›n olufltu-
rulmas›; uluslararas› ku-
rulufllara adayl›klarda kar-
fl›l›kl› destek; terör, uyufl-
turucu, silah kaçakç›l›¤› ve
uluslararas› nitelikteki
suçlarla mücadelede ifl
birli¤ini artt›rma; iki ülke
ç›k›fll› mal, hizmet ve ser-
mayenin serbest dolafl›m›-
na imkân sa¤layacak yasal
düzenlemelerin en k›sa
sürede ikili anlaflmalara
uygun flekilde hayata geçi-
rilmesi; müteahhitlik ala-
n›nda sa¤lanan ifl birli¤inin
Soçi Olimpiyat Oyunlar›’n›n
altyap› haz›rl›¤› çal›flmala-
r›na da aktar›lmas›; kara,
deniz ve demir yolu tafl›-
mac›l›¤›n›n gelifltirilmesini
öngören projelerin destek-
lenmesi ve ikili anlaflmala-
ra uygun olarak en k›sa sü-
rede hayata geçirilmesi;

enerji alan›ndaki ifl birli¤i-
nin somut projelerle çeflit-
lendirilmesi; turizm, sa-
vunma sanayisi alanlar›n-
daki ifl birli¤inin gelifltiril-
mesi ve vize ifllemlerinde
kolaylaflt›r›c› çal›flmalar›n
yap›lmas› gibi zengin içe-
rikli konulara yer verdikle-
ri gözlemlenmektedir.
Bu itibarla, nükleer enerji
alan›ndaki ifl birli¤inin
ekonomik iliflkilerin önem-
li bir parças› oldu¤u vurgu-
lanan deklarasyonda, Türk
taraf›n›n Rus firmalar›n›n
Türkiye’deki nükleer ener-
ji projelerine gösterdi¤i il-
giden duydu¤u memnuni-
yet de dile getirilmifltir.
Deklarasyonda ayr›ca, her
iki ülkede Türk ve Rus nü-
fusunun giderek artt›¤›na
iflaret edilerek, iki ülkede-
ki Türk ve Rus çocuklar›n
e¤itimlerinin karfl›l›kl›
ad›mlarla kolaylaflt›r›lma-
s›, bu çerçevede iki ülke
e¤itim bakanl›klar› aras›n-
daki ifl birli¤inin yo¤unlafl-
t›r›lmas› karar› al›nd›¤›
kaydedilmifltir. Nitekim,
Rusya Devlet Baflkan›
Medvedev, deklarasyon
hakk›nda; bu antlaflma ile
iki ülke aras›ndaki siyasi,
ticari, ekonomik ve kültü-
rel iliflkiler farkl› bir boyu-
ta tafl›nacakt›r fleklinde
konuflmufltur.

Türkiye D›fl Politikada
Öncelikli Ülke
Cumhurbaflkan› Gül, Putin
ile görüflmesinde, iki ülke
aras›nda son y›llarda sa¤la-
nan yak›n ifl birli¤inin mi-
mar›n›n Putin oldu¤una at›f-
ta bulunmufltur. Putin ise;
Türkiye d›fl politikam›zda
öncelikli ülkedir diyerek An-
kara ile olan iliflkilere ver-
dikleri önemi göstermifltir.
Rusya, ileri bir sanayi ülkesi
olarak, Türk ekonomisini
h›zland›rabilecek bilgi biri-
kimi ve altyap› üstünlükleri-
ne sahiptir. Geçmiflte, Sey-
diflehir Alüminyum Tesisle-
ri, Ere¤li Demir Çelik Fabri-
kas›, Mersin ve Alia¤a rafi-
nelerinin Rus sermaye ve
ekonomik deste¤i ile yap›l-
d›¤›, Türk halk›n›n haf›zala-
r›ndad›r. Bu noktadan gele-
ce¤e bak›ld›¤›nda ise, Av-
rasya Ekonomik Toplulu¤u
temelinde Türkiye, Rusya,
Belarus ve Kazakistan’›n ifl
birli¤i yapmalar› düflünüle-
bilir. Ayr›ca, Türkiye ve Rus-
ya'n›n ekonomik ç›karlar›
birbiriyle rakip olmaktan
daha ziyade tamamlay›c›
özelliklere sahiptir. Rus-
ya’n›n önemli bir birikime
sahip oldu¤u havac›l›k ve
uzay sanayileri, nükleer
enerji, demiryolu ulafl›m› ve
gemi infla gibi alanlarda,
Türk firmalar› ile entegre

projeler gelifltirilebilir. Tür-
kiye, turizmde yap ifllet dev-
ret modeli ile Rus yat›r›mc›-
lara örnek oluflturabilir. 
Bu tespitlerden gözlemlen-
di¤i üzere, taraflar›n de¤i-
flen uluslararas› konjonktü-
rün sonucunda flekillenen
d›fl politika ihtiyaçlar›, Mos-
kova ve Ankara’y› ortak ve
kararl› bir çizgide birlefltir-
mektedir. Nitekim, bu or-
takl›¤›n asli unsurunu teflkil
eden enerji alan›ndaki pro-
jelere aç›kl›k getiren Rus
enerji bakan› Sergey fimat-
ko, Türkiye ve Rusya'n›n
elektrik enerjisi üretimi ve
nükleer enerji alanlar›nda
60 milyar dolar de¤erinde ifl
birli¤i anlaflmalar›na imza
att›klar›n› aç›klam›flt›r.
fimatko, Akkuyu’da 4 adet
nükleer reaktör blo¤unun
inflas›n›n düflünüldü¤ünü ve
söz konusu projenin 20 mil-
yar dolara mal olaca¤›n› be-
lirtmifltir. Rus Hükümet
sözcüsü Peskov, Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül'ün
Rusya'ya yapt›¤› 4 günlük zi-
yareti de¤erlendirirken, iki
ülke iliflkilerinde yeni bir
aflamaya geçildi¤i yorumla-
r›na at›fta bulunarak, Gül’ün
Moskova ziyaretinin son de-
recede baflar›l› geçti¤ini ve
sonuçlar› itibariyle çok ve-
rimli bir ziyaret oldu¤unu
ifade etmifltir. Peskov, iki

GÜNDEM
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ülke aras›nda baflka proje-
lerin de bulundu¤unu belir-
terek, “Petrol flirketlerimiz-
den Lukoil, Türkiye'de baz›
petrol istasyonlar›n› sat›n
ald›. Lukoil, Türk pazar›nda-
ki faaliyetlerine devam et-
meye kararl›” demifltir.
Peskov ayr›ca, Mavi Ak›m 2
projesinin yüksek düzeyde
istiflareleri için dü¤meye
bas›ld›¤›n› da söylemifltir.

Tataristan 
Ziyaretinde 
Yeni Ufuklar
Türk-Rus iliflkilerinin gelifli-
minin uzun y›llar boyunca
Turanc›l›k ideolojisine karfl›
duyulan kuflkular›n etkisin-
de kald›¤› bir gerçektir. An-
cak, 1991’den bu yana orta-
ya ç›kan geliflmeler, taraflar
aras›ndaki güven ortam›n›n
geliflmesine ve karfl›l›kl› ç›-
kara dayal› ifl birli¤i model-
linin hayata geçirilebilmesi-
ne uygun bir zemin olufltur-
mufltur. Bu bak›mdan,
Cumhurbaflkan› Gül’ün Ta-
taristan ziyaretinde dikkat
edilmesi gereken önemli
hususlar›n kamuoyu tara-
f›ndan bilinmesinde yarar
görülmektedir.
Kosova ve Gürcistan krizle-
rinden sonra, Tataristan’›n
ba¤›ms›zl›k talepleri oldu¤u
yönündeki söylemler Mos-
kova yönetimini rahats›z et-
mektedir. Türkiye’nin Rus-
ya’n›n toprak bütünlü¤ü ve
egemenli¤inin korunmas›
yolundaki d›fl politika hedef-
lerine tam destek verdi¤inin
Tataristan ziyareti s›ras›nda

aç›kça ortaya konulmas› bü-
yük önem tafl›maktad›r.
Cumhurbaflkan› Gül, Tata-
ristan ile iliflkilerin gelifltiril-
mesinin Rusya Federasyonu
ile dostane iliflkilerin geliflti-
rilmesi ve pekifltirilmesinde
son derece önemli bir unsur
oldu¤unu vurgulam›flt›r.
Cumhurbaflkan› Gül, "‹fl
adamlar›m›z›n Tataris-
tan'daki meslektafllar›yla
daha s›k› ifl birli¤i yapmalar›-
n› istiyoruz. Umar›m ki, bu
ziyaret sayesinde iki cumhu-
riyet aras›ndaki iliflkilerde
yeni bir sayfa aç›lacakt›r"
demifltir. Tataristan Cum-
hurbaflkan› fiaymiyev ise,
"Bugün Tataristan'›n Türkiye
Cumhuriyeti ile çok yönlü ifl
birli¤ini gelifltirmesi için ge-
rekli her türlü imkân var-
d›r... Tataristan sanayi aç›-
s›ndan geliflmifl bir cumhuri-
yettir. Biz ‹KÖ, ‹RS‹KA, Türk-
soy ve Rusya-‹slam Dünyas›
Grubu dâhil olmak üzere, ifl
birli¤ini gelifltirmek için her
türlü olanaktan faydalanaca-
¤›z. Benzer kültürler, gele-

nekler, diller ve ayn› dinimiz
halklar›m›z› birbiriyle yak›n-
laflt›r›yor. Eski miraslar› ko-
ruyarak yeni flartlarda, her
türlü temaslar› gelecekte de
gelifltirmenin gerekti¤ine
inan›yoruz" aç›klamas›nda
bulunmufltur.
Öte yandan, fiaymiyev, Türki-
ye'nin KOB‹’leri gelifltirmede
edindi¤i deneyimin Tataris-
tan için çok önemli oldu¤unu
kaydederek, bu ziyaretin yal-
n›zca ekonomik alanda de¤il,
insani alanda da büyük ufuk-
lar açt›¤›n› vurgulam›flt›r.
2008 verileri dikkate al›nd›-
¤›nda, Tataristan'›n d›fl tica-
ret yapt›¤› ülkeler aras›nda
Türkiye ilk s›rada yer almak-
tad›r. Bu 3 milyar dolarl›k bir
ticaret hacmi anlam›na gel-
mektedir. Türkiye bu gelifl-
meleri dikkate alarak, Ka-
zan’da Türk Baflkonsoloslu-
¤u’nun aç›lmas›na karar
vermifltir.
Bu tespitlerden yola ç›karak,
ziyaret sonras› gelinen nok-
taya bak›ld›¤›nda, Türk flir-
ketleri, Tataristan'›n Nijniy

Kamsk flehrinde infla edile-
cek 7 milyar avro de¤erinde-
ki petro-kimya ve petrol rafi-
nerisi projelerine talip ol-
mufltur. Türk Global Teknik
A.fi ile Kazan Helikopter
Fabrikas› aras›nda 16 yang›n
söndürme helikopterinin sa-
t›n alma opsiyonuyla kira-
lanmas› ve 5 y›l boyunca ba-
k›m ve onar›m›n›n yap›lmas›
için 60 milyon dolarl›k bir
sözleflme imzalanm›flt›r. Ay-
r›ca taraflar, insans›z hava
araçlar› konusunda ifl birli¤i
yap›lmas› yönünde mutaba-
kata da varm›flt›r. 
Türkiye, Rusya ile bölgesel
ifl birli¤ini güçlendirmekte
kararl› görünürken, Mosko-
va yönetiminin de benzer
bir düflünceye sahip oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Egemen
ve ba¤›ms›z devletler, d›fl
politika seçeneklerini ge-
niflleterek dünya ve bölge
bar›fl›na katk›da bulunabi-
lirler. Türkiye ile Rusya
aras›nda son y›llarda h›zl›
bir geliflme gösteren ifl bir-
li¤i, NATO ve ABD’nin lehi-
ne oldu¤u kadar, baflta ‹s-
rail olmak üzere, bölgedeki
di¤er komflu ülkelerinde
yarar›nad›r. O halde yanl›fl
yorumlar ile Ankara’y› ç›k-
maza sokmak ve görmez-
likten gelmek hatal›d›r.
Uluslararas› alanda as›l
olan, stratejik öngörü sahibi
olmak ve küreselleflen dün-
yada ekonomik ifl birli¤ine
dayal› dostane bir d›fl politi-
ka izlemektir. Türkiye bu
konuda kararl›d›r ve dostla-
r›na güven vermektedir…
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Cumhurbaflkan› Gül ve Tataristan Cumhurbaflkan› fiaymiyev



‹kinci Dünya Savafl›’n›n Av-
rupa topraklar›nda baflla-
yan mücadele sahas›, k›sa

sürede Akdeniz ve Kuzey Af-
rika’ya s›çram›flt›r. Öte yan-
dan Çin’i iflgal eden Japon-
ya’n›n, Pearl Harbour’da ko-
nufllu Amerikan Donanma-
s›’na taarruz ederek ABD ile
savafla girmesi, Pasifik Ok-
yanusu’ndaki muharebeleri
tetiklemifltir. Bir ada devleti
olarak ‹ngiltere ise, ‹kinci
Dünya Savafl› esnas›nda Al-
manlar’›n denizden ve hava-
dan sürdürdükleri müflterek
abluka karfl›s›nda, Atlantik’in
öte yakas›ndaki ABD’den ge-
len lojistik deste¤e ba¤›ml›
kalm›flt›r.
ABD taraf›ndan yap›lan silah
ve hammadde sevkiyat›n› ke-
serek ‹ngiltere’yi savafl d›fl›
b›rakmak ise Almanya’n›n
temel amaçlar›ndan biri ol-
mufltur. Birinci Dünya Sava-
fl›’nda ‹ngiliz ablukas› karfl›-
s›nda kitlesel açl›k tehlikesi
ile karfl› karfl›ya kalm›fl olan
Almanlar, bu stratejinin ne
ölçüde etkili oldu¤unu çok iyi
bilmektedir. Bu itibarla At-
lantik Savafl›, ‹ngiltere için
adeta bir ölüm kal›m savafl›
olmufltur.

‹flte bu noktada, Atlantik Mu-
harebeleri, harp tarihi ve as-
keri strateji aç›s›ndan, son
derece önemli taktik ve stra-
tejik uygulamalar›n denendi-
¤i uzun soluklu bir harekât
olarak belleklerdeki yerini
alm›flt›r. Nitekim oldukça
zorlu geçen bu sürecin adeta
bir y›pratma savafl› fleklinde
gerçekleflti¤ini söylemek
yanl›fl bir de¤erlendirme ol-
mayacakt›r.

Atlantik Okyanusu’nun
Önemi
Hammaddeler ile s›naî ve as-
keri malzemelerin tafl›nmas›
bak›m›ndan büyük bir su yolu
olma özelli¤i tafl›yan Atlantik

Okyanusu, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’ndaki en büyük ikmal
hatt› olmufltur. Atlantik’teki
mücadele, donanmalar›n
karfl› karfl›ya geldi¤i bir çar-
p›flmadan çok, Almanlar için
Müttefikler’in kulland›¤› su
yollar›n›n kapanmas›, Mütte-
fikler için ise bu yollar›n aç›k
tutulmas› fleklinde gerçek-
leflmifltir. Müttefikler’in kara
harbini kazanmas›, bu yolla-
r›n güvenli¤ine ba¤l›d›r. Bu-
nun içindir ki Churchill, At-
lantik Muharebeleri’ne “At-
lantik Meydan Muharebesi”
ad›n› vermifltir. Yaklafl›k 6 y›l
süren bu mücadele, tarihin
kaydetti¤i en büyük meydan
muharebesidir. Ancak savafl

ilerledikçe, Müttefikler ve Al-
manya aras›nda, yeni savafl
gemilerinin, denizalt›lar›n ve
uçaklar›n muharebe alan›na
sürüldü¤ü büyük bir yar›fl
bafllam›flt›r.
Atlantik’te kimin daha fazla
savafl gemisi, denizalt› ve
uçak ile üstünlü¤ü sa¤laya-
bildi¤i paradoksu, uzayan ça-
t›flman›n bir tür y›pratma sa-
vafl›na dönüflmesine neden
olmufltur. Alman U-Bot’lar›-
n›n müttefik ticaret filolar›na
çok büyük zayiatlar verdir-
mesi, karanl›k sular›n derin-
liklerine gizlenen bu sinsi
düflman›n tespit ve imha edi-
lebilmesi için radar ve sonar
baflta olmak üzere çok say›-

HARP TAR‹H‹
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Okyanusta En Uzun Hesaplaflma: 
Atlantik Muharebeleri

“Birbiri ard›na bir ça¤layan gibi geliflen olaylar›n içinde, 
bir tek fley bizi her fleyden ötede ilgilendiriyordu.
Muharebeleri kazan›r ya da kaybedebilirdik; harekâtlar›m›zda
baflar›ya ulaflabilir ya da yenilebilirdik; toprak iflgal edebilir 
ya da geri çekilebilirdik, ama yaln›zca savafla devam 
edebilmek için su yollar›n›n hâkimiyetini, k›y›lar›m›z›n 
ve limanlar›m›z›n güvenli¤ini sa¤layabilmemiz gerekiyordu.”

Winston Churchill, 1941

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 Denizi üzerinden Atlantik Okyanusu'na ulaflmak zorunda kalan ve bu s›rada çok say›da tehlike ile yüzleflen Alman Denizalt›lar›,
Fransa'n›n teslim olmas›ndan sonra bu ülkenin Atlantik k›y›s›ndaki üslerinden çok daha etkili ve güvenli bir flekilde harekatlar›na devam etme imkan›na kavufltular.
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da teknolojik yenili¤in sürat-
le muharebe alan›na sokul-
mas›na sebep olmufltur. Bu
arada Almanlar da bofl dur-
mam›fl, yeni denizalt› model-
lerinin yan› s›ra radar, radar
ikaz al›c›lar›, flnorkel ve
uçaksavar toplar› gibi dona-
n›mlar› U-Bot’lar›na yerlefl-
tirmifltir.
Atlantik Okyanusu’ndaki de-
niz savafllar›n›n analizi, geç-
miflte oldu¤u kadar, gele-
cekte de modern deniz-hava
müflterek taktik ve doktrinle-
rinin geliflimini etkilemekle
kalmam›fl, ayn› zamanda ta-
arruz, savunma, bask›n ve
pasif savunma yöntemlerinin
de geliflimine yön vermifltir.
Oramiral Karl Dönitz’in, “‹n-
giltere’ye karfl› kesin sonuç-
lu savafl, Atlantik’teki deniz
nakliyat›na yap›lacak taar-
ruzlara ba¤l›d›r.” varsay›m›-
n›, harp tarihi büyük ölçüde
do¤rulam›flt›r.
Nitekim denizafl›r› bir impa-
ratorluk olan ‹ngiltere, sa-
vafl› insan ve silah gücü aç›-
s›ndan sürdürebilmek için
Atlantik Okyanusu’nun öte-
sinden gelecek ham madde,
g›da ve teçhizata ihtiyaç

duymufltur. Öyle ki ‹ngilte-
re, savaflta Almanya karfl›-
s›nda hayatta kalabilmek
için her hafta milyonlarca
tonluk malzemeye ihtiyaç
duymufltur. Londra ise bu

hayati ihtiyaçlar›n›, ABD’nin
Pearl Harbor bask›n› sonra-
s›nda tarafs›zl›k politikas›n›
terk etmesine kadar, ABD
ile Kanada’dan temin etmifl-
tir. Almanya’n›n, Sovyetler

Birli¤i’ne karfl› savafla gir-
mesinden sonra ise, Mütte-
fikler bu defa, Sovyet K›z›l
Ordusu’na da cephane, si-
lah, teçhizat ve g›da yard›m›
bafllatm›fllard›r.

71

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

U-Bot Efsanesinin Yeniden Do¤uflu
Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan Versay Anlaflmas›, Almanya’n›n
silahlanmas›na büyük s›n›rlamalar getirmenin yan› s›ra denizalt› baflta olmak üzere silah›n üretimini 
ve hizmette tutulmas›n› da yasaklam›flt›r. Ancak anlaflman›n bu k›s›tlay›c› hükümleri, Almanlar’›n 
U-Bot sevdas›n› sadece k›sa bir süre için engelleyebilmifl, 1922 y›l›nda Hollanda’daki özel bir tersane ile
anlaflan Alman yetkililer, paravan olarak kullan›lan bu firma üzerinden gizlice denizalt› gelifltirme
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Hitler’in iktidara gelmesinin ard›ndan h›z kazanan denizalt› gelifltirme
çal›flmalar›, 1933 y›l›nda kurulan denizalt› savunma harbi okulu ile ivme kazanm›flt›r. Ad›n›n tam 
aksine, aslen gelece¤in denizalt› subaylar›n› yetifltirmek amac› ile kurulan bu kurumda, denizalt›

muharebelerinde uygulanacak taktik ve stratejilerin de temelleri
at›lm›flt›r. Bu taktiklerin en bilinenleri olan Tonnageschlacht (Tonaj
Savafl›) ve Rudeltaktik (Kurt Kapan›), o y›llarda henüz Albay olan
gelece¤in Alman Deniz Kuvvetleri Komutan› Karl Dönitz taraf›ndan
gelifltirilmifl ve ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda müttefik ticaret
filolar›na büyük darbeler vurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Tonaj Savafl›,
‹ngiltere’nin infla edebilece¤i ticari gemilerden daha fazlas›n›n 
Alman denizalt›lar› taraf›ndan bat›r›labildi¤i takdirde bu ülkenin 
dize getirilebilece¤ini öngörürken, Kurt Kapan› takti¤i ile 6 ile 
9 denizalt›dan oluflan timler halinde ticari gemi filolar›na taarruz
edilmesi planlanm›flt›r. Savafl›n ilk y›llar›nda, müttefik refakat 
gemilerinin ve hava korumas›n›n yetersizli¤inin de etkisi ile Kurt
Kapan› takti¤i etkisini göstermifl, Birinci Dünya Savafl›’nda ana 
hedefi askeri gemiler olan ve ço¤unlukla tek bafllar›na görev yapan
denizalt›lar›n, kitlesel halde ticari gemilere karfl› kullan›ld›klar›nda
ne derece etkili olduklar› kan›tlanm›flt›r.

Alman Donanmas›'n›n Tip IX s›n›f› denizalt›lar›, uzun menzilli harekatlar için tasarlanm›fllard›.

Karl Dönitz



Atlantik Deniz Savafllar›’n›
önemli k›lan hususlardan bi-
risi de, Atlantik’in Amerika-
Avrupa-Afrika k›talar›n› ay›-
ran ve yeryüzünün yaklafl›k
beflte birini (82.440.000 km2)
kaplayan dev bir su kitlesi ol-
mas›d›r. Gerçekten Atlantik
Okyanusu, fiziksel olarak
Bering Bo¤az›’ndan bafllay›p,
Kuzey Kutbu, Grönland Adas›
aras›ndaki derin bo¤azlar ile
Balt›k Denizi ve Kuzey Deni-
zi’ni içine al›r. Ayn› zamanda
Cebelitar›k Bo¤az› ile Akde-
niz’e ba¤lan›p, güneyde An-
tarktika K›tas›’n›n k›y›lar›na
ulaflarak iki buz denizini bir-
birine ba¤lar. Taraflar›n ta-
kip ettikleri savafl ekonomisi
için bafllatt›klar› genel sefer-
berlik ayn› zamanda teknolo-
jik, ekonomik, sosyal ve poli-
tik örgütlenmeler ile Atlantik
üzerinde harekâta ifltirak
eden gemileri yakalay›p ba-
t›rmak için çok kapsaml› is-
tihbarat ve ileri casusluk-ha-
berleflme tekniklerinin ge-
lifltirilmesi yar›fl›n› da gün-
deme getirmifltir. Bir baflka
ifade ile Atlantik Savafl›, de-
nizlerde savaflanlar ile kara-
dan gemi, personel, silah,
teçhizat, g›da, istihbarat ve
malzeme temin edenlerin
savafl›d›r.

Atlantik 
Muharebeleri’nin
Askeri ve Siyasal 
Arka Plan›
Atlantik Muharebeleri’nin
anlafl›lmas›, savafl öncesin-
deki siyasal, ekonomik, tarihi
ve askeri planlamalar›n tetki-
kini gerekli k›lmaktad›r. Ön-
celikle belirtmek gerekir ki,
‹kinci Dünya Savafl›’n›n
önemli bir bilefleni olarak, At-
lantik Deniz Muharebeleri,
esas›nda, Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda cereyan etmifl deniz
savafllar›n›n daha genifl öl-
çekli bir devam›d›r. Bu konu-
da dikkate al›nmas› gereken
birinci husus, 1904-1905
Rus-Japon Savafl›’n›n, mo-
dern deniz harbindeki savafl
gemilerinin tasar›m, dona-
n›m, muharebe taktik ve
stratejilerinin belirlenmesin-
de çok önemli rol oynamas›-
d›r. Nitekim ‹ngiliz Donanma-
s›’n›n “Dretnot” s›n›f› savafl
gemilerine geçmesi, Birinci
Dünya Savafl›’n› tetikleyen
geliflmelerden biri olan “Do-
nanma Yar›fl›n›” bafllatm›flt›r.
‹kinci önemli hadise ise, Al-
manya’n›n, ‹ngiliz Deniz Gü-
cü’ne karfl›, Amiral von Tir-
pitz emir ve komutas› alt›n-
da, “Denizafl›r› Görev Kuvve-
ti” oluflturacak bir yeniden

yap›lanma içine girmesidir.
Bu noktada, Birinci Dünya
Savafl› esnas›nda, Çanakkale
Deniz Muharebeleri’nde, Os-
manl› Deniz Kuvvetleri’nin
kulland›¤› Alman yap›m› de-
nizalt›lar›n baflar›lar› önemli
bir ders olmufltur. Ayr›ca, ‹ti-
laf Devletleri Donanmas›’n›n
Türk Ordusu karfl›s›ndaki ye-
nilgisi, deniz harp tarihindeki
ikinci önemli ders olmufltur.
Üçüncü önemli geliflme, ‹n-
giliz ve Alman deniz güçleri-
nin aç›k denizlerdeki ilk kar-
fl›laflmalar› olan “Coronel”
ve “Falkland” deniz muhare-
belerinin, Atlantik Savafl›’n›n
ilk deneyimlerine örnek tefl-
kil etmesidir. Müteakiben Al-
man Donanmas›, ‹ngiliz Do-
nanmas›’n›n kömür ihtiyac›n›
karfl›layan Port Stanley deniz
üssüne sald›rm›fl, ancak bu
taarruz felaketle sonuçlan-
m›flt›r. 1914’deki Falkland
Savafl›’nda Koramiral Maxi-
milian Graf von Spee’nin ko-
mutas›ndaki deniz filosunun
tüm savafl gemileri, ‹ngiliz
Donanmas›’n›n “HMS Invin-
cible” ve “HMS Inflexible”
ana muharebe gemilerinin
de dahil oldu¤u donanma gö-
rev kuvveti taraf›ndan bat›r›l-
m›flt›r. Kaçan Dresden savafl
gemisi ise, fiili’nin Pasifik’te-

ki bir adas›nda k›st›r›larak,
‹ngiliz Donanmas› taraf›ndan
limanda bat›r›lm›flt›r.
Sunderland k›y›lar›n› bom-
bard›mana giden Oramiral
Franz von Hipper ve Orami-
ral Reinhard Scheer komu-
tas›ndaki Alman savafl filo-
sunun, Jutland Yar›madas›
aç›klar›nda ‹ngiliz kruvazör-
leri ile karfl› karfl›ya gelmesi,
‹ngiliz-Alman deniz üstünlü-
¤ü savafl›n›n doruk noktas›
olmufltur. Her iki taraf›ndan
çok say›da savafl gemisi kay-
betti¤i muharebede Alman
taraf› taktik bir zafer kazan-
m›fl gibi görünse de, bu ba-
flar›, stratejik denge üzerinde
etkili olmam›flt›r.

Denizalt›lar 
Sahneye Ç›k›yor
Dördüncü önemli tespit ise,
‹ngiliz Donanmas›’n›n, Atlan-
tik’te su üstü savafl gemileri
ile Almanya’ya üstünlük sa¤-
lamas› ve deniz ablukas› uy-
gulamas›na karfl›l›k, Alman
Deniz Gücü’nün, denizalt›lar
vas›tas› ile bu dengeyi boz-
mas›d›r. Gerçekten, ABD’nin
“Lusitania” transatlanti¤ini
denizalt› ile bat›ran Almanya,
Atlas Okyanusu’nda önemli
bir tehdit unsuru olabilece¤i-
nin sinyallerini vermifltir. Al-
man U-9 denizalt›s›, Hollan-
da sahilleri aç›klar›ndaki ‹n-
giliz Deniz Kuvvetleri’ne ait
HMS Aboukir, HMS Cressy,
ve HMS Hogue kruvazörlerini
22 Eylül 1914’de, bir saat
içinde bat›rm›flt›r. Ayn› deni-
zalt›, Aberdeen aç›klar›nda

HARP TAR‹H‹
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Kurt kapan› takti¤i ile müttefik konvoylar›na yüzeyde taarruz eden Alman denizalt›lar›,
savafl›n ilk y›llar›nda amaçlar›na büyük ölçüde ulaflt›lar.

Tip VII s›n›f› denizalt›lar savafl›n bafl›ndan sonuna kadar Alman Donanmas›'n›n ana vurucu gücü oldu.



‹ngiliz HMS Hawke kruvazö-
rünü de bat›rm›flt›r. 
Alman U-9 denizalt›s›n›n, At-
lantik’teki ‹ngiliz deniz ablu-
kas›n› k›rmak için giriflti¤i ta-
arruzdaki bu önemli baflar›s›,
gelecekte deniz stratejisinde
bu önemli savafl silah›n›n,
“savunma” pozisyonundan
“sald›r›” pozisyonuna terfi
etmesine yol açm›flt›r. Al-
manya, Birinci Dünya Sava-
fl›’nda toplam 385 denizalt›
imal etmifltir. Denizalt›lar›n
178’i savaflta kaybedilmifl,
400 denizalt› siparifli ise as-
k›da kalm›flt›r. Alman deni-
zalt›lar›n›n bat›rd›¤› gemile-
rin toplam deplasman› 11,5
milyon ton, hasar verdi¤i ge-
milerin toplam deplasman›

ise 7,5 milyon tona ulaflm›fl-
t›r. ‹ngiltere’nin 2000 gemisi
bat›r›lm›fl, 14.000 denizcisi
hayat›n› kaybetmifltir. Ancak,
savafltan ma¤lup ç›kan Al-
man Donanmas›’n›n y›ld›z›
U-Bot’lar›n sonu bir hayli
dramatik olmufltur. Alman
Aç›k Deniz Filosu’nun 21 Ha-
ziran 1918’de imzalanan
ateflkes antlaflmas›n›n hü-
kümleri gere¤ince, ‹ngilte-
re’nin “Scapa Flow Lima-
n›”nda müttefik güçlere tes-
lim olmas› karara ba¤lan-
m›flt›r. Ancak, Oramiral Lud-
wig von Reuter’in SMS Fried-
rich der Grosse sancak ge-
misine gönderilen “Durum-
Z” gizli mesaj emri ile baflla-
yan toplu intihar sürecinde,

15 savafl gemisi baflta olmak
üzere, Alman Donanmas›’n›n
su üstü gemilerinin önemli
bölümü kendi mürettebat›
taraf›ndan bat›r›lm›flt›r.

Alman Donanmas›’n›n
‹ntihar Etti¤i Scapa
Körfezi
Böylece, Alman Donanmas›,
‹ngiliz Donanmas›’na teslim
olmak yerine, onuruyla ge-
milerini bat›r›p, bu savafl ge-
milerinin ma¤lup olduklar›
düflmanlar›n›n eline geçme-
sini önlemifltir. “Scapa Flow”
bask›n›, asl›nda Alman Do-
nanmas›’n›n, ‹kinci Dünya
Savafl›’nda cereyan eden At-
lantik Muharebeleri’nde aç›-
lacak ikinci perdesi için bir
ara haz›rl›k süreci olmufltur.
Gerçekten de Almanlar, ‹ngi-
lizler’i Atlantik’in ötesinden
20 y›l gözlemifllerdir. Söz ko-
nusu intihar sald›r›s› ile At-
lantik’te “Almanlar Teslim
Olmad›” gururunu Alman de-
nizcileri tafl›m›flt›r. Harbe ye-

niden haz›rlanan Alman De-
niz Kuvvetleri’nin bu cesur
hareketi harp psikolojisi aç›-
s›ndan irdelendi¤inde, Al-
man toplumunun topyekûn
savaflma azmini ve muhare-
be motivasyonunu kamç›la-
d›¤› gibi, ‹ngiliz Donanmas›
ile gelecekte yeniden hesap-
laflmak için dünya harp tari-
hindeki yerini alm›flt›r. Bu
hayati tespitten de aç›kça gö-
rülece¤i üzere, Almanya, At-
lantik’te ‹ngiltere ile yar›m
kalan mücadelesinin rövan-
fl›n› ve k›r›lan onurunun inti-
kam›n› almak için 20 y›l süre
ile haz›rl›klar›n› gizlice sür-
dürmüfl ve Hitler, bu intikam
hissini tetikleyen lider ola-
rak, Alman halk›n› baflka bir
ç›k›fl›n olmad›¤› hesaplaflma
gününe, yani savafla do¤ru
ad›m ad›m tafl›m›flt›r…
Bu k›sa girifl bölümünü taki-
ben Atlantik Muharebele-
ri’nin detaylar›na iliflkin ma-
kalelere gelecek say›lar›m›z-
da yer verece¤iz.
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Konvoy Sistemi ve Hava Üstünlü¤ü
Bir zamanlar›n günefl batmayan imparatorlu¤u ‹ngiltere, ‹kinci Dünya Savafl›’nda varl›¤›n› sürdürebilmek için Kuzey Amerika ile Britanya adas›
aras›ndaki ticaret rotalar›n›n güvenli¤ini sa¤lamak zorunda kalm›flt›. ‹ngiltere, Alman denizalt›lar›n›n yaratt›¤› tehdide karfl›, ticari gemilerin
kendilerine refakat eden savafl gemileri eflli¤inde toplu halde seyretmesinin öngörüldü¤ü konvoy sistemini uygulamaya bafllad›. Ancak
Fransa’n›n teslim olmas›n›n ard›ndan Alman denizalt›lar›n›n bu ülkenin Atlantik k›y›lar›nda yeni üsler elde etmesi ve ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›’n›n yeterli say›da refakat gemisine sahip olmamas› sonucunda, çok say›da ticaret gemisi kaybedildi. Bu da ‹ngiltere’yi ilk aflamada
çok say›da korvet ve f›rkateyn s›n›f› gemiyi konvoylara refakat etmek için görevlendirmeye, ard›ndan da müttefiki ABD’den muhripler 
tedarik etmeye yöneltti. Alman kriptolar›n›n müttefikler taraf›ndan k›r›lmas› ile Atlantik Savafl›’nda büyük bir stratejik koz elde eden 
‹ngilizler, konvoylar›n rotalar›n› Alman denizalt›lar›n›n eriflemeyece¤i flekilde çizmeye bafllad›lar. ‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin de
deste¤ini arkas›na alan ‹ngiltere, ABD’nin de ‹kinci Dünya Savafl›’na dâhil olmas›n›n ard›ndan stratejik üstünlü¤ünü biraz daha artt›rd›¤›
Atlantik’te, 1943 y›l›na gelindi¤inde art›k zaferini büyük ölçüde ilan etmiflti. Müttefik hava gücü ve refakat gemileri ile art›k bafl edemeyen
Almanlar, çareyi ço¤u kez denizalt›lar›n› anavatandaki üslerine geri ça¤›rmakta buldu. Ancak bu zaferin Majesteleri’ne faturas› biraz a¤›r
oldu. Yaklafl›k 30.000 denizcisini kaybeden ‹ngilizler, 2500 ticaret gemisini de Atlantik’in derinliklerine yolcu etmek zorunda kald›.

Savafl›n bafl›nda 
yeterince muhribe sahip
olmayan ‹ngiliz Kraliyet

Donanmas›, inflas› 
kolay olan korvet

s›n›f› gemilerden çok
say›da hizmete alm›flt›.

Alman Kraliyet Donanmas›,
Birinci Dünya Savafl›'ndaki

en büyük meydan 
okumas›n› Jutland

Savafl›'nda yapm›fl ancak
stratejik dengeyi kendi

lehine çevirememiflti.



Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Obama’n›n ‹lk Konu¤u Japonya’dan
Baflkanl›k koltu¤una oturmas›n›n ard›ndan ilk uluslararas› konu¤unu geçti¤imiz ay

a¤›rlayan ABD Baflkan› Barack Obama, Japonya Baflbakan› Taro Aso ile 24 fiubat

tarihinde bir araya geldi. Obama ile Aso’nun Beyaz Saray’da gerçeklefltirdi¤i

görüflmede, Kuzey Kore’nin nükleer ve uzun menzilli balistik füze programlar›,

Afganistan, küresel ›s›nma ve küresel ekonomik kriz ile di¤er baz› konular masaya

yat›r›ld›. Görüflmeler sonunda taraflar aras›ndaki ittifak›n önemine vurgu yapan

Obama, Japonya’n›n Afganistan’daki katk›lar›n› övmeyi de

ihmal etmedi.

Chavez 
Zafer Sarhoflu

Venezuela anayasas›ndaki 

5 maddenin de¤ifltirilmesi 

için gerçeklefltirilen 

referandumdan oylar›n 

yaklafl›k yüzde 55’ini alarak

zaferle ayr›lan Venezuela

Devlet Baflkan› Hugo Chavez,

2012 y›l›ndaki seçimlerde

baflkanl›¤a tekrar aday olmay›

da garantilemifl oldu. Zaferinin

ard›ndan vakit kaybetmeden

çal›flmalar›na bafllayan 

Chavez, 17 fiubat’ta Çin

Cumhurbaflkan› 

Yard›mc›s› Xi Jinping 

ile bir araya geldi. 

21 fiubat’taki konuflmas›nda ise

burjuva ile anlaflmayaca¤›n›

söyleyerek iç düflmanlar›na

meydan okuyan Chavez, ayn›

gün en büyük müttefiklerinden

Küba’ya sürpriz bir ziyaret

gerçeklefltirerek 

Baflkan Raul Castro ile 

bir araya geldi.

ABD ve
Avrupa Ayn›

Makamdan
Çal›yor 

Bu y›l 45’incisi 

düzenlenen Münih

Güvenlik Konferans›,

ABD ve Avrupa

aras›nda güvenlik

alan›nda yaflanan 

uyumun yans›malar›na

sahne oldu. 50’yi aflk›n

ülkeden yaklafl›k 300 

üst düzey kat›l›mc›n›n

bulundu¤u konferansta, 

yeni ABD Baflkan› Barack 

Obama, yard›mc›s› Joseph Biden ve Fransa Baflbakan› 

Nicolas Sarkozy baflta olmak üzere çok say›da önemli 

konuk da vard›. Konferansta, ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› 

ve ‹srail karfl›t› söylemleri ile art›k çizgiyi aflt›¤›n› söyleyen

Almanya Baflbakan› Angela Merkel, ABD çizgisine yak›n

üslubu ile dikkat çekti. Konferansta yaflanan ilgi çekici bir

di¤er ayr›nt› ise hayat› boyunca ABD’nin gerçeklefltirdi¤i 

örtülü operasyonlar ve kirli iliflkilerle ad› an›lan Henry

Kissinger’in “Bar›fl Ödülü”ne lay›k görülmesi oldu.

Komflu 
NATO Genel
Sekreterli¤i’ne
Talip
NATO Genel Sekreterli¤i’ni

2004 y›l›ndan beri yürüten

Jaap de Hoop Scheffer’in

yerini kimin alaca¤› sorusu

hala cevab›n› ararken, bu

kilit mevkinin talipleri de 

her geçen gün art›yor.

Bulgaristan Bakanlar 

Kurulu taraf›ndan 12 fiubat

tarihinde yap›lan aç›klamada,

ülkenin eski D›fliflleri Bakan›

Solomon Passy’nin 

NATO Genel Sekreterli¤i 

için adayl›¤›n› resmen

destekledikleri belirtildi. 

Bu makama kendi partisi

NMSP taraf›ndan aday 

gösterilen Passy,

Bulgaristan Hükümeti’nin

di¤er iki orta¤› BSP ve Hak

ve Özgürlükler Hareketi’nin

de deste¤ini almay› 

hedefliyor.

K›rg›zistan
Kap›lar› ABD’ye
Kapan›yor
Afganistan’daki 

harekâtlara hava deste¤i

ve lojistik destek

sa¤laman›n yan›nda 

Orta Asya’daki Amerikan

varl›¤›n›n sembollerinden

biri olan K›rg›zistan’daki

Manas Üssü, kap›lar›n›

ABD’ye kapat›yor. Resmi 

bir ziyaret için gitti¤i

Moskova’da 3 fiubat 

tarihinde bir aç›klama 

yapan K›rg›zistan Devlet

Baflkan› Kurmanbek

Bakiyev, Manas Üssü’nün

yak›nda sona erecek olan

kira sözleflmesinin

yenilenmeyece¤ini 

duyurdu. Bu karar›n

al›nmas›nda, mali

konularda ABD taraf› ile

anlafl›lamamas› ve ülkedeki

Amerikan askeri varl›¤›na

toplumun gösterdi¤i 

tepkinin etkili oldu¤u 

belirtiliyor. ABD, Manas 

için y›lda 17,4 milyon dolar

kira ödüyordu.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.comDÜNYADAN Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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Kaddafi Murad›na Erdi
Etiyopya’n›n baflkenti Addis Ababa’da 

bu y›l 12’ncisi düzenlenen Afrika Birli¤i Zirvesi, 

26 Ocak-3 fiubat tarihleri aras›nda “Afrika’da Altyap›n›n

Geliflimi” ana bafll›¤› ile topland›. Afrika Birli¤i’ne üye 

53 ülkeden 22’sinin hükümet ve devlet baflkanlar›n›n 

yan› s›ra Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon

ve Arap Birli¤i Genel Sekreteri Amr Musa’n›n da kat›ld›¤›

zirvedeki en önemli geliflme ise 2 fiubat’taki baflkanl›k

seçimi oldu. Libya lideri Muammer Kaddafi, Tanzanya

Baflkan› Jakaya Kikvete’nin yerine Afrika Birli¤i’nin yeni

baflkan› seçildi. Kaddafi, bu görevi 1 y›l boyunca yürütecek.

Moskova’da fiubat S›ca¤›
fiubat ay›nda y›l›n en so¤uk günlerini yaflayan Moskova, birbiri ard›na a¤›rlad›¤› konuklarla

uluslararas› gündemin en s›cak flehirlerinden biri olmay› baflard›. 3 fiubat’ta Belarus Devlet

Baflkan› Aleksand›r Lukaflenko’yla bir dizi temasta bulunan Rusya Federasyonu Devlet

Baflkan› Dimitri Medvedev, ertesi gün Ortak ‹flbirli¤i Örgütü (CSTO) ve Avrasya Ekonomik Toplulu¤u (EurAsEC) zirveleri ile mesaisine

devam etti. CSTO toplant›lar›n›n en önemli gündemi ise üye ülkelerin ordular›n›n kat›l›m› ile kurulmas› öngörülen acil müdahale 

gücüydü. Moskova’n›n di¤er önemli konuklar› ise Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Bolivya Devlet Baflkan› Evo Morales oldu.

Son Çek
Helikopterleri de

Afganistan’da
K›z›l Ordu birliklerinin ülke

topraklar›n› terk ediflinin 20’nci

y›l›n› 15 fiubat tarihinde kutlayan

Afganistan, bu önemli olay›n y›ldönümü

öncesinde Avrupa’dan gelen hediyelerle

moral buldu. Afgan Ulusal Ordusu’na 12

adet helikopter ba¤›fllama karar›

do¤rultusundaki çal›flmalar›n›

geçti¤imiz ay sonland›ran Çek

Cumhuriyeti, son 3 helikopteri de 8

fiubat’ta teslim etti. 6’s› Mi-17

genel maksat, 6 adedi ise 

Mi-24 taarruz modeli

olan bu 

helikopterlerin,

ülkede gücünü ve 

eylemlerini giderek

artt›ran silahl›

muhalif guruplara

karfl› ne ölçüde 

etkili olabilece¤ini 

ise zaman 

gösterecek.

‹ran Bildi¤ini 
Okuyor
Almanya’da düzenlenen Münih

Güvenlik Konferans›’nda nükleer 

program› elefltirilere konu olan ‹ran, 

bu sevdas›ndan vazgeçmeye niyetli

de¤il. 16 fiubat günü Savunma

Bakan› Mustafa Muhammed

Neccar’› Rus meslektafl› Anatoliy

Serdyukov’un davetlisi olarak Moskova’ya yolcu 

eden ‹ran, 25 fiubat’ta da Buflehr Nükleer Santrali’nde deneme 

üretimine baflland›¤›n› duyurdu. ‹ran, ilk aflamada santraldeki

elektronik ve bilgisayar donan›m›n›n test edilece¤ini, ancak

zenginlefltirilmifl uranyum yerine flimdilik suni yak›t

kullan›laca¤›n› aç›klad›. Denemelerin baflar› ile sonuçlanmas› 

ve santraldeki inflaat çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n›n 

ard›ndan ise üretime geçilecek.
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‹rlanda’daki ça¤dafl anlafl-
mazl›k, ‹rlandal› milliyetçi-
lerin direnç gösterdi¤i yüz-

lerce y›ll›k yönetimin ard›n-
dan Büyük Britanya’n›n çekil-
meye karar vermesiyle bafl-
lad›. Fakat ‹ngiliz ve ‹skoç
yerleflimcilerin soyundan ge-
len Protestan yönetici s›n›f
–nüfusun çeyre¤i– ‹rlan-
da’n›n Britanya’ya ba¤l› kal-
mas›nda ›srar etmiflti. Bu bir-
leflmeciler, milliyetçi Katolik
ço¤unlukla birlikte ayn› dev-
let içinde yaflamay› reddedi-
yordu.
Bölünmüfllük, sömürge ida-
resi sonras› yaflan›lan kar-
gafla ortam›, soruna taraf-
lardan birinin di¤erine karfl›
orant›s›z güç kullanarak bü-
tün istediklerini elde etme
gayreti…
Asl›nda Filistin-‹srail müca-
delesiyle, ‹rlanda’daki Kato-
lik-Protestan savafl›n›n ben-
zerlikleri çok yüksek.
Mitchell’in önayak oldu¤u
Belfast Anlaflmas›, eflitlik ve
taksimin adaletsizli¤ini hafif-
letmek lehine, resmi Protes-
tan hegemonyas›n› sona er-
dirmiflti. Hükümet gücünün
“tüm insanlar nam›na sert bir

flekilde tarafs›zca uygulan-
mas›” gerekti¤ini taahhüt et-
mifl ve “iki toplulu¤un da
kimlik, ahlaki de¤er ve istek-
lerine adil ve eflit bir flekilde
muamele edilmesini” garanti
alt›na alm›flt›.
Kanl› çat›flmalar›n sürdü¤ü o
y›llar, geride derin sosyal bö-
lünmeler b›rakt›. Fakat ay-
r›mc› olmayan demokratik
yönetim çerçevesi, Kuzey ‹r-
landa’daki milliyetçilerin ve
birlik taraftarlar›n›n kuflatma
zihniyetini aflmalar› için ola-
nak sa¤lad›. ‹rlanda’n›n res-
mi olarak bölünmüfllü¤ü de-
vam etmekle birlikte, herke-
sin özgürce yaflamas›, çal›fl-
mas›, seyahat etmesi ve res-
mi s›n›r-ötesi kurumlar›n ‹r-
landa adas›nda her iki yöne-
tim alan›nda bulunan altyap›-

y› ve ekonomiyi entegre et-
mesi ile fiili olarak ortadan
kalkmaktad›r.
S›k› bir flekilde milliyetçi olan
(IRA ile yak›n ba¤lar› bulu-
nan) Sinn Fein ve afl›r›-sa¤c›
Demokratik Birlikçi Parti’nin
liderlik etti¤i iktidar› paylaflan
Belfast’taki yönetim, bir za-
manlar, bugün Hamas üyele-
ri ve ‹srailli siyasetçilerin ku-
rabilece¤i bir hükümet kadar
ak›l almaz görünüyordu. ABD
siyaseti, güçlü taraflar – Bri-
tanya hükümeti ve birlik ta-
raftar› Protestanlar – üzerin-
de, zay›f olan milliyetçi taraf
lehine bask› uygulayarak kilit
bir rol oynad›. ‹rlandal›-Ame-
rikan lobi taraf›ndan zorlanan
ABD, Sinn Fein’den kaç›nmak
yerine, onu sürece dahil et-
mekte ›srar etti.

E¤er Micthell’in Kuzey ‹rlan-
da’dan ö¤rendi¤i dersleri uy-
gulamas›na izin verilirse, çö-
züm için bir yol bulunabilir.
Burada en büyük handikap,
Obama yönetiminin Bush’tan
ald›¤› miras kuflkusuz. ABD
yönetimi Orta Do¤u’ya, “iki
devletli” çözümle gidiyor. ‹s-
rail ve Filistin… Oysa Orta Do-
¤u’da yaflan›lan ve ‹rlan-
da’daki Protestan-Katolik
gerginli¤ine benzer geliflme-
ler, belki tek bir “demokratik
devlet” çat›s›n› ve Yahudiler
ile Filistinliler’in Avrupa Birli-
¤i standard›nda bir ortak de-
mokrasi çat›s› alt›nda tam öz-
gürlüklerini kullanarak yafla-
malar›n› gerektiriyor.
Mitchell’in önümüzdeki dö-
nemde izleyece¤i rota belki bu
tart›flmay› da sonland›racak.
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ABD Baflkan› Barack Obama’n›n eski Senatör George
Mitchell’i yeni Orta Do¤u elçisi olarak tayin etmesi bir anda
‹rlanda sorununun çözüm örne¤ini de beraberinde getirdi.
Çünkü Mitchell, Avrupa’n›n en belal› sorunu olarak
de¤erlendirilen ‹rlanda’da ünlü Belfast Anlaflmas›’na
önayak olmas›yla tan›n›yor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

ABD’nin ‹rlanda
Deneyimi Önemli
ABD’nin ‹rlanda
Deneyimi Önemli
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Türk kamuoyunun yafla-
makta oldu¤u “Gazze
sendromu”nu anlamak

mümkün. Türk kamuoyu, sava-
fl›n nerede olursa olsun, ma-
sum sivillere ulaflmas› karfl›-
s›nda otomatik olarak ayn› tep-
kiyi veriyor. Bosna-Hersek, Ko-
sova, Irak, Gazze veya Somali;
fark etmiyor. Ama Türkiye, “bir
tek noktaya odaklan›p, d›fl poli-
tikas›n› tek cephede sürdürme”
lüksüne sahip bir devlet de¤il.
Bak›n, biz Gazze için sokaklara
dökülmüflken, hemen yan› ba-
fl›m›zda, kuflkusuz bizler aç›-
s›ndan Filistin’den daha strate-
jik bir noktada neler yaflan›yor.
Kerkük ve çevresinde Irak Or-
dusu’nun gerçeklefltirdi¤i bir
oldu-bitti belki de bu y›l bafl›m›-
z› çok a¤r›tabilecek bir gelifl-
menin de habercisi oldu. Ne ol-
du¤unu özetleyelim:

1Irak Ordusu’nun 12’nci Tü-
meni, ani bir kararla Kerkük

çevresinde yerleflmeye baflla-
d›. Kerkük’ün Irak’›n kuzeyin-
deki Kürt yönetiminin iki
önemli kenti Erbil ve Süleyma-
niye ile ba¤lant› noktalar›n›
kontrol alt›na ald›.

212’nci Tümen 9000 asker-
den olufluyor. Yüzde 70’i

Arap, yüzde 20’si Kürt ve yüzde
10’u Türkmen. Geliflmeye sert
tepki gösteren Celal Talabani

liderli¤indeki Kürdistan Yurtse-
verler Birli¤i’ne ba¤l› peflmerge
güçlerinin komutan› Mustafa
Çavrafl, 12’nci Tümen komutan›
Tümgeneral Abdülemir Rid-
ha’n›n kendileri aç›s›ndan “flai-
beli” bir isim oldu¤unu aç›klad›.

3Tümgeneral Abdülemir
Ridha, Saddam Hüseyin’in

Baas rejimi s›ras›nda da 12’nci
Tümen komutan›yd›. Kürtler ile
savaflt›; bu savafllarda neden
oldu¤u trajediler nedeniyle Ba-
as rejimi y›k›ld›ktan sonra tu-
tukland›; 4 ay cezaevinde yatt›;
sonra ç›kt›; flimdi -nas›l olduy-
sa- ayn› göreve geldi ve Ker-
kük’ü kuflatt›.

4Kerkük Arap askerlerinin
do¤rudan kuflatmas› alt›na

girerken, 12’nci Tümen’e ba¤l›
9’uncu Tugay’›n Kürt as›ll› ko-
mutan› 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 gön-
derilmesi dikkat çekti.

5Irak Ordusu’nun geçti¤imiz
A¤ustos ay›nda yine Kürt-

ler’in kontrolündeki Hanakin
kentine dönük harekât gerçek-
lefltirmifl, bunun sonucunda
Kürt-Arap askeri gerginli¤i
patlak vermiflti. Irak Ordu-

su’nun Kerkük kuflatmas› tan-
siyonu bir kez daha savafl nok-
tas›na t›rmand›rd›.
Bütün bu geliflmeler, Irak’taki
Sünni ve fiii Araplar’›n, ABD as-
kerlerinin ülkeden çekilmesi
sürecinde Kürtler’e dönük gizli
bir planlar› oldu¤unu iflaret edi-
yor. Yani, Türkiye, yak›n gele-
cekte Irak’›n kuzeyinde çok cid-
di riskler ile karfl›laflabilir. Bel-
ki de Ankara bu durumu erken
gördü, TRT “fiefl”in devreye gir-
mesi bile Türkiye’nin muhte-
mel bir durumda Irak’›n kuze-
yindeki kendine yak›n kültür
nüfusunu yaln›z b›rakmayaca-
¤›n›n ilk iflareti olarak alg›land›.
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Kürt-Arap Gerginli¤i T›rman›yor
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2002
y › l › n d a ,
“küresel bi-
lim âlemi”

birbiriyle taban tabana z›t,
ama bir o kadar da flafl›rt›c›
iki geliflmeyi 6 ay arayla ya-
flad›: Önce, Beyaz Saray’›n o
dönemdeki yeni lideri Geor-
ge W. Bush, kendisinin de
ba¤l› oldu¤u “radikal H›ris-
tiyan gruplardan” gelen
bask›lar üzerine bilim
adamlar›n›n “kök hücre
araflt›rmalar›n› insan em-
briyosu üzerinde gerçeklefl-
tirmelerini” yasaklad›.
Bush’a göre, özellikle, in-
sanlar›n organ kay›plar›nda
yeniden organ üretimi için
hayati önemdeki bu bilim-
sel çal›flmalar “embriyo
tahribine” yol açt›¤› için di-
nen sak›ncal›yd›! ABD Bafl-
kan›, siyasetin dine dayal›
karanl›k labirentlerini bilim
dünyas›n›n içine tafl›may›,
21’inci yüzy›l›n bafllang›ç
noktas›nda “orta ça¤” zih-
niyetini hortlatmay› uygun
bulmufltu.
Bu geliflmeden sadece 6 ay
sonra, Tahran’daki Royan
Enstitüsü, ‹ran’›n dini lide-
ri Ali Hamaney’den çok özel
bir mektup al›yordu. Hama-
ney mektubunda, y›lda
20.000 ‹ranl› çifti tüp be-
bek yöntemiyle evlat sahi-
bi yapma baflar›s›n› göste-
ren enstitüde, “kullan›l-
mayan embriyolar” üze-
rinde kök hücre araflt›r-
malar› yap›lmas›n›, sadece
‹ran’›n de¤il bütün insanl›-
¤›n bilim mücadelesinin
önemli bir ad›m› olarak
de¤erlendiriyor ve “dinen
uygundur” diyordu.
Günümüz ‹ran’›, “bilimsel
üstünlük” kavram›n› “ulu-
sal gurur” anlay›fl›n›n ana
zemini yapm›fl bir ülke ola-
rak tan›mlan›yor. Yani ‹ran,
bilim adamlar›na “‹ran se-
ninle gurur duyuyor” diyen
bir anlay›fla sahip.
Laboratuvarlarda, hasta-
nelerde, nükleer tesisler-
de yo¤un emek harcayan

beyinlere duyulan ilgi, fut-
bolcular, sabah kufla¤› TV
yap›mc›lar›, dizi y›ld›zlar›,
polemikçi köfle yazarlar›
ve siyasetçilerden önde
geliyor.
‹ran halk›, Ali Cevan, Lütfi
Zadeh, Tofi Mussivand, Sa-
muel Rehbar, Cumrun Ve-
fa, Mehran Kardar, Ali Ef-
tekhari, Kerim Nayirnea,
R›za Gadiri, Mehdi Vaiz-‹ra-
vani, Siavash Alamouti, Va-
hid Tarokh, fiirin Dehgan,
Nadir Engheta gibi bilim
adamlar›n›n isimlerini
“ulusal gurur an›t›n›n” çok
ayr› bir yerine yaz›yor.
Ulusal bilim bütçesi y›ll›k 1
milyar dolar; kamu ba¤lan-
t›l› kurulufllar›n bilimsel
araflt›rmalara ay›rd›klar›
miktar bir o kadar ve gayri-
safi milli hâs›lan›n 1000’de
4’ü do¤rudan Ar-Ge’ye gidi-
yor. Nanoteknoloji, uzay
araflt›rmalar›, biliflim tek-

nolojileri, kök hücre ve ge-
netik araflt›rmalar›nda gö-
rev alan gençler askerlik-
ten muaf tutuluyor.
‹ran bilim adamlar›n›n, ül-
kede, 1986 y›l›nda kad›n ba-
fl›na 5,2’lik do¤um oran›n›,
2002’de 1,9’a düflürürken,
ortalama yaflama süresini
de bir anda 60’tan 70’e ç›-
kartmalar› bir efsane ola-
rak tan›mlan›yor. ‹ran,
uyuflturucu ve kalp hasta-
l›klar› tedavilerinde, dünya-
n›n prestijli t›p dergilerine
en fazla bilimsel makale
aktaran ülkelerin bafl›nda
geliyor.
‹ran’›n devlet ve toplum ge-
neti¤ini devrald›¤› Pers ‹m-
paratorlu¤u, tarihe “yüksek
askeri zaferlerinden” çok,
“bilimin anas›” olarak geç-
miflti.
Pers ‹mparatorlu¤u’nun
“bilim” döneminin süper
güçlerinden biri oldu¤unu

bilen günümüz ‹ran’›, belli
ki ayn› stratejiyi benimse-
mifl durumda. 
Bugün ‹ran ekonomisine
bakt›¤›n›zda, zorluklar ile
karfl›laflabilirsiniz; ordusu
ise yaflad›¤› derin uluslara-
ras› ambargo nedeniyle
mesela, Türk Ordusu’na
göre mütevaz› bir görünüm
sergileyebilir…
Buna karfl›l›k ‹ran, uran-
yum zenginlefltirme afla-
mas›na gelmifl, son olarak
kendi üretti¤i haberleflme
uydusunu, yine kendi üret-
ti¤i füze sistemi ile uzaya
yerlefltirebilmifl bir devlet.
Kabul edelim, bölgemizde
bu kapasiteye ulaflm›fl sa-
dece iki devlet bulunuyor:
‹ran ve ‹srail. Zaten, Orta
Do¤u’nun yaflamakta oldu-
¤u bütün hesaplaflmalarda
bu iki devletin bilek gürefli-
nin karfl›m›za ç›kmas› bir
tesadüf olabilir mi?
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‹ran “Bilimsel Süper Güç” Olma Yolunda
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Nükleer Dengenin
Yeni Oyuncusu

21’inci yüzy›l›n enerji alan›ndaki genel seyri belli oldu.

Atmosfere yüksek oranda karbon gaz› veren ener-

ji alanlar›n›n giderek azalaca¤› ve zamanla yok

olaca¤›, böylece gezegenimizdeki do¤al yaflam› tehdit eden

iklim de¤ifliminin önünün al›naca¤› bir sürece girmifl du-

rumday›z.

Alternatif enerji kaynaklar› önemli ve bu alanda çok ciddi

yat›r›mlar bafllad› bile. Jeotermal, rüzgâr ve günefl enerjisi

ile su kaynaklar›ndan sa¤lanacak elektrik her geçen gün

öne ç›k›yor.

Ama devletler aç›s›ndan bir baflka kayg› var: Her ülkenin

ulaflt›¤› geliflmifllik düzeyine göre farkl›l›k gösterse de bel-

li bir enerji zemini var. Yani, o zeminin üzerine istedi¤iniz

kadar yeni üretim koyabilirsiniz ama o zeminin alt›na asla

düflemezsiniz. Sabit enerji ihtiyac›…

Devletler bu sabit enerji ihtiyac›n› da nükleer alandan kar-

fl›maya çal›fl›yorlar. Avrupa’da sadece son bir y›l içinde 24

yeni nükleer santral inflas› karar› al›nm›fl olmas› bile bunun

iflareti. Türkiye ise nükleer alanda bir hayli geri kalm›fl du-

rumda. Türkiye -nihayet- bir adet nükleer santral yapmaya

çal›fl›yor ya, her kafadan ses ç›k›yor. Geç kal›nm›fl bir ad›m-

d›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, Öz-

bekistan ve Brezilya.

Uranyuma artan talep, zengin yataklara sahip olduklar› bi-

linen K›rg›zistan ve Tacikistan’›n da devreye girmesine ne-

den olacak. Yani, günümüzde “dünya petrol dengelerinde”

ön plana ç›kan bölge, çok k›sa bir süre içinde “dünya nükle-

er dengelerinin stratejik zeminini” oluflturacak. Türkiye

aç›s›ndan önemli bir geliflme. Belki de Rusya’n›n k›sa bir

süre için çekildi¤i bu stratejik bölgeye tekrar geri dönme

sinyalleri vermesinin perde arkas›nda, Orta Asya’n›n bir

kez daha dünya enerji dengelerinde yaflaca¤› bu önemin er-

ken fark›na var›lmas› yatmaktad›r.

T ürkiye’nin dünya enerji
sistemleri üzerinde oy-
nanan “yeni büyük oyu-

na” devlet olarak müdahale-
sinin en net örne¤i, Milli Gü-
venlik Kurulu (MGK)’n›n son
toplant›s› oldu.
Rusya’n›n, Ukrayna ile her
k›fl yaflad›¤› kriz çerçevesinde
bir kez daha “so¤ukta kalma”
ve ekonomisi için en önemli
unsurlardan biri olan do¤al
gazdan mahrum olma riskini
yaflayan Avrupa Birli¤i (AB),
son dönemde a¤›rl›kl› olarak
Nabucco Projesi’ni ön plana
ç›kartan ad›mlar at›yordu.
Bu çerçevede, özellikle AB
üst düzey temsilcilerinin,
geçmifl insan haklar› ve de-
mokrasi karnesi çok kötü
olan Türkmenistan ile s›cak
temas sa¤lamalar›, yeni lider
Gurbanguli Berdimuhamme-
dov ile ikili iliflkileri gelifltir-
me planlar› Rusya’y› rahats›z
etmiflti. Rusya’n›n Türkme-
nistan ile imzalad›¤› ve bu ül-
kenin do¤al gaz üretiminin
büyük bir bölümünü adeta
Moskova’n›n kontrolüne b›ra-
kan anlaflma da Türkiye ve
AB’yi rahats›z etmiflti.
Aflkabad’dan yap›lan aç›kla-
malarda, Türkmenistan’›n,
Türkiye üzerinden geçip Av-
rupa’ya ulaflacak Nabucco
Projesi için yeterli do¤al gaz›
pompalayabilece¤i ›srarla
vurgulanmas›na ra¤men son

dönemdeki geliflmeler tüm
taraflarda endifle yaratt›.
‹flte bu koflullar alt›nda, MGK,
Anadolu`yu by-pass edip
Türkmen gaz›n› Ukrayna üze-
rinden Avrupa’ya ulaflt›rmay›
planlayan uluslararas› “gaz
oyunlar›n›” dijital ekrana yan-
s›yan haritalar üzerinden de-
¤erlendirdi. Toplant›da, Rus-
ya baflta olmak üzere, enerji
güçlerinin Türkiye’yi d›flar›da
b›rakma planlar›na karfl› ge-
lifltirilebilecek stratejiler,
önemli gündem maddesini
oluflturdu. Toplant›n›n önem-
li gündem maddesini olufltu-
ran “Enerji hatlar›, stratejisi
ve güvenli¤i” konusu da kurul
üyeleri taraf›ndan ilk kez diji-
tal ekrana yans›yan görüntü-
ler eflli¤inde de¤erlendirildi.
Üzerinde uzun uzun tart›fl›lan
konulardan biri de, ekrandaki
haritaya görüntüsü yans›t›lan
“Anadolu’yu by-pass eden
enerji rota planlar›” oldu.
Haritada, Rusya’n›n, Türki-
ye’yi atlayarak, do¤al gaz› ku-
zeyden ve güneyden çekile-
cek boru hatlar› ile Avrupa’ya
ulaflt›rabilece¤i çeflitli alter-
natif geçifl rotalar› oklarla
belirtilerek gösterildi. Geçti-
¤imiz aylarda, Nabucco Pro-
jesi dahilinde Türkiye’yi Orta
Asya do¤al gaz›n›n Avrupa’ya
tafl›nmas›nda devre d›fl› b›-
rakma iddialar› gündeme
gelmiflti.
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Bu say›m›zda sizlere ta-
n›taca¤›m›z; “Birinci
Dünya Savafl›’na Giden

Yolda Osmanl›lar›n Drednot
Düflleri” isimli kitap, bu iki ge-
minin; Refladiye ve Sultan Os-
man’›n öyküsünün anlat›ld›¤›
bir eser…
‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
ö¤retim üyelerinden Doç. Dr.
Serhat Güvenç taraf›ndan ka-
leme al›nan ve Ocak 2009 tari-
hinde piyasaya ç›kan kitap,
yurt içi ve yurt d›fl›nda 3 y›ll›k
bir zaman dilimine yay›lan
özenli bir çal›flman›n ürünü.
Kitab›n altyap›s›n›, Türk Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ta-
lebi üzerine 2005 y›l›nda yine
ayn› yazar taraf›ndan kaleme
al›nan ve Deniz Kuvvetleri Ba-
s›mevi’nde s›n›rl› say›da bas›-
lan “Drednot Atefli ve Osmanl›
Devleti: Refladiye ve Sultan
Osman Savafl Gemilerinin Öy-
küsü” isimli kitapç›k oluflturu-
yor. Ancak yazar›n kendi ifade-
siyle, bu yeni çal›flma, farkl›
kaynaklara ulafl›labilmesi sa-
yesinde çok daha kapsaml› bir
araflt›rman›n sonucunda kale-
me al›nm›fl.
“Birinci Dünya Savafl›’na Gi-
den Yolda Osmanl›lar›n Dred-
not Düflleri” adl› eser, dili ve
anlat›m›ndaki yal›nl›k ile dik-
kat çekiyor. Eserin bir di¤er

dikkat çekici özelli¤i ise, salt
bir harp tarihi kitab› olmamas›
ve Birinci Dünya Savafl›’na gi-
den süreçte, bu iki geminin
üzerinden dönemin uluslara-
ras› iliflkiler yap›lanmas›n›n
arka plan›na da ›fl›k tutmas›.
Dolay›s›yla kitap, bu yap›s›yla
harp tarihi merakl›lar› kadar,
siyaset bilimi ve uluslararas›
iliflkiler konular›na ilgi duyan
okuyuculara da hitap ediyor.
Bu kapsamda, kitaba k›saca
bir göz atacak olursak, 1860-
1906 aras›nda gemi infla ala-
n›nda kaydedilen teknolojik
geliflmeleri bünyesinde bar›n-
d›ran HMS Dreadnought’un
1906 y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›’nda hizmete gir-
mesi, deniz gücü aç›s›ndan bir
dönüm noktas› oluflturur.
Drednot s›n›f› olarak tan›mla-

nan bu gemi, sahip oldu¤u
atefl gücü ve z›rh korumas› ile
daha önceden infla edilmifl ya
da k›za¤a konmufl tüm harp
gemilerini geride b›rak›r. ‹zle-
yen dönemde uluslararas›
alanda etkin güç olmak iste-
yen ülkeler, drednot sahibi ol-
may› ulusal onur meselesi ha-
line getirir ve bu alanda küre-
sel bir yar›fl bafllar.
Drednot sözcü¤ü, Osmanl›
toplumunun zihninde iki harp
gemisiyle, Refladiye ve Sultan
Osman’la özdeflleflir. Osmanl›
Donanmas›’nda hizmete gir-
mesi planlanan bu drednotlar
için ba¤›fl kampanyalar› bile
düzenlenir ve ‹ngiliz tersane-
lerinde infla edilen gemilerin
ülkeye var›fl› için neredeyse
gün say›l›r. Ancak 1914’ün yaz
aylar›nda teslim edilmesi bek-

lenen iki savafl gemisi, Os-
manl› karasular›na hiçbir za-
man varamaz. Dönemin ‹ngiliz
Hükümeti, Saraybosna’daki
gerilimi gerekçe göstererek
Refladiye ve Sultan Osman’a el
koyar. Hukuka ve teamüllere
ayk›r› bu hareket, Osmanl›
toplumunda büyük bir öfkeye
sebep olur. Nitekim karar ve-
rici konumundaki kiflilerinde
paylaflt›¤› bu duygular, Os-
manl› Devleti’nin, ‹ttifak Dev-
letleri saf›nda savafla girme-
sinde, belirleyici de¤il, ama te-
tikleyici ve kolaylaflt›r›c› bir et-
ki yarat›r.
Sürükleyici anlat›m›n›, güzel
foto¤raflar ve tarihi belgeler
ile zenginlefltirerek okuyucu-
yu keyifli bir yolculu¤a ç›karan
bu eserin kütüphanenizde bu-
lunmas›n› tavsiye ediyoruz.

K‹TAP
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1906 y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’nda hizmete 

girmesi, uluslararas› alanda bu tip gemilerin infla 

edilmesi yönünde büyük bir yar›fl bafllatt›. Bu yar›fla

kat›lmaya çal›flan Osmanl› ‹mparatorlu¤u da, ‹ngiltere’ye 

2 adet drednot siparifl etti. Ancak dönemin ‹ngiliz

Hükümeti’nin el koymas› nedeniyle bu gemiler 
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