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Türk Havac›l›¤› 
Zirveye Bir Ad›m Daha Yaklaflt›
Geride b›rakt›¤›m›z Temmuz ay›, özellikle Türk havac›l›¤› ve Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TUSAfi) aç›s›ndan önemli geliflmelere sahne oldu. TUSAfi mühendisleri taraf›ndan tasarlanan
Türk Bafllang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› (HÜRKUfi)’un yap›sal üretim sürecinin bafllamas› 
anlam›na da gelen “‹lk Metal Kesimi”nin yap›ld›¤› 16 Temmuz günü, havac›l›k tarihimizin önde
gelen isimlerinden Vecihi Hürkufl’u da and›k. Uçak düflüren ilk tayyareci, Kurtulufl Savafl›’n›n 
ilk ve son uçuflunu yapan pilotu, ilk Türk sivil uça¤›n›n üreticisi, ilk Türk sivil havac›l›k okulunun
kurucusu olmak gibi çok say›da ilkin alt›na imzas›n› atan Vecihi Hürkufl, TUSAfi tesislerinde 
düzenlenen törenle an›ld›.

O’nun an›s›na HÜRKUfi ad› verilen ve ad›n› yeniden göklere tafl›yacak uça¤›n ilk uçuflunun, 
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’m›z›n 100’üncü kurulufl y›l dönümüne denk gelen 2011 y›l›nda 
gerçeklefltirilmesi hedefleniyor.

Ad›na lay›k bir flekilde, havac›l›¤›m›z aç›s›ndan çok say›da ilkle birlikte havalanacak HÜRKUfi’un,
Avrupa Havac›l›k Otoritesi EASA (European Aviation Safety Agency) taraf›ndan verilecek 
Tip Sertifikas› için de çal›flmalar bafllat›lm›fl durumda. HÜRKUfi’un uçufl testlerinin 
tamamlanmas›n›n ard›ndan, 5700 kg’dan daha hafif uçaklar› kapsayan CS-23 Tip Sertifikas›’n›n
al›nmas› hedefleniyor.

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve ‹talyan Telespazio S.p.A. firmas› aras›nda, 
Türk ve ‹talyan yetkililerin genifl kat›l›m›na sahne olan bir törenle imzalanan sözleflme ile 
Göktürk Keflif Gözetleme Uydusu Projesi de yine ayn› gün resmen yürürlü¤e girdi. Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›’m›z›n operasyonel gücüne büyük katk› sa¤lamas› beklenen bu proje, Türkiye’nin
“uydu teknolojileri” konusunda uzmanlaflmas› ve gelecekte özgün uydu projelerini hayata
geçirmesi aç›s›ndan hayati önem tafl›yor.

Havac›l›k ve uzay alanlar›nda yapt›¤›m›z at›l›m aç›s›ndan büyük önem tafl›yan HÜRKUfi ve 
Göktürk projelerinde bu geliflmeler olurken, Temmuz ay›, Alp Havac›l›k ve Goodrich Landing 
Gear aras›ndaki mevcut ifl birli¤ini daha da ileriye tafl›yacak bir sözleflmeye de sahne oldu. 
‹ki firma aras›nda Temmuz ay›n›n 20’sinde imzalanan ve F-35’in inifl tak›mlar›n›n baz› parçalar›n
üretim ve montaj›na yönelik yaklafl›k 300 milyon dolarl›k bir sat›fl hedefi olan bu sözleflme, 
Alp Havac›l›k’›, JSF Projesi kapsam›nda koydu¤u 2 milyar dolarl›k ifl pay› alma hedefine 
bir ad›m daha yaklaflt›rd›.

Yine Yonca-Onuk, Yine ASELSAN
Bu geliflmenin sadece iki gün sonras›nda ise Yonca-Onuk Tersanesi, Gürcistan S›n›r Polisi için
üretti¤i Kaan s›n›f› ONUK MRTP20’yi Tuzla’daki tesislerinde düzenlenen törenle Gürcü yetkililere
teslim etti. ASELSAN’›n stabilize makinal› tüfek platformu STAMP sistemi ile teçhiz edilen 
bu botu di¤er ONUK MRTP20’lerden ay›ran en önemli özelliklerinin bafl›nda, yap›lan gelifltirme
çal›flmalar› sayesinde 1 ton daha hafifletilmifl olmas› geliyor. Bu botun tesliminden k›sa bir süre
önce Türkiye’ye gelen Gürcü MRTP33’üne de, silah sistemi hariç ASELSAN’›n 25 mm’lik 
STOP sisteminin entegrasyonu yap›ld›.

Yonca-Onuk Tersanesi ve ASELSAN aras›nda sürdürülen bu baflar›l› ifl birli¤i modeli kapsam›nda
önümüzdeki günlerde di¤er MRTP platformlar›n›n da ASELSAN üretimi stabilize silah sistemleri
ile teçhiz edilmesi bekleniyor.

FNSS ve Fideltus ‹leri Teknoloji firmalar›n› konuk etti¤imiz bu say›m›zda; her zamanki gibi 
sektörden en son geliflmelere dair bilgileri sizlerle paylaflt›k. Sektörden en son haberlerin 
yan› s›ra Yüksek Askeri fiura (YAfi) kararlar› ve nakliye uçaklar›n› ele alaca¤›m›z özel dosyam›zla
Eylül ay›nda yeniden birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009
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iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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15’inci yüzy›ldan
bafllayarak, bu
topraklar›n

süzülmüfl yaflam kültürünü
Avrupa co¤rafyas›na tafl›yan
düflünce bütünü, uzaklar›
yak›n etmenin yolunu böyle
bulmufl demek.
Üsküp’ün de merkezinde,
kentin iki yakas›n› birbirine
ba¤layan bir “Tafl Köprü”
var. 15’inci yüzy›lda yap›lm›fl;
görüntüsüyle, “Mimar
Sinan’›n habercisiydim” 
der gibi bugün de varl›¤›n›
koruyor.
Bir kanad›nda Türk ve
Arnavut Müslümanlar’›n
oturdu¤u eski mahalleler,
di¤er yan›nda Hristiyan
Makedon’lar›n yaflad›klar›
evler...
‹nsan, birbirinden görünen
veya görünmeyen s›n›rlar ile
ayr›lm›fl kentlere ayak
bast›¤›nda içinde bir garip
burukluk da yafl›yor.
Lefkofla’daki Yeflil Hat,
K›br›s’›n yaflad›¤› talihsiz 
tarihin “fiziki” sonucudur.
Üsküp’te Vardar Nehri daha
görünmez bir s›n›r. Ad› 
konmam›fl bir ayr›l›¤›n varl›k
sembolü gibi ak›p geçiyor.
Asl›nda, “tafl köprü” etnik
kimli¤e dayal› siyasetin azg›n
dalgalar›nda tam 10 y›l
geçifle kapal› kalm›fl. 
‹nsanlar aras›nda bir arada
yaflaman›n sembolü olmas›
gerekirken, ayr›l›¤›n 
abidesine dönüflmüfl.
Ülkenin 2001 y›l›nda 

yaflad›¤› k›sa süreli 
iç savafla NATO’nun tam
zaman›nda müdahalesi 
ve ard›ndan yaflan›lan
düzenlemeler ile bugünkü
konumuna yeniden gelmifl.
Türk, Arnavut veya
Makedon... ‹nsanlar gelip
geçiyorlar iflte...

Nefret Siyasetleri
“Bir ülke için en büyük
tehlike, etnik veya dini ayr›l›¤›
kendisine rant kap›s› edinen
siyasetçi tipi” diye söze
bafll›yor Makedonya’daki
Türkler’in ayd›nlar›ndan,
yazar Avni Engüllü...
“Siyasetçi bak›yor, varl›¤›n›

nas›l garantiye al›r? Milletler
aras›nda gerginlik do¤arsa 
ifl kolay. Dayars›n s›rt›n› 
kendi milletine, ötekine verir
verifltirirsin. Oylar ve siyasi
güç cebine giriverir. Her
fleyin bu kadar geliflti¤i bir
yüzy›lda bu berbat senaryoyu
yaflamak periflanl›k.”
Bu sözler, etnik-dini
ayr›l›klar›n sürekli gündemde
tutuldu¤u günümüzün en
k›sa anlat›m› ayn› zamanda.
Saraybosnal› Muhammet,
kameraman dostum Coflkun
Sayla¤’›n, “Abi hakl›s›n,
Osmanl›, Anadolu’dan çok
Balkanl› bir imparatorluk.
Baksana, bu flehrin ara
soka¤›nda bile bir Mimar
Sinan camisi var” sözlerini
yanl›fl anl›yor. “Kardeflli¤e”
zeval vermesin diye kontrol
etmeye çal›flt›¤› öfkeyle,
“Lütfen benim yan›mda
Osmanl› hakk›nda
konuflmay›n, ben bir
Osmanl›y›m ve bu konuda 
en küçük bir flakaya bile
tahammül edemiyorum.”
diyor.

Harika! Biz “Dersaadet”ten
gelmifl bilim insan› Ertu¤rul
Algan dahil 3 kifli, bir anda
Osmanl›l›k dersini bu genç
Boflnak’tan al›yoruz ve o an,
onu daha bir seviyoruz.
Sesimizdeki muhabbetten 
ve anlatt›klar›m›zdan 
anl›yor bunu...
Çünkü Boflnak Muhammet 
ile biz, bu gezegende
ayr›lmaz bir bütünüz.
S›rp çetecilerin bundan tam
14 y›l önce (daha dün gibi)
Srebrenica’da
gerçeklefltirdikleri soyk›r›m›n
anma törenini TV ekran›ndan
izlerken içimde derin hüzün...
Saraybosna’dan Zagreb
rotas›yla ayr›l›rken
Muhammet hat›rlatm›flt›,
“Srebrenica için döneceksiniz
di’mi?” Dönemedik...

An›lar Çok A¤›r
Saraybosnal› Boflnak bir 
dostum flöyle demiflti:
“Komflum bir Çetnik. Savafl
s›ras›nda buralarda ve gitti¤i
yerlerde yapmad›¤›n› 
b›rakmad›. Sonra bar›fl geldi

Avrupa Birli¤i’nin
Yolu Nereden Geçer?

Vardar Nehri, Makedonya topraklar›nda do¤uyor.
Baflkent Üsküp’ün tam ortas›ndan geçip, Yunanistan’a
yöneliyor, devam›nda tan›d›k sular, Ege ile bulufluyor.
Osmanl›’n›n ‹stanbul’un fethinden hemen sonra geldi¤i
Balkanlar’da ilk ifli, köprüler kurmak olmufl.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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dediler, o da evine, bizim
mahalleye döndü. Hepimiz
onun ne oldu¤unu, ellerinin
kimlerin kan›nda oldu¤unu
biliyoruz ama duruyoruz. Ne
zaman görsek içimizde bir
öfke. Allah korusun, bari
çoluk çocu¤umuz katil
olmasa...”
Etnik-dini bir savafl›n ortak
co¤rafyan›n insanlar›n
haf›zalar›na neler yükledi¤ini
görmek için Balkanlar’da
flöyle bir dolaflmak yeterli.
Öldürülmüfl masum 
insanlar›n kan› üzerinde
dostluk gelifltirmek belki
yüzy›llar alacak bir süreç.

H›rvatistan’da
Tart›flma
Zagreb’te, Prof. Dr. Hela
Markanoviç, 20’li yafllar›n›
süren H›rvat gazeteci 
Martina Pakçek’in, “Biz
H›rvat gençli¤i art›k geçmiflin
kanl› an›lar›ndan çok, 
gelecekle ilgiliyiz. Bizler
‹nternet’in tüm insanl›¤›
kaynaflt›rd›¤›, hepimizin
dünyadan dostlar edindi¤i bir
dönemde savafl an›lar›yla
yaflamak istemiyoruz” 
sözlerini dikkatle dinliyor.
Üzgün... O, bir savafl›n 
insanlara neler
getirebilece¤ini, bu nedenle
nas›l uyan›k olunmas› 
gerekti¤ini çok iyi biliyor.
Cümleleri çok net: “Ben, o
s›rada Avrupal› diplomatlar
ile tercüman olarak 
çal›fl›yordum. Yüzlerce
H›rvat’›n öldürüldü¤ü
Vukovar baflta pek çok
katliam noktas›na gitmek
zorunda kald›m. Sen hiç, 
bir toplu mezar›n ne
oldu¤unu bilir misin?”

Türkiye’nin Önemi
Bütün bunlar› neden
anlat›yorum... Hemen yan›
bafl›m›zda yaflan›lm›fl derin
trajediler var. Bizim de
yaflad›¤›m›z kanl› olaylar...
Ülkeyi oluflturan insanlar
aras›na serpilmeye çal›fl›lan
güvensizlik tohumlar›...
Bak›n, Türkiye, Balkanlar’›n
aksine, Anadolu topraklar›n›

bir iç savafla sürükleme
senaryosunu nas›l bofla
ç›kard›. B›rak›n bu 
topraklar›n yaflayabilece¤i 
en a¤›r hesaplaflman›n
senaryosuna kap›lmay›,
giderek Orta Do¤u’nun 
çeflitli s›n›rlar›na yay›lm›fl
“akrabalar›” için nas›l bir
garantör devlet olmay›
baflard›.
ABD askerinin Irak’tan 
çekilme süreciyle birlikte
Irak’›n kuzeyindeki otonom
yönetimin Türkiye’ye
yak›nlaflma gayretleri bir
tesadüf olarak
de¤erlendirilebilir mi?
Tam 25 y›ld›r sürdürülen
kanl› terör kampanyas›n›, 
bu ülkenin evlatlar›n›n 
birbirini sokaklarda 
bo¤azlamas› senaryosu için
yaratanlar›n hayal k›r›kl›¤› 
ve dünya istikrar› aç›s›ndan
bu deneyimi önemseyen
“dost beyinlerin” sevincini
anlamak mümkündür.
Türkiye, çok belal› bir
geliflme sürecinde sergiledi¤i
kararl›l›k ve vard›¤› bar›flç›
boyutlar ile art›k, Avrupa
aç›s›ndan vazgeçilmez bir
ülke olma niteli¤ine
kavuflmufltur.

Ayr›l›klar›
Köprü Yapmak
Avrupa sadece “laik Müslüman
bir ülkede geliflen güler yüzlü
Türk tipi ‹slam”›n de¤il,
“Atatürk milliyetçili¤i”nin de
önemini anlayacak bir noktaya
do¤ru ilerlemektedir.
Do¤rudur...
‹ran’›n fiii radikal ve Suudi
Arabistan’›n Vehhabi radikal
‹slam anlay›fllar› karfl›s›nda
Türkiye’de var›lmakta olan
sentez, bütün dünyan›n
istikrar› aç›s›ndan hayati
önem tafl›maktad›r.
Mevlana, Hac› Bektafl, 
Yunus Emre’lere kadar
uzanan o “bar›flç› ve herkesi
kucaklay›c› ‹slam” anlay›fl›na
bütün herkesin daha çok
ihtiyaç duydu¤u bir 
dönemden geçiyoruz.
Ama ya Atatürk milliyetçili¤i?
O’nun, di¤er uluslar›n

varl›klar›na sonuna kadar
sayg› gösteren bar›flç›
yüzünün hiç mi anlam› yok
bugün? Tabii ki var...
1980’li y›llar›n Todor Jivkov’u
Bulgaristan’daki Türk
varl›¤›n› “kültürel etnik 
temizlik” ile yok etmeye
kalkm›flt›, bedelini tüm
Bulgaristan ödedi. Bulgarlar
önce kendi içlerindeki
Türkler, devam›nda da
Türkiye ile dostluk 
gelifltirerek yeniden dünya
milletleri aras›nda onurlu 
bir yere sahip olabildiler.
Ayn› dönemlerde geliflip
1990’l› y›llara damgas›n›
vuran S›rp lider Slobodan
Milofleviç yönetimindeki 
S›rp milliyetçili¤i... 
Bosna Hersek’te 300 bin
Müslüman masum Boflnak’›n
ölümünden sorumlu oldu.
Kosova ve di¤er bölgelerde
yaflan›lan vahfleti anlatmaya
gerek yok.
Günümüz S›rp yönetimi, 
tarihin omuzlar›na 
yükledi¤i kara lekelerden
kurtulabilmek için kendi
vatandafl› Sancak Boflnaklar’›
ile kucaklaflmak, Türkiye ile
omuz omuza olmak ve Bosna
Hersek s›n›rlar› içindeki
küçük S›rp Cumhuriyeti’nin
afl›r› milliyetçi kadrolar› ile
aras›na mesafe koymak
zorunda kal›yor.
H›rvatlar, savafl y›llar›n›n
afl›r› milliyetçi lideri
Tudjman’› tarihin tozlu
raflar›na kald›rd›lar bile.
Ulusal ç›kar ve hedefleri
do¤rultusunda hassas ama
birlikte yaflad›¤› tüm uluslar›n
yaflam›na sayg›l› Atatürk 
milliyetçili¤inin Türkiye’sinin
bütün bu tür tuzaklara
düflmemifl olmas› önemlidir
ve dünya aç›s›ndan çok büyük
bir örnek oluflturmaktad›r.

Hedef Avrupa ise...
Avrupa Birli¤i (AB)’nin yolunu
“Diyarbak›r’dan geçiren” gafil
politikac›lar ile yaflad› bu
ülke... O dönemde yazd›¤›m›z
yaz›larda, o yolun, ancak ve
ancak Bakü-Aflkabat hatt›nda
güçlü olmaktan geçti¤ini,

dünya enerji dengelerinin
içinde yer alan bir Türkiye’nin
Brüksel rotas›n›n da güçlü
olaca¤›n› söylüyorduk.
Biz de eksik b›rakm›fl›z...
Sözünü etti¤imiz yol,
do¤rudur, Bakü-Aflkabat’tan
bafll›yor ama Balkanlar
üzerinden Avrupa’ya ulafl›yor.
Yani, Balkan ülkelerinin
baflkentlerinde de güçlü
olmak gerekiyor.
Türkiye’nin “geleneksel
üçgeni” olarak tan›mlanan
Prifltine-Saraybosna-Tiran
hatt› bu ifl için yeterli midir?
Hay›r.

Sofya-Belgrad-Atina hatt›n›
da güçlü tutan bir Türkiye bu
dünyada kendini rahat
hissedebilir ve AB sürecini
sa¤l›kl› yaflayabilir.
Yaflad›¤›m›z bu dönem, bu
yönüyle tarihi önemde...
Bütün göstergeler,
Türkiye’nin gerçek rotas›nda
ilerledi¤ini gösteriyor.
‹lginçtir...
AB’ye üyelik süreci yaflayan
hemen tüm ülkelerde, (tabii
ki ilk kurucu grup hariç) 
milliyetçilik anlay›fllar›, 
ciddi sorun ç›karm›flt›.
Sadece Türkiye’de,
Atatürk’ten kaynaklanan 
milliyetçilik anlay›fl›n›n, 
bu ülkenin ça¤dafllaflma
modeli olmas›, uluslararas›
entegrasyonda baltalay›c›
de¤il, destekleyici kimlik
oluflturmas› dikkat 
çekicidir.



S›radan görüntüleme 
sistemlerinin yetersiz

kald›¤› günümüz muharebe
sahas›n› “ayd›nlatmak” 
için yenilikçi teknolojilere
odaklanan ASELSAN,
Geliflmifl Z›rhl› Personel
Tafl›y›c› (GZPT) araçlar›n›
kendi tasar›m› ve üretimi
olan Termal Niflangâh
Sistemi ile donatacak.
Askeri elektronik sistemler
konusunda oldu¤u kadar
yaz›l›m alan›nda da 
ülkemizin ve dünyan›n
sayg›n firmalar› aras›nda 
yer alan ASELSAN, en
önemli müflterisi olan 
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n gücünü daha da
ilerilere tafl›mak ad›na
yapt›¤› çal›flmalara bir
yenisini daha ekledi. 
Firma ile Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›),
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
ve Genelkurmay Genel Plan
ve Prensipler Dairesi
Baflkanl›¤› aras›nda yap›lan
protokol uyar›nca,
K.K.K.l›¤›’n›n envanterinde
bulunan GZPT araçlar›na
ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen Termal Niflangah
Sistemi entegre edilecek. 
Bu sayede GZPT araçlar›na
gece ve gündüz her türlü
hava koflulunda tespit,
tan›ma ve at›fl yetene¤i
kazand›r›lacak.
Her türlü z›rhl› araca 
entegre edilebilecek yap›da
olmas› sebebiyle çok genifl
bir kullan›c› yelpazesine
hitap eden Termal 
Niflangah Sistemi,
GZPT’lerin keflif, gözetleme
ve atefl kabiliyetini zirveye
ç›karacak. Küçük boyutlar›,
hafifli¤i ve balistik z›rh 
korumal› yap›s›yla z›rhl›
araçlara kolayca entegre
edilebilen Termal Niflangah
Sistemi, araçlar›n modernize
edilmelerinin ard›ndan
yaflan›lan k›s›tl› alan 
sorununa çözüm olmas›
aç›s›ndan da kullan›c›s›na
önemli bir avantaj 
sa¤layacak.

Saklanacak 
Yer Yok!
Muharebe alan›ndaki canl›
ya da cans›z tüm objelerin
yayd›¤› ›s›y› tespit ederek
görüntü elde etme 
prensibiyle çal›flan sistem,
herhangi bir ayd›nlatma 
sisteminin yard›m›na ihtiyaç
duymadan gerek karanl›k
gerekse parlak ›fl›kl› 
ortamlarda görev yapabiliyor.
Termal kameralar› bertaraf
etmek için uygulanan 
kamuflaj yöntemlerinden
etkilenmeyen Termal
Niflangah Sistemi; pus, sis,
duman ve ya¤mur gibi 
kameralar› olumsuz 
etkileyen koflullarda bile
görev yapabiliyor. Termal
kamera birimi, balistik z›rh,

operatör kumanda birimi,
monitör, s›f›rlama tablas› ile
kablo kitinden oluflan ve
panoramik görüfl
sa¤lamas›n›n yan› s›ra
niflangâh olarak da görev
yapan Termal Niflangâh
Sistemi, so¤utmas›z
dedektör sistemi kullanan
tamamen pasif bir sistem.
Termal Niflangâh Sistemi,
üstün optik tasar›m› ve
dedektörü ile genifl bir alana
yay›lm›fl hedefleri tespit
etme ve silah›n etkili 
menzilindeki hedefleri 
etkisiz hale getirme imkân›
sunuyor. Sistem; 12° x 9°
(12 dereceye 9 derece) genifl
görüfl aç›lar› ve 4° x 3° 
(4 dereceye 3 derece) dar
görüfl aç›lar› olmak üzere,

çift görüfl aç›s›na sahip. 
Dar görüfl aç›s›nda, araç
üzerindeki 12,7 mm’lik
makineli tüfe¤e ait flebeke
bulunuyor ve bu silah
flebekesi de¤iflik silahlara
göre sisteme yüklenebiliyor.
Askeri standartlara uygun
yap›da olan ve stadiametrik
cetveli sayesinde araçtaki
niflanc›n›n mesafe tahmini
yapmas›na olanak tan›yan
Termal Niflangâh Sistemi;
optik büyütme özelli¤inin
yan› s›ra 2 kat ve 4 kat 
elektronik büyütme özelli¤i
ile de görüntünün daha
sa¤l›kl› gözlenebilmesini
sa¤l›yor. Ayr›ca Uluslararas›
Radyo Dan›flma Kurulu
(Consultative Committee for
International Radio / CCIR)
standartlar›nda çal›flan 
bir video ç›k›fl›na sahip 
olan sistemde, yüksek
çözünürlüklü görüntüler,
LCD görüntüleme birimine
aktar›l›yor ve niflanc›n›n 
kullan›m›na sunuluyor.
Kolay menü yap›s›, h›zl› 
kullan›m için tek anahtar 
ve tek buton yap›s› ile kul-
lan›c›s›na rahat kullan›m
imkan› sunan Termal
Niflangah Sistemi’nde
otomatik görüntü 
optimizasyonu, polarite
de¤iflimi, kontrast ve 
parlakl›k ayar›, odak ayar›
flebeke seçimi elektronik
olarak yap›l›yor ve sistemin
haf›zas›nda tutuluyor.
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GZPT’ler ASELSAN ‹le Görecek  
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Gürcistan Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›
taraf›ndan siparifl

edilen Kaan 33 S›n›f› ONUK
MRTP33 ani müdahale
botunu geçti¤imiz y›l teslim
ederek ihracat baflar›lar›na
bir yenisini ekleyen 
Yonca-Onuk Tersanesi’nde,
yeni bir teslimat heyecan›
daha yafland›. Gürcistan
S›n›r Polisi için üretilen
Kaan 20 S›n›f› ONUK
MRTP20 ani müdahale botu,
22 Temmuz 2009 tarihinde
düzenlenen törenle Gürcü
yetkililere teslim edildi.
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Tuzla’da yer alan 
tesislerinde gerçeklefltirilen
teslim törenine; Yonca-Onuk
Firmas› Yönetim Kurulu
Baflkan› fiakir Y›lmaztürk,
Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi Mehmet Ali Güler,
Gürcistan’›n ‹stanbul
Baflkonsolosu Ivane
Nadashvili, Gürcistan Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›’n›
temsilen Gürcistan S›n›r
Polisi Baflkan Yard›mc›s›
Besik Shengelia, Sahil
Güvenlik Bölgesel

Operasyon Bölümü Baflkan›
Soso Devdariani, Sahil
Güvenlik Polisi Baflkan›
Ramaz Papidze ile 
Yonca-Onuk Tersanesi
çal›flanlar› kat›ld›.
‹stiklal Marfl›m›z ve
Gürcistan Ulusal Marfl›’n›n
okunmas›n›n ard›ndan
bafllayan tören, Yonca-Onuk
Tersanesi Yönetim Kurulu
Baflkan› fiakir Y›lmaztürk’ün
aç›l›fl konuflmas› ile devam
etti. ONUK MRTP20’nin 
teslim törenini, iki kardefl
ülke aras›ndaki iliflkilerin
geliflmesi aç›s›ndan çok

önemli bir ad›m olarak
de¤erlendirdiklerini belirten
Y›lmaztürk, ONUK MRTP20
ani müdahale botunun
Gürcistan S›n›r Polisi’nin
denizlerdeki mevcudiyetini
daha da kuvvetlendirece¤ini
söyledi. Y›lmaztürk’ün
ard›ndan söz alan Gürcistan
Konsolosu Ivane Nadashvili
ise, Türkiye ile Gürcistan
aras›ndaki ikili iliflkilerin
olumlu seyretmesinden son
derece memnun olduklar›n›
ve bunun daha da geliflmesi
için ellerinden geleni
yapacaklar›n› belirtti.
Konuflmalar›n akabinde
gerçeklefltirilen kurdele
kesiminin ard›ndan ise,
Gürcistan temsilcileri 
ile firma yetkilileri, 
ONUK MRTP20 botunun
kabiliyetlerinin sergilendi¤i
k›sa bir seyir gerçeklefltirdi.
Daha önce teslim edilen
ONUK MRTP33 ani 
müdahale botu gibi s›n›r
muhafaza görevlerinde 
kullan›lacak olan ONUK

MRTP20, ASELSAN
taraf›ndan üretilen 12,7 mm
Stabilize Makineli Tüfek
Platformu (STAMP) ve bu
sisteme uygun köprü üstü
yerleflim tasar›m›yla da
dikkat çekiyor. DNV 
standartlar›na uygun olarak
kompozit malzemeler 
kullan›larak üretilen 
ONUK MRTP20, AQAP-2120
NATO Kalite Güvence
Gerekleri’ni tam olarak
karfl›l›yor. MTU firmas›n›n
gelifltirdi¤i 2 adet 12V 2000
M92 motorundan güç alarak
tam yükte 40 saniyede 
45 knot sürate ulaflabilen
ONUK MRTP20, yaklafl›k 
60 knot’l›k azami sürate
sahip. Sadece 4 mürettebat
taraf›ndan idare edilebilen
Gürcistan ONUK MRTP20’si,
Yonca-Onuk Tersanesi
taraf›ndan yap›lan
çal›flmalar sayesinde, ayn›
s›n›fta yer alan di¤er MRTP
platformlar›ndan yaklafl›k 
1 ton daha hafif olma
özelli¤ine de sahip.
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Gürcistan MRTP’den Vazgeçmiyor 
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Y›ll›k 600 milyon
dolar›n üzerindeki
cirosu ve ihracata

verdi¤i önemle, baflta 
Ege Bölgesi olmak üzere,
ülkemiz ekonomisine ciddi
katk›lar sa¤layan BMC
Sanayi ve Ticaret A.fi.
(BMC), ekonomik krize
ald›r›fl etmeden yeni
yat›r›mlar yap›yor. 
Bu kapsamda, BMC
taraf›ndan Manisa
Turgutlu Organize 
Sanayi Bölgesi’nde
gerçeklefltirilecek yeni
fabrika yat›r›m›n›n ilk
safhas› olan “Test
Parkurlar›”n›n temeli, 
16 Temmuz 2009 tarihinde
düzenlenen törenle at›ld›.
Törene; Turgutlu
Kaymakam› Sadettin
Kalkan, Turgutlu Belediye
Baflkan› Serhat Orhan,
BMC Sanayi ve Ticaret 
A.fi. CEO’su Mehmet
Demirpençe, BMC Genel
Müdür Baflyard›mc›lar›
Turgut Cank›l›ç ve
Muharrem Erkan, meclis
üyeleri, BMC çal›flanlar› 
ve davetliler kat›ld›.
Özellikle a¤›r ticari
araçlar›n çok farkl› 
arazi koflullar›ndaki
davran›fllar›n›n 
incelenece¤i ileri düzey

testlerin yap›laca¤› bu
tesiste; yüzde 30, yüzde 60
ve yüzde 70 t›rmanma
rampalar›, yüzde 30 yan
e¤im rampas›, derinlik
havuzu ve kübik engel 
etaplar›ndan oluflan test
parkurlar› yer alacak. 2 ay
içerisinde tamamlanacak
olan tesiste, araçlar›n
tasar›m ve gelifltirme
faaliyetlerine yönelik
çal›flmalar yürütülecek.
Yetkililerden al›nan 
bilgilere göre, yaklafl›k 600
milyon dolarl›k bütçeyle
1000 dönüm arazi üzerine
3 yeni fabrikan›n yap›m›n›
kapsayan bu yat›r›mla 
birlikte, BMC’nin y›lda
22.000 araç olan üretim
kapasitesi, önümüzdeki 10
y›l içerisinde yaklafl›k iki
kat›na ç›karak y›ll›k 40.000
adede ulaflacak. 44 y›ll›k
tarihi boyunca 300.000’e
yak›n araç üreten ve yan
sanayisi ile birlikte
10.000’in üzerinde kifliye
istihdam sa¤layan BMC,
bugün; Bulgaristan,
Fransa, Güney Afrika
Cumhuriyeti, H›rvatistan,
‹ngiltere, ‹ran, ‹spanya,
‹talya, Portekiz, Romanya
ve Yunanistan baflta olmak
üzere, 70’i aflk›n ülkeye
ihracat gerçeklefltiriyor.
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BMC Yeni Yat›r›mlarla
Daha da Büyüyor 
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Vecihi Hürkufl’un 40’›nc› ölüm y›l dönümü nedeniyle
16 Temmuz 2009’da Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.fi. (TUSAfi) tesislerinde düzenlenen anlaml› tören,

önemli bir ilke de sahne oldu. Tasar›m› tamamen 
TUSAfi mühendisleri taraf›ndan yap›lan ve Vecihi
Hürkufl’un ad›n› yeniden göklere ç›karacak olan Türk
Bafllang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› (HÜRKUfi)’un yap›sal
üretim sürecini resmen bafllatan “‹lk Metal Kesimi” de
ayn› gün yap›ld›. Böylece Türkiye’nin ilk özgün Bafllang›ç
ve Temel E¤itim Uça¤›’n›n üretiminde önemli bir 
dönemeç geride b›rak›lm›fl oldu. Al›nan bilgilere göre;
HÜRKUfi’un üretim süreci, uça¤›n yaklafl›k 4500 yap›sal
parças›n›n üretimi ve montaj› sonras›nda tamamlanacak.
Bu süreci takiben ise test ve de¤erlendirme ifllemleri
bafllayacak. Seyir h›z› 270 kts (500 km/sa) ve servis 
irtifas› 30.000 ft (9114 m) olarak belirlenen HÜRKUfi,
gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyeti ile ö¤retmen
ve ö¤renci pilotun arka arkaya oturdu¤u, tek turboprop

motorlu bir konfigürasyona sahip olacak. Uçak ayr›ca;
genel kullan›m, aletli uçufl, seyrüsefer ve formasyon
e¤itim aflamalar›n› gerçeklefltirebilme özelliklerini de
tafl›yacak. HÜRKUfi, standart uçak sistemlerinin yan› s›ra
kabin bas›nçland›rma, koltuk f›rlatma sistemi ve 
Uçak Üzeri Oksijen Üretimi Sistemi (OBOGS)’ye de sahip
olacak. HÜRKUfi’un ilk uçuflunun, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n 100’üncü kurulufl y›ldönümü olan 
2011 y›l›nda gerçeklefltirilmesi hedefleniyor.

Uçak ve 
helikopterlerin 
özellikle hareketli

parçalar›n›n tasar›m› ve
üretimi konusunda 
ülkemizin uzman
kurulufllar›ndan birisi olan
Alp Havac›l›k, Müflterek
Taarruz Uça¤› (Joint Strike
Fighter / JSF) Program›
kapsam›nda ald›¤› ifl
paketlerine bir yenisini
daha ekledi. 20 Temmuz
2009’da ABD’nin Goodrich
Landing Gear firmas›
Baflkan› Mike Brand ile Alp
Havac›l›k Yönetim Kurulu

Baflkan› Tuncer Alpata
taraf›ndan Eskiflehir’de
imzalanan sözleflmeye
göre, Alp Havac›l›k, F-35
fiimflek II uça¤›n›n inifl
tak›mlar›nda kullan›lacak
baz› parçalar›n üretimini
gerçeklefltirecek. 
Ayr›ca bir tak›m 
karmafl›k bileflenlerin de
montaj›n› yapacak. Alp
Havac›l›k taraf›ndan 
8 milyon dolarl›k yat›r›mla
kurulan ve geçti¤imiz
Nisan ay›nda hizmete

giren tesislerde yüksek
dayan›ml› çelik ve
alüminyumdan üretilecek
bu parçalar, sonras›nda
ise nihai montaj ifllemleri
için Goodrich’in Ohio’daki
tesislerine gönderilecek.
Sat›fl projeksiyonu 
yaklafl›k 300 milyon dolar
olan bu anlaflma ile Alp
Havac›l›k, F-35’in tüm
modelleri için söz konusu
parçalar›n üretiminde tek
global tedarikçi konumuna
geldi. 2005 y›l›nda

bafllayan Alp Havac›l›k-
Goodrich Landing Gear
iliflkisi de, böylece yeni 
ve tarihi bir aflamaya
ulaflm›fl oldu. JSF
Program› kapsam›nda
Goodrich’in yan› s›ra Pratt
& Whitney ve Lockheed
Martin firmalar› ile de ifl
anlaflmalar› imzalayan 
Alp Havac›l›k’›n, program
kapsam›nda almay› 
hedefledi¤i ifl pay› yaklafl›k
2 milyar dolar düzeyine
ç›km›fl bulunuyor.

SAVUNMA
HABER

10

Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009 www.milscint.com

HÜRKUfi’un Yap›sal 
Üretim Süreci Bafllad›

fiimflek’i Alp Havac›l›k Yere ‹ndirecek
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Türkiye’de personel e¤itimine en çok önem 
veren kurumlardan biri olan Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM), gelecekteki potansiyel 

personelinin e¤itimine de ayn› ölçüde önem veriyor. 
Bu kapsamda geçmifl y›llarda çeflitli üniversitelerden 
ve bölümlerden stajyer ö¤renciler al›p kurum içerisinde
e¤itim veren SSM, bu y›l stratejisini de¤ifltirerek stajyer
ö¤renci almak yerine daha fazla say›daki ö¤renci için 
5 günlük bir tan›t›m ve bilgilendirme program› düzenledi.
Baflkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ),
Kocaeli Üniversitesi, Ni¤de Üniversitesi, Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Osmangazi Üniversitesi 
ve Selçuk Üniversitesi’nden Uçak Mühendisli¤i, 
Havac›l›k Mühendisli¤i, Elektronik Mühendisli¤i, 
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i, Endüstri Mühendisli¤i,
Makine Mühendisli¤i, Metalürji ve Malzeme Mühendisli¤i
ile birlikte Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler 
bölümlerinden toplam 26 ö¤rencinin kat›ld›¤› “Ö¤renci
Tan›t›m ve Bilgilendirme Program›”, 27-31 Temmuz 
tarihleri aras›nda SSM binas›nda gerçeklefltirildi.
Üniversite ö¤rencilerinin, milli savunma sanayimizin 
yan› s›ra uluslararas› projeler konusunda da bilgi edinme
f›rsat› buldu¤u etkinli¤in ilk gününde, Personel ve 
E¤itim Daire Baflkan› Berrin Erkilet, aç›l›fl konuflmas›n›
yaparak program›n kapsam›n› belirtti. Ard›ndan Personel
ve E¤itim Daire Baflkanl›¤›’nda görevli Uzman Pelin Ak›
ve Uzman Gözde Civelek taraf›ndan kurumun genel bir
tan›t›m› yap›ld› ve ifle al›m prosedürleri hakk›nda 
ö¤rencilere çeflitli bilgiler verildi.
Etkinli¤in 2’nci gününde, savunma sanayimizdeki baflar›
öyküleri ö¤renciler ile paylafl›ld›. Deniz Araçlar› Daire
Baflkanl›¤›’ndan Uzman Hande Ünal, gemi infla 
sanayimize büyük kabiliyetler kazand›racak olan Milli
Gemi (M‹LGEM) Projesi’nin dünü, bugünü ve yar›n›
hakk›nda çok de¤erli bilgileri ö¤rencilere aktard›. Hande
Ünal’›n ard›ndan söz alan Kara Araçlar› Daire Baflkan› M.
Levent fienel ise, ilk olarak SSM Kara Araçlar› Dairesi
taraf›ndan yürütülen tüm projeler hakk›nda genel bir 
bilgilendirme yapt›. Sonras›nda fienel, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n modern ana muharebe tank› 
ihtiyac›n› karfl›lamak ve ülkemize bu alanda tasar›m ve

üretim kabiliyeti kazand›rmak üzere bafllat›lan Altay
Projesi hakk›nda kapsaml› bir sunum yapt›.
Etkinli¤in 3’üncü gününde ilk olarak Strateji Gelifltirme
Daire Baflkanl›¤›’ndan Uzman Bülent Ecevit Beyo¤lu,
stratejik yönetim politikalar› ve yöntemleri hakk›nda
önemli bilgileri ö¤renciler ile paylaflt›. Ard›ndan söz alan
Sanayileflme Daire Baflkanl›¤›’ndan Uzman M. Arif 
Sezgin ise, SSM’nin savunma sanayisine yönelik sektörel
stratejisini örneklerle aç›klad›.
Program›n 4’üncü gününde, Hava Araçlar› Daire
Baflkanl›¤›’ndan Uzman Safa Atalay, Avrupa ülkelerinin
gelecekteki nakliye uça¤› olarak ülkemizin de önemli
roller üstlendi¤i A400M Projesi hakk›nda kapsaml› bir
sunum yapt›. Hemen arkas›ndan söz alan, Sanayileflme
Daire Baflkanl›¤›’ndan Uzman Yard›mc›s› Rengin Saliha
Y›ld›z ise, savunma sanayimizin geliflmesi için büyük
önem arz eden ve savunma sektörünün 
2008 y›l› toplam ihracat›n›n yaklafl›k yüzde 40’›n›
oluflturan offset uygulamalar› ile ilgili de¤erli bilgileri,
tan›t›m program›na kat›lan ö¤rencilere aktard›.
Etkinli¤in son gününde, Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire
Baflkanl›¤›’ndan Uzman Asl› Sak ve Uzman Yard›mc›s›
Nefika Merve Koçak, “Uluslararas› Faaliyetler ve 
‹fl Birlikleri” konulu bir konuflma yapt›. Çeflitli 
disiplinlerden ö¤rencilerin, Türk Savunma Sanayisi’ne
rehberlik eden SSM hakk›nda çok de¤erli bilgiler
edindikleri, kurumdan önemli isimlerle bir araya 
geldikleri ve bu kiflilerle savunma sanayimizin
geliflmesine yönelik görüfl al›flveriflinde bulunduklar›
SSM Tan›t›m ve Ö¤renci Bilgilendirme Program›’nda 
son olarak ise, Personel ve E¤itim Daire Baflkanl›¤›
taraf›ndan, Müsteflar Vekili ‹smail Tohumcu’nun da 
yer ald›¤› bir tören ile programa kat›lan 26 ö¤renciye
sertifikalar› takdim edildi.
Ülkemizin çeflitli üniversitelerinden gelen kat›l›mc›lar›n
yer ald›¤› “Ö¤renci Tan›t›m ve Bilgilendirme
Program›”na, ‹stanbul’dan sadece ‹TÜ Savunma
Teknolojileri Kulübü (SAVTEK)’i temsilen yönetim kurulu
üyesi 6 ö¤rencinin kat›lmas› dikkat çekiciydi. “Ö¤renci
Tan›t›m ve Bilgilendirme Program›”, kariyer planlamalar›
konusunda ö¤renciler aç›s›ndan oldukça faydal› bir 
etkinlik olmas›n›n yan› s›ra SSM’nin e¤itime ve ülkemizin
gelece¤i olan gençlere verdi¤i önemi göstermesi
aç›s›ndan da son derece anlaml› bir organizasyon 
olarak belleklerdeki yerini ald›. Eme¤i geçen herkese 
teflekkürlerimizi bir borç biliyoruz…

SSM’den 
Gelece¤e Yat›r›m
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T ÜYAP Beylikdüzü
Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 

7-10 Ekim 2009 tarihleri
aras›nda düzenlenecek
olan Biliflim Zirvesi
2009’un bu y›lki ana
temas› “Yeni Dünya Yeni
Yaflam” olarak belirlendi.
Biliflim Zirvesi 2009’da;
telekom, e-sa¤l›k / 
tele sa¤l›k, enerji, 
savunma ve yeni medya
konferanslar› ile ifl
dünyas›na yönelik ifl
çözümleri ve teknoloji 
oturumlar› yer alacak.
Biliflim Zirvesi’09 kap-
sam›nda düzenlenecek
“Genç Zirve” ise bu y›l yeni
dünyan›n gençlerini bir

araya getirerek, gençlerin
fikirlerini ve projelerini
yar›flt›racak. Organizasyon
kapsam›nda 9 Ekim 
2009 günü de MSI 
Dergisi olarak bas›n 
sponsorlu¤unu
üstlendi¤imiz “Savunmada
Biliflim Konferans›” 
düzenlenecek.
Konferansta; savunma
sanayisinde haberleflme
teknolojileri, sanal
savafllar, savunma 
sanayisinde ileri teknoloji
ve Ar-Ge konular› masaya
yat›r›lacak. Interpromedya
taraf›ndan düzenlenen
Biliflim Zirvesi 2009’un bu
y›lki ana sponsorlu¤unu
Turkcell üstleniyor. Biliflim

Zirvesi 2009’u katk›lar›yla
destekleyen kurumlar
aras›nda ise; T.C.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, T.C.
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM), Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu (BTK),
Savunma Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i

(SASAD), T›p Biliflimi
Derne¤i (TBD), Türkiye
Biliflim Vakf› (TBV), Türk
Elektronik Sanayicileri
Derne¤i (TES‹D) ve Tüm
Telekomünikasyon ve
‹fladamlar› Derne¤i
(TÜTED) gibi Türkiye’nin
önde gelen kurulufllar›
bulunuyor.

Biliflim Zirvesi 2009’da
“Sanal Savafllar”

Konuflulacak

NATO’nun Stratejik
Havadan Nakliye
Kabiliyeti (Strategic

Airlift Capability / SAC)
Program› kapsam›nda
siparifl etti¤i 3 adet 

C-17 Globemaster III 
a¤›r nakliye uça¤›ndan 
ilki teslim edildi. 
14 Temmuz 2009 tarihinde
Boeing taraf›ndan yap›lan
bas›n aç›klamas›nda,
uça¤›n Macaristan’daki
Papa Hava Üssü’nde 
NATO yetkililerine teslim
edildi¤i belirtildi. Al›nan
bilgilere göre; ABD,

Bulgaristan, Estonya,
Hollanda, Litvanya,
Macaristan, Norveç,
Polonya, Romanya ve
Slovenya gibi NATO
ülkelerinin yan› s›ra 
birlik üyesi olmayan
Finlandiya ve ‹sveç’in de
kat›l›m›yla yürütülen SAC
Program› kapsam›nda
siparifl edilen di¤er 2 uçak,

Eylül ve Ekim aylar›nda
teslim edilecek. Uçaklar›n
sat›n alma maliyetleri gibi
bak›m ve idame masraflar›
da yine bu ülkeler
taraf›ndan ortak olarak
paylafl›lacak.

NATO ‹lk 
C-17’sini
Teslim Ald›
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Günümüzde
kullan›lan en
geliflmifl 

komuta-kontrol 
sistemlerinden birisi
olarak kabul edilen 
AEGIS ile donat›lm›fl
100’üncü; Arleigh Burke
s›n›f› güdümlü mermi
muhriplerinin ise 
58’incisi olan USS Meyer 
(DDG-108)’in Amerikan
Donanmas›’na geçici 
teslim töreni, 
10 Temmuz 2009 
tarihinde gerçeklefltirildi.
General Dynamics’e ba¤l›
Bath Iron Works tersanesi

taraf›ndan infla edilen
USS Meyer’in kesin 
kabulünün, önümüzdeki
sonbaharda yap›lmas›
bekleniyor. Hâlihaz›rda
Arleigh Burke s›n›f›
muhriplerden 4 adedinin
daha inflas›na devam
ediliyor. Ancak hizmete
al›nmas› öngörülen
Zumwalt (DDG-1000) 
s›n›f› kara taarruz
muhriplerinin 
say›s›n›n, son yap›lan 
düzenlemelerle 2’ye
kadar düflürülmesi, ilave
gemilerin siparifl edilme
ihtimalini de ortaya ç›kard›.

Yeni AEGIS Muhribi
Sonbaharda Görevde
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Hakk›nda türlü spekülasyonlar›n yap›ld›¤› ve bir

ara iptalinin bile gündeme geldi¤i A400M

Program› ile ilgili son noktay›, programa üye

ülkelerin savunma bakanlar› koydu. A400M’nin

gelece¤ini tart›flmak için 24 Temmuz 2009 tarihinde

Fransa’da bir araya gelen programa üye 7 ülkenin

savunma bakanlar›, uça¤›n gelifltirilme çal›flmalar›na

devam edilece¤ini aç›klad›. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda,

projeye aynen devam edilece¤i, sadece teslimatlar›n

bafllang›çta öngörülenden 3-4 y›l gecikmeli olarak

yap›laca¤› belirtildi. Yaklafl›k 20 milyar avroluk bir 

bütçeye sahip olan A400M Program› kapsam›nda, 

2003 y›l›nda; Almanya 60, Fransa 50, ‹spanya 27,

‹ngiltere 25, Türkiye 10, Belçika 7 ve Lüksemburg 

1 uçak siparifl etmiflti. Programa üye olmayan Güney

Afrika Cumhuriyeti’nin 8 ve Malezya’n›n 4 adetlik

sipariflleri de eklendi¤inde, üretilecek olan uçak say›s›

192’ye ulafl›yor.

A400M Yola 
Devam Ediyor

Suudi Arabistan taraf›ndan siparifl edilen 72 adet
uçaktan ilk ikisinin 11 Haziran 2009’da bu ülkeye
teslim edilmesiyle önemli bir dönemeci daha geride

b›rakan Eurofighter Typhoon Program›’nda, geçti¤imiz
Temmuz ay›nda da önemli geliflmeler yafland›. fiu ana
kadar 12 uça¤›n› teslim alan, kalan 3’ünü ise önümüzdeki
aylarda teslim almas› beklenen Avusturya Hava
Kuvvetleri, Eurofighter Typhoon filosuyla 1000 uçufl 
saatini geride b›rakt›. Di¤er yandan Paveway IV ak›ll›
bombas›n›n Eurofighter Typhoon’a entegrasyon
çal›flmalar› da tüm h›z›yla devam ediyor. Son olarak
Alman IPA 7 uça¤›, Paveway IV ak›ll› bomba tafl›ma
kabiliyetinin denenmesi amac› ile yaklafl›k 2 saatlik 
bir uçufl gerçeklefltirdi. Almanya’n›n Manching flehrinde
bulunan EADS tesislerinde gerçeklefltirilen testte; 
6 adet Paveway IV ak›ll› bomba, 4 adet MRAMM ve 
2 adet SRAAM k›z›l ötesi (Infrared / IR) güdümlü havadan
havaya füze tafl›yan IPA 7’nin, tam donan›ml› halde 
uçufl kontrol sistemi kabiliyetleri de denenmifl oldu.

Eurofighter Avusturya’da
1000 Saati Aflt›
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Krauss-Maffei Wegmann (KMW)’nin tek kalemde
ald›¤› en büyük siparifl olarak tarihe geçen Puma
z›rhl› muharebe araçlar›n›n seri üretimine 

iliflkin anlaflma, 6 Temmuz 2009 tarihinde at›lan 
imzalarla yürürlü¤e girdi. Yaklafl›k bedeli 3,05 milyar
avro olan anlaflma, ilki 2010 y›l›nda teslim edilmek 
üzere, toplam 405 adet Puma’n›n üretimini 
kaps›yor. Alman Ordusu taraf›ndan 30 y›l› 
aflk›n süredir kullan›lan Marder z›rhl› 

muharebe arac›n›n yerini alacak olan Puma, 
günümüz kara muharebelerinin harekât ihtiyaçlar›na
uygun esnek gövde yap›s› ile dikkat çekiyor. 
‹stenen koruma seviyesine göre ilave z›rh kitleri ile
donat›labilen arac›n a¤›rl›¤›, z›rh korumas›na ba¤l› 
olarak 31,5 ila 41 ton aras›nda de¤ifliyor. 30 mm’lik
Mauser MK30-2 otomatik topu ile donat›lan Puma, 
yak›n gelecekte ülkemiz taraf›ndan da envantere
al›nacak olan A400M nakliye uçaklar› taraf›ndan 
havadan nakledilebilme özelli¤ine de sahip 
bulunuyor.

Amerikan
Donanmas›’n›n 
k›y› sular›nda

muharebe kabiliyetinin
artt›r›lmas› amac›yla
yürütülen k›y› sular›
muharebe gemisi (Littoral
Combat Ship / LCS) 
program› kapsam›nda 
infla edilmesi planlanan
3’üncü gemi olan USS
Forth Worth (LCS-3)’ün
yap›m›na baflland›. 
11 Temmuz 2009 tarihinde
Marinette Marine 
tersanesinde ilk kayna¤›
yap›lan gemi, Lockheed
Martin taraf›ndan infla
edilen ve ilki geçti¤imiz y›l
teslim edilen Freedom s›n›f›
LCS’lerin ikinci gemisi 
olacak. 115 m uzunlu¤a ve
3000 ton deplasmana sahip
olmas› beklenen 

USS Forth Worth’ün, 
2012 y›l›nda Amerikan
Donanmas›’nda hizmete
girmesi bekleniyor. USS
Forth Worth’ün inflas›na
bafllanmas›yla birlikte h›z
kazanan LCS program›nda
geçti¤imiz ay yaflanan bir
di¤er geliflme ise, USS

Independence (LCS-2) ile
ilgiliydi. Amerikan
Donanmas› taraf›ndan
önümüzdeki aylarda teslim
al›nmas› beklenen gemi,
General Dynamics / Austal
ifl ortakl›¤› taraf›ndan
yap›lan son testlerden de
aln›n›n ak›yla ç›kmay›

baflard›. Öte yandan
General Dynamics / Austal
ifl ortakl›¤›, yak›n bir 
gelecekte LCS program›
kapsam›nda infla edilmesi
planlanan 4’üncü gemi 
olan USS Coronado 
(LCS-4)’ün yap›m›na da
bafllayacak.

Puma Seri Üretime Giriyor

LCS Projesi’nde Üçüncü Gemi Yolda
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So¤uk Savafl 
döneminde Varflova
Pakt› üyesi olan

ancak bugün Avrupa Birli¤i
ve NATO çat›s› alt›nda yer
alan Polonya, hava 
savunma flemsiyesini
güçlendirmek amac›yla
geçti¤imiz ay önemli bir
anlaflman›n alt›na imza att›.
Avrupal› füze devi MBDA ile
Polonyal› BUMAR firmas›
aras›nda 1 Temmuz
2009’da imzalanan ve
ayr›nt›lar› önümüzdeki
aylarda belli olacak 
çerçeve anlaflmas› 
kapsam›nda, Polonya’n›n
kara konufllu hava 
savunma sistemlerinin
modernize edilmesi 
karara ba¤land›. MBDA 
ve BURMA d›fl›nda baflka 
firmalar›n da görev alaca¤›
projede; radar ve 
komuta-kontrol gibi ana 
alt sistemlerin Polonya’n›n
PIT ve RADWAR firmalar›
taraf›ndan gelifltirilece¤i
aç›kland›. Yap›lan 
aç›klamada, Polonya ile
MBDA aras›nda teknoloji
transferini de kapsayan
uzun dönemli bir ifl birli¤ini
öngören proje dahilinde

gelifltirilecek olan
çözümün, orta menzilli
Aster 30 ve k›sa menzilli 
VL MICA füzelerini temel
alaca¤› belirtiliyor.

MBDA Önce 
‹mza Att› Sonra
At›fl Yapt›
Polonya’n›n hava savunma
flemsiyesinde önemli bir
yere sahip olacak olan 
VL MICA, anlaflman›n
üzerinden 1 hafta geçtikten
sonra ilk kez kara konufllu
bir lançerden atefllendi.
MBDA ve Frans›z Savunma
Tedarik Ajans› (DGA)’dan
al›nan bilgilere göre, 
8 Temmuz 2009’da 
gerçeklefltirilen test
at›fl›nda VL MICA, 15 km
uzakl›kta bulunan ve deniz
yüzeyinin yaklafl›k 10 m
üzerinde seyreden hedefi
baflar› ile imha etti.
Denizlerde faaliyet gösteren
düflman unsurlar›n›n, 
k›y› bölgelerine
gerçeklefltirilebilecekleri
bir taarruzda VL MICA’n›n
ne oranda etkili
olabilece¤ini göstermek
amac›yla yap›lan bu 
deneme, yetkililer

taraf›ndan son derece
olumlu karfl›land›. DGA,
Frans›z Savunma Bakanl›¤›
ve MBDA taraf›ndan 
yürütülen SALVE program›

kapsam›ndaki at›fl 
denemesini yerinde takip
edenler aras›nda, bu füzeye
ilgi duyan ülkelerin 
temsilcileri de yer ald›.

Polonya Hava Savunmas›n› Güçlendiriyor
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Müflterek Taarruz
Uça¤› (Joint Strike
Fighter / JSF) 

program›n›n üçüncü ve
son versiyonu olan F-35C
fiimflek II, 28 Temmuz
2009 tarihinde Lockheed
Martin’in Fort Worth’teki
tesislerinde düzenlenen
törenle gün yüzüne ç›kt›.
CF-1 olarak adland›r›lan
uça¤›n, kapsaml› yer 
testlerine tabi tutulduktan
sonra, 2009 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru 
uçufl denemelerine
bafllayaca¤› belirtiliyor.
Katapult (manc›n›k) 
sisteminin kullan›ld›¤›
uçak gemilerine
konuflland›r›lmak üzere

gelifltirilen F-35C’nin
hizmete girifl tarihi olarak
ise, 2015 y›l› gösteriliyor.

Elektronik 
Harbin Galibi
AN/APG-81 Oldu
F-35C modelinin gün
yüzüne ç›kmas›yla tüm
dikkatleri üzerine çeken
JSF Projesi, Temmuz
ay›nda radar sistemiyle de
gündemdeydi. Northrop
Grumman taraf›ndan 
F-16 ve F-22 savafl 
uçaklar›nda kullan›lan
radarlar üzerinden
gelifltirilen AN/APG-81
aktif elektronik s›ral› 
tarama (Active
Electronically Scanned

Array / AESA) radar›,
geçti¤imiz ay düzenlenen
ve ABD’nin en kapsaml›
elektronik harp tatbikat›
olan Northern Edge 2009
müflterek askeri
tatbikat›nda denendi.
Northrop Grumman’›n
BAC 1-11 test uça¤›na
entegre edilen AN/APG-81,
tatbikat s›ras›nda
gerçe¤ini aratmayacak bir
muharebe ortam›nda 
elektronik karfl› karfl› 

tedbir kabiliyetlerini
sergiledi. Tatbikat
s›ras›nda yüksek bir
performans sergileyen
AN/APG-81, dost
kuvvetlere karfl›
giriflilen elektronik 

taarruzlara baflar›yla
karfl› koydu. Elektronik
harp kabiliyetinin yan›nda
hedefini güvenli bir
mesafeden tespit edebilen
AN/APG-81, günümüzün
en geliflmifl radar 
sistemleri aras›nda yer
al›yor. Hareketli mekanik
parça say›s› birçok 
radara göre daha az olan
AN/APG-81, kullan›c›s›na
önemli bir bak›m kolayl›¤›
da sunuyor.

Alk›fllar F-35C fiimflek II ‹çin
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Sikorsky’nin son y›llarda yapt›¤› en büyük ticari

at›l›mlardan birisi olarak gösterilen S-92,

baflar›lar›na bir yenisini daha ekledi. Firma

taraf›ndan 22 Temmuz 2009’da yap›lan aç›klamaya

göre, Japonya Ulusal Polis Ajans›, özel harekât ve

arama-kurtarma görevlerinde kullanmak üzere

Sikorsky S-92R helikopterini seçti. Zorlu hava

koflullar›nda dahi görev yapabilen S-92R’nin, 

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve çok say›da adadan

oluflan Japonya’da, polis teflkilat›n›n özellikle uzak

mesafelerdeki operasyonel kabiliyetlerini artt›rmas›

bekleniyor. ABD ve Avrupa’daki yetkili havac›l›k

güvenli¤i kurumlar› taraf›ndan sertifika verilen

yaklafl›k 100 kadar S-92, halen dünyan›n çeflitli

ülkelerinde toplamda 160,000 uçufl saatini geride

b›rakm›fl durumda. Baflbakanl›¤›m›z da S-92

kullan›c›lar› aras›nda yer al›yor.

Müflterek Taarruz
Uça¤› (Joint Strike
Fighter / JSF) 

program›nda yaflanan
gecikmeler nedeniyle
do¤an bofllu¤u kapatmak
isteyen Kraliyet Avustralya
Hava Kuvvetleri (Royal
Australian Air Force /
RAAF)’›n 2007 y›l›nda

Boeing’e siparifl etti¤i 
24 adet F/A-18F Block II
Super Hornet savafl
uça¤›n›n ilki, 8 Temmuz
2009’da düzenlenen 
törenle kamuoyuna tan›t›ld›.
Ayn› uçak, 22 Temmuz
2009 tarihinde ise ilk
uçuflunu gerçeklefltirdi.
Avustralya, uluslararas› 

arenada Super Hornet’i
seçen, ABD d›fl›nda ilk 
kullan›c› olmas›yla da
dikkat çekiyor. Raytheon
üretimi APG-79 aktif 
elektronik s›ral› tarama
(Active Electronically
Scanned Array / AESA)

radar› ile donat›lan 
F/A-18F Block II Super
Hornet’lerden ilkinin
önümüzdeki aylarda, kalan
23 adedinin ise 2010-2011
y›llar› içerisinde RAAF’a
teslim edilmesi
planlan›yor.

Donanma denilince akla ilk gelen ülkelerden
olan ‹ngiltere, Queen Elizabeth s›n›f› uçak
gemilerinden ilkinin yap›m›na 7 Temmuz

2009’da bafllad›. BVT Surface Fleet’e ait tersanede
düzenlenen törenle ilk kayna¤› yap›lan HMS Queen
Elizabeth, hizmete girdi¤inde ‹ngiliz Kraliyet

Donanmas›’nda
bugüne kadar
görev yapan en
büyük savafl
gemisi olma
unvan›na sahip
olacak. Tam yüklü
deplasman›n›n
65.000 ton olaca¤› 
belirtilen 
HMS Queen
Elizabeth,
aralar›nda 
F-35B fiimflek

II’lerin de yer ald›¤› 40 uçak ve helikopter 
tafl›yabilecek. Ancak s›cak çat›flma durumunda bu
say› daha da artabilecek. Al›nan bilgilere göre, HMS
Queen Elizabeth 2016 y›l›nda donanmaya kat›lacak.
Onu 2018 y›l›nda s›n›f›n ikinci gemisi olan HMS Prince
of Wales’in hizmete girmesi takip edecek.

Super Hornet Kanatland›

Queen Elizabeth’in 
‹lk Kayna¤› Yap›ld›

Japon Polisi 
Sikorsky S-92R Dedi
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Ümit BAYRAKTAR: FNSS’nin bir strateji

de¤iflikli¤i, vizyonunda bir yenilenme 

oldu. Buradan bafllayal›m dilerseniz. 

De¤iflikli¤e gitmenize yol açan süreç

hakk›nda bilgi vererek FNSS’de ne gibi

de¤ifliklikler olaca¤›n› söyler misiniz?

Nail KURT: FNSS’nin uzun y›llar önce
belirlenmifl misyon ve vizyon tan›mlar›-
n›n süreç içerisinde yenilendi¤i durum-
lar oldu. Son olarak da yaklafl›k 3 sene
önce, özellikle ifllerimizin azald›¤›, ifl
hacmimizin düfltü¤ü dönemde bu ta-
n›mlar› yenilemifltik. Fakat geçen 3 sene
içerisinde, gerçekten ciddi bir tadilat
daha yapmam›z gerekti¤ini düflündüren
bir çok geliflme oldu. Bu yüzden 2009
içerisinde konuyu tekrar ele almaya ve
buna ba¤l› olarak stratejik plan›m›z› ve
hedeflerimizi de yenilemeye yönelik bir
çal›flma bafllatt›k.
fiuanda stratejik plan üzerinde çal›flma-
lar›m›z devam ediyor. Tabi daha önceki
yürürlülükte, fakat yenisinde baz› de¤i-
fliklikler olaca¤›n› flimdiden söyleyebili-
rim. Misyon ve vizyon tan›mlar›nda uf-
kumuzu biraz daha açan, ileriye daha id-
dial› bakan baz› söylemlerimiz var. Bun-
lar› stratejik plan›m›za yans›taca¤›z.
Bizim için as›l önemli olan stratejik pla-
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FNSS Savunma Sistemleri A.fi. (FNSS), 

kuruldu¤u 1988 y›l›ndan beri savunma 

sanayimizdeki pek çok ilkin ve baflar›n›n alt›na

imzas›n› atm›fl durumda. Firman›n 

Genel Müdürü Nail Kurt, FNSS’nin 

önümüzdeki sürece iliflkin yeni stratejileri

çerçevesinde; mevcut durumunu, 

projelerini ve ihracat çal›flmalar›n›, 

MSI Dergisi okuyucular› ile paylaflt›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

FNSS Ç›tay›
Yükseltiyor

ZMA (ACV300)



n›m›z› yap›p buna uygun eylem planlar›-
n› devreye almak. Bu ifllemler flu anda
yap›l›yor. Fakat FNSS’de çok büyük bir
yön de¤iflikli¤i görülmeyece¤ini de ekle-
meliyim. Ancak yavafl yavafl oluflan yeni
ve geniflleyen bir pazar resmi var önü-
müzde. Buna uygun ciddi hamlelerin
önümüzdeki y›l içerisinde görülmeye
bafllanaca¤›n› söyleyebilirim.
Hedef pazarlar›m›zdaki olas› müflterile-
rin önümüzdeki 7-8 y›l içerisinde olufla-
bilecek ihtiyaçlar› do¤rultusunda ürün-
leri ortaya ç›kartmaya yönelik bir strate-
ji çal›flmam›z var. Önümüzdeki 10 sene-
den sonraki döneme haz›rlanacak flekil-
de bir strateji ortaya koymam›z gerekti-
¤ini düflünüyoruz. 3-5 y›l içerisindeki
potansiyel yurt içi ya da yurt d›fl› projeler
belirli. Onlar›n ötesinde ne olur, bu flir-
keti o duruma nas›l haz›rlar›z onun pe-
flindeyiz.
Burada da yeni bir konsept ortaya att›k;
“Home Market” diye. ‹ngilizce terim kul-
lanmaktan çok hofllanmamakla birlikte,
“Home Market” bu iki kelimeden daha
fazlas›n› ifade ediyor. Kullan›c› benim
alan›mda bir ihtiyaca sahip oldu¤u za-
man, ürün ya da FNSS olarak beni ilk s›-
raya koyuyorsa bu bizim için “Home
Market”tir. Burada kullan›c› taraf›ndan
çok iyi bilindi¤imiz pazarlardan bahsedi-
yoruz. Örne¤in Malezya’da ve Suudi
Arabistan’da bu durumday›z. Bu seviye-
ye ç›kmaya aday olan da birkaç ülke da-
ha var. Umar›z önümüzdeki birkaç y›ll›k
dönemde onlar› da “Home Market” ola-
rak adland›raca¤›z. Bu ülkelerde çok fa-
al pazarlama çal›flmalar›m›z devam
edecek.

Ümit BAYRAKTAR: Peki yeni dönemde

FNSS önceli¤i yurt içine mi yoksa 

yurt d›fl›na m› verecek?

Nail KURT: Her ikisine de. Geçmiflte ne
tamamen yurt içine ne de tamamen yurt
d›fl›na ba¤l› kalman›n çok sa¤l›kl› bir or-
tam olmad›¤›n› gördük. Belki ikisini de
yaflayan Türkiye’deki tek savunma sa-
nayisi firmas›y›z. ‹lk 10 y›l tamamen yurt
içine ba¤l›yd›k. Sonra yavafl yavafl ihra-
catlar bafllad›. ‹kisi ortak gitti ve en sa¤-
l›kl› dönemimiz ihracat›n ve yurt içi söz-
leflmelerin dengede gitti¤i dönem oldu.
Bunu 2001-2005 aras› olarak al›r›z. Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile
2'nci paket Z›rhl› Muharebe Arac› (ZMA)
sözleflmesi ve Malezya sözleflmesi. Bu
iki sözleflme üst üste bindi¤inde bütün
rekorlar› alt üst ettik. Sonras›ndaki dar
bo¤azda da y›ll›k 30-40 milyon dolar ci-
rolarda dolaflt›¤›m›z bir kaç y›l geçirdik.
fiimdi elimizde yaklafl›k 500 milyon do-
lar civar› toplam sözleflme var. Önü-
müzdeki bir kaç y›ll›k dönemde bunu
1,5-2 milyar dolarlara ç›karmam›z çok
olas› ki FNSS’nin elindeki sözleflme tu-
tar› hiçbir zaman 1 milyar dolar›n üzeri-
ne ç›kmad›. ‹lk projemiz 1 milyar dolar-
d›. 2005 döneminde Malezya ve SSM’nin
2’nci paket ZMA sözleflmelerinin üst üs-
te gelmesiyle de biri 300 di¤eri 350 ol-
mak üzere yaklafl›k 650 milyon dolara

ç›km›flt›k. Fakat burada 1 veya 2 proje-
den de¤il, muhtemelen 5 ya da 6 proje-
nin birlikte yürütülmesinden do¤acak
1,5-2 milyar dolarl›k bir ihtimalden bah-
sediyorum.
Geçen sene yaklafl›k 100 milyon dolar
ciroya ulaflt›k. Önümüzdeki dönemde
bu 130 milyon dolar› biraz geçebilecek.
Dolay›s› ile bir 4 y›ll›k aradan sonra tek-
rar 100 milyonun üzerine ç›kar duruma
geldik.
30 Ocak 2007’de SSM ile imzalad›¤›m›z
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü Projesi
sözleflmesi ile bafllayan bir yeni sözlefl-
meler dönemi aç›ld›. Akabinde 10 Mart
2009’da da Amfibi Z›rhl› Muharebe ‹stih-
kam ‹fl Makinesi (AZM‹M) Projesi’ni im-
zalad›k. Fakat bunlar›n sat›fla dönüflme-
sine daha zaman var.
FNSS, 2009 da dahil son 5 y›ld›r, çok
ufak çapl› iflleri saymazsak yüzde 100
civar›nda ihracatla yoluna devam ediyor.
Dolay›s› ile bir süre daha sadece ihra-
catla yolumuza devam edece¤iz gibi gö-
rünüyor.
Tabi bu arada yurt içindeki projeler de
birikmeye bafllad›. Özel maksatl› taktik
tekerlekli araçlar, hatta hava savunma
platformlar›, mühimmat tafl›y›c› araç gi-
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bi projelerin bir bölümünün bu sene içe-
risinde sonuçland›r›lmas›n› bekliyoruz.
FNSS bu projelerin hepsinde çok faal ve
iddial› olarak yer al›yor. Dolay›s›yla içe-
ride de ifllerin ço¤alaca¤› bir dönemin
geldi¤ini düflünüyoruz.
Fakat bu durum kesinlikle bizim d›flar›-
ya s›rt›m›z› dönece¤imiz anlam›na gel-
miyor. ‹hracat› artt›rma çal›flmalar›m›z
sürecek.

Ümit BAYRAKTAR: FNSS’nin

hâlihaz›rda yürüttü¤ü çal›flmalar 

kapsam›nda potansiyel ihracat

projelerinden bahsedebilir misiniz?

Nail KURT: Burada paletli araçlar öne
ç›k›yor. Halihaz›rda 10 tondan bafllayan
M113 ailesinden daha a¤›r platformlara,
yani 25-30 tonluk platformlara uzanan
ihaleler var önümüzde. Bunlar›n tam
göbe¤indeyiz. Biliyorsunuz AKINCI ZMA
(ACV-S) 18 ton’luk bir araç. Hâlihaz›rda
üzeri yok. fiimdi burada 25-30 tonlardan
bahsediyorum. Demek ki öyle bir ürü-
nümüz de olacak yak›n zamanda.

Ümit BAYRAKTAR: 2007 y›l›nda 

FNSS 35-40 ton civar›, hafif tank 

s›n›f›nda da de¤erlendirilebilecek 

bir z›rhl› platform üzerinde çal›flmaya 

bafllayaca¤›n› duyurmufltu. Bu çal›flmay›

bu kapsamda de¤erlendirebilir miyiz?

Nail KURT: Hafif tank da olabilir ama
flimdilik bununla ilgili bir pazar göremi-
yoruz. Ama böyle bir arac›n flasesi hafif
tank ihtiyac›na da çok rahat cevap vere-
bilir. Ama bunu proje baz›nda hafif tank
olarak alg›lamamak laz›m. Çeflitli hava
savunma platformlar›, Türkiye’deki mü-
himmat tafl›y›c› araç, yurt d›fl›nda bir ta-
k›m a¤›r kulelerin gerektirdi¤i daha a¤›r
ve büyük gövdelerden yola ç›karak böy-
le bir pazar›n olufltu¤unu söylüyorum.
Bunlar›n d›fl›nda, özellikle Orta Do¤u’da

6x6 ve 8x8 PARS arac› ile ACV-S’ye yö-
nelik çal›flmalar›m›z var. Yurt d›fl›nda
daha çok 8x8 PARS ra¤bet görse de
6x6’ya olan ilgi de az de¤il. Ama a¤›rl›k-
l› olarak ürün gam›m›z› 10 tondan 25,
belki bir ihtimal 30 tona kadar paletli
araçlar ile 6x6 ve 8x8 tekerlekli araçlar
oluflturuyor. Bu iki ana grupta 25 civa-
r›nda farkl› konfigürasyondan bahsedi-
yoruz. Paletlide tonaj fark› olan araçla-
r›n da devreye girmesiyle belki daha da
fazla olabilir.
Fakat ürünlerimizin d›fl›nda, müflteri-
lerden kabiliyetlerimize yönelik gelen
talepler de oluyor. Onlara da ilgisiz kal-
m›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Burada 

modernizasyon çal›flmalar›ndan m› 

bahsediyoruz?

Nail KURT: Evet, genelde modernizas-
yon. Öncelikle önemli bir müflterimiz
için yapt›¤›m›z modernizasyon iflinin
devam› var. fiu anda devam eden proje-
nin yaklafl›k yüzde 50 daha fazlas› ha-
cimde bir proje. Onu bu sene içerisinde
imzalama hedefimiz var. Yine Orta Do-
¤u’da çok büyük bir modernizasyon
projemiz var ki atefl gücü anlam›nda

çok iddial› araçlar isteniyor. Dolay›s› ile
çok pahal› bir ifl. Ona çok ciddi haz›rla-
n›yoruz. Onun da bu sene içerisinde im-
zalanmas›na yönelik çok ciddi iflaretler
var. Kuzey Afrika’da yine bir moderni-
zasyon iflimiz var. Görüflmelerimiz de-
vam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: FNSS, Seyyar 

Yüzücü Hücum Köprüsü ve AZM‹M gibi

projelerde, dünyada pek benzeri 

olmayan araçlar gelifltiriyor. Bu ürünler

kapsam›ndaki ihracat beklentimiz nedir?

Nail KURT: Beklentimiz var tabi ki. Ama
sadece ihracat beklentisi dolay›s›yla bu
ifllere soyunmufl de¤iliz. Öncelikle bu
ürünlere Türkiye’nin ihtiyac› var. Bir de
bunlar çok özel araçlar. Her ülkenin ih-
tiyaç duyaca¤› araçlar de¤il. Fakat ihti-
yaç ç›karsa kaç›rmay›z onu söyleyeyim.
Çünkü mevcut araçlardan, her yönden
çok daha üstün araçlar gelifltiriyoruz.
Fiyat avantaj›m›z da olacak. Hele ki Orta
Do¤u gibi bizim çok iyi bildi¤imiz pazar-
lar söz konusu olursa kimseye ifl kapt›-
raca¤›m›z› düflünmüyorum. Bu yüzden
benzer ürünleri kendileri de üretmifl
olan Fransa ve Almanya d›fl›ndaki bütün
kullan›c›lara sat›labilir.

RÖPORTAJ

22

Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009 www.milscint.com

FNSS, Suudi Arabistan'›n baflkenti Riyad'da kurulu olan MUC Al Kharj tesislerinde, bu ülkeye ait M113'lerin
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FNSS taraf›ndan modernize edilen Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne ait bir M113.
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Ümit BAYRAKTAR: ‹hracattan

bahsetmiflken, FNSS’nin ihracat 

stratejilerine de de¤inir misiniz?

Nail KURT: Uluslararas› ifllerde yabanc›
bir orta¤›m›z›n olmas›na çok s›cak bak›-
yoruz. Pazar›n gerektirdi¤i esnekli¤i
sa¤layamazsan›z, zaten ihracat diye bir
fley de olmaz. Örne¤in Malezya’da art›k
ana yüklenici olabilecek seviyeye gelen
bir orta¤›m›z var. ‹liflkinin bafllang›c›
böyle olmasa da o noktaya geldik. Suudi
Arabistan’da da bir alt yüklenicimiz var.
Yar›n bu iliflkinin de nereye gidece¤i, bir
ortakl›k m› olaca¤› veya onlar›n ana yük-
lenici olaca¤› bir ifl birli¤i mi olaca¤›n›
bilemeyiz. Onu müflteri dikte edecek.
Ama biz hepsine aç›¤›z ve her konuda
baflar›l› oldu¤umuzu bildi¤imiz için de
çok rahat›z. Olmaz diye bir fley yok bizim
dünyam›zda. Bir di¤er önemli ihracat
projemizde de o ülkenin kara kuvvetle-
rine ait bir tesisi tamamen biz iflletiyor
ve ürün ç›kart›yoruz. GO-CO (Govern-
ment Owned, Company Operated) mo-
deli olarak bilinen fakat ABD d›fl›nda
fazla uygulanmayan bir modeli biz bu
bölgede uyguluyoruz.
Art›k her ülke bir nebze olsun teknoloji
transferi istiyor, kuru kuruya mal almak
istemiyor. Türkiye, zaman›nda FMC’ye;
“Gel sen burada bir flirket kur, ben sen-
den do¤rudan alm›yorum.” demeseydi
bugün ZMA’dan bahsediyor, bu konular›
konuflabiliyor olur muyduk? Kesinlikle
hay›r. Çok do¤ru bir hareketti ki o za-
manlar, idealist genç mühendis yaklafl›-
m› ile Türkiye buna niye bu kadar para
veriyor diye düflünen bir sürü insan vard›.

Ben de benzeri flekilde düflünüyordum.
Ama aradan geçen y›llar çok fley ö¤reti-
yor insana. Her fleyin bir bedeli var. Bafl-
lang›ç noktan›z var. S›f›rdan bafllaman›n
bedeli çok yüksek. Bunu baz› ülkeler
ödemifl. ‹steyen bu bedeli ödemek zorun-
da. 5-10 milyon dolar lisans bedeli ile al›-
nabilen ürünlere bu ülkeler onlarca y›l
yat›r›m yapm›fl, yüz milyonlarca dolar
harcayarak o seviyeye gelmifller.

Ümit BAYRAKTAR: Yurt d›fl›ndan 

yurt içine geçelim arzu ederseniz. 

Haz›r ifl birliklerine de¤inmiflken, 

ASELSAN ile birlikte yürüttü¤ünüz 

Uzaktan Komutal› Kule (UKK) projesi

kapsam›ndaki çal›flmalar›n›z ve 

hedefleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?

Nail KURT: fiimdi öncelikle ürün gam›
baz›nda konuflulursa, FNSS araç üreti-
cisi ama kule çözümleri de var. Bir kes-
kin niflanc› kulemiz var. Dünyadaki gidi-

flata bakt›¤›n›zda, uzaktan komutal› ku-
lelerin de ciddi ciddi pazardan pay al-
maya bafllad›¤›n› görüyorsunuz. Bura-
daki ürün say›s› çok fazlalaflt›. Buna ka-
y›ts›z kalamazd›k. Birtak›m çal›flmala-
r›m›z zaten vard›. Bununla birlikte, Tür-
kiye’deki savunma sanayisi firmalar› ile
ortakl›klar yapma gibi bir vizyonumuz
ve stratejimiz var. Bu noktada ASEL-
SAN’la stratejilerimiz örtüflünce gözü-
müzü k›rpmadan bu ifle girdik. Bu pro-
je, FNSS’nin savunma sektörümüze ör-
nek olma vizyonu ve SSM’nin son dö-
nemdeki vizyonu ile de örtüfltü. Bir ifl
birli¤inin vazgeçilmez unsurlar› olan
görev paylafl›m› ve kabiliyetlerin birlefl-
mesi ile bir sinerjinin yakalanmas› un-
surlar› da denk geldi. ASELSAN’›n elek-
tronik ve komuta-kontrol sistemleri ko-
nusundaki alt yap›s› ile FNSS’nin meka-
nik ve araç üstü sistemlerdeki enteg-
rasyon bilgisi birbirini tamamlad›. Bu
nedenlerden dolay›, ekonomik aç›dan
çok rahat olmad›¤›m›z bir dönemde
gündeme gelse de böylesi bir ifl birli¤i
için tereddüt dahi etmedik. 
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Asl›na bakacak olursan›z ASELSAN’›n
da kuleler konusunda kendi çal›flmala-
r› var. Bu konuda bize gelmeyebilirler-
di. Fakat onlar›n da FNSS ile stratejile-
ri örtüfltü diye düflünüyorum. ‹fl birlikle-
ri için sizin arac›l›¤›n›zla kendilerine bir
kez daha teflekkür ediyoruz.
Bu ortak ürün gelifltirme çal›flmas› kap-
sam›nda öncelikli hedefimiz yurt d›fl›,
yani ihracat. UKK ortaya ç›k›p, birkaç
gösterimi de yap›ld›ktan sonra, sistemi
çok sevecek müflteriler biliyoruz.
Bizim, belki de zorunluluktan kaynakla-
nan çok kuvvetli bir pazarlama kabiliye-
timiz var. Bundan sadece ASELSAN de-
¤il di¤er firmalar›m›z da yararlanabilir.
Yeri gelmiflken belirtmekte yarar var;
FNSS’nin takip etti¤i projeler içerisinde
yer alabilecek yerli sistem ve çözümle-
rimizi revize ediyoruz. Bunu SSM’ye de
iletece¤iz. Burada büyük bir ihracat im-
kân›ndan bahsediyoruz. Sadece FNSS

ad›na de¤il. Biz bir araç satt›¤›m›zda,
telsizinin ya da gece görüfl sisteminin
ASELSAN olmas›n› istiyoruz, ama her
zaman olmuyor. Özellikle baz› ürünlere
müflteri kendi karar veriyor. Bu durum-
da yapabilece¤imiz bir fley yok ama her
fleye ra¤men biz bast›r›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde

FNSS’nin Ar-Ge’ye sanki daha fazla 

a¤›rl›k verdi¤ini görüyoruz. Sektördeki

Ar-Ge çal›flmalar›nda görev alabilecek

kabiliyette çok say›da personeli ekibinize

dahil ettiniz. Bu paralelde Ar-Ge 

çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?

Nail KURT: Öncelikle flunu söylemeli-
yim: En iyi oldu¤umuz dönemde de en
kötü oldu¤umuz dönemde de bütçenin
mutlaka bir k›sm›n› -ki yaklafl›k ortala-
ma yüzde 5’e tekabül eder- hep Ar-
Ge’ye ay›rd›k. Türkiye’de Ar-Ge’den
bahsedilmeyen dönemlerde de bu böy-

leydi. Burada mutlaka bir gelifltirme, iyi-
lefltirme çal›flmas› yap›l›rd›. Müflteri ol-
sun olmas›n, proje ile ba¤lant›l› olsun
olmas›n, mutlaka 3-5 milyon dolar
FNSS’de Ar-Ge’ye ayr›l›r.
Yeni projelerde mühendislik alt yap›s›-
n›n çok sa¤lam bir zemine oturmas› için
kal›c› bir tak›m yat›r›mlar yap›yoruz. Sa-
dece tasar›mla u¤raflan 100 civar› mü-
hendisimiz ve teknik eleman›m›z bunun
bir belirtisi zaten. Di¤er bölümlerden bu
çal›flmalara destek olan elemanlar›
saym›yorum. fiu anda FNSS’nin kadrosu
içerisindeki mühendislerin oran› son
derece yüksek.
Tabi Ar-Ge derken Savunma Sanayii
Müsteflar›m›z›n tabiriyle biraz “gelifltir-
me” k›sm›na a¤›rl›k vermifl durumda-
y›z. Bu iflimizin tabiat›ndan kaynaklan›-
yor. Çünkü biz yeni malzemeler icat et-
mek için araflt›rma yapma durumunda
de¤iliz.
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‹çinde bulundu¤umuz yeni dönemin ge-
tirdi¤i tabi baz› zorluklar da yok de¤il.
Bu hem çok zevkli hem de bizlere büyük
sorumluluk yükleyen bir dönem.
SSM’nin ortaya koydu¤u vizyon do¤rul-
tusunda yurt içi gelifltirme projelerinin
yürütülüyor olmas› bir kere herkese bü-
yük bir sorumluluk yüklüyor. E¤er Tür-
kiye’de uzun vadeli bir savunma sanayi-
si flirketi iseniz bunun bilincinde olarak
davranman›z laz›m ki FNSS’nin bunun
bilincinde oldu¤una dair hiçbir soru ifla-
reti olmamal›.
fiimdi, bu do¤rultuda SSM’nin sergiledi¤i
irade gerçekten çok önemlidir. Bütün
risklerine ra¤men yurt içi gelifltirme pro-
jelerine a¤›rl›k verilmesi bizlere de yeni
bir dönemin penceresini açt›. Bu döneme
en iyi uyum sa¤layan firmalar baflar›l›
olacak ve çok daha uzun bir süre sektöre
hizmet edecektir. Bunun ilk belirtisini,
çok riskli bir proje olmas›na ra¤men Sey-
yar Yüzücü Hücum Köprüsü’nde gördük.
AZM‹M yine bu aç›dan önemlidir. Her ne
kadar alamad›ysak da tank projesi de bu-
nun bir belirtisidir. FNSS’nin ortaya koy-
du¤u irade ve fizibilite sonuçlar›ndan yo-
la ç›k›larak tank projesinin gerçekleflti¤i-
ni de gururla söylüyorum. Bu noktaya
gelinmesinde FNSS’nin katk›s›n› en iyi
bilen yine SSM’dir.
Biliyorsunuz önümüzde yeni projeler
var. Onlarda da yurt içi gelifltirme önce-
likli gidiyor. Tabi burada bu politikan›n
uygulamaya konmas› bir sürü aksakl›k-
lar› da beraberinde getirecektir. Yurt içi
gelifltirme modeli fikriyle bafllat›lan ba-
z› ifllerin ne kadar yurt içi gelifltirme, ne
kadar yerli oldu¤u tart›fl›l›r ürünler or-
taya ç›kartmas› da olas›d›r. Fakat bu bi-
zi yolumuzdan al›koymamal›. Türkiye bu
do¤rultuda gitmeli.
Bu noktada flunu vurgulamakta yarar
var. Örne¤in FNSS, geçen süreçte,
özellikle ilk 10 y›l›nda öyle bir yol ald›
ki, yerlilefltirme anlam›nda, neredeyse
ulaflabilece¤imiz en üst seviyeye gel-
dik. Art›k yüzde tek hanelerle ifade
edebilece¤imiz iyilefltirmelerden bah-
sedebiliriz. Yani biz bir arac› 7 sene ön-
ce üretseydik ne kadar yerli olacaksa,
bugün belki yüzde 3-5 üstüne ç›kabili-
riz. Bugün, ürüne ba¤l› olarak en fazla
yüzde 70’lere ç›kabiliriz. Çünkü alü-
minyum z›rh veya çelik z›rh Türkiye’de
üretilmiyor. Transmisyon yok, motor
yok. fiimdi bunlar› göz önünde bulun-
durursan›z belli yüzdenin üzerine ç›k-
man›z mümkün de¤il.
Bu yeni dönemin baflka zorluklar› da
var: Çok ürün, az say›da üretim. Bu du-

rum operasyonel anlamda da çok de¤i-
flik bir yap› gerektiriyor. Modüler ve hi-
yerarflik yap›lanmaya çok fazla prim ta-
n›mayan bir ortam. Organizasyonun da-
ha yatay olmas›na ihtiyac›n›z var.
Organizasyon olarak da al›nacak ifllerle
ba¤lant›l› bir de¤iflim süreci içerisinde-
yiz. Yeni elemanlar›m›z› buna göre al›-
yoruz. Otomotiv tasar›m› a¤›rl›kl› genç-
lere öncelik tan›yoruz. Bu süreç böyle
devam edecek.
Yurt içerisinde gelifltirece¤iniz her ürün
yurt d›fl›nda sizi ayr› bir yere götürür.
Dolay›s›yla, gelifltirece¤imiz ürünlerin
kesinlikle bir yabanc› ba¤lant›s› olma-
mas› konusunda veya bu ba¤lant›n›n ti-
cari anlamda s›n›rl› kalmas› konusunda
bir saplant›ya da sahibiz.

Ümit BAYRAKTAR: Gelifltirilecek ürünün

yabanc› ba¤lant›s›ndan söz aç›lm›flken,

konuyu PARS’a getirmek istiyorum. 

Benzeri bir durum PARS’›n gelifltirilme

sürecinde yok mu?

Nail KURT: PARS gibi bir araç ailesi fik-
ri, flirket içerisinde 90’l› y›llar›n sonunda
konuflulmaya baflland›. Hemen hareke-
te geçildi ve 2003’te ortaya araç ç›kt›. ‹lk
müflteri testleri de 2004’te yap›ld›.
O süreçte stratejimiz flunu öngörüyor-
du; ürün fazlalaflmas›. Ayr›ca paletli
araçlarla birlikte tekerlekli araçlar ga-
m›na geçmeyi de öngörüyordu. Bu do¤-
rultuda tek bir ürüne ba¤l› kalmaktansa
bir ürün ailesi üzerinde çal›flmaya karar
verdik. Tek bir ürüne ba¤l› kal›rsak
müflteriye seçenek ve esneklik sa¤laya-
mayacakt›k. Bu yüzden 4x4’ten 10x10’a
kadar modüler bir araç ailesi üzerinde
görüfl birli¤ine vard›k. Gerçi bugün 4x4
ve 10x10’un biraz kadük kald›¤›n› düflü-
nüyorum. 6x6 ve 8x8’in bir aile olmas›
çok daha mant›kl›ym›fl gibi görünüyor.

Ama o zaman kapsam› genifl tutal›m di-
ye düflünmüfltük. Bu paralelde, bir tasa-
r›m firmas› olan GPV’nin görüflleri bi-
zimle örtüflüyordu ve ifl birli¤ine aç›kt›-
lar.  Kavramsal tasar›m›n görünen tek-
nik üstünlüklerinin yan›nda firma yetki-
lilerinin esnek bak›fl› da bu ifl birli¤i üze-
rinde etkili oldu. Biz de elimizi kolumu-
zu ba¤layacak bir iliflkiye girmek istemi-
yorduk zaten. Bu teknik iliflkinin uzun
süre devam edece¤ini düflünüyorduk
ama süreçler öyle geliflti ki FNSS, ister
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Geçmiflten
Bugüne FNSS   
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n 
kuruluflundan hemen sonra Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
ele ald›¤› ilk büyük proje olan paletli 
z›rhl› muharebe araçlar›n›n Türkiye’de
üretilmesi çal›flmalar› paralelinde, 
ABD’li FMC Corporation ile Nurol Grubu
ortakl›¤›yla 1988’de FMC-Nurol Savunma
Sanayii A.fi. (FNSS) kuruldu. Anlaflmaya
göre, FNSS’nin yüzde 51’i FMC’ye, yüzde
49’u ise Nurol Grubu’na aitti. 
‹lerleyen süreçte FMC’nin yerini 1997
y›l›nda, yine ABD’li United Defense ald› 
ve FMC’nin devreden ç›kmas›na istinaden
al›nan bir kararla, firman›n FMC-Nurol
Savunma Sanayii A.fi. olan ad› da 
FNSS Savunma Sistemleri A.fi. olarak
de¤ifltirildi. 2005 y›l›nda ise United
Defense’nin yerini, firmay› bünyesine
katan ‹ngiliz savunma devi BAE Systems
ald›. BAE Systems’in devreye girmesinden
hemen önce yap›lan hisse devriyle de
FNSS Savunma Sistemleri A.fi. 
bugünkü ortakl›k yap›s›na kavufltu 
ve Nurol Grubu’nun ortakl›ktaki pay›
yüzde 51’e ç›kt›.

FNSS üretimi AKINCI ZMA temelli z›rhl› kurtarma 
ve bak›m arac› (ACV-S TLC)
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istemez GPV’nin çok ilerisine geçti ve
iliflkimiz flu anda en az seviyede.
Bu ürünün ihracat baflar›s› da olsun is-
tiyorduk. Çünkü bafllang›çtaki 10-15 y›l
lisans alt›nda üretim yapm›fl bir firma-
y›z. ‹hracat söz konusu oldu¤unda, ne
kadar baflar›l› olursa olsun, lisanl› bir
ürünle yaflanan zorluklar› kimse bizim
kadar iyi bilemez. Dolay›s› ile bu konu
bizim için ayr› bir öneme sahip. PARS
buna bir örnektir. Bir teknolojik ifl birli¤i
anlaflmas› ile bafllam›flt›r. Fakat zaman
içerisinde teknolojik anlamda ifl birli¤i
yapt›¤›m›z GPV firmas›n›n bizim için ye-
tersiz oldu¤unu görüp kendi tasar›m›-
m›z› ortaya ç›karm›fl olmaktan mutlu-
yuz. GPV ile anlafl›p gelifltirdi¤imiz ilk
ürünün testlerine bafllad›¤›m›zda, tat-
min olmad›¤›m›z bir sürü fley gördük.
‹lerleyen süreçte yap›lan her müflteri
testinden sonra arac› biraz daha gelifl-
tirdik. Öyle noktalara geldik ki flu anda
d›fl görünüflü benzetenler olabilir, fakat
tasar›m anlam›nda, ilk bafltaki araçla
süspansiyon sistemi d›fl›nda bir benzer-
li¤i kalmad›.
Art›k PARS 6x6 bafllang›çtakinden çok
farkl› bir araç. Home Market’lerimizde
takip etti¤imiz ihaleleri almay› baflara-
bilirsek, 8x8 de çok farkl› olacak.

Ümit BAYRAKTAR: PARS’›n yurt d›fl›ndaki

testleri hakk›nda da bilgi alabilir miyiz?

Nail KURT: Biliyorsunuz ilk testler
2004 y›l›nda Malezya’da yap›ld›.
PARS’›n ilk 8x8 prototipi otomotiv an-
lam›nda çok baflar›l› bir s›navdan geç-
ti. Orada bir aksilik de yaflad›k. Bir k›-
sa devre yüzünden motor bölmesinde
ufak çapl› bir yang›n ç›kt› ve testleri
b›rakmak zorunda kald›k. Fakat o ana
kadar olan otomotiv performans›n›n
etkisi ile rakiplerimiz Patria ve Gene-
ral Dynamics’e ba¤l› MOWAG ile bir-
likte k›sa listeye kalmay› baflard›k.
Bunu flöyle de¤erlendirmek gereki-
yor; PARS ilk prototipi ile Patria ve
MOWAG gibi rakiplerinin kendilerini
kan›tlam›fl araçlar›yla k›sa listeye kal-
d›. Bu, kim ne derse desin inan›lmaz
bir baflar›yd›. O ihale gerçekleflmedi
fakat flekil de¤ifltirdi. fiu anda yak›n-
dan takip ediyoruz.
Ondan sonra PARS 8x8, 2008 yaz›n›n
bafl›nda Birleflik Arap Emirlikleri’nde
bir teste kat›ld›. O s›rada arac›n flaft
sisteminde bir de¤ifliklik yapm›flt›k ve
yeni sistemin çöl s›ca¤›nda çok iyi ça-
l›flmad›¤›na dair bir izlenim elde edil-
di ilk denemelerden. Ard›ndan baz›
teknik düzenlemeler yapt›k ve araç

2008 yaz›nda tekrar test edildi. Müfl-
terinin yorumlar› paralelinde muhte-
flem bir sonuç elde etti¤imizi söyleye-
bilirim. Abu Dabi’de düzenlenen IDEX
2009 fuar›nda da bu sonucun etkisini
sizler de yerinde gözlemlediniz. Bu
test sayesinde çok iddial› bir konuma
geldik Birleflik Arap Emirlikleri’nde.
Fakat projenin sonuçland›r›lmas› bi-
raz daha zaman alacak gibi görünü-
yor. Ama peflini b›rakmayaca¤›z. Çün-
kü askeri projeler uzun soluklu sü-
reçler gerektiriyor. Bak›n Malezya’da
2002 y›l›nda bafllat›lan projenin test-
leri 2004 y›l›nda bafllad›. Bugün 2009
y›l›nday›z. Projenin 2010 y›l›nda ger-
çekleflebilece¤inden bahsediyoruz,

belki 2011’de gerçekleflecek. Fakat
alt›n› çizerek söylüyorum, Abu Da-
bi’de testler aç›s›ndan çok baflar›l› bir
sene geçirdik.
Bu sürecin baflka yans›malar› da oldu.
Gelecek y›l içerisinde Orta Do¤u’daki
bir müflterimiz teste istiyor PARS
8x8’i. Tabi bu testlerin her biri, müflte-
rinin geri beslemeleri paralelinde bi-
zim geliflmemiz, arac› iyilefltirmemiz
aç›s›ndan çok önemlidir. Sürekli
olumsuz yönlerini aray›p düzeltiriz.
Bunlar gerçekten çok zor testler. Tür-
kiye flartlar›nda yapabilece¤iniz test-
ler de¤il. Gölgede 50-55 dereceyi bu-
lan çöl flartlar›nda, kayal›k nehir yata-
¤›nda arac› test ediyorsunuz. Hatta
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arac› sizden al›p kendileri kullan›yor-
lar. Olabilecek her türlü probleme
aç›k bir flekilde bu testleri geçiriyorsu-
nuz. Bu testler ayr›ca, bizim için ger-
çek anlamda arac›n do¤rulanmas› an-
lam›n› tafl›yor. Bu yüzden bu testleri
de dört gözle bekliyoruz.
Tabi bu arada Türkiye’yi ilgilendiren
süreçler de ilerliyor. PARS 8x8 alt ya-
p›s› üzerine kurulmufl olan Seyyar Yü-
zücü Hücum Köprüsü çok ciddi kalifi-
kasyon testlerinden geçecek. 2010 y›-
l›nda onlar› da beraber görece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: Hâlihaz›rda PARS’›n

kaç tane prototipi var?

Nail KURT: fiimdilik 2 tane var: 6x6 ve
8x8. ‹kinci bir 6x6 üzerinde çal›fl›yoruz.
Önümüzdeki y›l bir ikinci 8x8’de ola-
cak. Bunlar arac›n de¤iflik versiyonlar›
olacak. Her müflterinin farkl› istekleri
oldu¤undan burada bir konfigürasyon
sabitleme söz konusu de¤il. Alt yap›la-
r› ayn› kalsa da yeni araçlar›n üst yap›-
lar› çok farkl› olacak. Hatta görüntü bi-
le de¤iflebilir. Çok de¤iflik silah sis-
temleri isteniyor. Zaten sadece silah
sistemini de¤ifltirerek bile arac› çok
farkl› hale getiriyorsunuz. Dolay›s› ile
ayn› alt yap› üzerine farkl› araçlardan
bahsediyoruz ço¤u sistemde. Yani
PARS derken tek bir konfigürasyondan
bahsetmiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sektörde KOB‹’lerin

en sevdi¤i firmalardan birisiniz. 

Belki de en sevdikleri firmas›n›z. 

Çünkü verilebilecek bütün ifllerde 

alt yüklenici kullanma gibi bir 

yaklafl›m›n›z var. Bu paralelde biraz da

FNSS’deki alt yüklenicilik yaklafl›m›ndan

bahseder misiniz?

Nail KURT: FNSS’de gördü¤ünüz her
fleyi 320 kifli ile yap›yoruz. Yurt d›fl›n-
daki çal›flanlar›m›zla birlikte, flimdi
bile 500 kifliyiz. Ancak e¤er bahsetti-
¤im projeler olur ise bu seviyede ka-
lamay›z. Ama yine de personel sevi-
yemizi asgari düzeyde tutmak gibi bir
hedefimiz var. Stratejimizin bir par-
ças› bu.
fiu anda görev yapan ve “çekirdek
ekip” diye tabir etti¤imiz personel çok
fazla artmayacak. ‹fl hacminin kal›c›
olmad›¤›n›, de¤iflken oldu¤unu çok iyi
biliyoruz. Bu anlamda da baz› politi-
kalar gelifltiriliyor. Bu da haliyle flunu
gerektiriyor: Daha fazla alt yüklenici.
Bu noktada sadece KOB‹’lerle de¤il
daha büyük firmalarla da ifl birli¤ine
gidebiliriz. Bu bize bir esneklik geti-
recek.
Bir de art›k gelifltirme dönemindeyiz.
FNSS olarak art›k sadece parça üre-
ten alt yüklenici istemiyoruz. Bize
mühendislik anlam›nda tasar›m kabi-
liyetine sahip, sadece üretimde de¤il,

bu taraftaki yükümüzü de paylaflabi-
lecek alt yükleniciler gerekiyor. Zaten
sanayi de böyle geliflir.

Ümit BAYRAKTAR: Nail Bey, son olarak

eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Nail KURT: FNSS lisans alt›nda bir
ürün üreterek yola ç›kt›. ‹lk 10 y›ll›k
süreçte Türkiye ve ihracat pazarlar›
için gelifltirdi¤imiz 20’nin üzerindeki
de¤iflik ZMA konfigürasyonu sayesin-
de FNSS’de ciddi bir mühendislik alt
yap›s› olufltu. Bu sa¤lam zeminin ver-
di¤i güvenle 20’nci yafl›m›zda geldi¤i-
miz noktada ise müflterilerimizin ta-
lep etmifl oldu¤u çok karmafl›k kara
sistemlerini özgün olarak tasarl›yor,
üretiyor ve entegre lojistik destek ve-
riyoruz. Bu süre içerisinde “Türki-
ye’nin ilk savunma sistem ihracat›”,
“Türkiye’nin tek seferde en büyük sa-
vunma sistem ihracat›”, “sektörde ki-
fli bafl›na en yüksek ciro”, “en yüksek
yerli oran” gibi sektörün çok önemli
“ilk”lerine imza att›k, birçok konuda
sektör öncüsü olduk. Yan sanayimizi
beklentilerin çok ötesinde gelifltirdik.
Tüm bunlar›n ülkemize kazand›rd›¤›
katma de¤er ile hakl› olarak gurur
duyuyor ancak daha fazlas›n› yapmak
ve FNSS’nin çizgisini daha da ileri gö-
türmek için gece-gündüz demeden
çal›fl›yoruz.
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Birleflik Arap Emirlikleri'nde çöl flartlar›nda test edilen PARS 8x8, FNSS'nin yüzünü kara ç›karmad›.
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Eskiden ç›karma birliklerinin 

ilerlemesini kolaylaflt›rmak amac›yla

deniz topçusu taraf›ndan icra edilen

bombard›mandan ibaret olan 

kara taarruz görevi, seyir füzelerinin

yayg›nlaflmas› ve kara hedeflerine 

taarruz kabiliyeti kazand›r›lan güdümlü

mermilerin envantere al›nmas› 

ile farkl› bir boyuta tafl›nm›flt›r.

Günümüzde k›y› sular›nda

konuflland›r›lan donanma unsurlar›ndan

beklenen, taktik oldu¤u kadar stratejik

hedefleri de atefl alt›na almakt›r.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.comMM 40 Block 3 Exocet
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Eldeki tüm veri-
ler, gelece¤in de-
niz operasyonlar›n›n k›-

y› sular›nda gerçekleflece¤ini
göstermektedir. 2000’li y›lla-
r›n bafllar›nda kendini güçlü
bir flekilde hissettirmeye
bafllayan bu geliflme, geçmifl
dönemlerde uluslararas› ilifl-
kiler literatürünün önemli bir
kavram› olan, ancak bir süre-
dir unutulmufl görünen Gun-
boat Diplomacy’nin de yeni-
den gündeme gelece¤inin bir
iflaretidir.
Gunboat Diplomacy, temel
olarak bir devletin kendi ulu-
sal ç›kar ve politikalar› do¤rul-
tusunda has›m devleti deniz-
den ablukaya almas›na dayan-
maktad›r. Donanma unsurla-
r›n›n has›m devletin k›y›lar›nda
konuflland›r›laca¤› böyle bir

operasyonda,
ço¤u zaman s›-
cak çat›flmaya gir-
meden sorunlar çözüle-
bilmektedir. Ancak ifllerin
ters gitmesi ihtimaline karfl›
da her zaman haz›rl›kl› olmak
gerekmektedir.

Donanma Topçusu
Önemini Koruyor
Donanma unsurlar›n›n yer
alaca¤› olas› bir s›cak çat›fl-
mada, karadaki hedeflere
karfl› kullan›labilecek silah
sistemleri içerisinde akla ilk
gelen gemi toplar›d›r. 1686
y›l›nda Frans›z Donanma-
s›’n›n Osmanl› hâkimiyetin-

deki Cezayir’e gerçeklefltir-
di¤i taarruz, gemi toplar›n›n
karadaki hedeflere karfl› et-
kili olarak kullan›ld›¤› ilk ör-

nek olarak tarihe geçmifl-
tir. Bu taarruz s›ras›n-

da, ilk defa gemi üze-
rinde konuflland›-
r›lm›fl havanlar

kullan›lm›flt›r. Her ne
kadar etkisi tart›fl›lsa da, söz
konusu harekât, donanma
operasyonlar›nda yepyeni bir
dönem açm›flt›r. Zira izleyen
dönemde geliflen teknolojiye
paralel olarak gemi konufllu
toplar sürekli yeniliklere tabi
tutulmufl ve etkinli¤ini günü-
müze dek sürdürmüfltür.
Top sistemlerinin basitlik,
bak›m / kullan›m kolayl›¤› gi-
bi birçok art›s› mevcuttur.
Ayr›ca hedefe gönderilen

mühimmat›n maliyeti anla-
m›nda da top sistemlerinin
avantajlar› oldu¤u bilinmek-
tedir. Menzil sorunu ve mü-
himmat›n etkisi nedeniyle
genel olarak taktik hedeflere
karfl› kullan›lan gemi toplar›,
a¤›rl›kl› olarak ç›karma bir-
liklerinin ilerlemesini kolay-
laflt›rmak amac›yla yap›lan
kara bombard›man›nda kul-
lan›lmaktad›r. Ancak, k›y› fle-
ridinde yer almas› durumun-
da stratejik hedefleri de atefl
alt›na alabilmektedirler.
‹ngiliz Kraliyet Donanma-
s›’n›n Falkland Adas›’nda
bulunan hava liman›na ger-
çeklefltirdi¤i baflar›l› taarruz,
donanma topçusunun stra-
tejik hedeflere karfl› kulla-
n›ld›¤› bir örnektir. Bu alan-
daki bir baflka örnek ise, 
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Denizden Gelen Tehdit: 
Kara Taarruz

Sistemleri



Birinci Körfez Savafl› s›ras›n-
da Amerikan Donanmas›’n›n
Iowa s›n›f› USS Missouri (BB
63) ve USS Wisconsin (BB 64)
isimli emektar savafl gemi-
lerinin, baflkent Kuveyt ve
Failaka Adas›’ndaki hedefle-
re yönelik gerçeklefltirdikleri
kara bombard›man›d›r. Olas›
bir amfibi harekât› kolaylafl-
t›rma amac›yla yap›lan bom-
bard›manda, gemilerin sahip
olduklar› 406 mm’lik (16
inch) devasa Mark 7 toplar›
kullan›lm›flt›r. Her ne kadar

savafl süresince müttefik
güçler taraf›ndan büyük çap-
l› bir amfibi taarruz gerçek-
lefltirilmese de, Irakl›lar’da
böyle bir taarruz olabilece¤i
beklentisinin oluflturulmas›
ve baz› Irak tümenlerinin
olas› bir ç›karmaya karfl› sa-
hil kesimlerine yönelmesi,
bombard›man›n baflar›s›n›
gösteren verilerdir.
Günümüzde birçok donan-
ma, kara bombard›man› ya-
pabilecek gemi toplar›n› en-
vanterde tutmay› sürdür-

mektedir. ‹ngiliz Mk 8, Ame-
rikan Mk 45, ‹talyan Oto Me-
lara 127/54C, Frans›z Mode-
le 68 ile Rus AK-100 ve AK-
130 toplar›, bu kapsamda
akla gelen ilk örneklerdir.
Ancak gerek mühimmat, ge-
rekse silah sistemi olarak
gemi toplar› alan›nda birçok
Ar-Ge çal›flmas›n›n yap›ld›¤›
da gözlerden kaçmamakta-
d›r. Yap›lan çal›flmalar›n or-
tak noktas›n› menzil ve isa-
bet oran›n›n artt›r›lmas› tefl-
kil etmektedir.

Hedef 150 km
‹talyan Oto Melara firmas›n›n
127/64 hafif topu ve söz ko-
nusu topta kullan›lmak üzere
gelifltirilen 120 km menzilli
GPS güdümlü Volcano mü-
himmat› bu çal›flmalardan
birisidir. Hâlihaz›rda Alman-
ya, kara taarruz görev tan›-
m›na sahip F 125 s›n›f› firka-
teynlere entegre edilmek
üzere, 127/64 hafif topundan
siparifl vermifltir. Toplam de-
¤eri 70 milyon avro olan sipa-
rifl, 4’ü infla edilecek gemile-
re, 1 adedi ise e¤itim amaçl›
olarak karadaki tesise monte
edilmek üzere, toplam 5 adet
topun tedarikini kapsamak-
tad›r. Deniz topçusu alan›nda
dikkat çeken bir di¤er çal›fl-
ma, Amerikan Donanma-
s›’n›n Zumwalt s›n›f› DDG-
1000 kara taarruz muhrip
program›na paralel olarak
yürütülen geliflmifl top siste-
mi (Advanced Gun System /
AGS) ve GPS güdümlü uzun
menzilli kara taarruz mermi-
si (Long Range Land Attack
Projectiles / LRLAP) prog-
ramlar›d›r. Söz konusu çal›fl-
ma kapsam›nda; 155 mm’lik
namlu çap›na sahip olan
AGS’nin, LRLAP mermisi ile
83 deniz mili (150 km) uzak-
l›kta yer alan düflman unsur-
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Türk Donanmas›'n›n envanterinde de
yer alan Mk 45 topu

Amerikan Donanmas›'n›n Zumwalt s›n›f› DDG-1000
kara taarruz muhrip program›na paralel olarak
gelifltirilen AGS'nin temsili resmi
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lar›n› atefl alt›na alabilmesi
hedeflenmektedir. Proje kap-
sam›nda Haziran 2005’de ya-
p›lan testlerde, 59 deniz mili
(105 km) uzakl›ktaki bir hedef
baflar›yla imha edilmifltir.
Dakikada 10 at›fl yapabilmesi
hedeflenen sistem, namlu
bafl›na dakikada 2 at›fl yapa-
bilen karada konufllu 155
mm’lik bir bataryan›n (6
namlulu) görevini tek bafl›na
icra edebilecektir. AGS /
LRLAP ikilisinin, 2014 y›l›nda
tam operasyonel hale gelme-
si beklenmektedir.

Güvertedeki Panzer
Bu alanda yap›lan çal›flma-
lardan en ilginci, Aral›k 2002
tarihinde dünyan›n en gelifl-
mifl 155 mm’lik kunda¤› mo-
torlu top sistemlerinden biri
olan PzH 2000’nin, test
amaçl› olarak Alman Donan-
mas›’n›n F 124 s›n›f› Ham-
burg f›rkateynine geçici ola-
rak monte edilmesidir. HDW
önderli¤inde gerçeklefltirilen
ve MONARC (Modular Naval
Artillery Concept) olarak ad-
land›r›lan projede, Alman
Kara Kuvvetleri’nde kullan›-
lan Pzh 2000’nin kule ve silah
sistemi, esasen Oto Melara
üretimi 76 mm’lik top için ay-
r›lm›fl olan f›rkateynin ön gü-
vertesine yerlefltirilmifltir.
Buradaki amaç, yeni bir silah
sistemi gelifltirmenin mas-
raflar›na ve zaman kayb›na
girmeden, kendini kan›tlam›fl
kara konufllu bir sistemin
baflka bir kuvvet taraf›ndan
da kullan›labilece¤ini göster-
mektir. Proje deneysel
amaçl› yap›lm›fl olsa da, böy-
le bir düflüncenin uygulana-
bilirli¤ini kan›tlamas› aç›s›n-
dan önem tafl›maktad›r.
Günümüzde gemi toplar› ala-
n›nda yap›lan en devrimsel
çal›flma ise, Amerikan Do-
nanmas›’n›n öncülü¤ünde
gelifltirilen elektromanyetik
rayl› top (Electromagnetic
Rail Gun)’d›r. Temel olarak
sistem, patlay›c› içermeyen
bir merminin, elektrik enerji-
si kullan›larak hipersonik
olarak tabir edilen çok yük-

sek h›zlara (ses h›z›n›n 7 kat›
gibi) ulaflt›r›lmas›na ve hede-
fin merminin h›z›ndan kay-
naklanan kinetik enerji ile
yok edilmesine dayanmakta-
d›r. K›yaslama yapacak olur-
sak, günümüzün 127 mm
54/62 kalibrelik gemi toplar›-
n›n mermileri ortalama 800
m/sn h›z ile yol al›rken, bura-
da söz konusu olan 2500
m/sn ve daha üzeri h›zlard›r.
Amerikan Donanmas›, Ocak
2008’de ilk testleri gerçek-
lefltirmifltir. Hedeflenen da-
kikada 10 at›fl yapabilecek bir
sistemin, yaklafl›k 400 km
uzakl›ktaki hedefleri yok et-
mesidir. Halen gelifltirme
aflamas›nda olan elektro-

manyetik rayl› top teknoloji-
sinin, en erken 2020’li y›llar›n
bafllar›nda haz›r olaca¤› de-
¤erlendirilmektedir.

Katyufla’n›n 
Torunlar›
Donanma topçusunu ele ald›-
¤›m›z bu makalede, bir pa-
rantez açarak gemi konufllu
topçu roketlerinden de k›saca
bahsetmemiz yerinde olacak-
t›r. Topçu roketleri, cephenin
k›r›lmak istenen noktas›nda
k›sa bir süre içinde yüksek
atefl yo¤unlu¤u sa¤layan bir
taarruz silah›d›r. Sistemin
donanma gemilerindeki ilk
kullan›m›, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda Sovyetler’in Katyufla

ad›yla an›lan topçu roketlerini
gemilere konuflland›rmas› ile
olmufltur. Almanya ve sava-
fl›n ileriki dönemlerinde müt-
tefik donanmalar› taraf›ndan
da benimsenen bu yaklafl›m,
özellikle ç›karma operasyon-
lar›nda etkili sonuçlar ver-
mifltir.
Savafl› izleyen dönemde ise,
özellikle Sovyet Doktrini’ni
benimsemifl donanmalar,
122 mm’lik BM-21, BM-22 ve
140 mm’lik A-22 Ogon çok
namlulu roketatar sistemle-
rini amfibi taarruz amaçl› ge-
milerine konuflland›rm›flt›r.
Bu gemilerden biri, infla edil-
mifl en büyük hava yast›kl›
araç olan Zubr (NATO kod
ad›: Pomornik)’tir. Komflu-
muz Yunanistan taraf›ndan
da kullan›lan bu araçlarda, 2
adet 12 namlulu A-22 Ogon
çok namlulu roketatar siste-
mi bulunmaktad›r. Zubr, A-
22 Ogon’un sa¤lad›¤› atefl
gücü sayesinde ç›karma böl-
gesindeki direnifli büyük bir
destek almadan k›rabilme
kabiliyetine sahiptir.

Seyir Füzesi Denince
‹lk Akla Gelen
Su üstü ve su alt› platformla-
r›ndan kara derinliklerindeki
hedeflerin vurulmas›nda
kullan›lan bir di¤er silah sis-
temi de seyir füzeleridir. Se-
yir füzeleri; yüksek maliyet-
lerine karfl›n, herhangi bir
riske girmeksizin savafl ge-
milerine, düflman derinlikle-
rindeki k›ymetli ve iyi koru-
nan hedefleri vurabilme im-
kân›n› vermektedir. Bu kabi-
liyet, kullan›c›s›na askeri ol-
du¤u kadar politik bir avantaj
da sa¤lamaktad›r. 
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Dikine F›rlatma
Sistemi (Vertical

Launching 
System / VLS)'den

atefllenen 
BGM-109

Tomahawk 
seyir füzesi

Savafl gemilerine konuflland›r›lan topçu roketleri, ç›karma bölgesindeki direnifli k›rmada etkili sonuçlar veriyor.
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Zira geleneksel olarak uçak-
lar taraf›ndan yerine getiri-
len görevlerde personel kay-
b› yaflanma riski vard›r. Bu
durum ise, kamuoyunda as-
keri operasyona yönelik tep-
kilerin oluflmas›na neden
olarak harekât›n seyrini
olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir.
Kuflkusuz, seyir füzeleri söz
konusu oldu¤unda akla ilk
gelen sistem BGM-109 To-
mahawk’d›r. Sistem, ilk ola-
rak 1983 y›l›nda ABD envan-
terine girmifltir. GPS/TER-
COM güdümlü füze, 454
kg’l›k savafl bafll›¤›n› yaklafl›k
1300 km menzile ulaflt›rabil-
mektedir. Tomahawk, halen
sadece Amerikan ve ‹ngiliz
Kraliyet Donanmalar›’n›n su
üstü ve su alt› platformlar›n-

da kullan›lmaktad›r. Örne-
¤in, Amerikan Donanma-
s›’n›n Ticonderoga s›n›f› gü-
dümlü mermi kruvazörlerin-
de, normal koflullarda 8 adet
füzenin at›fla haz›r halde tu-
tuldu¤u bilinmektedir. Sis-
tem, envantere girdi¤i gün-
den günümüze kadar birçok
harekâtta güvenilirli¤ini ve
etkisini kan›tlam›flt›r. Ancak
füzeye as›l ününü kazand›ran
1991 y›l›ndaki Birinci Körfez
Savafl›’ndaki baflar›s› olmufl-
tur. Savafl s›ras›nda su üstü
savafl gemileri ve denizalt›-
lardan atefllenen 290 civar›n-
da füze, Irak’›n stratejik te-
sisleri ve Cumhuriyet Muha-
f›zlar› üzerinde büyük y›k›ma
yol açm›flt›r. Nitekim yeni
teknolojilerin ilavesi ile sü-
rekli güncellenen füzenin

daha uzun y›llar envanterde
kalmas› beklenmektedir.
ABD’nin baflar›l› Tomahawk
program›na Rusya’n›n ceva-
b›, S-10 Granat / 3M10 (NATO
kod ad›: SS-N-21 Sampson)
seyir füzesinin envantere
al›nmas› olmufltur. Sistemin
ilk olarak 1984 y›l›nda ope-
rasyonel hale geldi¤i tahmin
edilmektedir. INS/TERCOM
güdümlü füzenin maksimum
menzili 2400 km’dir. Füze,
200 kt’luk nükleer veya 400
kg’l›k konvansiyonel savafl
bafll›¤› tafl›yabilmektedir. An-
cak Rusya, START 2 anlafl-
malar› çerçevesinde bu füze-
lerin nükleer bafll›klar›n›n
söküldü¤ünü söylemektedir.
Bat›l› istihbarat raporlar›nda,
2004 y›l› itibariyle Victor 3,
Akula 1/2, Sierra 1/2 ve Yan-

kee Notch s›n›f› 15 kadar
nükleer taarruz  (SSN) ve
nükleer balistik füze denizal-
t›s› (SSBN)’de bu füzelerin
konuflland›r›ld›¤› belirtilmek-
tedir. Bu yaklafl›k 200 civar›n-
da füzenin operasyonel halde
oldu¤u anlam›na gelmekte-
dir. Öte yandan ayn› raporlar-
da, ileriki dönemlerde Delta
1/2/3 s›n›f› SSBN’ler ile baz›
su üstü savafl gemilerine de
bu füzelerin konuflland›r›l-
mas›n›n olas› oldu¤u ifade
edilmektedir.

Avrupa’n›n 
Tomahawk’›
Bat› ülkelerinde uzun y›llar
ABD’nin tekelinde kalan se-
yir füzelerine, Avrupa’dan
ciddi bir rakip gelmektedir.
MBDA firmas› taraf›ndan ge-
lifltirilen sistemin ismi
SCALP Naval’d›r.
GPS/INS/TERPROM güdüm-
lü havadan karaya Storm
Shadow/SCALP-EG seyir fü-
zesinin, deniz platformlar›n-
dan atefllenmek üzere modi-
fiye edildi¤i projede, hizmete
girecek sistemin 1000 km ci-
var›nda menzile sahip olaca-
¤› belirtilmektedir. Fransa,
Aral›k 2006 tarihinde 250
adet SCALP Naval siparifli
vermifltir. Tedarik edilecek
füzelerin 200 tanesinin
FREMM s›n›f› firkateynlere,
kalan 50 tanesinin ise halen
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BGM-109 Tomahawk seyir füzesinin 
hedefe çarpma an›
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infla çal›flmalar› devam eden
Barracuda s›n›f› SSN’lere
yerlefltirilmesi düflünülmek-
tedir. SCALP Naval’›n 2013
y›l›nda operasyonel olmas›
beklenmektedir.

Güdümlü Mermilere
Yeni Kabiliyetler
Seyir füzeleri alan›nda bu ge-
liflmeler yaflan›rken, son y›l-
larda güdümlü mermilerin
kara hedeflerine taarruz ka-
biliyetlerinin de iyilefltirildi¤i
dikkat çekmektedir. Bu alan-
da yap›lan çal›flmalardan biri,
MBDA’n›n Exocet güdümlü
mermisini yeniden yap›lan-
d›rmas›d›r. MM 40 Block 3
olarak adland›r›lan güdümlü
mermi, 180 km’lik etkili men-
zili ile k›y› fleridindeki tüm as-
keri-stratejik hedefleri vura-
bilme imkân›na sahiptir. GPS
güdüm sistemine sahip MM
40 Block 3, gelecekte Avru-
pa’n›n devreye sokmay› plan-
lad›¤› Galileo küresel konum-
lama sistemine de uyumlu
tasarlanm›flt›r. Bu özellik, bir
savafl halinde konum belirle-
me anlam›nda sadece
ABD’ye ba¤l› olma durumunu
ortadan kald›rmas› aç›s›ndan
önemlidir. MM 40 Block 3’ün
bir di¤er avantaj› ise, tonaj k›-
s›tlamas› olmaks›z›n, nere-
deyse her türlü su üstü ve su
alt› platforma konuflland›r›la-
bilmesidir. Küçük tonajl›
platformlara sahip donan-
malar taraf›ndan da kullan›-
labilme anlam›na gelen bu
durum, güdümlü merminin
d›fl pazarlardaki flans›n› artt›-
ran bir özelliktir. Frans›z Do-
nanmas›, MM 40 Block 3’e
olan güvenini göstererek
2004 y›l› içerisinde ilk sipari-
flini vermifltir.
Güdümlü mermiler alan›nda
yap›lan bir di¤er çal›flma,
Boeing’in Harpoon Block
1’leri kara taarruz amaçl›
modifiye etmesidir. Proje,
veri yolu ve GPS/INS sistem-
lerinin entegresi ile mevcut
Harpoon Block 1’lerin k›y›
fleridindeki hedeflere karfl›
da kullan›labilmesini sa¤la-
maktad›r. Harpoon Block 2

olarak adland›r›lan ve Boe-
ing’in kendi kaynaklar› ile fi-
nanse etti¤i bu sistemden
Amerikan Donanmas› sipa-
rifl vermemifltir. Ancak Ocak
2008’de, Boeing ile Ameri-
kan Donanmas› aras›nda
imzalan anlaflma ile envan-
terde yer alan Harpoon
Block 1 güdümlü mermileri-
ne kara taarruz yetene¤inin
kazand›r›lmas› için bir tasa-
r›m ve gelifltirme program›
bafllat›lm›flt›r. 2011 y›l›nda
haz›r olmas› beklenen ve
Harpoon Block 3 olarak ad-
land›r›lan güdümlü mermi
baz› farklar içerse de, genel
olarak Harpoon Block 2
program› kapsam›nda gelifl-
tirilen sistemlerin, kitler ha-
linde Harpoon Block 1’lere
entegrasyonunu kapsamak-

tad›r. Envanterdeki 850 adet
güdümlü merminin modifiye
edilmesinin düflünüldü¤ü
projede, gelifltirilen füzenin
200 km menzile sahip olma-
s› beklenmektedir.

Viking Savaflç›s›
Bu konuda yap›lan çal›flma-
lardan bir di¤eri ise, Nor-
veç’in Kongsberg Defence &
Aerospace (KDA) firmas›nca
gelifltirilen Naval Strike Mis-
sile (NSM) güdümlü mermi-
sidir. Norveç Hükümeti tara-
f›ndan finanse edilen
NSM’nin Exocet ve Harpo-
on’dan en büyük fark›, en ba-
fl›ndan itibaren çok amaçl›
gelifltirilmifl olmas›d›r. 185

km menzili olan GPS/IIR gü-
dümlü merminin, alçak irti-
fada seyir kabiliyeti ve son
derece düflük radar ve k›z›l
ötesi kesit alan› sayesinde iyi
derece korunan savunma
mevzilerine bile taarruz ede-
bilmesi öngörülmektedir.
Hâlihaz›rda Norveç’in Fridt-
jof Nansen s›n›f› f›rkateynle-
rinin ve Skjold s›n›f› karakol
botlar›n›n NSM ile donat›l-
mas› kararlaflt›r›lm›fl bulun-
maktad›r. NSM’nin aralar›n-
da Türkiye’nin de yer ald›¤›
birçok ülke donanmas› tara-
f›ndan yak›ndan takip edildi¤i
bilinmektedir. Bu kapsamda
Polonya Donanmas›, NSM’yi
siparifl eden ilk yabanc› kul-
lan›c› olmufltur.
Güdümlü mermilerin kara
taarruz yeteneklerinin gelifl-

tirilmesi yönünde yap›lan bir
baflka çal›flma da, ‹sveç’in
kendini kan›tlam›fl RBS 15’i
modifiye etmesidir. Exocet ve
Harpoon örneklerinde oldu-
¤u gibi, GPS/INS güdüm sis-
teminin RBS 15 güdümlü
mermisine entegrasyonun-
dan oluflan çözüm, RBS 15
Mk 3 olarak adland›r›lmakta-
d›r. RBS 15 Mk 3, 200 kg’l›k
harp bafll›¤›n› yaklafl›k 250
km’lik menzile ulaflt›rabil-
mesi sayesinde kullan›c›s›na
önemli bir taarruz kabiliyeti
sunmaktad›r. 2004 y›l›ndan
beri seri üretimde olan RBS
15 Mk 3, ‹sveç d›fl›nda; Al-
manya ve Finlandiya taraf›n-
dan da seçilmifltir. Birçok ül-

ke taraf›ndan yak›ndan takip
edildi¤i bilinen RBS 15 Mk 3,
Türk Donanmas›’n›n M‹L-
GEM s›n›f› korvetleri için de
en güçlü adaylardan biridir.

‹srail’in 
Gizemli Program›
De¤iflen operasyonel ihti-
yaçlar do¤rultusunda gü-
dümlü mermilerin modifiye
edildi¤i günümüzde, kara
taarruz amaçl› füze sis-
temleri konusunda alter-
natif baz› çal›flmalar›n da
yap›ld›¤› gözlemlenmekte-
dir. Bu çal›flmalardan belki
de en dikkat çekici olan›,
‹srail’in havadan yere Po-
peye füzelerini denizalt›-
lardan atefllenebilecek fle-
kilde modifiye etmesidir.
Kimi kaynaklarda Popeye

Turbo III olarak geçen pro-
je, kamuoyuna yans›m›fl
çok az bilgi olmas› sebebiy-
le halen gizemini koru-
maktad›r. Uzmanlar, iste-
nildi¤inde nükleer bafll›kla
da donat›labilecek füzenin,
‹srail’in geçti¤imiz dönem-
lerde Almanya’dan sat›n
alm›fl oldu¤u Dolphin s›n›f›
dizel-elektrik denizalt›lara
yerlefltirilmek üzere gelifl-
tirildi¤ini tahmin etmekte-
dir. ‹nfla aflamas›nda, bu tip
denizalt›lar için standart
çap olan 6 adet 533 mm
torpido kovan›na ek olarak,
4 adet 650 mm kovan›n en-
tegre edilmesi, bu tahmini
do¤rular niteliktedir. 
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Arleigh Burke s›n›f› USS Fitzgerald (DDG 62)
muhribinden atefllenen Harpoon güdümlü mermisi
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‹srail Donanmas›, May›s
2000’de Hint Okyanu-
su’nda, Sri Lanka aç›kla-
r›nda 1500 km’lik bir füze
at›fl› gerçeklefltirmifltir.
Söz konusu testte 6 kg plü-
tonyum da içeren 200 kg
a¤›rl›¤›ndaki bir harp bafll›¤›-
n›n simüle edildi¤i bilinse de,
elde edilen sonuçlar hakk›n-
da kesin bilgi yoktur.

ABD K›y› Sular›na
Haz›rlan›yor
Bu alanda yap›lan bir baflka
alternatif çal›flma ise,
ABD’nin Raytheon ve Lock-
heed Martin firmalar›n›n or-
tak giriflimi olan NETFIRES
LLC taraf›ndan yürütülen
NLOS-LS (None Line Of Sight

Launch System) projesidir.
Muharebe sahas›ndaki sabit
ve hareketli hedefleri görüfl
hatt› d›fl›ndan atefl alt›na ala-
cak bir füze sisteminin gelifl-
tirilmesini öngören projede,
ortaya ç›kacak çözümün
Amerikan Kara ve Deniz Kuv-
vetleri taraf›ndan birlikte
kullan›lmas› hedeflenmekte-

dir. Amerikan Donanmas›,
NLOS-LS’yi halen deniz de-
nemeleri devam eden k›y›
sular› muharebe gemisi (Lit-
toral Combat Ship / LCS)’ye
entegre etmeyi planlamakta-
d›r. NLOS-LS projesi kapsa-
m›nda, dikey f›rlatma sistemi
içerisinde muhafaza edilecek
iki farkl› füze gelifltirilmekte-

dir. Füzelerden ilkinin 50 km,
ikincisinin ise 70 km menzile
sahip olaca¤› ifade edilmek-
tedir. Her gemide 60 adet fü-
zenin konuflland›r›lmas›n›n
planland›¤› projede, halen
at›fl testlerine devam edil-
mektedir. fiu ana kadarki at›fl
denemelerinden baflar›l› so-
nuçlar al›nan NLOS-LS’nin,
2010 y›l›nda kullan›ma haz›r
olmas› beklenmektedir.
Tüm bu çal›flmalar›n seyrini
dikkate alarak bir de¤erlen-
dirme yapacak olursak; en
son teknolojileri bünyesinde
bar›nd›ran yeni nesil kara
taarruz sistemlerinin, k›y›
sular›nda görev yapan do-
nanma unsurlar›n›n vurufl
gücünü önemli ölçüde art-
t›rd›¤›n› söyleyebiliriz. Öte
yandan kara taarruz sis-
temleri alan›nda, halen ta-
sar›m veya gelifltirme afla-
mas›nda olan çok say›da
proje bulunmaktad›r. Bu
projeler kapsam›nda üreti-
lecek sistemlerin yak›n bir
gelecekte hizmete girece¤i
düflünüldü¤ünde, donanma
unsurlar›n›n kara hedefleri-
ne taarruz imkânlar›n›n; do-
lay›s›yla da cayd›r›c›l›¤›n›n
daha da artaca¤› kuflku gö-
türmez bir gerçektir.
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RBS 15 güdümlü mermisinin 
lançere yerlefltirilmesi ve atefllenmesi

esnas›nda çekilmifl foto¤raflar
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TEDAS, kritik öneme sa-
hip tesislerin çevre gü-
venli¤i için tasarlanm›fl

bir kablosuz duyarga (sen-
sör) a¤› sistemi. Tel örgü,
panel çit ve demir parmakl›k
gibi çevre güvenli¤ine yöne-
lik tüm engel tiplerinde kul-
lan›labilen sistem; keserek
içinden geçme, t›rmanarak
üzerinden atlama ve kald›ra-
rak alt›ndan geçme gibi yet-
kisiz geçiflleri tespit etti¤i gi-
bi, yerini de belirleyebiliyor.
Ö¤renme yetene¤ine de sa-
hip olan TEDAS, farkl› çit sis-
temlerine göre kalibre edile-
bilme ve sinyal iflleme özel-
likleri sayesinde; tespit etti¤i
geçiflleri, rüzgâr ve sa¤anak
ya¤›fl gibi do¤al etkiler ile te-
le yaslanma ve top çarpmas›
gibi masum etkilerden ay›rt
ederek yanl›fl alarm verme-
me özelli¤i ile de dikkat çe-
kiyor.
TEDAS, kablosuz duyarga
a¤lar› teknolojisi sayesinde
birden fazla duyargan›n be-

raber alg›lama yap›p, bu alg›-
lamalar› belirli bir mant›¤a
göre analiz etmesinden ya-
rarlan›larak oluflturulmufl
bir sistem. Kablosuz olarak
birbirleriyle haberleflen du-
yarga dü¤ümleri, kullan›c›y›
tel örgülerden yap›lacak izin-
siz geçifllerden de ayn› yolla
haberdar edebiliyor. ‹leri
teknolojiye sahip olan ve ge-
nifl kapsaml› saha tecrübele-
rinin sonucunda seri üretime
haz›r hale gelen TEDAS, kul-
lan›c›s›na, kritik tesislerin
çevre güvenli¤ine yönelik

olarak güvenilir bir çözüm
sunuyor.
Tüm bileflenleri Genetlab ta-
raf›ndan tasarlanarak gelifl-
tirilen TEDAS, düflük enerji
ihtiyac›, ortam özelliklerine
kolay adapte olabilme ve al-
ternatif iletiflim yollar›n› kul-
lanabilme gibi özellikleri sa-
yesinde; GPRS, uydu ba¤lan-
t›s›, fiber optik kablo hatt› gi-
bi farkl› iletiflim yollar› üze-
rinden haberleflebilme ve
günefl paneli, yak›t pili, rüz-
gâr türbini gibi alternatif
enerji kaynaklar›ndan elde

edilecek enerjiyle çal›flabil-
me yetene¤ine de sahip. Bu
özelli¤iyle TEDAS; kullan›c›-
dan uzakta bulunan boru
hatt›, pompa istasyonu, pet-
rol kuyusu gibi ulafl›m› güç,
iletiflim ve enerji altyap›s› bu-
lunmayan tesisler için güve-
nilir bir çözüm olarak karfl›-
m›za ç›k›yor.
TEDAS ayn› amaçla kullan›-
lan konvansiyonel sistemlere
göre maliyet avantaj›yla da
öne ç›k›yor. Çünkü ihtiyaç
duyulan bölgede kolayca ku-
rulabilen sistem; uygulama
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Tesislerin Güvenli¤i
Genetlab’a Emanet

Askeri kullan›m›n yan› s›ra sivil kullan›ma yönelik de güvenlik

sistemleri gelifltirmek üzere faaliyetlerini sürdüren Genetlab;

üniversite-sanayi ifl birli¤ini etkin flekilde kullanarak, 

savunma ve güvenlik sektörüne yeni çözümler ve ürünler

sunuyor. Firma taraf›ndan gelifltirilen Tesis Güvenli¤i 

Duyarga A¤› Sistemi ya da TEDAS, bu faaliyetler kapsam›nda

gelifltirilen çözümlere iyi bir örnek teflkil ediyor.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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yap›lacak alanda herhangi
bir altyap› de¤iflikli¤ine ihti-
yaç duymad›¤› gibi, önceden
uygulanm›fl di¤er sistemlere
de kolayca entegre edilebili-
yor. Sistemin önceden ta-
mamlanmas› gereken bir
altyap› ihtiyac› olmamas› ve
kurulumunun çok k›sa bir
sürede tamamlanabilmesi,
yap›lacak kalibrasyon ifllem-
lerinin ard›ndan hemen dev-
reye al›nabilmesini de ola-
nakl› k›l›yor. 

Nas›l Çal›fl›yor?
Tafl›d›klar› alg›lay›c›lar yard›-
m›yla veri toplayan SenseNo-
de’lar; SenseNode’lar üze-
rinde koflan bir iflletim siste-
mi olan GenOS (Genetlab ‹fl-
letim Sistemi) ve SenseNo-
de’lar›n toplad›¤› bilgilerin
görüntülenmesini ve yönetil-
mesini sa¤layan komuta
kontrol yaz›l›m› SenseMot,
TEDAS’›n ana bileflenlerini
oluflturuyor. SenseMot, etkin
ve kullan›c› dostu arayüzü
sayesinde sistemin kontrolü-
nü son derece kolay bir hale
getiriyor. Yaz›l›m, uygulama
yap›lan alan›n uydu foto¤raf-
lar› ya da haritas›n›n üzerin-
de iflaretli SenseNode’lar sa-
yesinde de alarm bilgisinin
tüm ayr›nt›lar›yla takip edile-
bilmesini sa¤l›yor.
Tafl›d›¤› alg›lay›c›lar›n özelli-
¤ine göre s›cakl›k, titreflim,
bas›nç ve ivme bilgilerini top-
layan ve iflleyen SenseNo-
de’lar ise bu verileri birbirle-
ri üzerinden toplay›c› Sense-
Node’lara göndermektedir.
Sistemde çoktan-çoka man-
t›¤›n› oluflturmak ve bu saye-
de sistemin devre d›fl› kalma
olas›l›¤›n› ortadan kald›rmak
için birden çok say›da topla-

y›c› SenseNode mevcuttur.
Her bir SenseNode birden
fazla toplay›c› SenseNode’a
veri gönderebildi¤i için, top-
lay›c›lardan herhangi birinde
bir problem yaflanmas› duru-
mu olufltu¤unda dahi di¤er
toplay›c› SenseNode’lara veri
aktar›m› gerçeklefltirilebilir.
Toplay›c› SenseNode’lar da
kendilerine gelen bu verileri
bir veri hatt› üzerinden Sen-
seMot’un kurulu bulundu¤u
sisteme iletir.
TEDAS’ta SenseNode’lar, tel
örgülerin tipine ba¤l› olarak
tel örgü üzerine 10 ila 15
metre aral›klarla yerlefltirilir
ve SenseMot’ta bulunan
co¤rafi bilgi tabanl› harita
ekran› üzerinde iflaretlenir.
Alg›lamay› yapan SenseNo-
de’un harita üzerinde görül-
mesi sayesinde TEDAS, yak-
lafl›k 5 metre sapmayla teh-
didin yerini tespit edebilir.
Ayn› amaçla kullan›lan kon-
vansiyonel sistemlerle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda TEDAS, ge-
liflmifl yer belirleme özelli¤i
sayesinde, kullan›c›ya çok
daha etkin bir kontrol ve iz-
leme imkân› sunar. 
Sistemde belirlenen farkl›
alarm düzeylerine göre;
kamera, siren ve ayd›nlat-
ma gibi farkl› sistemlerin,
istenilen alarm düzeylerin-
de harekete geçmeleri de
sa¤lanabilir. Örne¤in, uy-
gulama alan›nda kullan›lan
kameran›n alarm duru-
munda tehdidin alg›land›¤›
bölgeye dönüp görüntü ak-
tarmas› ve bu görüntünün
SenseMot’tan kullan›c›ya
iletilerek, tek bir yaz›l›m-
dan tam bir güvenlik kon-
trolü yap›lmas› olanakl› ha-
le getirilmifltir. 

TEDAS’ta kullan›lan Sense-
Node’lar, oluflturduklar› ta-
sars›z a¤ sayesinde, arala-
r›ndan her hangi birinde bir
problem yaflanmas› duru-
munda, iletiflim ve alg›lama-
da birbirlerinin yerine geçme
yetene¤ine sahiptir. Bu saye-
de sistemin tamamen devre
d›fl› kalma olas›l›¤› da orta-
dan kald›r›l›r. 

TEDAS Sistem Özellikleri 

� Yeni nesil kablosuz 
duyarga teknolojisi,

� Yüksek güvenilirlik,
� Etkin kontrol (SenseMot),
� Kolay kurulum,
� Maliyet etkin yap›,
� Kamera, siren veya 

ayd›nlatma entegrasyonu,
� +/- 5 m hassasiyetle 

yer belirleme,
� Düflük yanl›fl alarm riski,
� Altyap›s›z ortamlarda 

çal›flabilme.

Yine Genetlab taraf›ndan
kablosuz duyarga a¤lar› için
gelifltirilen GenOS, iletiflim
protokolü ve iflaret iflleme ve
karar verme algoritmalar›na
ek olarak küçük boyutlu ya-
p›s›yla düflük enerji harcayan

kablosuz duyarga dü¤ümleri
için vazgeçilmezdir. Tasar›m
ve gelifltirme aflamalar›nda
Genetlab ürün ve sistem ihti-
yaçlar› göz önünde bulundu-
ruldu¤undan, GenOS, her tür
sistem gereksinimlerini tam
anlam›yla karfl›layabilmekte-
dir. Genetlab taraf›ndan fark-
l› kullan›c› ihtiyaçlar›na göre
flekillendirilebilme özelli¤ine
de sahip olan GenOS, kapal›
kaynak kodlu olmas› dolay›-
s›yla, yüksek gizlilik gerekti-
ren projelerde di¤er aç›k kay-
nak kodlu iflletim sistemleri-
ne nazaran çok daha güvenli
bir çözüm sunmaktad›r. 

GenOS Teknik Özellikler 

� H›zl› ve kolay program
geliflimi, 

� Bilindik platformlarla 
çal›flma (Standart C kodu
ve derleyicileri),

� ‹yi tan›mlanm›fl donan›m
soyutlamas›,

� Çapraz katmanl› 
a¤ yap›s›,

� Düflük güç güvenilir a¤,
� Genifl I-O kitapl›¤›,
� Sa¤lam uyumluluk 

modeli,
� Kolay kurulum.
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Tafl›d›¤› alg›lay›c›lar vas›tas›yla 
veri toplayan SenseNode



Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle sizlerden

Fideltus ‹leri Teknoloji ve faaliyet 

alanlar› hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Ahmet fiükrü SUSUZ: Bir flirketler gru-
bu olan Fideltus; inflaat, finans ve tek-
noloji üçgeninde faaliyet gösteriyor. ‹n-
flaat alan›nda 2006 y›l›nda TOK‹’den al-
d›¤›m›z Bahçeflehir’deki Ispartakule ya-
p› projesinin yan› s›ra yurt d›fl›nda yürüt-
tü¤ümüz projelerimiz var. Finans sektö-
ründe de yurt d›fl›ndan finans deste¤i
sa¤lama ve Türkiye’de ihtiyaç duyan flir-
ketlere yard›mc› olma operasyonu yap›-
yoruz. Kas›m 2007’de de, yine gruba
ba¤l› Fideltus ‹leri Teknoloji’yi kurduk.
2008 y›l› bafl› alt yap› çal›flmalar› ve or-
ganizasyonunun kurulmas› ile geçti.
Akabinde de baz› küçük projelere imza
att›k. Savunma da bu faaliyetlerin bir
devam› olarak gündeme geldi.
Hakan AYDIN: Fideltus ‹leri Teknoloji 4
ana konuyla ilgileniyor: Savunma, tele-
komünikasyon, medikal ve biliflim. Ama
savunma bizim için çok ayr› bir önem ta-
fl›yor. fiimdilik tamamen Ankara’da ko-
numlanm›fl bir bölüm. Ancak y›l sonu,
bilemediniz önümüzdeki sene bafl›nda
ayr› bir flirket olacak: Fideltus Savunma.
Öngörümüz bu flekilde. Bu bölüm ile il-
gili ciddi transferler yapt›k. Y›llard›r sa-
vunma sektöründe olan, konuyu çok iyi
bilen, iliflkileri çok iyi olan arkadafllar›
ekibimize dahil ettik. Çok ciddi projeler
üzerinde çal›fl›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Fideltus ‹leri 

Teknoloji’nin savunma sektörüne 

yönelik hedefleri neler?

Ahmet fiükrü SUSUZ: Fideltus ‹leri Tek-
noloji olarak 2009 y›l›nda 100 milyon do-
lar ciro hedefi koyduk kendimize. ‹lerle-
yen süreçte Türkiye’de savunma sektö-
ründe ilk 5’e girmek gibi çok iddial› da
bir hedefimiz var. Bu do¤rultuda Ar-Ge
ve tasar›ma odakland›k. fiu anda Ar-Ge
yapabilecek kabiliyete sahip 22 perso-
nelimiz var. ‹lerleyen süreçte bu say›y›
daha da artt›rmay› hedefliyoruz.
Hakan AYDIN: Burada öncelikle flunu
vurgulamakta yarar var; Ahmet Bey’in
savunmada kazand›¤› tecrübe ve benim
y›llard›r biliflim sektöründe kazand›¤›m
tecrübe Fideltus ‹leri Teknoloji çat›s› al-
t›nda birleflti. Dolay›s›yla savunmada di-
¤er firmalardan çok daha h›zl› büyüye-
ce¤imizi düflünüyoruz. Türkiye bizim için
çok önemli. Fakat iç pazarla s›n›rl› kal-
mak istemiyoruz. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) çok ciddi bir referans ve bu refe-
rans› kullanarak bölgemize aç›lmak ve
baflar›l› projelere imza atmak istiyoruz.

Buna paralelde farkl› hedeflerimiz de
var. Biliyorsunuz Türkiye entelektüel bi-
rikimi olan, ancak sermaye aç›s›ndan
s›k›nt›lar› olan bir ülke. Bu problemi afl-
mak ad›na çeflitli ifl birliklerine yönelik
aç›l›mlar da yap›yoruz. Örne¤in Genet-
lab firmas› ile Körfez’e yönelik bir ifl bir-
li¤i içerisindeyiz. Defne ve CitySurf gibi
firmalarla da yurt d›fl›na yönelik projeler
üzerinde çal›fl›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Peki burada 

öncelik verdi¤iniz projeler neler?

Hakan AYDIN: Radar, may›n temizleme,
z›rhl› araçlar ve mobil hastane projele-
rinin yan› s›ra anayurt güvenli¤i konusu
bizim için çok önemli. Özellikle savun-
ma sektörüne yönelik stratejik partner
olarak da kendimize Güney Afrika Cum-
huriyeti firmalar›n› seçtik. Baflta may›n
temizleme, radar ve hava savunma ko-

nular› olmak üzere bir ifl birli¤i söz ko-
nusu onlarla. Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nin Denel firmas›n›n tamam› Türki-
ye’de temsil edilmiyordu. Biz de atlad›k,
Güney Afrika’ya, Denel’e gittik. Çünkü
Denel her fleyi paylaflmaya haz›r. Biz de
flirket olarak her fleyi millilefltirmeden
yanay›z. Denel ile bütün konuflmalar›-
m›zda teknolojiyi bilgiyi buraya tafl›y›p,
Denel Türkiye’yi kurmaya çal›fl›yoruz.
‹srail ile de çok ciddi iliflkilerimiz var.
Bunlar›n d›fl›nda Amerikan ve ‹talyan
firmalarla da iliflkilerimiz var.
Ahmet fiükrü SUSUZ: Türkiye’ye gelen
bir yabanc› firma; teknolojiyi, bilgiyi bi-
zimle paylaflmayacaksa, uygun olan
yerli çözümleri al›p kullanmayacaksa,
biz kesinlikle böyle bir sürece dahil ol-
may›z, böyle bir firmayla da anlaflma
imzalamay›z bunu özellikle yazman›z›
istiyorum.

RÖPORTAJ

38

Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009 www.milscint.com

Fideltus
Teknolojiyi 

‹leri Tafl›yacak
Bu say›m›z›n konuklar›ndan biri de savunma 

sektörüne yeni ve h›zl› bir girifl yapan Fideltus 

‹leri Teknoloji. Savunman›n yan› s›ra biliflim ve

telekomünikasyon gibi sektörlerde de faaliyet

gösteren firman›n yönetim kurulu üyeleri 

Ahmet fiükrü Susuz ve Hakan Ayd›n ile bir araya 

gelerek hedefleri, stratejileri ve bafll›ca projeleri

hakk›nda bilgi ald›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Farkl› farkl› 

alanlarda, her biri bafll› bafl›na çok 

derinlemesine uzmanl›k gerektiren 

projelerden bahsediyorsunuz. Radar,

may›n temizleme, anayurt güvenli¤i… 

Bu projeleri hayata geçirmek bir noktada

çok h›zl› bir büyümeyi de beraberinde

getirmeyecek mi?

Hakan AYDIN: Her fleye haz›rl›kl›y›z.
Anayasam›z belli.
Ahmet fiükrü SUSUZ: Biz hiç ara ele-
man almad›k. Bu kurguyu yaparken de
hep ifli çok iyi bilen insanlar› ekibimize
dahil ettik.

Ümit BAYRAKTAR: Son günlerin bafll›ca

gündem maddelerinden biri olan may›nl›

alanlar›n temizli¤ine yönelik Fideltus

‹leri Teknoloji’nin çözümü nedir?

Ahmet fiükrü SUSUZ: 2007 y›l›na kadar
Denel’e ba¤l› bir firma olan, ancak daha
sonra yoluna tek bafl›na devam eden
Mechem ile aram›z çok iyi. K›smetse
Güneydo¤u’daki may›nl› bölgenin te-
mizlenmesi ihalesine onlarla kat›laca-
¤›z. Hem may›nlar›n temizlenmesi hem
de temizlendikten sonras›na yönelik

çal›flmalar›m›z devam ediyor. Mec-
hem’in bu konudaki referanslar› çok iyi.
E¤itimde de çok iyiler. Güney Afrika’da
olsun Amerika’da olsun Asya’da olsun
may›n temizleme konusunda e¤itim ve-
riyorlar. Bu imkân› da de¤erlendirip,
ilerleyen süreçte ekonomik aç›dan ül-
kemize katk› sa¤layacak yurt d›fl›nda
may›n temizleme ihalelerine teklif ve-
recek noktaya ulaflmam›z› sa¤layacak
bir sistem istiyoruz.
May›n temizleme konusunda mevcut
teknolojiler birbirine çok yak›n zaten.
Bizim may›nlar temizlendikten sonras›

için devlete sunaca¤›m›z teklifte avan-
taj›m›z›n daha fazla olaca¤›-
n› düflünüyo-
ruz. Bizim pro-
jemizin içinde
bütünlük var.
Öncelikli olarak
stratejik aç›dan
ülkenin güvenli¤i-
ni sa¤layacak, ül-
keye ekonomik gir-
di anlam›nda da kat-
k› sa¤layacak ve tabi
ki tüm teknolojinin yerli olarak bizim
kontrolümüzde oldu¤u bir sistem isti-
yoruz biz. May›n temizleme konusunda
haz›r›z. Herkes oradaki arazi may›ndan
ar›nd›r›ld›ktan sonra yap›lacak tar›m-
sal faaliyet üzerine odaklanm›fl durum-
da. Bence oras› tar›m›n ötesinde, bafl-
ka alanlarda da ekonomik de¤er tafl›-
yor. Tersine göçte kullan›lacak çok bü-
yük bir alan.

Ümit BAYRAKTAR: Az önce radar 

sistemlerinden bahsettiniz. Türkiye’de

radar sistemleri ile ilgili bir tak›m 

çal›flmalar yap›l›yor. TÜB‹TAK ve 

ASELSAN’›n çal›flmalar› var. Sizin radar

sistemlerine iliflkin hedefiniz nedir?

Hakan AYDIN: Radar sistemleri konu-
sunda 22 y›ll›k tecrübesi olan ve yine
Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Reutech
Radar Systems ile ifl birli¤i yap›yoruz.
Onlar› Türkiye’de yat›r›ma teflvik ediyo-
ruz. ‹leride Reutech Türkiye’yi kurmak
gibi bir hedefimiz var.

Ümit BAYRAKTAR: Son birkaç y›ld›r 

Türkiye’nin gündeminde yine üst s›ralar›

iflgal eden bir di¤er konu da anayurt 

güvenli¤i. Sizin bu bafll›k alt›nda ne gibi

çal›flmalar›n›z var?
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Fideltus taraf›ndan
gelifltirilen 

araç takip cihaz›

Fideltus, Güneydo¤u'daki may›nl› bölgenin temizlenmesi ihalesine Mechem ile birlikte teklif vermeye haz›rlan›yor.

Ahmet fiükrü Susuz
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May›n temizleme konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olan Mechem, 
may›na karfl› bekas› artt›r›lm›fl  araç (Mine Protected Vehicle / MPV) ailesi ile dikkat çekiyor.



Hakan AYDIN: fiimdi, Türkiye’nin ana-
yurt güvenli¤i ile ilgili en az 34 milyar
dolar gibi bir harcama yapmas› gereki-
yor. Biz de teknolojiyi konuflurken ken-
dimizi s›n›rlamad›k. Bu yüzden flirketi-
mizi öncelikle anayurt güvenli¤i konu-
sunda konumland›rd›k. Süreç böyle
bafllad› asl›nda ve savunma daha sonra
geldi. Takip ve güvenlik sistemleri üre-
terek ifle bafllad›k. Yaz›l›m ve donan›m›

yüzde 100 bize ait olan dünyan›n en kü-
çük takip ve güvenlik sistemlerini üret-
tik. Bu ürünlerimiz halen çeflitli kurum
ve kurulufllar taraf›ndan kullan›l›yor.
Çok amaçl› olarak gelifltirdi¤imiz bu çö-
zümleri, daha da gelifltirerek savunma
taraf›nda da konumland›rmak istiyoruz.
Örne¤in s›n›r güvenli¤i, sahillerin gü-
venli¤i, hava sahalar›n›n güvenli¤i ve su
havzalar›n›n güvenli¤ine iliflkin projele-
rimiz var.
Bu paralelde; mobil karakol uygulama-
s›, plaka alg›lama sistemi, mobil ope-
rasyon yönetim merkezi, araç takip sis-
temi ve mobil araç sorgulama sistemi
gibi çal›flmalar›m›z var. Örne¤in Türk
uzmanlar taraf›ndan gelifltirilen ve Tür-
kiye’de üretilen araç takip sistemimiz,
dünyan›n en küçü¤ü olarak dikkat çeki-
yor. Daha küçü¤ünü yapmak için çal›fl-
malar›m›z› da sürdürüyoruz.
Mesela ‹stanbul’daki taksi güvenlik sis-
temi de bizim projemiz. Yaklafl›k 4000
tane taksi bu sayede 7 gün 24 saat takip
edilebiliyor. Bu paralelde, çok iddial› ol-
du¤umuz MOBESE kapsam›nda ‹stan-
bul ve Ankara’daki tüm taksilerin kent

güvenlik sistemine dahil olmalar›n› sa¤-
lamak için çal›flmalar›m›z da sürüyor.
Ayr›ca anayurt güvenli¤i kapsam›nda
de¤erlendirebilece¤imiz ak›ll› karakol-
larla ilgili, s›n›r güvenli¤iyle ilgili farkl›
teknolojik çözümlerimiz de var. 
“Sanal S›n›r Uygulamas›” çal›flmam›z
kapsam›nda, birbiriyle haberleflebilen,
merkeze ya da sahadaki ekiplere haber
gönderebilen sistemlerle teçhiz edilmifl
kulelerden bahsediyoruz.
Yine anayurt güvenli¤i kapsam›nda
K›rklareli’nin, Sivas’›n, Marafl’›n, Ha-
tay’›n flehir güvenli¤i de bizde. Dolay›s›
ile burada oldukça ciddi bir katma de¤er
yaratarak bilgi birikimine de sahip ol-
mufl durumday›z. Bu çal›flmalar›m›z›n
Türkiye ile s›n›rl› kalmas›n› kesinlikle
düflünmüyoruz. Bu yüzden öncelikle
Dubai’de bir ofis açt›k o bölgede de fa-
aliyet gösterebilmek için. O bölgeyi iyi
tan›yan bir orta¤›m›z var. Onun d›fl›nda
daha da kuzeyde ifl yapmak için Kiev’de
de ofis aç›yoruz. Yeni bir flirket olmam›-
za ra¤men oldukça iyi gidiyoruz. H›zl›
aç›l›mlar yapt›k.
Ahmet fiükrü SUSUZ: Yurt d›fl›ndaki aç›-
l›mlar›m›zda, özellikle Kiev merkezli
kurulacak yap›, Azerbaycan ve Kazakis-
tan gibi ülkelere hizmet verecek. Bura-
da referanslar›m›zla di¤er ülkelerde de
çok h›zl› yol alaca¤›m›z› düflünüyoruz.

Fideltus ‹leri Teknoloji, son dönemde
yap›lan at›l›mlarla geliflimini sürdüren
savunma sanayimize yeni bir soluk 
getirdi. ‹lerleyen günlerde mevcut 
projeleri ve yeni projeleriyle ilgili 
geliflmeler hakk›nda makalelerle 
sayfalar›m›za konuk olmay› sürdürecek
gibi görünen Fideltus ‹leri Teknoloji’ye
MSI Dergisi olarak çal›flmalar›nda 
baflar›lar diliyoruz.

RÖPORTAJ
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May›n temizleme harekatlar›, önemli bir bilgi ve tecrübe gerektiriyor.

Norveç Donanmas›'n›n, 
Nansen s›n›f› f›rkateynlerine
entegre etmek üzere 
seçti¤i RSR 210N hava ve 
yüzey gözlem radar› 

Reutech üretimi RSR 940 Spider hava ve yüzey gözlem radar›

Hakan Ayd›n
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T ürk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) taraf›ndan ek-
sikli¤i hissedilen istih-

barat amaçl› bir keflif / gö-
zetleme uydusunun tedarik
edilmesi için bafllat›lan
“Göktürk Keflif Gözetleme
Uydusu Projesi”, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’de düzenlenen törenle
yürürlü¤e girdi. Askeri istih-
barat elde etmek amac›yla,
herhangi bir co¤rafi k›s›tla-
madan etkilenmeksizin dün-
yan›n herhangi bir bölgesin-
den yüksek çözünürlüklü gö-
rüntü elde edebilecek bir uy-
du sisteminin ortak gelifltiril-
mesi ve üretilmesini kapsa-
yan anlaflman›n imza töreni-
ne; Milli Savunma Bakan› M.
Vecdi Gönül, Ulaflt›rma Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m, Hava

Kuvvetleri Komutan› Orge-
neral Aydo¤an Babao¤lu, Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, ‹talya Savun-
ma Bakanl›¤› Müsteflar› Giu-
seppe Cossiga, Finmeccani-
ca Yönetim Kurulu Baflkan›
Giorgio Zappa, Telespazio
S.p.A CEO’su Giuseppe Vere-
dice, TÜRKSAT Genel Müdü-
rü Özkan Dalbay, Türk Hava-
c›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TU-
SAfi) Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkafll› ve ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz Erge-
neman ile çok say›da davetli
kat›ld›.
Sayg› duruflunun yap›lmas›
ve ‹stiklal Marfl›’n›n okunma-
s›yla bafllayan törende ilk söz
alan, Göktürk Proje Müdürü
Mustafa fieker oldu. Projenin
bafllang›c› ve bugüne kadarki

süreçte yaflananlarla ilgili
kat›l›mc›lar› k›saca bilgilendi-
ren fieker; en az 7 y›l boyunca
görev yapacak uydudan, y›lda
60.000’den fazla yüksek çö-
zünürlüklü görüntü elde edi-
lebilece¤ini ve toplanan istih-
barat›n gerçek zamanl› ola-
rak dost unsurlara aktar›labi-
lece¤ini belirtti. Türkiye’nin
orta vadede, haberleflme ve
gözlem uydusu olarak her y›l
ortalama bir uydunun uzaya
gönderilmesinin hedeflendi-
¤inin alt›n› çizen fieker; TU-
SAfi bünyesinde kurulacak
Uydu Montaj Entegrasyon
Test (UMET) Merkezi’nde, efl
zamanl› olarak keflif gözetle-
me, haberleflme, ihbar-ikaz
ve araflt›rma amaçl› 3 uydu
projesinin yürütülebilece¤ini
söyledi.

Kabiliyetlerimiz 
Atmosferi Afl›yor
Göktürk Proje Müdürü Mus-
tafa fieker’in ard›ndan söz
alan TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›, proje-
nin tamamlanmas›yla birlikte
Hv.K.K.l›¤›’n›n kabiliyetlerinin
atmosferi afl›p uzay›n derin-
liklerine kadar uzanaca¤›na
iflaret etti. Yaklafl›k 5 y›l önce
ad›m att›klar› uzay teknoloji-
leri alan›nda Temmuz ay›nda
ilk talafll› üretimi gerçeklefl-
tirdiklerini söyleyen Dörtkafl-
l›, Göktürk Projesi’nde TU-
SAfi’›n elde edece¤i kazan›m-
lar›; yetiflmifl insan gücü ve
tesis altyap›s› olarak s›ralad›.
Dörtkafll›’n›n ard›ndan kür-
süye ç›kan ASELSAN Genel
Müdürü Cengiz Ergeneman,
projede; Haberleflme Cihaz-

ÖZEL HABER
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Göktürk Projesi’nde 
“F›rlatma Dü¤mesi”ne Bas›ld›
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’n›n askeri istihbarat amaçl› kullan›lacak bir

uyduya olan ihtiyac› kapsam›nda bafllat›lan “Göktürk Keflif Gözetleme Uydusu

Projesi”, 16 Temmuz 2009 tarihinde Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve ‹talyan

Telespazio S.p.A. firmas› aras›nda imzalanan anlaflma ile resmen yürürlülü¤e girdi.

Hv.K.K.l›¤›’n›n operasyonel gücüne büyük katk› sa¤lamas› beklenen bu proje,

havac›l›k ve savunma sanayimizin “uydu teknolojileri” konusunda uzmanlaflmas› ve

gelecekte özgün uydu projelerini hayata geçirmesi aç›s›ndan hayati öneme sahip.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com - Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
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lar› Grup Baflkanl›¤› ve Mikro
Elektronik Güdüm ve Elektro
Optik Grup Baflkanl›¤› olmak
üzere, 2 grup baflkanl›¤› ile
görev alacaklar›n› ifade etti.
ASELSAN olarak yer istasyo-
nu, uydu haberleflme alt sis-
temi ve elektro optik görev
yükü alanlar›nda çal›flacak-
lar›n› belirten Ergeneman;
elektro optik görev gücü, uy-
du de¤erlendirme ve kontrol
veri aktar›m sistemleri ile
görüntü aktar›m sistemleri-
ne iliflkin olarak Telespazio
S.p.A.’n›n gerçeklefltirece¤i
tasar›m ve üretim faaliyetle-
rine do¤rudan katk› sa¤laya-
caklar›n› söyledi.

Göktürk Projesi 
Alt›n De¤erinde
Törende, TÜB‹TAK UEKAE
ad›na ise Enstitü Müdür Yar-
d›mc›s› Sermet Süer konufl-
tu. Uydu komutlar›n›n gön-
derilmesi ve uydu taraf›ndan
elde edilen görüntülerin
kriptolanarak güvenli bir fle-
kilde yer istasyonlar›na akta-
r›lmas› konular›nda çal›fla-
caklar›n› belirten Süer, uydu-
nun ve yer istasyonlar›n›n
kripto modüllerinin gelifltiril-
mesi, uydunun di¤er güven-
lik unsurlar›n›n güvenlik
testleri ve kriptografik test
de¤erlendirmelerinin TÜB‹-
TAK UEKAE taraf›ndan ger-
çeklefltirilece¤ini söyledi.
Sermet Süer’in ard›ndan
kürsüye ç›kan Türksat Genel
Müdürü Özkan Dalbay ise,
uydu tasar›m› konusunda
TUSAfi ve SSM ile birlikte ça-

l›flacaklar›n› belirttikten son-
ra sözü Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’a b›-
rakt›. Konuflmas›n›n bafl›nda
proje kapsam›ndaki yer is-
tasyonu ve yaz›l›mlar›n ta-
mam›n›n Türk Savunma Sa-
nayisi taraf›ndan gelifltirile-
ce¤ini vurgulayan Bayar,
projede yüzde 20’den fazla
yerli katk› oran›na ulaflmay›
hedeflediklerini ifade etti.
Uydu vas›tas›yla elde edile-
cek görüntülerin ticarileflti-
rilmesine yönelik çal›flmala-
r›n›n tamamlanmas› ile bir-
likte, harcanan kamu kayna-
¤›n›n yüzde 100’den fazlas›-
n›n offset olarak geri döne-
ce¤inin alt›n› çizen Murad
Bayar, proje kapsam›nda ka-
zan›lacak tesislerin ise “al-
t›n” de¤erinde oldu¤unu söy-
ledi. Göktürk Projesi kapsa-
m›nda kurulacak tesisin, za-
man içerisinde kapasite art-
t›rma yoluyla oluflturulmufl
dünyadaki benzer tesisler-
den farkl› olarak bafltan iti-
baren bu amaç için tasarlan-
m›fl olmas›n›n önemine ifla-
ret eden Bayar, söz konusu

altyap›n›n ileride farkl› ihti-
yaçlar›n karfl›lanmas› için
kullan›labilece¤ini de belirtti.

Türkiye Art›k Seçkin
Bir Gruba Dahil
Geçmiflte bu projenin ger-
çekleflmesi için büyük çaba
gösteren Hava Kuvvetleri Ko-
mutan› Orgeneral Aydo¤an
Babao¤lu, konuflmas›na, ha-
va gücünün sadece 3 boyutlu
de¤il, bilgi ve uzay ile bera-
ber 5 boyutlu olarak da kul-
lan›labilece¤ini ifade ederek
bafllad›. Bunun için öncelikli
olarak bilgi ve uzay boyutlar›-
na hükmedebilen platform-
lara sahip olmak gerekti¤ini
anlatan Orgeneral Babao¤lu,
Göktürk Projesi’nin bu aç›-
dan büyük önem tafl›d›¤›n›
söyledi. Orgeneral Babao¤lu;
Göktürk Projesi kapsam›nda
uydu montaj, entegrasyon ve
test kabiliyetlerinin elde edil-
mesiyle gelecekte di¤er ka-
mu kurulufllar›n›n ihtiyaçla-
r›na da cevap verilebilece¤i-
nin alt›n› çizdi.
Orgeneral Babao¤lu’nun ar-
d›ndan kürsüye ç›kan Ulaflt›r-

ma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Göktürk Projesi’nin yaln›zca
bir tedarik süreci olarak de-
¤erlendirilmemesi gerekti¤i-
ni; Hv.K.K.l›¤›’n›n savunma
gücüne büyük katk› sa¤laya-
cak bu projeyle birlikte, Türki-
ye’nin “2015 Uydu ve Uzay
Stratejisi”nin hayata geçiril-
mesi yönünde önemli bir ad›m
at›ld›¤›n› belirtti. Projenin Tür-
kiye’nin oldu¤u kadar yurt d›fl›
kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›n› da
karfl›layaca¤›n› ifade eden Y›l-
d›r›m, ileride ‹talya ile birlikte
3’üncü ülkelere ihracat yap›-
labilece¤ini de söyledi.
Törende son olarak söz alan
Milli Savunma Bakan› M.
Vecdi Gönül ise, projenin ha-
yata geçirilmesi ile Türki-
ye’nin art›k dünyada say›l› ül-
kenin yer alabildi¤i seçkin bir
gruba dahil oldu¤unu vurgu-
lad›. Ülkemizin içinde bulun-
du¤u askeri, politik ve co¤ra-
fi flartlar nedeniyle uzay›n ni-
metlerinden yararlan›lmas›-
n›n önemine iflaret eden Ba-
kan Gönül, Göktürk Proje-
si’nde at›lan imzalar›n kendi
uydumuzu yapma hedefi
do¤rultusunda at›lan ilk ad›-
m› teflkil etti¤ini söyledi.
Konuflmalar›n tamamlan-
mas›n›n ard›ndan ise imzalar
at›ld›. Finmeccanica Yönetim
Kurulu Baflkan› Giorgio Zap-
pa’n›n, bu önemli günün an›-
s›na Türk ve ‹talyan yetkilile-
re plaket takdim etmesiyle
de tören son buldu. MSI Der-
gisi olarak, Türk havac›l›k ve
savunma sanayilerinin kabi-
liyetlerini bir ad›m öteye tafl›-
yaca¤›na inand›¤›m›z bu pro-
jenin, ülkemiz için hay›rl› ol-
mas›n› diliyoruz.
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‹lk defa kendisini Birinci Körfez
Savafl›’nda hissettiren ve “CNN etkisi”

olarak da bilinen; bas›n›n savafl›n
taraflar› ve dünya halklar› üstünde

yaratt›¤› psikolojik etki, ordular› sivil
can kay›plar› konusunda daha duyarl›

olmaya itiyor. Bu yeni duruma ayak
uydurmak için ise ordular, daha 

hassas ve küçük bafll›kl› ak›ll›
mühimmatlara yöneliyor.

Ömer ÇAY / editor@savunmahaber.com

Daha Ak›ll› 
ve Daha Küçük

F-15E Strike Eagle savafl uça¤›n›n gövde alt› tafl›ma noktalar›na yüklenmifl 4 adet SDB



Son 7 y›l içerisinde mey-
dana gelen Afganistan
ve Irak savafllar›, mes-

kûn mahalde ve dost-düfl-
man ay›r›m›n›n yap›lmas›n›n
çok zor oldu¤u bölgelerde
yaflan›yor. ABD ve müttefik-
lerinin yapt›¤› hava taarruz-
lar› çok ciddi sivil kay›plar›na
sebep oldu ve olmaya da de-
vam ediyor. Bu durum, silah
sistemi üreticilerini daha
ak›ll› ve daha küçük mühim-
matlar gelifltirmeye itiyor.

Güdüm Kitlerinin
Evrimi
Vietnam Savafl›’nda ilk kez
görülmeye bafllayan lazer
güdüm sistemleriyle donat›l-
m›fl ak›ll› say›labilecek ilk
bombalar, hava-yer taarruz-
lar›nda etkili oldularsa da,
yayg›n kullan›ma geçemedi-
ler. Güdümlü bombalar›n
kendilerini esas gösterdi¤i
yer ise Birinci Körfez Savafl›
oldu. Ancak bu savaflta dahi
güdümlü bomba kullan›m›
yüzde 10’larda seyretmiflti.
‹kinci Körfez Savafl›’na gelin-
di¤inde ise güdümlü ve gü-
dümsüz bomba kullan›m
oranlar› tersine döndü.
Güdümlü bombalar Viet-
nam’dan beri büyük bir evrim
geçirdi. Bafllang›çta kullan›-
lan lazer ve elektro optik gü-
düm sistemleri daha güveni-
lir hale getirildi ve kontrol
sistemleri üzerinde önemli
de¤ifliklikler yap›ld›. Paveway
I�II�III ve GBU-8�GBU-15
bu çeflit birevrimi göstermesi
aç›s›ndan dikkat çekici birer
örnek. Ancak lazer ve optik
güdümlü bombalar›n etkinli-
¤i özellikle kötü hava flartla-
r›nda çok s›n›rl›yd›. Bu durum
özellikle birinci ve ikinci Kör-
fez savafllar› ile Kosova’daki
hava harekâtlar›nda yak›n-
dan izlendi. Ha-
va flartlar›n›n
etkilenmemesi ve
tek geçiflte çoklu
hedefe taarruz
imkân› vermesi,
GPS’i bir güdüm

sistemi olarak avantajl› k›l›-
yordu. Bu yüzden ilk önce
GPS destekli mühimmat
(GAM), daha sonra ise müflte-
rek do¤rudan taarruz mü-
himmat› (Joint Direct Attack
Munition / JDAM) olarak or-
taya ç›kacak yeni nesil ak›ll›
bombalar, 1990’lar›n ikinci
yar›s›ndan itibaren üretilme-
ye baflland›. Oldukça ucuz
olan JDAM kitleri, ABD baflta
olmak üzere pek çok ülke ta-
raf›ndan hizmete al›nd›.
Öte yandan, hareketli / yar›
hareketli hedeflerin imha-
s›nda yetersiz kalmaya bafl-
layan JDAM teknolojisine ila-
ve olarak, Enhanced Pave-
way (E-Paveway) ve Laser
JDAM (LJDAM) ve Paveway
IV gibi yar› aktif lazer (Semi
Active Laser / SAL) +
GPS/INS güdüm teknolojile-
rine sahip yeni nesil mühim-
matlar da gelifltirildi. Bu sa-
yede sabit ve hareketli he-
deflere, her türlü hava flar-
t›nda taarruz imkân› elde
edildi. ‹lerleyen süreçte çok-
lu güdüm sistemlerinin bafl-
ka türevleri de boy göster-
meye bafllad›. ABD’nin JDAM
/ DAMASK, Fransa’n›n
AASM, Güney Afrika’n›n Um-
bani ve ‹srail’in Spice-
1000/2000’i, GPS/INS güdüm

sistemine yüksek çözü-
nürlüklü k›z›l ötesi

görüntüleme (Imaging Infra
Red / IIR) teknolojili kamera-
lar eklenerek modern at-
unut mühimmatlar haline
getirildi. Kald› ki güdüm sis-
temlerinin evrimi, milimetrik
dalga (MMW) radar bafll›kla-
r›, LIDAR sistemleri ve kom-
pakt çift yönlü veri yollar› gi-
bi yeni teknolojilerle devam
ediyor. Nitekim ak›ll› mü-
himmatlar›n önümüzdeki se-
nelerde daha da ölümcül ha-
le geleceklerine kesin gözüy-
le bak›l›yor.
Güdüm sistemleri bu flekilde
geliflirken, hafif bombalara
olan talepte de bir art›fl göze
çarp›yor. Bu art›flta, yukarda
de¤indi¤imiz gibi sivil kay›p-
lar›n azalt›lmas› gereklili¤i-
nin yan› s›ra yeni nesil mü-
himmatlar›n savafl uçaklar›-
na tek geçiflte çoklu taarruz
ve daha fazla say›da mühim-
matla, daha uzun menzile ta-
arruz imkân› kazand›rmas›
da etkili. Ayr›ca yeni nesil
ak›ll› mühimmatlar›n daire-
sel hata pay› (CEP)’lerinin 1
metreye kadar inmesi, yük-
sek aç›l› dal›fl kabiliyetlerinin
olmas› ve yeni nesil delici
harp bafll›klar› ile donat›lm›fl
olmalar›, daha a¤›r mühim-
matlar›n kullan›lmas› gerek-
lili¤ini de azalt›yor. Örne¤in
‹ngiltere’nin envanterine da-

hil etti¤i 500 lb (225 kg)
a¤›rl›¤›ndaki Paveway

IV’ün, 2000 lb (900 kg) a¤›rl›-
¤›ndaki mühimmatlar›n yeri-
ni almas› ya da 250 lb (115

kg) a¤›rl›¤›ndaki küçük
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Frans›z Sagem firmas›n›n
AASM ailesi

Spice 1000
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çapl› bomba (Small Diameter
Bomb / SDB)’nin 2000 lb
a¤›rl›¤›ndaki GBU-31 JDAM
ile benzer etkinlikte olmas›
gibi...
500 lb a¤›rl›¤›ndaki GBU-12
Paveway II; Afganistan ve
Irak harekâtlar›nda en çok
ra¤bet gören mühimmat ol-
maya devam ederken, yuka-
r›da söyledi¤imiz k›s›tlama-
lardan dolay› alternatif mü-
himmatlara olan ihtiyaç da
giderek art›yor. Ayn› s›n›fta
(500 lb) yer alan GBU-49 E-
Paveway II ve GBU-54/B
LJDAM gibi mühimmatlar,
lazer güdümün yan› s›ra
GPS/INS deste¤i ile de esnek
kullan›m olanaklar› sa¤l›yor.
Ayr›ca BLU-126 tipi delici
harp bafll›klar›, gömülü ya da
betonarme s›¤›naklar ve bi-
nalara karfl› bu mühimmat-
lar için opsiyonel olarak kul-
lan›c›ya sunuluyor.
Bu süreçte Frans›z Sagem
firmas› da bafllang›çta 2000
lb ve 1000 lb (450 kg) olarak
gelifltirdi¤i AASM ailesine,
500 lb ve son olarak da 250 lb
a¤›rl›¤›nda yeni üyeleri dahil
etti. GPS/INS ile desteklenen
IIR taray›c› bafll›¤› ve otoma-
tik hedef alg›lama özelli¤i ile
AASM serisi ak›ll› bombala-

r›n dairesel hata paylar›-
n›n 1 metre civar›nda ol-
du¤u iddia ediliyor.
Güney Afrika Cum-
huriyeti’nden De-
nel ise, Umbani gü-
düm / kanat kiti ile Mk-
82/83/84 bombalar›n› ak›ll›
bombalar haline dönüfltürü-
yor. Umbani; GPS/INS,
GPS/INS + SAL veya GPS/INS
+ IIR gibi çeflitli güdüm seçe-
neklerine sahip bulunuyor.

Bafll› Bafl›na 
Bir Devrim: SDB
Hafif ve ak›ll› mühimmatlar
aras›nda en dikkat çekenle-
rin bafl›nda Boeing firmas›
taraf›ndan gelifltirilen SDB
geliyor. 2006 y›l›nda operas-
yonel hale gelen SDB; Irak,
Afganistan ve Gazze fieri-
di’ndeki çat›flmalarda kulla-
n›ld›. Sadece 250 lb a¤›rl›¤›n-
daki SDB, GPS/INS güdüm
sistemine sahip. SDB’yi di¤er
ak›ll› mühimmatlardan ay›-
ran; menzilini 100 kilometre-
nin ötesine tafl›yan ve SDB’ye
önemli bir manevra kabiliye-
ti kazand›ran kanatç›k siste-
mi. SDB; yaklafl›k 17 kg a¤›r-
l›¤›nda harp bafll›¤› tafl›mas›-
na karfl›n, 2 metre kal›nl›¤›n-
daki betonarme yap›lara nü-

fuz edebilme ka-
biliyetiyle de dikkat
çekiyor. SDB’nin

üçlü son faz güdüm
sistemine sahip yeni bir ver-
siyonu olan SDB-II’nin gelifl-
tirilme çal›flmalar› ise halen
devam ediyor. IIR alg›lay›c› /
MMW radar / SAL’dan oluflan
üçlü bafll›k kombinasyonu ve
gelifltirilmekte olan veri yolu
sistemi sayesinde SDB’nin,

hareketli hedeflere de taar-
ruz etme kabiliyetine sahip
olaca¤› belirtiliyor. SDB; F-
22, F-16, F-15E, Harrier, A-
10C ve Tornado gibi uçaklar-
da da kullan›labiliyor.

Eski Dostun 
Geri Dönüflü
Vietnam Savafl›nda ortaya
ç›kan bir mühimmat olan
AGM-65 Maverick, günümüz
ihtiyaçlar›na göre flekillen-
dirilip yeniden gündeme
oturmaya bafllad›. ABD’nin
son y›llardaki deneyimlerin-
den elde edilen veriler, IIR
alg›lay›c› bafll›kl› Maverick
füzelerinin terörist gruplar-

la girilen çat›flmalara uygun
olmad›¤› yönündeydi. Yap›-
lan de¤erlendirmeler sonu-
cunda lazer güdümlü Mave-
rick füzesinin bu tür çat›fl-
malarda daha bafla-
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1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan 
itibaren kullan›lmaya bafllanan JDAM
kitleri, ABD d›fl›nda çok say›da ülke
taraf›ndan da hizmete al›nd›.

Brimstone füzeleri 

Umbani, farkl› güdüm seçenekleri 
ile kullan›c›ya önemli bir esneklik sunuyor.

©
D

en
el

©
A

m
er

ik
an

 H
av

a 
K

u
v
v
et

le
ri

©
M

B
D

A



r›l› olaca¤› düflünüldü ve
ABD Hava Kuvvetleri, IIR gü-
dümlü AGM-65D ve AGM-
65G füzelerinin bir k›sm›n›
lazer güdümlü hale getirdi.
Bununla birlikte IIR/CCD ka-
meralarla donat›lm›fl AGM-
65G ve AGM-65K’n›n, özel-
likle baflta z›rhl› hedeflere
karfl› icra edilenler olmak
üzere, pek çok görevde ba-
flar›l› bir füze oldu¤unun al-
t›n› çizmekte de fayda var.
AGM-65 ve AGM-114 füzele-
rinin yak›n gelecekte yerleri-
ni müflterek havadan yere
füze (Joint Air to Ground Mis-
sile / JAGM)’lere b›rakmas›
bekleniyor. SAL, MMW radar
ve IIR alg›lay›c›dan oluflan
üçlü bir güdüm sistemine
sahip olacak JAGM, ABD Ka-
ra Kuvvetleri’nin ve Deniz Pi-
yadeleri’nin taarruz helikop-
terleri ile ‹HA’lar›nda kulla-
n›lacak. Ayr›ca JAGM, ABD
Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin
F-35 ve Super Hornet gibi sa-
bit kanatl› kava araçlar›ndan
da atefllenebilecek.
Benzer bir durum ‹ngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde
de yaflan›yor. So¤uk Savafl
y›llar›nda gelifltirilen bir
MMW radar sistemine sahip
olan Brimstone füzelerinin,
z›rhl› araçlar d›fl›ndaki he-
deflere karfl› etkisinin yeter-
siz görülmesi üzerine ‹ngil-
tere, Brimstone’un yar› aktif
lazer güdüm sistemi ile do-
nat›lm›fl farkl› bir versiyonu-
nu da gelifltirmeye bafllad›.
Öte yandan Brimstone’a ilave
olarak ‹ngiltere, LMM isimli
yine lazer güdümlü küçük bir

füzeyi gelifltirmeye de devam
ediyor. Özellikle ‹HA’lar ve
Lynx tipi helikopterlerde kul-
lan›lmak üzere gelifltirilen
LMM, küçük boyutu ve hafif-
li¤i ile dikkat çekiyor. LMM,
flu an için lazer güdüm siste-
mini kullansa da, yak›n gele-
cekte IIR taray›c› bafll›¤› ile
donat›lmas› da planlan›yor.

‹HA’lara da 
Ak›ll› Silahlar
Küçük ve hassas mühimmat-
lar›n geliflimini sa¤layan bir
baflka faktör ise insans›z ha-
va arac› (‹HA)’lar›n kullan›m›-
n›n artmas› ile bu araçlardan
silahl› olarak faydalanmaya
çal›flan ordular›n yaratt›¤› ta-
lepler oldu. ‹HA’lar› silahlan-
d›rmak yeni bir konsept ol-
masa da, önemi giderek ar-
tan bir olgu gibi görünüyor.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait
Hellfire (AGM-114) füzeleri
tafl›yan MQ-1 Predator
‹HA’s›n›n hedeflere baflar›l›
taarruzlar gerçeklefltirmesi-
nin, bu süreci h›zland›r›c› bir
etki yaratt›¤› söylenebilir. Ne
var ki hem AGM-114K füzesi-
nin 80.000 dolar›n üzerindeki
birim fiyat› hem de füzenin
çukur imla hakl› harp bafll›¤›,
söz konusu silah sistemleri-
nin kullan›m›nda k›s›tlamala-
r› da beraberinde getiriyor.
Ancak bu k›s›tlamalar, önce
yüksek infilakl› (High Explosi-
ve / HE) harp bafll›¤› tafl›yan
AGM-114M, daha sonra ter-
mobarik harp bafll›¤› tafl›yan
AGM-114N füzelerinin kulla-
n›ma girmesiyle bir ölçüde
azalm›fl durumda.
Reaper ve Warrior gibi daha
yüksek kapasiteli yeni Pre-

dator türevlerinin ortaya ç›k-
mas› ise, 500 lb a¤›rl›¤›ndaki
GBU-12 Paveway II ya da
benzer a¤›rl›ktaki GBU-38
JDAM gibi mühimmatlar›n
‹HA’larda kullan›m›n› ola-
nakl› hale getirdi. ‹srail’in IAI
firmas›n›n yeni MALE+ s›n›-
f›ndaki Heron-TP ‹HA’s›n›n
da gerek ABD gerekse ‹srail
orijinli ak›ll› mühimmatlar›
tafl›yabilme kabiliyetine sa-
hip olaca¤› belirtiliyor.
Ayn› flekilde Sperwer, Hunter
ve Shadow gibi taktik ‹HA’la-
r›n da basit ama etkili silah-
larla donat›lmas› mümkün.
Örne¤in Northrop Grumman
taraf›ndan, özellikle ‹HA’lar
düflünülerek gelifltirilen Vi-
per Strike mühimmat›, sade-
ce 20 kg a¤›rl›¤a sahip olma-
s›na karfl›n GPS/INS ve SAL
güdüm sistemine sahip.
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Küçük bir harp bafll›¤› tafl›mas›na ra¤men SDB, 2 m kal›nl›¤›ndaki betonarme yap›lara
bile nüfuz edebiliyor.

Türk Silahl› Kuvvetleri'nin envanterinde de
bulunan AGM-65 Maverick füzesi
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Hunter ‹HA’s›nda baflar› ile
denenen bu mühimmat›n,
bir süre önce de AC-130 gi-
bi yak›n hava deste¤i görev-
leri icra eden uçaklarda
kullan›lmas› gündeme gel-
di. ‹srail firmas› Rafael’in
Spike serisi optik güdümlü
füzeleri ile bir di¤er ‹srail
firmas› IMI’nin lazer gü-
dümlü LAHAT füzesi de geç-
ti¤imiz günlerde ‹srail ve

Avrupa yap›m› ‹HA’larda boy
gösterdi.
Ancak ‹HA’larda ak›ll› mü-
himmat tafl›nmaya çal›fl›l-
mas›n›n as›l sebebi, teflhis-
vurufl (sensor to shooter)
halkas›ndaki reaksiyon sü-
resini en aza indirme çaba-
s›d›r. Çünkü bir ‹HA taraf›n-
dan tespit edilen, özellikle
de¤erli bir hedefin, baz› du-
rumlarda zaman kayb› anla-

m›na gelen, topçu birlikleri
ya da hava kuvvetleri tara-
f›ndan imha edilmesi yerine,
do¤rudan ‹HA taraf›ndan
yok edilmesi pek çok ba-
k›mdan daha makul görü-
nüyor.
Teknolojinin giderek kü-
çülmesi ve ucuzlamas›,
ak›ll› mühimmat teknoloji-
sinin geliflimindeki en
önemli itici güçlerden birisi
olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Y›llar önce mümkün olma-
yan; 70 mm’lik güdümsüz
roketlere SAL ve IIR güdüm
kitlerini eklemek son y›l-
larda olanakl› hale gelmifl-
tir. BAE Systems’in
APKWS’si, Lockheed Mar-
tin’in DAGR’› ya da ROKET-
SAN’›n Cirit’i son y›llarda
ortaya ç›km›fl ürünlerdir.

Bu mühimmatlar sahip ol-
duklar› görece uzun men-
zil, hassasiyet ve küçük
harp bafll›klar› ile hafif
z›rhl› araçlara, piyadeye ve
sürat teknelerine karfl› ba-
flar› ile kullan›labilecek fle-
kilde gelifltirilmektedir.
Güdümlü roketler için te-
mel tafl›y›c› platform taar-
ruz helikopterleridir. Bu-
nun yan›nda son y›llarda
kendini göstermeye baflla-
yan Fire Scout ve Schiebel
benzeri dikey kalk›fl ve inifl
(VTOL) kabiliyetli ‹HA’lar›n
yan› s›ra Yonca-Onuk Ter-
sanesi taraf›ndan üretilen
MRTP s›n›f› ani müdahale
botlar› gibi platformlar da
bu tip yeni mühimmatlar›
tafl›maya uygun birer aday
olarak de¤erlendirilebilir.

ANAL‹Z
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AGM-114 Hellfire füzesi ve DAGR
roketi birbirlerini tamamlay›c›

özelliklere sahip bulunuyor.

MQ-9 Reaper ‹HA's›

ABD'li Raytheon firmas› taraf›ndan üretilen Paveway IV mühimmat ailesi
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‹nsan Faktörü 
Hala Önemli
Bugün dünya nüfusunun yüz-
de 50’den fazlas›n›n flehirler-
de yafl›yor olmas›, çat›flmala-
r›n büyük k›sm›n›n meskûn
mahalde veya meskûn ma-
hallere yak›n yerlerde ger-
çekleflmesi olas›l›¤›n› art›r›-
yor. Ancak buralarda hedef-
lerin do¤ru tespiti, teflhisi ve
imhas› çok zorlu görevler.
Örne¤in Brimstone füzesi,
meskûn mahal koflullar›nda
hafif z›rhl› bir araçla sivil bir
kamyoneti ay›rt edemeyebi-
lir. Bu yüzden, hedefin do¤-
rulu¤unun teyidi, imhas› ka-
dar önemlidir. Onun içindir ki
teknolojik aç›dan daha iyi al-
ternatifleri olsa da, lazer gü-
dümlü mühimmatlar›n öne-
mi, karar vericiyi döngüde
tuttu¤u için artm›flt›r.

Türkiye’de Durum
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n envanterinde bulu-
nan Hellfire II ve AGM-65G
füzeleri ile GBU-10 Paveway
II ak›ll› bombalar›, yukar›da
belirtti¤imiz flartlara uygun
silah sistemleri olarak de-
¤erlendirilebilir. ROKETSAN
taraf›ndan gelifltirilmekte
olan Cirit, hafif ak›ll› mühim-

matlara iyi bir örnek. Yar› ak-
tif lazer güdümlü Cirit’in, 8
km’ye ulaflan menzili ile
özellikle aç›kta bulunan piya-
deye ve hafif z›rhl› araçlara
karfl› önemli bir vurufl kabili-
yeti sa¤lamas› bekleniyor. Yi-
ne ROKETSAN taraf›ndan
gelifltirilen UMTAS ise, ME-
TEKSAN üretimi çift yönlü
veri yolu sistemi ile at-unut
ve at-unut-izle modlar›na sa-
hip olacak. UMTAS, ASEL-
SAN taraf›ndan gelifltirilen
IIR taray›c› bafll›¤› ile elde
edilen yüksek çözünürlüklü
görüntüyü her hava flart›nda
operatöre de aktar›labilecek.
Asgari 8 km menzile sahip

olmas› beklenen UMTAS ve
C‹R‹T, TUSAfi’›n ana yükleni-
cisi oldu¤u T 129’un temel
mühimmatlar› olarak öne
ç›kmaktad›r. ROKETSAN ta-
raf›ndan gelifltirilen di¤er bir
ürün olan OMTAS ise, 4 km
menzilli bir tanksavar füzesi-
dir. OMTAS’›n hafif z›rhl›
araçlar üzerinde ve piyade
taraf›ndan kullan›lmas› bek-
lenmektedir. UMTAS, OM-
TAS ve Cirit’in yak›n gelecek-
te TSK’n›n ‹HA’lar›nda da
kullan›lmas› beklenebilir.
Paralel olarak; TUSAfi, Kale-
Baykar ve Vestel Savunma
gibi firmalar›m›z›n ‹HA ala-
n›ndaki birikimleri kullan›la-
rak IAI’n›n HAROP benzeri
bir katil dronu gelifltirmeleri
de mümkün görünmektedir.
ASELSAN’›n üretti¤i Pave-
way II kitleri ile bu alanda
belli bir bilgi birikimi elde
eden Türk Savunma Sanayi-

si, güdüm kitleri konusunda
çal›flmalar yapmaya devam
ediyor. ‹lk defa IDEF 2009
Fuar›’nda duyurulan TÜB‹-
TAK SAGE Hassas Güdüm
Kiti (HGK), ülkemizin savun-
ma teknolojileri alan›nda
ulaflt›¤› noktay› gözler önüne
sermektedir. Bafllang›çta
2000 lb’lik Mk 84 bombalar›
için üretilen kit, 10 m daire-
sel hata pay›na sahip. TÜB‹-
TAK SAGE’nin, 500 lb’lik Mk
82 bombalar›na da HGK’y›
uyarlamas› beklenmektedir.
Son y›llarda, özellikle Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n
rehberli¤inde büyük at›l›mlar
yaflayan Türk Savunma Sa-
nayisi’nin, gelecek y›llarda
dünya ile rekabet edebilir ni-
telikte hassas taarruz mü-
himmatlar›n› üretmesi ve
bunlar› dost ülkelere pazar-
lamas› da kuvvetle muhte-
meldir.
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ROKETSAN taraf›ndan gelifltirlen C‹R‹T ve UMTAS
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Günümüzün en büyük su üstü muharebe unsurlar› ara-
s›nda yer alan muhriplerin temeli, 19’uncu yüzy›l›n son-
lar›na dayanmaktad›r. Torpido botlardan kaynaklanan

tehdide karfl› nakliye gemilerini ve donanma unsurlar›n› koru-
mak isteyen ülkeler, çözümü hafif ve h›zl› refakat botlar› infla
etmekte bulmufllard›r.  Küçük kalibreli toplar ve torpidolar ile
silahland›r›lan bu platformlar, önceleri “torpido bot tahrip edi-
ci” anlam›na gelen torpido bot muhrip, daha sonra ise sadece
muhrip olarak adland›r›lmaya bafllanm›flt›r.
‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n 1893 y›l›nda hizmete ald›¤› HMS
Havock, torpido bot muhrip olarak tan›mlanan ilk su üstü plat-
formdur. Yaklafl›k 240 ton deplasmana sahip olan Havock, sa-
atte 27 knot sürat yapabilmektedir. Havock, üst güvertesinin
çeflitli yerlerine entegre edilmifl 1 adet 76 mm’lik ve 3 adet 57
mm’lik top ile silahland›r›lm›flt›r. Ayr›ca 3 adet de 460 mm’lik
torpido kovan› ile donat›lm›flt›r.

Tasar›m De¤ifliyor
20’nci yüzy›l›n bafllar›na kadar küçük kalibreli toplar ve torpi-
dolar ile silahland›r›lm›fl hafif botlar olan muhriplerin tasa-
r›mlar›nda, Birinci Dünya Savafl›’n›n öncesinde önemli de¤i-
flimler görülmeye bafllanm›flt›r. Deplasmanlar› artan ve daha
yüksek kalibreli toplar ile donat›lan muhripler, art›k hafif bot-
lar olmaktan ç›km›fl; küçük boyutlu gemi görünümü alm›fllar-
d›r. Bu dönemde yaflanan bir di¤er geliflme ise, muhriplerin
artan denizalt› tehdidine karfl› su alt› bombalar› ve hidrofon ile
donat›lmalar› olmufltur. ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’nda hiz-
mete giren ve yaklafl›k 1000 ton deplasmana sahip olan Admi-
ralty serisi muhripler, bu de¤iflimin en iyi örneklerinden birisi

olarak tarihe geçmifltir. Ayn› flekilde Amerikan Donanmas›’n›n
Birinci Dünya Savafl›’n›n sonlar›nda hizmete ald›¤› 1200 ton
deplasmana sahip Wickers s›n›f› muhripler de, yine bu kap-
samda verilebilecek örneklerden biridir.

Dönüm Noktas›: ‹kinci Dünya Savafl›
‹kinci Dünya Savafl›’na gelindi¤inde ise muhrip tasar›mlar›
tamamen de¤iflmifltir. Artan denizalt› ve uçak tehdidine kar-
fl› uçaksavar toplar›, radar ve denizalt› savunma harbi silah
ve sensör sistemleri ile donat›lmaya bafllanan muhriplerin
deplasman ve h›zlar› daha da artm›flt›r. Nitekim görevleri
hala refakat olsa da ‹kinci Dünya Savafl› ile birlikte muhrip
sözcü¤ü, tam donan›ml› büyük bir savafl gemisi s›n›f›n› ta-
n›mlamak için kullan›lmaya bafllanm›flt›r. ABD Donanma-
s›’nda hizmete giren Fletcher s›n›f› muhripler, bu de¤iflimin
en dikkat çekici örneklerindendir. ABD d›fl›nda çok say›da
müttefik ülke donanmas› taraf›ndan hizmete al›nan Fletc-
her’lar; çeflitli kalibrelerde toplar, su alt› bombalar› ve tor-
pidolar ile donat›lm›fl olup, tam yüklü olarak 2900 ton dep-
lasmana sahiptirler. 1942-1944 y›llar› aras›nda toplam 175
adet Fletcher infla edilmifltir. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
yayg›n flekilde kullan›lan bu gemiler, ayr›ca Kore ve Vietnam
Savafl’lar›nda da baflar›l› görevler icra etmifllerdir.

Borda Numaras› “D”
Literatürde muhrip sözcü¤ü; deplasman bak›m›ndan firka-
teynden büyük, kruvazörden ise küçük savafl gemilerini ta-
n›mlamak için kullan›lmaktad›r. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›n-
da f›rkateynlerin giderek büyümesi ve süratlerinin artmas›,

Denizafl›r› 
Operasyonlar›n

Vazgeçilmezi:

Muhripler
So¤uk Savafl’›n sona ermesinin ard›ndan

iki büyük donanman›n aç›k denizde
çat›flma ihtimalinin azalmas›, birçok 

deniz platformunda oldu¤u gibi muhrip
(destroyer)’lerin de görev tan›m› ve

tasar›mlar›n›n de¤iflmesini beraberinde
getirmifltir. A¤›rl›kl› olarak denizafl›r›

operasyonlar yapan büyük donanmalar
taraf›ndan hizmete al›nan muhriplerin,

günümüzde, k›y› sular›nda hava savunma
harbi icra etmek ya da kara hedeflerini

atefl alt›na almak gibi yeni görev 
tan›mlar› da bulunmaktad›r.

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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muhrip ile f›rkateyn aras›ndaki fark›n kapanmas›na ve s›n›f-
land›rman›n giderek daha karmafl›k hale gelmesine neden ol-
mufltur. NATO’nun 30 Haziran 1975 tarihinde belirlemifl oldu-
¤u standartlar, bu karmaflay› önemli ölçüde ortadan kald›r-
m›flt›r. Ancak baz› ülkelerin farkl› standartlar kullanmaya de-
vam etmesi, s›n›fland›rmada hala kar›fl›kl›klar›n ortaya ç›k-
mas›na neden olabilmektedir.
Bu noktada mümkün oldu¤unca basit bir tan›mlama yapacak
olursak; silah donan›m›na bak›lmaks›z›n, 4000 ila 8000 ton
deplasmana sahip ve 29 knot’un üzerinde sürate sahip refakat
görevli gemiler muhrip s›n›f›na girmektedirler. Genel olarak
borda numaras› “D” ile bafllayan muhripler; görev tan›mlar›-
na göre kendi içerisinde ise, genel maksat, hava savunma ve
denizat› savunma harbi gibi alt s›n›flara ayr›lmaktad›rlar.

Görev Yelpazesi Geniflliyor
Muhripler tek bafllar›na harekât icra edebilecek imkân ve ka-
biliyetlere sahip olmakla birlikte, genellikle nakliye konvoyu
ya da muharebe grubu gibi dost unsurlar› düflman denizalt› ve
uçaklar›na karfl› koruma görevini üstlenmektedirler. Öte yan-
dan, So¤uk Savafl döneminin sona ermesi ile birlikte NATO ve
Varflova Pakt› ülkeleri aras›nda büyük deniz muharebelerinin
yaflanmas› ihtimali ortadan kalkm›fl; iki donanman›n aç›k de-
nizde çat›flma ihtimali de önemli ölçüde azalm›flt›r. Bu durum,
muhriplere yeni görev tan›mlar›n›n verilmesini de beraberin-
de getirmifltir.
Günümüzde muhriplerin, k›y› sular›nda hava savunma harbi
icra etmek ya da kara hedeflerini atefl alt›na almak gibi yeni
görev tan›mlar› bulunmaktad›r.  Artan balistik füze tehdidine
karfl› önlem almak isteyen ABD ve Japonya gibi ülkeler ise, bir
ad›m daha öteye giderek, AEGIS donan›ml› muhripleri füze
kalkan› projesine dahil etmifllerdir.

Büyük Donanma Olman›n Gere¤i
Denizlere iliflkin alaka ve menfaatleri karasular›n›n çok öte-
sinde olan geliflmifl ülkeler taraf›ndan tercih edilen muhripler,
bu özellikleri nedeniyle büyük donanma olman›n göstergele-
rinden biri olarak kabul edilmektedirler. Nitekim muhripler,
birkaç ülke d›fl›nda kullan›c›s› olmayan kruvazörler dikkate
al›nmad›¤›nda, günümüzün en büyük su üstü muharebe gemi-
leri olarak özel bir konuma sahiptirler.
Kuflkusuz tedarik maliyetleri ve bak›m / idame masraflar› f›r-
kateynlerden çok daha yüksek olan muhripler, birçok donan-
ma için hayal olmaktan baflka bir fley ifade etmemektedirler.
Bu kapsamda, Japon Donanmas›’n›n AEGIS komuta-kontrol
sistemi ile donat›lm›fl yeni nesil Atago s›n›f› güdümlü mermi
muhriplerinin her birinin 1,2 milyar dolarl›k infla maliyeti ol-
du¤u bilgisi, modern muhriplerin tedarik maliyetleri hakk›nda
fikir verme aç›s›ndan yeterlidir.
Ancak yüksek maliyetleri bile ülkeleri muhrip infla et-
mekten vazgeçirememektedir. Hâlihaz›rda çok say›da
muhrip, tersanelerde infla halindedir. ABD’nin Arleigh
Burke, Fransa’n›n Forbin, Hindistan’›n Kolkata, Japon-
ya’n›n Atago, Kore Cumhuriyeti’nin KDX-III, ‹ngiltere’nin
Daring ve ‹talya’n›n Andrea Doria s›n›f› muhripleri bu
kapsamda verilebilecek örneklerdir. Öte yandan, dünya-
da birçok muhrip infla projesi de hayata geçmek için gün
saymaktad›r. ABD’nin Zumwalt (DDG-1000), Avustral-
ya’n›n Hobart, Çin’in Tip 052D, Japonya’n›n DD-19 ve Ka-
nada’n›n Province s›n›f› muhrip projeleri ilk akla gelen-
lerdir. Yak›n bir zamanda bunlara yenilerinin eklenmesi
de kuvvetle muhtemeldir.

Türk Deniz
Kuvvetleri'nde Muhripler   
Ana vurucu gücü f›rkateynlerden oluflan Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n envanterinde, hâlihaz›rda muhrip
s›n›f›nda bir savafl gemisi bulunmamaktad›r. Donanmam›z›n muhrip
olarak tan›mlad›¤› son savafl gemileri, Yücetepe (Eski ABD Gearing)
ve Alç›tepe (Eski ABD Carpenter)'lar olmufltur. ABD’den transfer
edilen bu gemiler, uzun y›llar donanmam›za hizmet etmifl ve 1990’l›
y›llar›n sonlar›nda yerlerini daha modern platformlara
b›rakm›fllard›r. Öte yandan proje takvimindeki belirsizlik devam
etse de, Dz.K.K.l›¤›, TF2000 Projesi ad› alt›nda hava savunma görev
tan›m›na sahip yeni nesil f›rkateynler tedarik etmeyi planlamak-
tad›r. 4000 ila 5000 ton deplasmana sahip olmas› öngörülen bu
gemiler flimdilik f›rkateyn olarak s›n›fland›r›lsalar da, tasar›mlar›
netlefltikten sonra muhrip olarak s›n›fland›r›lmalar› olas›d›r.

Durufl ve vurufl gücü aç›s›ndan
günümüzün en geliflmifl savafl

gemileri aras›nda yer alan
muhripler, a¤›rl›kl› olarak

denizafl›r› operasyonlar icra eden
ülkeler taraf›ndan kullan›l›yor.

Amerikan Donanmas›'n›n Arleigh Burke
S›n›f› güdümlü mermi muhriplerinden

USS Gridley (DDG 101) seyir halinde.
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Deplasman ve silah sis-
temleri aç›s›ndan kruva-

zör s›n›f› gemilere denk gös-
terilen Arleigh Burke’lerden,
1991 y›l›ndan günümüze ka-
dar toplam 58 adet hizmete
al›nm›flt›r. Silah sistemleri ve
gövde tasar›m›nda yap›lan
baz› modifikasyonlar nede-
niyle infla edilen ilk 21 plat-
form Flight I, daha sonra infla

edilen 7 platform Flight II, en
son hizmete giren 30 plat-
form ise Flight IIA olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Hâlihaz›rda
bu gemilerden 4 adedinin da-
ha inflas›na devam edilmek-
tedir. Ancak hizmete al›na-
cak Zumwalt (DDG-1000) s›-
n›f› kara taarruz muhripleri-
nin say›s›n›n 2’ye düflürül-
mesi, ilave gemilerin siparifl
edilme ihtimalini de ortaya
ç›karm›flt›r. Güdümlü mermi
muhribi olarak tan›mlanan

Arleigh Burke’ler, tafl›d›klar›
AEGIS hava savunma sistemi
ile günümüzün en geliflmifl
su üstü platformlar› aras›nda
yer almaktad›rlar. Alümin-
yum alafl›ma sahip bacalar›
d›fl›nda, gövdesi tamamen
çelikten imal edilen gemile-
rin, kritik bölümleri çift kat

çelik ve yaklafl›k 70 ton a¤›r-
l›¤a sahip kevlar z›rh ile ko-
runmaktad›r. Arleigh Bur-
ke’lerin modifiye edilmifl ver-
siyonlar› Japonya’da Kongo
ve Atago, Kore Cumhuriye-
ti’nde ise KDX-III (King Se-
jong the Great) s›n›f› olarak
görev yapmaktad›r.

Arleigh
Burke

fiah dönemin-
de ‹ran tara-

f›ndan ABD’ye
siparifl edilen 4
adet Kouroush
s›n›f› muhribin
teslimat›, 1979
y›l›nda gerçekle-
flen ‹slam Devri-
mi nedeniyle ip-
tal edilmifltir. Ancak inflas› tamamlanan bu gemiler Kidd s›n›f›
olarak adland›r›larak ABD Donanmas›’na kat›lm›fllard›r. Spru-
ance s›n›f› denizalt› savunma harbi muhripleri ile ayn› gövdeye
sahip olan Kidd’ler, onlardan farkl› olarak genel maksat görev
tan›m›na sahiptirler. Gemilerin en dikkat çekici özelliklerinden
biri, uzun menzilli SM-2MR Block IIIA hava savunma füzeleri ile
donat›lm›fl olmalar›d›r. Basra Körfezi’nde görev yapacak olma-
lar› itibariyle tüm kapal› alanlar› klima sistemi ile donat›lan bu

gemiler, ABD Donanmas› taraf›ndan da a¤›rl›kl› olarak Orta Do-
¤u bölgesinde kullan›lm›fllard›r. 1990’l› y›llar›n sonlar›nda ABD
Donanmas›’n›n hizmet d›fl›na ç›kard›¤› Kidd’ler, ilk olarak Avus-
tralya ve komflumuz Yunanistan’›n gündemine gelseler de, 2001
y›l›nda Tayvan taraf›ndan sat›n al›nm›fllard›r. Tayvan Donanma-
s›’n›n Kee Lung s›n›f› olarak adland›rd›¤› bu muhripler, doklu ç›-
karma gemileri (LPD)’ler dikkate al›nmad›¤›nda, ülkenin en bü-
yük savafl gemileri olarak dikkat çekmektedirler.

Kidd
Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Kidd

Ingalls Shipbuilding / ABD

363

171,7 m / 16,8 m / 10 m

9783 ton

33 knot

11.000 km (20 knot süratle)

4 x Gaz türbini, 2 flaftl›

2 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon 

güdümlü mermi, SM-2MR Block IIIA hava savunma füzesi, Mk 46 torpil, ASROC lançeri 

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Arleigh Burke (Flight IIA)

Bath Iron Works - Ingalls Shipbuilding / ABD

273

155,3 m / 20,4 m / 9,9 m

9217 ton

32 knot

8100 km (20 knot süratle)

4 x Gaz türbini, 2 flaftl›

1 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, BGM-109 Tomahawk

seyir füzesi, RGM-84 Harpoon güdümlü mermi, SM-2MR Block IV hava savunma füzesi,

ESSM hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpil

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar
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Çin’in ba¤›ms›z olarak tasarlad›¤› ilk muhrip s›n›f› olan Tip 051
(NATO kodu: Luda)’lardan, 1970-1991 y›llar› aras›nda top-

lam 17 adet infla edilmifltir. Bu gemiler, silah ve sensör sistem-
lerindeki baz› farkl›l›klar nedeniyle kendi içlerinde Mod 1, Mod 2,
Mod 3 ve Mod 4 olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Çin Donanmas›’n›n
büyük boyutlu savafl gemisi infla projelerine temel teflkil etmesi
aç›s›ndan önem tafl›yan Tip 051’ler, günümüz deniz operasyon-
lar›n›n ihtiyaçlar›na cevap vermekten uzak silah sistemleri ve
uzun süre denizde kalamamalar› nedeniyle elefltirilmektedirler.
Çin Donanmas›, kullan›m ömürlerinin sonuna yaklaflan bu ge-
mileri peyderpey hizmet d›fl›na ç›karmaktad›r. S›n›f›n ilk 2 gemi-
si olan Jinan (Borda no: 105) ve Xi’an (Borda no: 106) 2007 y›l›n-
da, Changsha (Borda no: 161) ise 2008 y›l›nda hizmet d›fl›na ç›-
kar›lm›flt›r. S›n›f›n 11’inci gemisi olan Guangzhou (Borda no:
160)’›n da 1978
y›l›ndaki bir ka-
zada kullan›l-
maz duruma
geldi¤i dikkate
al›nd›¤›nda, ha-
len Tip 051’ler-
den 13 adedi ak-
tif görevdedir.

Tip 051

Genel maksat muhribi ola-
rak tan›mlanan Tip 051B

(NATO kodu: Luhai)’lerin ilki
olan Shenzhen (Borda no:
167), 1998 y›l›nda hizmete gir-
mifltir. Radarda düflük iz b›-
rakma kabiliyetli ilk Çin savafl
gemisi olan muhrip, bu özelli-
¤i ile Çin Donanmas› için ileri-
ki y›llarda infla edilecek tüm
su üstü platformlar›na örnek
teflkil etmifltir. Hâlihaz›rda
Shenzhen, Çin Donanmas›’n›n
Güney Deniz Filosu’nda görev
yapmaktad›r. Çin, Tip 051B s›-
n›f› ikinci bir muhribi hizmete

almay› planlad›ysa da, infla
edilen ilk geminin beklentileri
karfl›layamamas› nedeniyle
bu proje daha sonra iptal edil-
mifltir. Resmi olmayan baz›
raporlarda, ikinci geminin in-
flas›na bafllan›ld›¤›, ancak
projenin iptal edilmesi üzeri-
ne geminin uzun y›llar k›zakta
bekletildi¤i iddia edilmekte-
dir. Nitekim ayn› raporlarda,
k›zakta bekleyen ikinci Tip
051B’nin modifiye edildikten
sonra inflas›na devam edildi¤i
ve Tip 051C s›n›f› Shenyang
(Borda no: 115) muhribinin
asl›nda bu gemi oldu¤u ifade
edilmektedir.

Tip 051B

Çin tersanelerinde infla
edilen ilk genel maksat

savafl gemisi olan Tip 052
(NATO kodu: Luhu)’lar; su
üstü muharebe, hava savun-
ma ve denizalt› savunma
harbi görevlerini icra edebil-

mektedirler. Günümüz mu-
harebe sahas›n›n harekât ih-
tiyaçlar›n› karfl›lama aç›s›n-
dan, önceki y›llarda Çin’de
infla edilen su üstü platform-
lardan önemli oranda farkl›-
l›k gösteren Tip 052’ler, tasa-
r›m olarak ise dönemin Bat›
ve Rus savafl gemilerinin ge-

risindedirler. Tip 052’ler, Çin
ve Bat› yap›m› geliflmifl silah
ve sensör sistemleri ile do-
nat›lm›fllard›r. Bu s›n›ftaki
muhriplerden, 1994-1996 y›l-
lar› aras›nda toplam 2 adet
infla edilmifltir. Hizmete gi-
ren ilk geminin ad› Harbin
(Borda no: 112), ikincisinin

ise Qingdao (Borda no:
113)’dür. Tip 052 s›n›f› muh-
riplerin ilki olan Harbin’in,
beraberindeki 2 savafl gemisi
ile birlikte 21 Mart 1997’de
San Diego’ya yapt›¤› ziyaret,
Çin Donanmas›’n›n ABD ana-
karas›na yapt›¤› ilk ziyaret
olarak tarihe geçmifltir.

Tip 052

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 051 (Mod 3)

Luda Shipyard - Zhonghua Shipyard - Dalian Shipyard / Çin

280

132 m / 12,8 m / 4,6 m

3670 ton

32 knot

5500 km (18 knot süratle)

2 x Gaz türbini, 2 flaftl›

2 x Çift namlulu 130 mm otomatik top, 3 x 37 mm uçaksavar topu, YJ-83 güdümlü

mermi, HQ-7 hava savunma füzesi,  Yu-2 torpidolar›, FQF-2500 denizalt› savunma harbi

roket sistemi, su bombalar›

Yok

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 051B

Dalian Shipyard / Çin

250

154 m / 16 m / 6 m

6000 ton

31 knot

7500 km (14 knot süratle)

2 x Gaz türbini, 2 flaftl›

1 x Çift namlulu 100 mm otomatik top, 4 x 37 mm uçaksavar top, YJ-83 güdümlü mermi,

HQ-7 hava savunma füzesi, Yu-2/5/6 torpidolar›

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 052

Jiangnan Shipyard / Çin

260

144 m / 16 m / 5,1 m

4800 ton

31 knot

9000 km

CODOG, 2 flaftl›

1 x Çift namlulu 100 mm otomatik top, 4 x 37 mm uçaksavar topu, YJ-83 güdümlü

mermi, HQ-7 hava savunma füzesi, Yu-2 torpidolar›, RBU-1200 denizalt› savunma harbi

roket sistemi

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar
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Shenzhen muhribinin gövdesi üzerine flekillendirilen Tip 051C
(NATO kodu: Luzhou)’lerin temel görevi hava savunmad›r.

Çin’in 1990’l› y›llarda yürürlü¤e soktu¤u tüm savafl gemisi proje-
lerinde oldu¤u gibi, az say›da infla edilen Tip 051C’lerden, 2006-
2007 y›llar› aras›nda sadece 2 adet hizmete al›nm›flt›r. Çin Donan-
mas›’n›n Kuzey Deniz Filosu’nda görev yapan bu gemilerden bi-
rincisinin ad› Shenyang (Borda no: 115), ikincisinin ise Shijiazhu-
ang (Borda no: 116)’d›r. Tip 051C’lerin en dikkat çekici silah siste-
mi, Rus yap›m› S-300FM Fort-M (‹hracat versiyonu S-300FM Rif-
M) hava savunma füze sistemidir. Kara konufllu S-300PMU’nun
donanma versiyonu olan sistem, 150 km menzile sahip 48N6 fü-
zeleri ile donat›lm›flt›r. 3R41 Volna (NATO kodu: Tomb Stone) 3
boyutlu at›fl kontrol radar› taraf›ndan güdümlenen bu füzelerden
12 tanesi, ayn› anda 6 farkl› hedefe atefllenebilmektedir.

Tip 051C

Çevresindeki ülkelerle de-
nizafl›r› sorunlar› olan

Çin’in, donanmas›na yapt›¤›
büyük yat›r›m›n en iyi örnekle-
rinden biri olarak gösterilen
Tip 052C (NATO kodu: Luyang-
II)’ler, Tip 052B s›n›f› muhrip-
ler temel al›narak tasarlan-
m›fllard›r. Bu s›n›f gemiler-
den, 2004-2005 y›llar› aras›n-

da toplam 2 adet infla edilmifl-
tir. Hizmete giren gemilerden
ilkinin ad› Lanzhou (Borda no:
170), ikincisinin ise Haikou
(Borda no: 171)’dir. Radarda
düflük iz b›rakma kabiliyetine
sahip bu gemilerin d›fl tasar›m
olarak Tip 052B’lerden en bü-
yük fark›, yükseltilmifl köprü
üstü bölümleridir. Mühendis-
lerin böyle bir tasar›m de¤i-
flikli¤ine gitmesindeki neden,

Amerikan Donanmas›’n›n AE-
GIS hava savunma sisteminde
oldu¤u gibi 4 adet faz dizili
arama radar›n›n 360 derecelik
kaplama sa¤layacak flekilde
köprü üstüne entegre edilebil-
mesidir. Tip 052C’ler, dikey
f›rlatma sistemine yerlefltiril-
mifl 48 adet Çin yap›m› HQ-9

hava savunma füzesi tafl›mak-
tad›rlar. Rusya’dan al›nan S-
300PMU hava savunma füze
sisteminden elde edilen tek-
nolojiler kullan›larak gelifltiri-
len HQ-9’lar, 200 km’nin üze-
rindeki menzilleri ile önemli
bir hava savunma kabiliyetine
sahiptir.

Tip 052C

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 051C

Dalian Shipyard / Çin

-

155 m / 17 m / 6 m

7000 ton

-

-

2 x Gaz türbini

1 x 100 mm otomatik top, 2 x 30 mm uçaksavar top, Hongniao-2 seyir füzesi, YJ-83

güdümlü mermi, S-300FM Rif-M hava savunma füzesi, torpidolar

Pist

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 052B

Jiangnan Shipyard / Çin

280

155 m / 17 m / 6 m

7000 ton

30 knot

7500 km (14 knot süratle)

2 x Gaz türbini, 2 flaftl›

1 x 100 mm otomatik top, 2 x 30 mm uçaksavar top, Hongniao-2 seyir füzesi, YJ-83

güdümlü mermi, SA-N-12 Grizzly hava savunma füzesi, Yu-2/5/6 torpidolar›, denizalt›

savunma harbi roketleri

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tip 052C

Jiangnan Shipyard / Çin

280

155 m / 17 m / 6 m

7000 ton

30 knot

7500 km (15 knot süratle)

2 x Gaz türbini, 2 flaftl›

1 x 100 mm otomatik top, 2 x 30 mm uçaksavar top, Hongniao-2 seyir füzesi, C-805

güdümlü memri, YJ-83 güdümlü mermi, HQ-9 hava savunma füzesi, Yu-2/5/6 torpidolar›,

deniazlt› savunma harbi roketleri

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

A¤›rl›kl› olarak su üstü muharebe ve denizalt› savunma har-
bi görevlerine yönelik olarak tasarlanan Tip 052B (NATO ko-

du: Luyang)’lar, ihtiyaç duyulmas› halinde görev kuvvetlerinin
veya nakliye konvoylar›n›n hava savunmas›na katk›da buluna-
bilmektedirler. Çin Donanmas›’n›n Güney Deniz Filosu’nda gö-
rev yapan Tip 052B’lerden, toplam 2 adet infla edilmifltir. Her
ikisi de 2004 y›l›nda envantere giren bu gemilerden ilkinin ad›
Guangzhou (Borda no: 168), ikincisinin ise Wuhan (Borda no:
169)’dur. Tip 052B’ler, radarda düflük iz b›rakma kabiliyetine
sahiptirler. K›ç taraf›na orta s›n›f helikopterlerin inifl / kalk›fl ya-
pabilece¤i büyüklükte bir pist ve hangar›n entegre edildi¤i ge-
miler, denizalt› savunma harbi görevlerine yönelik olarak 1
adet Ka-28 (NATO kodu: Helix) veya Z-9 donanma helikopteri
tafl›yabilmektedirler.

Tip 052B
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Fransa’n›n aç›k denizlerde
icra edilecek denizalt› sa-

vunma harbi görevlerine yö-
nelik tasarlad›¤› Tourville (F
67)’lerden, 1974-1977 y›llar›
aras›nda toplam 3 adet infla
edilmifltir. Hizmete giren ilk
gemi, s›n›fa ad›n› da veren
Tourville (Borda no: D
610)’dur. Onu s›ras›yla; Du-
guay-Trouin (Borda no: D
611) ve De Grasse (Borda no:
D 612)’nin hizmete girmesi
takip etmifltir. Tourville’ler,
görev tan›mlar›na uygun ola-
rak geliflmifl denizalt› savun-
ma harbi silah ve sensör sis-
temleri ile donat›lm›fllard›r.
Gemilerde orta büyüklükteki
helikopterlerin inifl / kalk›fl

yapabilece¤i bir pist ve 2 adet
Lynx s›n›f› donanma helikop-
terinin bak›m / onar›m›n›n
yap›labilece¤i genifl bir han-
gar bulunmaktad›r. Crotale
hava savunma füze sistemi-
nin donanma versiyonunun
entegre edildi¤i ilk su üstü
platform olan Tourville’ler-
den halen 2 adedi aktif görev-
dedir. Frans›z Donanmas›,
2010 y›l›na kadar hizmette
tutmay› planlad›¤› bu gemile-

ri, FREMM Projesi kapsam›n-
da infla edilecek yeni nesil

f›rkateynler ile de¤ifltirmeyi
planlamaktad›r.

Tourville

Georges Leygues (F 70) s›n›f› muhriplerin temel görevi, nakli-
ye konvoylar›n› ve ikmal gemilerini denizalt›lara karfl› koru-

makt›r. Ancak gemiler, amfibi ç›karma operasyonlar›na da des-
tek verebildikleri gibi, aç›k deniz koflullar›nda karakol ve keflif /
gözetleme görevlerini de icra edebilmektedirler. Georges Ley-
gues s›n›f› muhriplerden 1979-1990 y›llar› aras›nda toplam 7
adet infla edilmifltir. ‹ki parti halinde infla edilen bu gemiler s›ra-
s›yla; Geor-
ges Leygu-
es (Borda
no: D 640),
D u p l e i x
(Borda no:
641), Mont-
calm (Borda
no: 642), Je-
an De Vienne (Borda no: 643), Primauguet (Borda no: D 644), La
Motte-Picquet (Borda no: D 645) ve Latouche-Treville (Borda no:
D 646)’d›r. Georges Leygues’lerde orta büyüklükteki helikopter-
lerin inifl / kalk›fl yapabilece¤i pist ve 2 adet Lynx s›n›f› donanma
helikopterinin bak›m / onar›m›n›n yap›labilece¤i bir hangar bu-
lunmaktad›r. Frans›z Donanmas›, Georges Leygues’leri de
FREMM Projesi kapsam›nda infla edilecek yeni nesil f›rkateynler
ile de¤ifltirmeyi planlamaktad›r.

Georges Leygues

Frans›z Donanmas›’n›n en-
vanterinde yer alan Cas-

sard s›n›f› muhriplerden, top-
lam 2 adet infla edilmifltir.
1988 y›l›nda hizmete giren ilk
gemi, s›n›fa ad›n› da veren
Cassard (Borda no: D
614)’dür. Onu 1991 y›l›nda Je-
an Bart (Borda no: D 615)’in
hizmete girmesi takip etmifl-
tir. Cassard’lar, Frans›z Do-
nanmas›’n›n bir di¤er muhrip
s›n›f› olan Georges Leygu-
es’ler ile ayn› gövdeyi paylafl-
maktad›rlar. Bu özellikleri ne-

deniyle Georges Leygues’le-
rin hava savunma versiyonu
olarak da tan›mlanan Cas-
sard’lar›n en dikkat çekici
farkl›l›klar›ndan biri, dizel
motor ve gaz türbininin ayr›
ayr› kullan›ld›¤› CODOG tahrik
sistemi yerine, sadece dizel
tahrik sistemi ile donat›lm›fl
olmalar›d›r. Fransa, Cas-
sard’lar› 2015 y›l›na kadar hiz-
mette tutmay› planlamakta-
d›r. Bu gemilerin yerini alma-
s› muhtemel en güçlü aday,
FREMM f›rkateynlerinin hava
savunma versiyonu olarak ta-
n›mlanan FREDA’d›r.

Cassard

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Georges Leygues

Brest Naval Dockyard / Fransa

235

139 m / 14 m / 5,7 m

4580 ton

29 knot

14.000 km (18 knot süratle)

CODOG, 2 flaftl›

1 x 100 mm otomatik top, 2 x 20 mm (D 640-643 30 mm) uçaksavar topu, MM-38 (D

642-646 MM-40) Exocet güdümlü mermi, Crotale hava savunma füzesi, Mistral hava

savunma füzesi, ECAN L5 Mod 4 torpidolar›

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tourville

Lorient Naval Dockyard / Fransa

298

152,8 m / 15,8 m / 6,6 m

6100 ton

32 knot

7500 km (18 knot süratle)

2 x Buhar türbini, 2 flaftl›

2 x 100 mm otomatik top, 2 x 20 mm uçaksavar topu, MM-38 Exocet güdümlü mermi,

Crotale hava savunma füzesi, ECAN L5 Mod 4 torpidolar›

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Cassard

Lorient Naval Dockyard / Fransa

250

139 m / 14 m / 6,5 m

4500 ton

29 knot

13.500 km (17 knot süratle)

4 x Dizel motor, 2 flaftl›

1 x 100 mm otomatik top, 2 x 20 mm MM-40 Exocet güdümlü mermi, SM-1MR hava

savunma füzesi, Mistral hava savunma füzesi, ECAN L5 Mod 4 torpidolar›

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar
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Project 15 program› kap-
sam›nda Hindistan Do-

nanmas› için tasarlanan
Delhi s›n›f› muhriplerden,
1997-2001 y›llar› aras›nda
toplam 3 adet infla edilmifl-
tir. ‹lk infla edilen gemi, s›-
n›fa ad›n› da veren INS Del-
hi (Borda no: D61)’dir. Onu
s›ras›yla INS Mysore (Bor-
da no: D60) ve INS Mumbai
(Borda no: D62)’nin hizme-
te girmesi takip etmifltir.
Delhi’lerin gövde tasar›-
m›nda, Rusya’n›n Kashin ve
Sovremenny s›n›f› muhrip-

leri ile Hindistan’›n Godo-
vari s›n›f› f›rkateynlerinin
etkileri görülmektedir. Ha-
va savunma, denizalt› sa-
vunma harbi ve su üstü
muharebe görevlerini icra
edebilen Delhi’ler; Hindis-
tan savunma sanayisinin
yan› s›ra Rusya ve Bat›l› ül-
keler taraf›ndan üretilen
silah ve sensör sistemleri
ile de donat›lm›fllard›r. Uz-
manlar, Delhi s›n›f› muh-
riplerin hizmete girmesi ile
Hindistan Donanmas›’n›n
vurucu gücünün önemli öl-
çüde artt›¤›n› ifade etmek-
tedirler.

Delhi

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n envanterinde yer alan
Sheffield (Tip 42) s›n›f› muhriplerin yerini almak üzere

tasarlanan Daring (Tip 45)’lerin temel görevi, ana vatan-
dan uzak bölgelerde gerçeklefltirilecek operasyonlarda
görev kuvvetinin hava savunma sorumlulu¤unu üstlen-
mektir. Geliflmifl bir komuta-kontrol sistemi, uzun men-
zilli SAMPSON radar›, Slyver dikey f›rlatma sistemi ve As-
ter hava savunma füzelerinin kombinasyonundan oluflan
PAAMS hava savunma sistemi ile donat›lan bu gemilerin,
salvo halinde atefllenen süpersonik güdümlü mermiler
dahil olmak üzere, günümüz muharebe sahas›nda karfl›-
lafl›labilecek her tür hava tehdidine karfl› koruma sa¤laya-

bilecekleri iddia edilmektedir. Bu gemilerden, proje saf-
has›nda 12 adet infla edilmesi planlanm›flt›r. Ancak do-
nanman›n de¤iflen harekât ihtiyaçlar› ve bütçe kesintileri
nedeni ile infla edilecek platform say›s› 6’ya düflürülmüfl-
tür. S›n›f›n ilk gemisi olan HMS Daring, 2009 y›l›nda hiz-
mete girmifltir. 2014 y›l›na kadar tamamlanmas› planla-
nan proje kapsam›nda hizmete girecek di¤er gemilerin
isimleri; HMS Dauntless, HMS Diamond, HMS Duncan,
HMS Dragon ve HMS Defender’d›r.

Daring
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Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Daring

BAE Systems Marine - Vosper Thornycroft / ‹ngiltere

190

152,4 m / 21,2 m / 7,4 m

8092 ton

29+ knot

13.000 km

2 x Gaz türbini + 2 x Elektrik motoru, 2 flaftl›

1 x 114 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, 2 x 30 mm uçaksavar

top, RGM-84 Harpoon (Alt yap›s›), Aster 15/30 hava savunma füzesi, Stingray torpido

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Delhi

Mazagon Dock / Hindistan

360

163 m / 17 m / 6,5 m

6700 ton

32 knot

8000 km

4 x Gaz türbini, 2 flaftl›

1 x 100 mm otomatik top, 4 x 30 mm uçaksavar top, Kh-35 Switchblade güdümlü

mermi, Shtil hava savunma füzesi, BARAK hava savunma füzesi, SET-65E/Tip 53-65 tor-

pido, RBU-6000 denizalt› savunma harbi roket sistemi

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar
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Hava savunma görev tan›m›na sahip Sheffield (Tip 42)’lerin
tasar›m çal›flmalar› 1960’l› y›llar›n sonlar›nda bafllam›flt›r.

Proje kapsam›nda hizmete giren 14 gemiden ilki olan HMS
Sheffield (Borda no: D80), 1975 y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›’na teslim edilmifltir. Gövde tasar›m›nda ve elek-
tronik sistemlerde yap›lan baz› modifikasyonlar nedeniyle
infla edilen ilk 6 platform Batch 1, daha sonra infla edilen 4
platform Batch 2, en son hizmete giren 4 platform ise Batch 3
olarak tan›mlanmaktad›r. Öte yandan Arjantin Donanmas› da,
1980’li y›llar›n bafllar›nda Sheffield s›n›f› muhriplerden 2 adet
hizmete alm›flt›r. 1982 y›l›nda iki ülke aras›nda cereyan eden
Falkland Savafl›’nda, kendi gemilerinin ay›rt edilmesini kolay-
laflt›rmak isteyen ‹ngilizler, bölgede konuflland›rd›klar› 5 adet
Sheffield’›n gövdesini siyah renkli fleritlerle kaplam›fllard›r.
Falkland Savafl›’nda, ‹ngiliz Sheffield’lar› birçok Arjantin savafl
uça¤›n› düflürmeyi baflarm›flt›r. Ancak s›n›f›n iki gemisi HMS
Sheffield ve HMS Coventry (Borda no: D118)’de Arjantinliler
taraf›ndan bat›r›lm›flt›r. Hâlihaz›rda ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›, Sheffield’lar› yeni nesil Daring s›n›f› muhriplerle
de¤ifltirmektedir.

Sheffield

Audace s›n›f› muhripler temel al›narak tasarlanan Durand de
la Penne’ler, 1993 y›l›ndan beri ‹talyan Donanmas›’n›n envan-

terinde yer almaktad›rlar. Genel maksat görev tan›m›na sahip
muhriplerden toplam 2 adet infla edilmifltir. Her ikisi de aktif gö-
revde olan bu gemilerden birincisinin ad› Luigi Durand de la Pen-
ne (Borda no: D 560), ikincisinin ise Francesco Mimbelli (Borda
no: D 561)’dir. Geliflmifl komuta-kontrol sistemlerinin entegre
edildi¤i Durand de la Penne’ler, ‹talyan Donanmas›’n›n yer ald›¤›
birçok denizafl›r› operasyonda sancak gemisi olarak görev yap-
m›fllard›r. Durand de la Penne’ler, Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n Gabya s›n›f› f›rkateynlerinden tan›d›¤›m›z SM-1MR hava sa-
vunma füzeleri ile donat›lm›fllard›r. Mk-13 lançerinden atefllenen
bu füzeler, 50 km’nin üzerindeki menzilleri ile önemli bir hava
savunma kabiliyeti sa¤lamaktad›rlar. Hâlihaz›rda ‹talyan Donan-
mas›, Durand de la Penne’leri yeni nesil Andrea Doria s›n›f› muh-
riplerle takviye etme çal›flmalar›na devam etmektedir.

Durand de la Penne

Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya, 1992 y›l›nda hava savunma görev
tan›m›na sahip yeni bir savafl gemisinin gelifltirilmesi için an-

laflmaya varm›flt›r. 1999 y›l›nda ‹ngiltere’nin farkl› harekât ihti-
yaçlar›n› gerekçe göstererek ayr›lmas›n›n ard›ndan Fransa ve
‹talya taraf›ndan sürdürülen proje kapsam›nda, her iki ülke için
2’fler adet olmak üzere, toplam 4 adet platformun infla edilmesi
karara ba¤lanm›flt›r. Farkl› alt sistemlerin kullan›ld›¤› muhrip-
ler, Fransa’da Forbin, ‹talya’da ise Andrea Doria s›n›f› olarak ad-
land›r›lmaktad›rlar. Hâlihaz›rda her iki ülkede 1’er adet muhribi
teslim alm›flt›r. Kalan muhriplerin ise, en geç 2010 y›l›nda hiz-

mete al›nmas›
planlanmakta-
d›r. Proje kap-
sam›nda infla
edilen gemile-
rin en dikkat
çekici özellik-
leri; geliflmifl
bir komuta-

kontrol sistemi, uzun menzilli EMPAR radar›, Slyver dikey f›rlat-
ma sistemi ve Aster hava savunma füzelerinin kombinasyonun-
dan oluflan PAAMS hava savunma sistemi ile donat›lm›fl olma-
lar›d›r. ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n Daring (Tip 45) s›n›f› muh-
riplerinde de kullan›lan PAAMS, entegre edildi¤i su üstü plat-
formlara bölge hava savunma kabiliyeti sa¤lamaktad›r.

Andrea Doria / Forbin

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Durand de la Penne

Fincantieri / ‹talya

380

14,7 m / 16,1 m / 5 m

5400 ton

32 knot

12.000 km (18 knot süratle)

CODOG, 2 flaftl›

1 x 127 mm otomatik top, 3 x 76 mm otomatik top, Teseo Mk 2 güdümlü mermi, 

SM-1MR hava savunma füzesi, Aspida hava savunma füzesi, Mk 46 torpido

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Andrea Doria

Fincantieri / ‹talya

176

152,8 m / 20,3 m / 7,5 m

7050 ton

29 knot

12.000 km (18 knot süratle)

CODOG, 2 flaftl›

3 x 76 mm otomatik top, 2 x 25 mm uçaksavar top, Teseo Mk 2 güdümlü mermi, 

Aster 15/30 hava savunma füzesi, MU90 torpido

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Sheffield (Batch 3)

Vickers Shipbuilding - Vosper Thornycroft - Cammell Laird - 

Swan Hunter Shipbuilding / ‹ngiltere

287

141,1 m / 14,9 m / 5,8 m 

5350 ton

29 knot

7000 km (18 knot süratle)

COGOG, 2 flaftl›

1 x 114 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, 2 x 20 mm uçaksavar

top, MM-38 Exocet güdümlü mermi, Sea Dart hava savunma füzesi, Stingray torpido

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar
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Denizalt› savunma harbi
görev tan›m›na sahip Ha-

runa’lar›n tasar›m çal›flmala-
r› 1960’l› y›llar›n sonlar›nda
bafllam›fl ve infla edilen ilk ge-
mi 1972 y›l›nda denize indiril-
mifltir. Bu s›n›ftan toplam 2
adet gemi infla edilmifltir. Bu
gemilerin adlar› s›ras›yla Ha-

runa (Borda no: DDH 141) ve
Hiei (Borda no: DDH 142)’dir.
Görev tan›mlar› gere¤i gelifl-
mifl denizalt› savunma harbi
silah ve sensör sistemleri ile
donat›lan Haruna’lar, su üstü
muharebe ve hava savunma
harbi aç›s›ndan ise s›n›rl› im-
kânlara sahiptirler. Merkezi
olarak konumland›r›lm›fl ge-
nifl bir hangar›n etraf›nda fle-

killendirilen Haruna, dünyada
muhrip boyutundaki su üstü
platformlar içerisinde 3 adet
donanma helikopterinin tafl›-
nabildi¤i ilk gemi olarak dik-

kat çekmektedir. Japon Do-
nanmas›, Haruna s›n›f› muh-
ripleri Hyuga s›n›f› helikopter
gemileri ile de¤ifltirmeyi
planlamaktad›r.

Haruna

Aç›k denizlerde nakliye konvoylar›n›n ve ikmal gemilerinin
denizalt›lara karfl› savunulmas› amac›yla tasarlanan Shira-

ne’ler, Haruna s›n›f› muhripler modifiye edilerek infla edilmifl-
lerdir. Bu s›n›ftan infla edilen gemilerden ilki olan Shirane (Bor-
da no: DDH 143), 1978 y›l›nda denize indirilmifltir. ‹ki y›l süren
testlerin ard›ndan 1980 y›l›nda donanmaya kat›lan Shirane’yi,
s›n›f›n ikinci gemisi olan Kurama (Borda no: DDH 144)’ün hiz-
mete girmesi takip etmifltir. Geliflmifl komuta-kontrol sistem-
leri ile donat›lm›fl olan Shirane’ler, Japon Donanmas›’n›n 1’inci
ve 2’nci refakat filotillalar›n›n sancak gemisi olarak görev yap-
maktad›rlar. Japon Donanmas›’nda 3 boyutlu bir arama radar›-
n›n (OPS-12) ilk entegre edildi¤i platformlar olan Shirane’ler, 3
adet orta s›n›f donanma helikopterinin tafl›nabildi¤i genifl han-
garlar› ile de dikkat çekmektedirler.

Shirane

Japon Donanmas›’nda hiz-
mete giren ilk hava savun-

ma muhribi olan Amatsukaze
(DDG 163)’den elde edilen de-
neyimler ›fl›¤›nda tasarlanan
Tachikaze’lerden, 1976-1983
y›llar› aras›nda toplam 3 adet
infla edilmifltir. ‹lk infla edilen
gemi, s›n›fa ad›n› da veren
Tachikaze (Borda no: DDG
168)’dir. Onu s›ras›yla Asaka-
ze (Borda no: DDG 169) ve Sa-
wakaze (Borda
no: DDG 170)’in
hizmete girmesi
takip etmifltir.
Bu gemilerden
Tachikaze 2007
y›l›nda, Asakaze
ise 2008 y›l›nda
hizmet d›fl›na
ç›kar›lm›flt›r.
Hâlihaz›rda ak-

tif görevde olan tek gemi olan
Sawakaze’nin de yak›n bir za-
manda envanter d›fl›na ç›ka-
r›lmas› beklenmektedir. Tac-
hikaze’ler Japon Donanma-
s›’nda bilgisayar altyap›s›n›n
yayg›n flekilde kullan›ld›¤› ilk
gemilerdir. Bu özellikleri ile
kendilerinden sonra gelen
birçok projeye örnek teflkil
eden Tachikazeler, Japon Do-
nanmas›’ndaki en önemli s›ç-
rama tafllar›ndan birisini tefl-
kil etmektedirler.

Tachikaze

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Haruna

Mitsubishi - Ishikawajima / Japonya

370

153 m / 17,5 m / 5,2 m

6900 ton

31 knot

-

2 x Buhar türbini, 2 flaftl›

2 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, 

Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri

Pist / 3 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Shirane

Mitsubishi - Ishikawajima / Japonya

350

159 m / 17,5 m / 5,3 m

7200 ton

31 knot

-

2 x Buhar türbini, 2 flaftl›

2 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, 

Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri

-

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Tachikaze

Mitsubishi / Japonya

250

143 m / 14, 7 m / 4,7 m

5200 ton

32 knot

-

2 x Buhar türbini, 2 flaftl›

2 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon 

güdümlü mermi, SM-1MR hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri, 

Yok
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Baz› kaynaklarda f›rka-
teyn olarak gösterilen

Hatsuyuki’ler, Japon Donan-
mas› taraf›ndan refakat
muhribi olarak tan›mlan-
maktad›rlar. 1982-1987 y›l-
lar› aras›nda toplam 12 adet
infla edilen Hatsuyuki’lerin
temel görevi, nakliye ve ik-
mal gemilerini düflman de-
nizalt›lar›na karfl› korumak-
t›r. Görev tan›mlar› gere¤i
geliflmifl denizalt› savunma
harbi silah ve sensör sistem-
leri ile donat›lan Hatsuyu-
ki’ler, su üstü muharebe ve
hava savunma harbi aç›s›n-
dan ise s›n›rl› imkânlara sa-
hiptirler. 1982 y›l›nda ‹ngilte-
re ile Arjantin aras›nda yafla-

nan Falkland Savafl›’nda ‹n-
giliz gemilerinin ald›¤› ha-
sarlar› analiz eden Japon
Donanmas›, 8’inci gemiden
itibaren Hatsuyuki’lerin üst
güvertesindeki kritik bölüm-
lerin, alüminyum yerine çe-
likten imal edilmesine karar
vermifltir. Aralar›nda kaptan
köflkünün de bulundu¤u baz›
bölümlerin çelikten imal
edilmesi, infla edilen son 5
geminin a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k
100 ton artmas›na sebep ol-
mufltur. Hâlihaz›rda Hatsu-
yuki s›n›f› muhriplerin hepsi
aktif görevdedir. Ancak Ja-
pon Donanmas›, 1998 y›l›nda
modifiye etti¤i s›n›f›n son ge-
misi Shimayuki (Borda no:
DD 133)’ü e¤itim gemisi ola-
rak kullanmaktad›r.

Hatsuyuki

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Hatsuyuki

Sumitomo - Hitachi - Mitsubishi - Ishikawajima / Japonya

200

130 m / 13,6 m / 4,4 m

4000 ton

30 knot

-

COGOG, 2 flaftl›

1 x 76 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon güdümlü

mermi, Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

Hatsuyuki s›n›f› denizalt› sa-
vunma harbi muhripleri-

nin modifiye edilmifl versiyonu
olan Asagiri’lerden, 1988-
1991 y›llar› aras›nda toplam 8

adet infla edilmifltir. Hatsuyu-
ki’lerden daha uzun bir gövde-
ye sahip olan Asagiri’lerin dik-
kat çeken di¤er farkl›l›klar›
aras›nda, geliflmifl sensör sis-
temleri ve yeni bir tahrik siste-
mi ile donat›lm›fl olmalar› bu-

lunmaktad›r. Falkland Sava-
fl›’n›n etkisiyle Japon Donan-
mas›, Hatsuyuki’lerin son ver-
siyonlar› gibi Asagiri’lerin de
üst güvertelerinin alüminyum
yerine çelikten imal edilmesi-
ne karar vermifltir. Hâlihaz›r-

da Asagiri s›n›f› muhriplerin
tümü aktif görevdedir. Ancak
Japon Donanmas›, s›n›f›n ilk
iki gemisi olan Asagiri (Borda
no: DD 151) ve Yamagiri (Bor-
da no: DD 152)’yi e¤itim gemi-
si olarak kullanmaktad›r.

Asagiri

Japon Donanmas›’n›n ilk 3’üncü nesil su üstü platformlar›
olarak kabul edilen Hatakaze s›n›f› güdümlü mermi muh-

riplerinden, 1986-1988 y›llar› aras›nda toplam 2 adet infla
edilmifltir. Hizmete giren gemilerden ilkinin ad› Hatakaze
(Borda no: DDG 171), ikincisinin ise Shimakaze (Borda no:
DDG 172)’dir. Hatakaze’lerin silah donan›m›, 1970’li y›llarda
hizmete giren Tachikaze s›n›f› hava savunma muhripleri ile
benzerlik gösterse de, özellikle komuta-kontrol ve elektronik
sistemler aç›s›ndan önemli farkl›l›klara sahiptir. Geliflmifl ko-
muta-kontrol sistemleri ile donat›lmalar› sayesinde görev
kuvvetinin sancak gemisi rolünü üstlenebilen Hatakaze’ler,
Japon Donanmas›’n›n gaz türbinli tahrik sistemi ile donat›l-
m›fl ilk savafl gemileridir. Hatakaze’lerin k›ç taraf›nda, orta
s›n›f donanma helikopterlerinin inifl / kalk›fl yapabilece¤i bir
pist bulunmaktad›r. Ancak bu s›n›f gemilerde helikopter han-
gar›na yer verilmemifltir.

Japon Donanmas›’n›n ilk 3’üncü nesil su üstü platformlar›
olarak kabul edilen Hatakaze s›n›f› güdümlü mermi muh-

riplerinden, 1986-1988 y›llar› aras›nda toplam 2 adet infla
edilmifltir. Hizmete giren gemilerden ilkinin ad› Hatakaze
(Borda no: DDG 171), ikincisinin ise Shimakaze (Borda no:
DDG 172)’dir. Hatakaze’lerin silah donan›m›, 1970’li y›llarda
hizmete giren Tachikaze s›n›f› hava savunma muhripleri ile
benzerlik gösterse de, özellikle komuta-kontrol ve elektronik
sistemler aç›s›ndan önemli farkl›l›klara sahiptir. Geliflmifl ko-
muta-kontrol sistemleri ile donat›lmalar› sayesinde görev
kuvvetinin sancak gemisi rolünü üstlenebilen Hatakaze’ler,
Japon Donanmas›’n›n gaz türbinli tahrik sistemi ile donat›l-
m›fl ilk savafl gemileridir. Hatakaze’lerin k›ç taraf›nda, orta
s›n›f donanma helikopterlerinin inifl / kalk›fl yapabilece¤i bir
pist bulunmaktad›r. Ancak bu s›n›f gemilerde helikopter han-
gar›na yer verilmemifltir.

Hatakaze

Üretici
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Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Hatakaze

Mitsubishi / Japonya

260

150 m / 16,4 m / 4,8 m

4800 ton

30 knot

-

COGAG, 2 flaftl›

2 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon güdüm-

lü mermi, SM-1MR hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri

Pist 

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Asagiri

Sumitomo - Hitachi - Mitsubishi - Ishikawajima / Japonya

200

137 m / 14,6 m / 4,5 m

4200 ton

30 knot

15.000 km (14 knot süratle)

COGAG, 2 flaftl›

1 x 76 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon güdümlü

mermi, Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC lançeri

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar
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Murasame

Mitsui - Hitachi - Mitsubishi - Ishikawajima - Marine United / Japonya

165

151 m / 17,4 m / 5,2 m

6200 ton

30 knot

-

COGAG, 2 flaftl›

1 x 76 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon güdümlü

mermi, Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, 

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar
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Takanami

Mitsubishi - IHI Marine United / Japonya

175

151 m / 17,4 m / 5,3 m

6300 ton

30 knot

-

COGAG, 2 flaftl›

1 x 127 mm otomatik top, 2 x Phalanx nokta savunma sistemi, Tip 90 güdümlü mermi,

Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, 

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar

Japon Donanmas›’nda hizmet vermekte olan 3’üncü nesil
su üstü platformlar aras›nda yer alan Murasame s›n›f›

muhriplerin ilki, 1994 y›l›nda denize indirilmifltir. Envanterde
yer alan küçük tonajl› muhripleri de¤ifltirmek için tasarlanan
bu gemiler, a¤›rl›kl› olarak su üstü muharebe ve denizalt› sa-
vunma harbi görevlerine yönelik silah ve sensör sistemleri ile
donat›lm›fllard›r. Ancak gemiler, 16 hücreli Mk-48 dikey f›r-
latma sisteminden atefllenen Sea Sparrow füzeleri ile hava
savunma görevlerini de icra edebilmektedirler. Orijinal plana
göre, bu s›n›ftan toplam 14 adet muhribin hizmete al›nmas›
planlanm›flt›r. Ancak son 5 gemi üzerinde yap›lmas› düflünü-
len modifikasyonlar nedeniyle, infla edilecek muhrip say›s›
9’a düflürülmüfltür. Japon Donanmas›, Murasame’leri uzun
y›llar hizmette tutmay› planlamaktad›r.

Murasame

Uzun bir k›y› fleridine sahip olan Kanada’n›n, 1960’l› y›llar›n
sonlar›nda ortaya ç›kan denizalt› savunma harbi gemisi

ihtiyac›na yönelik olarak tasarlanan Iroquois (Tribal)’lerin ilki,
1972 y›l›nda hizmete girmifltir. Atlantik Okyanusu’nda seyre-
den nakliye ve ikmal gemilerini Sovyet denizalt›lar›na karfl›
korumak amac›yla görev yapan bu gemiler, denizalt› savun-
ma harbine yönelik geliflmifl silah ve sensör sistemleri ile do-
nat›lm›fllard›r. Öte yandan Iroquois’ler, 1980’li y›llar›n sonla-
r›nda TRUMP (Tribal Class Update and Modernization Prog-
ram) Projesi kapsam›nda bir modifikasyondan geçirilmifller-
dir. ABD’den tedarik edilen uzun menzilli SM-2MR Block IIIA
hava savunma füzelerinin atefllenebilmesi için yeni at›fl kon-
trol ve arama radarlar›n›n entegre edildi¤i gemiler, yap›lan
modernizasyonun ard›ndan bölge hava savunma görevlerini
icra edebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip olmufllard›r. Iro-
quois s›n›f› muhriplerden toplam 4 adet infla edilmifltir. Bu
gemilerden biri hariç hepsi aktif görevdedir. Kanada Donan-
mas›, kullan›m ömürlerinin sonuna yaklaflan Iroquois’leri,
2010 y›l›ndan sonra hizmet d›fl›na ç›karmay› planlamaktad›r.

Iroquois

Japon Donanmas›’n›n en
yeni muhrip s›n›f›n› olufltu-

ran Takanami’lerin ilki, 2001
y›l›nda denize indirilmifltir. 2
y›l› aflk›n süre devam eden
testlerin ard›ndan 2003 y›l›n-
da hizmete giren bu gemi, sa-
hip oldu¤u silah ve sensör
sistemleri ile su üstü muha-
rebe, hava savunma ve deni-
zalt› savunma harbi görevle-
rini icra edebilmektedir. Ta-
kanami’ler, Japon Donanma-
s›’n›n envanterinde yer alan
bir di¤er muhrip s›n›f› olan
Murasame’lerin modifiye
edilmifl versiyonlar›d›r. Mura-

same’lerden yaklafl›k 100 ton
daha a¤›r olan Takanami’lerin
dikkat çekici di¤er farklar›
aras›nda; 127 mm’lik otoma-
tik top, 32 hücreli Mk-41 dikey
f›rlatma sistemi ve geliflmifl
bir at›fl kontrol sistemi ile do-
nat›lm›fl olmalar› bulunmak-
tad›r. Japon Donanmas›,
2003-2006 y›llar› aras›nda bu
s›n›f muhriplerden toplam 5
adet hizmete alm›flt›r. Bu ge-
milerin adlar› s›ras›yla; Taka-
nami (Borda no: DD 110),
Onami (Borda no: DD 111),
Makinami (Borda no: DD 112),
Sazanami (Borda no: DD 113)
ve Suzunami (Borda no: DD
114)’dür.

Takanami
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Iroquois

Marine Industries - Davie Shipbuilding / Kanada

280

129,8 m / 15,2 m / 4,7 m

5100 ton

29 knot

8000 km (15 knot süratle)

COGOG, 2 flaftl›

1 x 76 mm otomatik top, 1 x Phalanx nokta savunma sistemi, SM-2MR Block IIIA hava

savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido, 

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

© Kanada Savunma Bakanl›¤›
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Kore Cumhuriyeti Donan-
mas›’n›n aç›k denizlere

aç›lma stratejisinin ilk ad›m›-
n› teflkil eden KDX-I (Okpo)
s›n›f› muhriplerde, 1998-
2000 y›llar› aras›nda toplam
3 adet infla edilmifltir. Tama-
men Kore mühendisleri ta-
raf›ndan tasarlanarak infla
edilen bu gemilerin adlar› s›-
ras›yla; Gwanggaeto the Great (Borda no: DDH 971), Eulji
Mundeok (Borda no: DDH 972) ve Yang Manchun (Borda no:
DDH 973)’dür. Orijinal plana göre, KDX-I’lerden daha fazla in-
fla edilmesi öngörülmüfltür. Ancak de¤iflen harekât ihtiyaçla-
r› nedeniyle KDX-II projesi bafllat›lm›fl ve infla edilen gemi sa-
y›s› 3’te kalm›flt›r. Geliflmifl silah ve sensör sistemleri ile do-
nat›lan KDX-I’lerin, olas› bir s›cak çat›flmada a¤›rl›kl› olarak
denizalt› savunma harbi, refakat ve amfibi operasyonlara
destek amac›yla kullan›lmas› beklenmektedir. K›ç taraflar›n-
da orta büyüklükte helikopterlerin inifl / kalk›fl yapabilece¤i
bir pist bulunan gemiler, 2 adet Super Lynx donanma heli-
kopteri tafl›maktad›rlar.

KDX-I

Kore Cumhuriyeti’nin son
y›llarda donanmas›na

yapt›¤› büyük yat›r›mlar›n en
iyi göstergelerinden biri olan
KDX II (Chungmugong Yi
Sunshin) s›n›f› muhripler-
den, 2003-2008 y›llar› ara-
s›nda toplam 6 adet infla
edilmifltir. Bu gemilerin ad-
lar› s›ras›yla; Chungmugong
Yi Sunshin (Borda no: DDH
975), Munmu the Great (Bor-
da no: DDH 976), Dae Joye-
ong (Borda no: DDH 977),

Wang Geon (Borda no: DDH
978), Kang Gamchan (Borda
no: DDH 979) ve Choi Young
(Borda no: DDH 981)’dir.
KDX-I s›n›f› genel maksat
muhripleri temel al›narak
gelifltirilen bu gemiler, Mk
41 dikey f›rlatma sistemine
konufllu uzun menzilli SM-
2MR Block IIIA füzeleri ile
bölge hava savunma kabili-
yeti sunmaktad›rlar. Kore
Cumhuriyeti, 2020’li y›llarda
amfibi taarruz gemisi, muh-
rip, f›rkateyn, denizalt› ve
muharebe destek gemilerin-

den oluflan 2 veya 3 görev
kuvveti oluflturmay› hedefle-
mektedir. Bu kapsamda do-

nanman›n, yak›n gelecekte
ilave KDX-II siparifli vermesi
beklenmektedir.

KDX-II
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KDX-I

Daewoo / Kore Cumhuriyeti

286

135,5 m / 14,2 m / 4,2 m

3900 ton

30 knot

8300 km (18 knot süratle)

CODOG, 2 flaftl›

1 x 127 mm otomatik top, 2 x Goalkeeper nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon

güdümlü mermi, Sea Sparrow hava savunma füzesi, Mk 46 Mod 5 torpido

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar
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KDX-II

Daewoo - Hyundai / Kore Cumhuriyeti

300

154,4 m / 16,9 m, 4,3 m / 

5500 ton

30 knot

7000 km (18 knot süratle)

CODOG, 2 flaftl›

1 x 127 mm otomatik top, 1 x Goalkeeper nokta savunma sistemi, RGM-84 Harpoon

güdümlü mermi, SM-2MR Block IIIA hava savunma füzesi, RAM nokta savunma sistemi,

Mk 46 Mod 5 torpido, ASROC dikey f›rlatma sistemi

Pist / 1 adet helikopter kapasiteli hangar
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Sovyet Donanmas›’n›n harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda
tasarlanan Sovremenny (Project 956 Sarych) s›n›f› muh-

riplerinin temel görevi, aç›k denizlerde düflman su üstü plat-
formlar› ile mücadeledir. Ancak gemiler, hava savunma ve
denizalt› savunma harbine yönelik geliflmifl silah ve sensör
sistemleri ile de donat›lm›fllard›r. Deplasman olarak ABD’nin
Arleigh Burke s›n›f› muhriplerine efl de¤er olan Sovre-
menny’lerden, toplam 18 adet infla edilmifltir. Bat›l› istihbarat
servisleri bu gemilerden 5 tanesinin aktif görevde oldu¤unu
rapor etmektedir. Ayn› raporlarda, Sovremenny s›n›f› muh-

riplerin 35 y›ll›k
kullan›m ömrü ol-
du¤u düflünüldü-
¤ünde, söz konusu
gemilerin 2020 y›l›-
na kadar hizmette
kalabilece¤i de de-
¤erlendirilmekte-
dir. Öte yandan Çin,
1999-2006 y›llar›
aras›nda Sovre-

menny s›n›f› muhriplerden 4 adet hizmete alm›flt›r. Çin Do-
nanmas›’nda Haizhou s›n›f› olarak adland›r›lan bu gemiler,
ufak çapl› modifikasyonlar d›fl›nda Sovremenny’ler ile benzer
özellikler tafl›maktad›rlar.

Sovremenny

Gaz türbinli tahrik sistemi
ile donat›lm›fl ilk savafl

gemisi olan Kashin (Project
61)’lerden, 1962-1972 y›llar›
aras›nda toplam 20 adet infla
edilmifltir. Sovyet Donanma-
s›’n›n harekât ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda aç›k denizlerde
denizalt› savunma harbi gö-
revlerini icra etmek üzere ta-
sarlanan bu gemiler, sahip
olduklar› silah ve sensör sis-
temleri nedeniyle NATO ta-
raf›ndan güdümlü mermi
muhribi olarak tan›mlan-
maktad›rlar. Hâlihaz›rda
Kashin s›n›f› muhriplerden
sadece 1 tanesi aktif görev-

dedir. Smetlivy (Borda no:
810) isimli bu gemi, Rus-
ya’n›n Karadeniz Filosu’nda
görev yapmaktad›r. Öte yan-
dan Hindistan, 1980-1988 y›l-
lar› aras›nda Kashin s›n›f›
muhriplerin modifiye edilmifl
versiyonu olan Rajput (Kas-
hin II)’lerden 5 adet hizmete
alm›flt›r. Hepsi aktif görevde
olan bu gemilerin adlar› s›ra-
s›yla; Rajput (Borda no: D
51), Rana (Borda no: D 52),
Ranjit (Borda no: 53), Ranvir
(Borda no: 54) ve Ranvijay (D
55)’dir. Rajput’lar Hindistan
Donanmas›’n›n Brahmos gü-
dümlü mermisi ile donat›l-
m›fl ilk savafl gemisi olmalar›
ile dikkat çekmektedirler.

Kashin

Sovyet Donanmas›’n›n en-
vanterinde yer alan Krivak

s›n›f› muhripler temel al›na-
rak tasarlanan Udaloy (Pro-
ject 1155 Fregat)’lar›n temel
görevi, aç›k denizlerdeki gö-
rev kuvvetlerini veya nakliye
konvoylar›n› düflman denizal-
t›lar›na karfl› korumakt›r. De-
nizafl›r› operasyonlarda uzun
süre ikmal yapmadan görev
yapacak flekilde tasarlanan
Udaloy’lar, imkân ve kabili-
yetler aç›s›ndan ABD Donan-
mas›’n›n Spruance s›n›f›
muhriplerine benzemekte-
dirler. ‹lk kez 1980 y›l›nda hiz-
mete giren Udaloy’lardan
toplam 12 adet infla edilmifl-
tir. Halen bu gemilerden 7 ta-

nesi aktif görevdedir. Öte yan-
dan Rusya, 1990’l› y›llar›n or-
talar›na do¤ru genel maksat
görev tan›m›na sahip yeni bir
gemi infla program› bafllat-
m›flt›r. Udaloy II (Project
1155.1 Fregat) olarak adlan-
d›r›lan muhriplerden projenin
bafl›nda 3 adet infla edilmesi
planlanm›flt›r. Ancak bütçe
k›s›nt›lar› nedeniyle bu gemi-
lerden sadece 1 tanesi hiz-
mete al›nabilmifltir. Amiral
Chabanenko (Borda no: 650)
isimli bu gemi, halen Kuzey
Filosu’nun envanterinde bu-
lunmaktad›r. 2008 y›l›n›n son-
lar›nda Venezuella ile birlikte
gerçeklefltirilen ortak tatbi-
kata kat›lan Rus görev kuvve-
tinde, Amiral Chabanenko
muhribi de yer alm›flt›r.

Udaloy

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Sovremenny

Zhdanov Yard / Rusya

350

156 m / 17,3 m / 6,5 m

7940 ton

32 knot

7000 km (14 knot süratle)

2 x Buhar türbini, 2 flaftl›

2 x Çift namlulu 130 mm otomatik top, 4 x 30 mm uçaksavar top, SS-N-22 Sunburn (Son

7 gemi 3M-82 Moskit) güdümlü mermi, SA-N-7Gadfly (Son 7 gemi SA-N-17 Grizzly, 4 x

533 mm torpido kovan›, 2 x RBU 1000 denizalt› savunma harbi roket sistemi

Pist

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Udaloy II

Yantar / Rusya

249

163,5 m / 19,5 m / 7,5 m

8900 ton

32 knot

13.000 km (18 knot süratle)

COGAG, 2 flaftl›

2 x 100 mm top, 4 x 30 mm uçaksavar topu, 3M-82 Moskit güdümlü mermi, SA-N-9

Gauntlet hava savunma füzesi, 4 x 533 mm torpido kovan›, 2 x RBU 6000 denizalt›

savunma harbi roket sistemi

Pist / 2 adet helikopter kapasiteli hangar

Üretici

Mürettebat

Boyu / Geniflli¤i / Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Azami Sürati

Menzili

Tahrik Sistemi

Silah Sistemleri

Helikopter Kapasitesi

Kashin

Nikolayev  North / Rusya

280

144 m / 15,8 m / 4,7 m

4750 ton

33 knot

6500 km (18 knot süratle)

COGAG, 2 flaftl›

2 x Çift namlulu 76 mm otomatik top, Kh-35 Uran güdümlü mermi, 2 x SA-N-1 Goa 

hava savunma füzesi, 5 x 533 mm torpido kovan›, 2 x RBU 6000 denizalt› savunma 

harbi roket sistemi

Yok
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Havac›l›k tarihimizin en

önemli isimlerinden

biri olan Vecihi Hür-

kufl’un, aram›zdan ayr›l›fl›-

n›n 40’›nc› y›ldönümü vesile-

siyle düzenlenen anma töre-

ni, Türk Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi) tesisle-

rinde yap›ld›. Vecihi Hür-

kufl’un k›z› Gönül Hürkufl

fiarman, Tayyareci Vecihi

Hürkufl Müzesi Derne¤i yö-

neticileri ve TUSAfi yönetici-

lerinin kat›l›m›yla düzenle-

nen etkinlikte, Vecihi Hürkufl

ve onun hayata geçirdi¤i ça-

l›flmalar›, Türk havac›l›¤›na

gönül vermifl kifliler taraf›n-

dan tekrar hat›rland›.

Anma töreni, TUSAfi’›n Ak›n-

c› tesislerindeki Hürkufl Or-

man›’na a¤aç dikimi ile bafl-

lad›. Düzenlenen bas›n top-

lant›s›n›n ard›ndan, Hürkufl

Projesi’ni tan›tan bir film ve

Vecihi Hürkufl’un anlat›ld›¤›

bir belgesel gösteriminin de

yap›ld›¤› etkinlik, de¤erli ha-

vac›m›z›n hayat›n› konu alan

bir tiyatro oyunu ile devam

etti. ‹zleyenleri duyguland›-

ran bu gösterinin ard›ndan

TUSAfi Entegre Uçak Sis-

temleri Grup Baflkan› Özcan

Ertem, Gönül Hürkufl fiar-

man’a bir flilt takdim etti. Da-

ha sonra ise Vecihi Hürkufl ve

paraflüt atlay›fl› s›ras›nda ge-

çirdi¤i kaza sonucu flehit

olan Eribe Hürkufl’un kabir-

lerinin ziyaret edilmesi ile bu

anlaml› etkinlik sona erdi.

E¤itim ve 
Savafl Y›llar›
1895 y›l›nda ‹stanbul’da dün-

yaya gelen ve çocuklu¤un-

dan beri tayyareci olmak is-

teyen Vecihi Hürkufl, yafl›n›n

küçük olmas› nedeniyle Ma-

kinist Mektebi’ne gitmek zo-

runda kald›. Ö¤renim y›llar›-

n›n ard›ndan Hürkufl, Birinci

Dünya Savafl›’na kat›larak

Ba¤dat Cephesi'ne uçak ma-

kinisti olarak gönderildi. Bu

görevi s›ras›nda geçirdi¤i bir

uçak kazas›nda yaralanan ve

‹stanbul'a dönen Hürkufl,

hayallerini gerçeklefltirmek
64

Atatürk’ün “‹stikbal göklerdedir” sözünü ilke edinerek

Türk havac›l›¤›n›n ad›n› göklere tafl›yan Vecihi Hürkufl,

ölümünün 40’›nc› y›ldönümü olan 16 Temmuz 2009’da,

havac›l›k tutkunlar› taraf›ndan sevgi, sayg› ve özlemle an›ld›.

Anma törenini belki de en anlaml› k›lan; Vecihi Hürkufl’un

ad›n› yeniden göklere ç›karacak olan Türk Bafllang›ç ve

Temel E¤itim Uça¤› (HÜRKUfi)’un ilk parças›n›n üretimine de 

ayn› gün bafllanmas› oldu.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com - Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

Türk Semalar›n›n 
‹lk ve Unutulmaz Fatihi:
Vecihi Hürkufl

ÖZEL HABER
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üzere Yeflilköy’deki Tayyare

Mektebi’ne girdi. Tayyareci

olarak ilk uçuflunu 21 May›s

1916 tarihinde gerçekleflti-

ren Vecihi Hürkufl, 1917 y›l›-

n›n sonbahar›nda Kafkas

Cephesi’ndeki 7’nci Tayyare

Bölü¤ü’ne atand›. Bu görevi

s›ras›nda bir Rus uça¤›n› dü-

flürmeyi baflaran Vecihi, ta-

rihte uçak düflüren ilk tayya-

reci oldu. 8 Ekim 1917 tari-

hinde ise bir hava muhare-

besi s›ras›nda uça¤› hasar

al›p düflen Hürkufl, uça¤›n›

yakt›ktan sonra Rus’lara esir

düfltü ve Hazar Denizi’ndeki

Nargin Adas›’na gönderildi.

Azeri Türkleri’nin yard›m› ile

adadan yüzerek kaçmay› ba-

flaran Vecihi, ‹stanbul’a geldi

ve Hava Müdafaa Bölü¤ü’ne

tayin oldu. O s›rada ‹stanbul

iflgal alt›ndayd›. Bu durumu

de¤erlendiren Hürkufl, esa-

retten dönen askerlerin ara-

s›nda gizlice, Harem’den

kalkan bir gemiyle önce Mu-

danya ve Bursa’ya, ard›ndan

da Eskiflehir’e giderek Kur-

tulufl Savafl›’na kat›ld›. Kur-

tulufl Savafl›’n›n hem ilk hem

de son uçuflunu yapan ve ay-

n› zamanda ‹zmir Seydiköy

Hava Meydan›'n› iflgal etme-

siyle de tan›nan Vecihi Hür-

kufl, Türkiye Büyük Millet

Meclisi (TBMM) taraf›ndan 3

defa takdirname almaya la-

y›k görüldü ve ‹stiklal Madal-

yas› almaya hak kazand›.

Hürkufl 
Türk Havac›l›¤›’n›
Kalk›nd›r›yor
Kurtulufl Savafl›’n›n kazan›l-

mas›n›n ard›ndan, ülkenin

içinde bulundu¤u olumsuz

flartlar› bir an önce iyilefltir-

mek ve ülkenin kalk›nmas›-

n› sa¤lamak için sanayilefl-

me yolunda önemli ad›mlar

at›ld›. Havac›l›¤› millilefltir-

me düflüncelerinin de orta-

ya ç›kmaya bafllad›¤› bu dö-

nemde Vecihi Hürkufl, Edir-

ne’ye yanl›fll›kla inmifl olan

bir yolcu tayyaresini almak-

la görevlendirildi ve bu hiz-

metinin karfl›l›¤›nda da uça-

¤a “Vecihi” ad› verildi. Bu

önemli giriflim, 1919’dan

beri uçak projeleri üzerinde

çal›flan Vecihi Hürkufl’un

uçak tasarlama ve üretme

yönündeki iste¤ini ve heye-

can›n› da yeniden alevlen-

dirdi. Bu heyecan›n etkisiyle

Hürkufl, Yunanl›lar’dan eli-

mize geçen pek çok uçak

motorundan yararlanarak

bir uçak projesi haz›rlad› ve

ilk uça¤› olan Vecihi K VI’y›

üretti. 28 Ocak 1925’de Ve-

cihi K VI ile ilk uçuflunu ya-

pan Hürkufl, ard›ndan 1930

y›l›nda, y›ll›k izninde de ça-

l›flmay› tercih ederek, 3 ay

içerisinde ilk Türk sivil uça-

¤› olan Vecihi K-XIV’y› tasar-

lad›.

Ancak bu y›llarda Türki-

ye’deki havac›l›k sanayisi

henüz çok genç oldu¤undan,

uça¤›n uçabilirlik sertifikas-

yonunu alabilmek için ‹ktisat

Bakanl›¤›'na yap›lan baflvu-

rularda sorun yafland›. Yap›-

lan baflvuruya “Tayyarenin

teknik vas›flar›n› tespit ede-

cek kimse bulunmad›¤›ndan

gereken vesika verilmemifl-

tir” cevab›n›n gelmesinin ar-

d›ndan, uça¤a istenen belge-

nin al›nabilmesi amac›yla

bakanl›k nezdinde birçok gi-

riflim yap›ld› ve uçak Çekos-

lovakya’ya gönderildi. Bura-

da Hürkufl, uça¤› ile birlikte

çok say›da uçufl denemesi

yapt› ve 23 Nisan 1931 tari-

hinde uçufl müsaadesini al-

may› baflard›.

1 y›l gibi k›sa bir sürenin ar-

d›ndan ise Hürkufl, 21 Nisan

1932’de, Vecihi Sivil Tayyare

Mektebi olarak isimlendiri-

len ilk Türk sivil havac›l›k

okulunu kurdu. Bu okulda ilk

Türk kad›n pilotumuz Bedri-

ye Gökmen ile birlikte 12 pi-

lot yetifltirildi. Hürkufl, hava-

c›l›¤a önemli katk›lar› olan

Nuri Demira¤'›n iste¤i üzeri-

ne, 1933 y›l›nda, kapal› kabin

Vecihi K-XVI uça¤›n› infla etti

ve uça¤a “Nuri Bey” ad› ve-

rildi. Bunun yan› s›ra tek ka-

natl› Vecihi K-XV uça¤›n›n da

üretildi¤i 1933’de, ülkede

yetiflmekte olan genç pilot

adaylar›, Vecihi XIV, Vecihi

XV ve Nuri Bey Vecihi K-XVI

uçaklar› ile ‹stanbul semala-

r›nda gösteri uçuflu yapt›.

Atatürk’ün Emri
Baflar›l› uçufl çal›flmalar›n›n

ard›ndan 1935 y›l› bafllar›n-

da büyük önder Atatürk'ün,

“Türk Kuflu nam› ile yeni bir

çal›flma yolu aç›n ve Veci-

hi’den faydalan›n!” emrini

vermesi ile Vecihi Hürkufl,

Ankara’ya ça¤r›ld›. Bunun

akabinde 1937 y›l› sonbaha-

r›nda Hürkufl, Weimar Mü-

hendislik Mektebi'nde ihti-

sas ö¤renimine bafllad› ve

1,5 y›l sonra mezun oldu. Ol-

dukça k›sa bir sürede me-

zun olmas› nedeni ile bafl-

lang›çta mühendisli¤i kabul

edilmemifl olsa da Vecihi,

daha sonradan Dan›fltay ka-

rar› ile mühendis unvan›n›

ald›. 1947 y›l›nda özellikle

gençlerin büyük ilgi göster-

di¤i Kanatl›lar Birli¤i’ni ku-

ran Hürkufl, k›z› Gönül Hür-

kufl'un Yaz› ‹flleri Müdürü

olarak çal›flt›¤› “Kanatl›lar”

adl› ayl›k bir dergiyi de ülke-

mize kazand›rd› ve yine bu

derginin 12 say›s›n›n haz›r-

lanmas›nda büyük çaba sarf

etti.

Türk havac›l›¤›n›n geliflme-

si yönünde dur durak bil-

meden çal›flan Vecihi Hür-

kufl, 1951 y›l›nda, “Türk Ka-

nad›” ad› ile bir flirket kurup

havadan zirai ilaçlama ça-

l›flmalar›na bafllad›. 29 Ka-

s›m 1954 tarihinde ise Türk

havac›l›k sektörü için çok

önemli bir giriflim olan Hür-

kufl Hava Yollar›’n› kurdu ve

böylece ülkemizde yolcu ve

kargo tafl›mac›l›¤› da baflla-

m›fl oldu. Bu y›llarda Hür-

kufl, Maden Tetkik Arama

Enstitüsü’nün emri ile TC-

ERK uça¤›n› kullanarak Gü-

ney Do¤u Anadolu’da tor-

yum, uranyum ve fosfat ma-

denleri için de çok say›da

arama yapt›.

Yaflad›¤› süre boyunca

100’ün üzerinde de¤iflik

uçak ile uçan Vecihi Hürkufl,

hayat›n›n yaklafl›k 30.000 sa-

atini havada geçirerek bu

denli büyük bir baflar›ya ula-

flan ilk ve tek Türk pilotu ola-

rak tarihe ad›n› alt›n harfler-

le yazd›rd›.

Gözleri ve kalbi her zaman

göklerde olan Vecihi Hür-

kufl, insanl›¤›n Ay’a ayak

basmak üzere uzay yolculu-

¤una ç›kt›¤› 16 Temmuz

1969 günü, Gülhane Askeri

T›p Akademisi Hastane-

si’nde hayata gözlerini

yumdu.
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D›fliflleri Bakan› Prof.
Dr. Ahmet Davuto¤-
lu’nun yerinde izledi-

¤imiz Belgrad ziyaretinde
do¤an sonuçlar, 1993-96 y›l-
lar› aras›ndaki Bosna Savafl›
ve devam›ndaki Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›k karar›nda en alt
seviyeye inmifl Türkiye-S›r-
bistan iliflkilerinin giderek
“stratejik ittifak”a dönüflme-
sine neden oldu.

Türkiye’nin Belgrad Büyü-
kelçisi, Türk d›flifllerinin “en
k›demli-duayen” ismi Ahmet
Süha Umar, bundan yaklafl›k
1,5 y›l önce görevine tayin
edildi¤inde, güven mektubu-
nu S›rbistan Cumhurbaflkan›
Tadiç’e sunabilmek için ay-
larca randevu beklemek zo-
runda kalm›fl, Kosova’n›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› tan›yan Türkiye,
tüm S›rbistan makamlar›n›n

ambargosunu yaflam›flt›.
D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu ile
“genç” S›rp meslektafl› Vuk
Jeremic aras›nda do¤an hava
ise diplomatik çevrelerde
“mucize” olarak tan›mland›.
Diplomatik kaynaklar, yürü-
tülen resmi görüflmelerde
S›rp taraf›n›n Türkiye ile ilifl-
kilerin en üst noktaya yük-
seltilmesinin ve Türk-S›rp
stratejik ittifak›n›n kurulma-

ÖZEL HABER
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Avrupa’da 
Osmanl› 
“Sancak”›
Dünyan›n, Kosova ve Bosna Hersek

zemininde yeni etnik patlamalar›n ve

kanl› hesaplaflmalar›n “derin”

endiflesini yaflad›¤› bir dönemde,

Avrupa Birli¤i (AB) üyesi olmayan iki

ülke; Türkiye ve S›rbistan, tüm

Avrupa’n›n istikrar ve güvenli¤ini

garanti alt›na alan dev bir ad›m 

att›lar. Biz de bu anlaml› ve 

bir o kadar önemli geliflmeye 

tan›kl›k etmifl olduk.
Ardan ZENTÜRK /
a.zentürk@savunmahaber.com

MAV‹ BÖLGE
S›rbistan'›n Sancak Bölgesi Belediyeleri
� Yeni Pazar
� Tutin
� Scenika
� Priyepolje
� Yeni Varofl
� Priboj
SARI BÖLGE
Karada¤'›n Sancak Bölgesi Belediyeleri
� Pliyevya
� Biyelo Polje
� Berane
� Andreyevika
� Plav
� Rozaye

S›rbistan'a ba¤l› Müslüman nüfuslu,
Osmanl› yadigâr› Sancak bölgesinin 
Yeni Pazar kenti, bir kez daha tarihe
tan›kl›k etti. Bu tarihin bir taraf›nda 
Türk D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu vard›. Masan›n öte taraf›nda
ise S›rp meslektafl› Vuk Jeremic, iki
Müslüman lider ve kabine arkadafllar›
Süleyman Uglanin ile Rasim Ljajic'i 
iki yan›na alm›flt›. Bu toplant›dan
Sancak Müslümanlar’› için büyük 
bir siyasi istikrar ç›kt›.
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s›n›n bir “devlet politikas›”
olarak benimsendi¤ini bildir-
diler. Nitekim, S›rp Bakan
Jeremic de yapt›¤›m›z soh-
bette flu sözleriyle dikkat
çekti: “Türkiye olmadan Bal-
kanlar’da istikrar› sa¤lama-
m›z imkâns›z.”
D›fliflleri Bakan› Davuto¤-
lu’nun da bize söyledi¤i “S›r-
bistan’› d›fllayan hiç bir for-
mül Balkanlar’da kal›c› bar›-
fl› sa¤layamaz” cümlesiyle
birleflti¤inde Türkiye ve S›r-
bistan’›n bölge aç›s›ndan son
derece önemli bir rotaya gir-
di¤i dikkat çekiyor.

Tarihe Farkl› 
Yaklafl›m
Türkiye-S›rbistan iliflkilerinin
beklenmedik s›çramaya yö-
nelmesinde Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu’nun Belgrad’daki
flu sözlerinin etkin oldu¤u da
belirtiliyor: “Tarih bizi esir al-
mamal›. Aksine, bizler, tarihi,
bar›flç› bir gelece¤in inflas›n-
da kullanabilmeliyiz.”
Bu sözlerinin devam›n› sor-
du¤umuz Prof. Dr. Davuto¤-
lu, flu örne¤i öne ç›kartt›:
“S›rbistan’›n Sancak’ta yo-
¤unluk kazanm›fl Müslüman
nüfusu, t›pk› Bosna Hersek
gibi, geçmiflte, iki ülkenin
aras›ndaki gerginli¤in ana
unsuru olarak de¤erlendiril-
mifl. Oysa demokratik iki ül-
ke aras›nda bu tür kültürel
zenginlikler, ifl birli¤inin ze-
mini oluflturuyor. Ben San-
cak’› ziyaret ediyorum. Bana,
S›rp meslektafl›m efllik edi-
yor. S›rbistan’daki Müslü-
manlar, iki ülke aras›nda ay-
r›l›¤›n de¤il, birlikteli¤in köp-
rüsü oluyorlar. Demokrasi
iflte bu.”
S›rp D›fliflleri Bakan› Jere-
mic’e yöneldi¤imizde flu söz-
lerle karfl›lafl›yoruz: “Türkiye
gibi büyük bir bölgesel gücün
AB tam üyelik yolunda ilerle-
mesini sevinçle karfl›l›yoruz.
Yar›n, S›rbistan da ayn› kuru-
mun içinde yer alacaksa, ay-
n› anda mutlaka Bosna Her-
sek’in de tam üye olmas› ge-
rekti¤ini bütün gücümüzle
savunuyoruz...”

Müslümanlar 
Yeni Köprü
S›rbistan’›n nüfusunun yüzde
90’› Müslüman Boflnak San-
cak bölgesinin baflkenti Novi
Pazar (Yeni Pazar)’›n Taç
Oteli salonunda medyan›n
önüne birlikte ç›kan 4 isim,
asl›nda, Avrupa aç›s›ndan
“son derece gizli bir günde-
min” önemli aktörleriydi.
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ah-
met Davuto¤lu, S›rp meslek-
tafl› Vuk Jeremic, Sancak De-
mokratik Hareket Partisi li-
deri ve Devlet Bakan› Süley-
man Uglanin, Sancak De-
mokratik Parti lideri ve Çal›fl-
ma Bakan› Rasim Ljajic bun-

dan tam 1 y›l önce yaflan›lm›fl
“çok özel” bir siyasi hareketin
an›s›na bir aradayd›lar.
2008 y›l›n›n yaz aylar› S›rbis-
tan siyaseti aç›s›ndan son
derece kritikti. Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›k karar›n›n flokunu
atlatamayan ülke, yap›lan
genel seçim sonucunun ge-
tirdi¤i sorunlar ile bafl etmek
zorundayd›. AB yanl›s› güçle-
rin üstünlü¤ü elde etti¤i ve
afl›r› milliyetçi unsurlar›n ilk
kez kontrol alt›na al›nabile-
ce¤i parlamento aritmeti¤i,
bir anda, Sancakl› iki Müslü-
man lider Süleyman Uglanin
ve Rasim Ljajic’i “kilit nokta-
ya” çekmiflti.

Sancakl› Müslümanlar “re-
formcu-AB yanl›s›” S›rplar’a
destek verdikleri takdirde
sadece S›rbistan de¤il, tüm
Balkanlar ve Avrupa rahat
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Sancak'›n "Resmi" Bayra¤›
S›rbistan'›n Sancak bölgesi, art›k
kendine ait bir bayra¤a sahip. 
Bu bayra¤› resmi dairelerin önünde
S›rbistan bayra¤› ile yan yana görmek
mümkün. D›fliflleri Bakan› Prof. 
Dr. Davuto¤lu baflkanl›¤›ndaki 
Türk heyeti de Yeni Pazar'da ellerinde
Sancak bayra¤› olan kalabal›k
taraf›ndan karfl›land›. Bayra¤›n mavi
zemin üzerine olan bölümü, Sancak'›n
Boflnak ulusu yap›s›n› gösteriyor, 
yeflil zemin üzerine üç hilal ise, 
bölgenin do¤rudan Osmanl› 
‹mparatorlu¤u geçmiflini.

S›rbistan'›n genç ve Harvard mezunu D›fliflleri Bakan› Vuk Jeremic, Ardan Zentürk'le Belgrad buluflmas›nda, Türkiye'nin Balkanlar
ve genel olarak Avrupa istikrar› aç›s›ndan önemini bir kez daha vurgulad›. S›rbistan'›n yeni stratejisinin Türkiye ile iliflkileri giderek
bir stratejik ifl birli¤ine dönüfltürmek oldu¤unu söyleyen Jeremic, Türk D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Davuto¤lu'nun ziyareti nedeniyle, 
ilk kez, Sancak bölgesine gitme flans›n› da yakalad›.



nefes alacakt›. Sorun, iki
Müslüman liderin y›llard›r
çok büyük çekiflme içinde ol-
malar› ve asla bir araya gel-
memelerinden kaynaklan›-
yordu.
Geliflmeyi kontrol alt›na al-
maya çal›flan S›rbistan Cum-
hurbaflkan› Boris Tadic ad›na

Ankara’ya ulaflan “beklen-
medik rica”, Türkiye’nin San-
cak Müslümanlar’› üzerinde-
ki etkisini kullanmas› ve iki
lideri ikna ederek hükümetin
kurulmas›na yard›mc› olma-
s›yd›.
Bugünün D›fliflleri Bakan›
Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu, o

s›rada “bafl dan›flman” s›fat›-
n› tafl›yor, Sancak Müslü-
manlar’› ile çok yak›n iliflkile-
ri sürdüren isim olarak tan›-
n›yordu. Türkiye devreye gir-
di, Uglanin-Ljajic ikilisi kabi-
nede görev almay› kabul etti-
ler ve günümüz S›rbistan hü-
kümeti böyle kuruldu.

Sancak’ta 
Tarih Yazmak
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Da-
vuto¤lu’nun, yaklafl›k 100 y›l-
l›k ayr›l›ktan sonra Sancak’a
giden ilk Türk bakan olmas›,
bugüne kadar Türkiye’yi,
Balkan Müslümanlar’›ndan,
özellikle de Sancak’tan uzak
tutmaya çal›flan S›rbistan’›n
bu karar› memnuniyetle kar-
fl›lamas›, hatta S›rp D›fliflleri
Bakan› Vuk Jeremic’in bütün
gezi boyunca Türk meslekta-
fl›na efllik etmesi iflte bu çok
gizli manevran›n sonucuydu.
Sancak Müslümanlar’› Ugla-
nin-Ljajic hatt›nda ikiye bö-
lünmüfl durumda. Bu iki li-
der, Türk ve S›rp D›fliflleri
Bakanlar›’n›n yan›nda bir
araya gelip, Sancak için
omuz omuza çal›flacaklar›n›
aç›klayarak S›rbistan istikra-
r› aç›s›ndan dev bir ad›m at-
m›fl oldular.

ÖZEL HABER
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D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu, Milliyet yazar› Fikret Bila 
ve Ardan Zentürk... Balkan gezisinin 
bir mola noktas›nda harita önlerinde
Türkiye'nin bölge stratejisini 
tart›fl›yorlar...

Türk D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu'nun S›rp meslektafl› Jeremic ile gerçeklefltirdi¤i yak›n dostluk ve Türkiye-S›rbistan
iliflkilerinin kazand›¤› yeni boyut tüm Avrupa'y› rahatlatt›. Avrupa'n›n istikrar›n› tehdit eden ana bölge olan Balkanlar bu yolla kal›c›
istikrar›n da iflaretini vermifl oldu. Türkiye ise, Sofya ve Atina'dan sonra Belgrad ile de iliflkilerini güçlendirerek bat› s›n›rlar›nda yeni
bir dostluk zinciri oluflturdu.





Genellikle 27-38 C° ara-
s› s›cakl›¤a sahip olup,
Haziran-Ekim aras›n-

da 200 santimetrenin üzerin-
de ya¤›fl alan bölgedeki Viet-
kong üsleri, henüz 1954’te
Frans›zlar bölgedeyken ku-
rulmufllard›. Bölgenin büyük
kesimi su, çamur ve tropik
çal›l›ktan olufltu¤u için ulafl›-
ma son derece elveriflsizdi.
Sadece botlar ve helikopter-
ler bu co¤rafyan›n üstesin-
den gelebiliyorlard›.

Amerikan 
Nehir Gücü
Delta’da Kuzey Vietnam Or-
dusu askerleri bulunmuyor-
du. Vietkong bölgedeki 8 mil-
yonluk toplam nüfusun 2
milyon kadar›n› kontrol edi-
yordu. Köprüleri tahrip ettik-
lerinden, su yollar› Güney Vi-
etnaml›lar için son derece
önemliydi. Bölgede 3 alay, 20
tabur ve 69 bölük halinde ör-
gütlenmifl olan 70.000 faal
Vietkong gerillas›yla, 11.000
Halk Kurtulufl Cephesi üyesi
olan siyasi kadro mevcuttu.
Ayr›ca bölgede 64.000 adet
lisansl› küçük su tafl›t› mev-
cuttu ve Vietkonglar’›n kul-
land›klar› da ayn› tür tafl›tlar
olduklar› için ayr›m yapmak
çok zordu. Bu unsurlara, Gü-
ney Vietnam’›n 40.000 kiflilik
toplam kuvvete sahip olan,
7’nci, 9’uncu ve 21’inci ordu-
lar›na ait tümenlerle, di¤er

daha küçük çapl› özel birim-
leri karfl› koyuyordu. Güney
Vietnaml›lar, nehirlerdeki
harekâtlar için her biri 20
araçtan oluflan 13 nehir taar-
ruz grubu oluflturmufllard›.
1966 y›l›nda, deniz yoluyla
yap›lan Kuzey Vietnam s›z-
malar›n› önleyen “Market Ti-
me Harekât›”na tamamlay›c›
olarak, Mekong Deltas›’nda
bulunan nehirlerde de “Ga-
me Warden” kod ad›yla ikinci
bir harekât daha bafllat›lm›fl-
t›. Asl›nda 1965 Ocak’›nda
bafllat›lan bu harekât kapsa-
m›nda 120 adet Amerikan
nehir devriye botu (PBR),
Mekong Deltas›’nda devriye
görevlerinde bulunmak su-
retiyle Vietkong’un nehir tra-

fi¤ini engellemeye çal›fl›yor-
lard›.
Vietnam’›n güneyindeki böl-
ge, konsept olarak Amerikan
‹ç Savafl› s›ras›nda Ameri-
ka’daki nehirlerde örnekleri-
ne rastlad›¤›m›z nehir birlik-
leri için adeta biçilmifl kaf-
tand›. Asl›nda 9’uncu Piyade
Tümeni’nin 2’nci Tugay› ola-
rak geçen “Mobil Nehir Kuv-
veti”; 47’nci Piyade Alay›’n›n
3’üncü ve 4’üncü taburlar›,
60’›nc› Piyade Alay›’n›n 3’ün-
cü Taburu, bir 105 mm obüs
bataryas›, 39’uncu Topçu
Alay›’n›n 3’üncü Taburu ile
Deniz Kuvvetleri’nin Görev

Gücü 117’si ve SEAL timle-
rinden olufluyordu. Ayr›ca
Güney Vietnam’›n 7’nci Ordu-
su’na 21’inci Piyade Tüme-
ni’ne ve Deniz Piyadeleri’ne
ait baz› birimlerle, Güney Vi-
etnam deniz tafl›tlar› da bu
güce dâhil edilmiflti. Haziran
1967’de harekâta haz›r hale
getirilen Mobil Nehir Kuvveti,
240 km’yi 24 saatte yüzecek
ve 5.000 kiflilik birlikle, demir
ald›ktan sonra 30 dakika
içinde harekât yapabilecek
yetene¤e sahip olmufltu.
Amerikan Deniz Kuvvetleri
bünyesinde bulunan “Nehir
Taarruz Gücü”, “Görev Gücü
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Vietnam Savafl›’nda

Nehir Deste¤i
Çin’den do¤an ve Vietnam’›n en güneyinden denize dökülen

Mekong Nehri’nin afla¤› kesiminin çevresinde oluflan 

Mekong Deltas›, ülkenin dörtte birini kapsamakta, 

Güney Vietnam’›n 1963’teki nüfusunun da üçte birini

bar›nd›rmaktayd›. Bölge, baflkent Saygon’un da bulunmas›

nedeniyle, Vietnam Savafl› boyunca Vietkong gerillalar›n›n

bölgedeki faaliyetleri aç›s›ndan stratejik önem tafl›d›.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com
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Vietnam'da ATC'ler, piyade tafl›ma amaçl› olarak yayg›n flekilde kullan›ld›.



117” ad›yla 28 fiubat 1967’de
faaliyete bafllam›flt›. 4 bölük-
ten oluflan gücün her bölü-
¤ünde 400 kifli ve 5 monitör
bulunuyordu. Monitörler
z›rhland›r›lm›fl olup 12,7 mm
makineli tüfekler, bomba-
atarlar ve 20 mm toplarla do-
nat›lm›fllard›. Araçlara baz›
durumlarda alev makineleri
de monte ediliyordu. Moni-
törlerde ayr›ca helikopter
platformu da bulunuyordu.
Görev gücünde 2 ya da 3 piya-
de taburu ile bir nehir taarruz
bölü¤ünün kulland›¤› bir mo-
bil üs bulunuyordu. Yüzer üs;
kendinden kundakl› olan ya
da olmayan k›flla gemiler,
tank ç›karma gemisi
(LST)’ler, ç›karma gemisi ta-
mir gemisi, römorkör ve a¤
döfleme gemisini içeriyordu.
Yine Amerikan Deniz Kuvvet-
leri bünyesindeki “Nehir Dev-
riye Gücü”, “Görev Gücü 116”
ad›yla 18 Aral›k 1965’te “Ga-
me Warden Harekât›”na dâ-
hil olmak üzere faaliyete bafl-
lam›flt›. Bu kuvvet asl›nda ön-
ceden Frans›zlar’›n da ayn›
bölgede kulland›¤› Dinassaut
(Division navale d’assaut)
kuvvetlerinin bir devam› gi-

biydi. 2 adet 10’ar botluk bö-
lümü olan Görev Gücü
116’n›n birkaç uça¤› ve küçük
botlar› da bulunuyordu. Kuv-
vet, yüzer üs olarak dizayn
edilen bir LST gemisinden
hareket ediyordu. ‹lk bafllar-
da PBR’ler kullan›l›rken,
bunlar sonradan 29 knot h›z
yapabilen alüminyum botlar-
la de¤ifltirildiler. Ayr›ca hava
yast›kl› devriye araçlar› (Pat-
rol Air Cuishon Vehicle /
PACV)’lerin deney tipleri de
Mekong Deltas› ve Da Nang
bölgelerinde kullan›ld›lar.
Bunlar co¤rafyaya son dere-
ce uygundular ve bu alanlar-
da yüksek h›zla gidebiliyor-
lard›. Ancak çok ses yap›yor-

lard› ve nehir savafllar›na gö-
re karmafl›k bir mekani¤e
sahiplerdi. Kuvvet bünyesine
zamanla hava deste¤i ve kara
kuvvetleri helikopterleri de
kat›ld›. 1 Nisan 1967’de Deniz
Kuvvetleri Vung Tau’da Hafif
Helikopter Sald›r› Filosu 3’ü
faaliyete geçirdi ve bu filo
atefl deste¤inin yan› s›ra göz-
lem ve MEDEVAC görevlerini
de yerine getirmeye bafllad›.
Deniz kuvvetleri komandolar›
olan SEAL timleri de, ani ta-
arruz kabiliyetli nehir botlar›-
n›n (Strike Assault River Boat
/ STAB) deste¤inde Görev
Gücü 116 ile gündüz ve gece
pusular›, vur-kaç bask›nlar›,
keflifler, kurtarma dal›fllar›

ve özel istihbarat harekâtla-
r›nda bulunuyorlard›. Güce
destek olarak 112’nci May›n
Birli¤i de Vietkong’un kanal-
lara may›n dökme giriflimle-
rini önlemeye çal›fl›yordu. Ay-
r›ca OV-10 Bronco gözetleme
/ taarruz uçaklar› da harekât-
lara destek veriyordu.
Mobil Nehir Kuvveti, 1968
Haziran’›na kadar Mekong
Deltas› ile Rung Sat Özel Böl-
gesi’nde “Coronado I”den
“Coronado XI”e kadar bir dizi
harekât gerçeklefltirdi. Bunu
donanman›n 1968 ile 1971
aras›nda süren “SEALORDs
(South Asia Lake, Ocean, Ri-
ver and Delta) Kampanyas›”
kapsam›nda gerçeklefltiri-
len, 1968 Kas›m’› ile 1969
Ocak’› aras›ndaki “Giant
Slingshot Harekât›” izledi.
Mobil Nehir Kuvveti, 1971’de
“Vietnaml›laflt›rma” progra-
m› kapsam›nda Güney Viet-
nam güçlerine devredildi.

Nehir Devriye 
Botlar›
Fiberglas olan PBR’ler 9 m
boyunda ve bir çift dizel mo-
tora sahip, s›¤ sularda gide-
bilmek için tasarlanm›fl, 4’er
mürettebata sahip botlard›.
Makineli tüfekler ve 40 mm
bombaatara sahip olan bu
botlar ayr›ca, k›z›l ötesi gö-
rüntüleme sistemleri, radar
ve ›fl›ldakla da teçhiz edil-
miflti. PBR’lerle yap›lan bu
devriyeler etkili olmufl, Gü-
ney Vietnam’›n iç kesimle-
rindeki Kuzey Vietnam as-
kerleri ve Vietkong gerillala-
r›n›n nehirden desteklenme-
si sekteye u¤rat›lm›flt›. 

71

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009

ATC'ler toplu seyir halinde.

Topçu mavnas›

Portatif bir platform üzerine konufllu 105 mm'lik çekili obüs



Ayr›ca ayn› tip silahlarla do-
nanm›fl ve z›rhla kapl› moni-
törler de nehirden destek ve-
riyordu. Tafl›tlarda 81 mm
havanlar›n kullan›ld›¤› da
oluyordu. Botlar zaman için-
de gelifltirilerek silah say›lar›
ve tipleri de¤ifltirildi. Bunlar
aras›nda bazuka mermisi
atan 4 tüplük roket lançerle-
ri de vard›.
1965 fiubat’›nda devreye so-
kulan h›zl› devriye botu
(Patrol Craft, Fast /
PCF)’ler, 37 ila 46 km h›z
yapabiliyordu. Bunlar güve-
nilir, sa¤lam, sessiz ve ayr›-
ca uzun mesafe haberleflme
kabiliyetine sahip oldu¤un-
dan, hava ve kara kuvvetleri
birlikleri ile de irtibat kura-
bilme imkân› sa¤l›yordu.
Savunma a¤›rl›kl› teçhizata
sahip olan bu araçlar, 650
ila 800 km’lik menzile ula-
flabiliyordu. Gövde inflala-
r›nda ahflap kullan›lmayan
bu araçlar›n dümen ve per-
vaneleri korumal› oldu¤un-
dan dip oturmalar›na daya-
n›kl›yd›lar. Ayr›ca derinli-
kölçer ve ›fl›lda¤a da sahip
olan PFC’ler, tepede 2 adet,
k›çta ise 1 adet olmak üzere
12,7 mm makineli tüfek ve
81 mm havanla donat›lm›flt›.
Z›rhl› birlik tafl›y›c› (Armored
Troop Carrier / ATC)’ler, ç›-
karma operasyonlar›nda as-

kerleri korumak için z›rhlan-
d›r›lm›flt›. Bununla birlikte,
RPG-2 roketiyle vurulan bir
ATC’de 3 kiflinin öldü¤ü ve
39’unun da yaraland›¤› bilin-
mektedir. Baz› ATC’lerin üs-
tünde ise helikopter pisti bu-
lunuyordu. ‹lerleyen süreçte
gelifltirilen Program 4
ATC’lerde 2 adet 12,7 kalibre
makineli tüfekli yan taret, bir
adet 20 mm toplu ön taret, 4
adet 7,62 mm makineli tüfek
ve 2 adet de 40 mm bombaa-
tar bulunuyordu. Program
5’te bu silahlar›n say›lar› de-
¤ifltirildi.
Taarruz destek devriye bot-
lar› (Assault Support Patrol
Boats / ASPB), k›y› deste¤i ile
görevliydiler. Bunlar 2 adet
12,7 mm makineli tüfekli ön
taret, bir 20 mm toplu üst ta-
ret ve bir de 81 mm havanla
donat›lm›fllard›.

Monitörler ise nehirlerin mu-
harebe gemileriydi. Z›rhlan-
d›r›lan bu araçlar çok say›da
silahla da donat›larak atefl
güçleri artt›r›lm›flt›. Monitör
Program 4’te 81 mm havan,
40 mm topla efl eksenli 12,7
mm makineli tüfe¤in bulun-
du¤u ön taret, 3 adet 20 mm
top, 4 adet 7,62 mm makine-
li tüfek ve 2 adet 40 mm
bombaatar ve havan yuvalar›
bulunuyordu. Araçtan araca
da farkl›l›klar gösteren silah
donan›m› Program 5 ve 6’da
önemli ölçüde de¤ifltirilir-
ken, s›ras›yla 105 mm M49
obüsü ve alev makineleri de
eklendi.
‹dari amaçla gelifltirilen ko-
muta botlar› (Comand and
Communication Boats /
CCB) da benzer silah dona-
n›mlar›na sahipti. ATC’ler,
Monitörler ve CCB’lerin taret

s›¤›naklar›, 12,7 mm maki-
neli tüfek mermilerine karfl›
19 mm çelikle z›rhland›r›l-
m›flt›. Ayr›ca operasyonlarda
ç›karma gemileri de kullan›-
l›yordu. Bunlara da taretler
içinde makineli tüfekler ek-
lenmiflti.
Nehir tafl›tlar›n›n personel-
lerinin silahland›r›lmalar›na
da özen gösteriliyordu. Mü-
rettebat›n resmi silah dona-
n›m›; .30 kalibre M1 Ga-
rand’›n namlusu 1965-
1966’da donanma taraf›ndan
yenilenmifl versiyonu olan
7,62 mm Mk 2 Mod 1 piyade
tüfe¤i, 5,56 mm M16/M16A1
piyade tüfe¤i, 12 ayar Model
37 pompal› tüfek, 40 mm
M79 bombaatar, 37 mm
AN/M8 piroteknik pistol, .38
kalibre Model 15 revolverdi.
Resmi olmayan silahlar ise
.30 kalibre M2 karabina, 7,62
mm M14 piyade tüfe¤i, .45
kalibre M3A1 (grease gun)
makineli tabanca ve .45 ka-
libre M1911 tabancayd›.
Botlar için belki de en büyük
tehlike RPG tipi roketatarlar-
d›. Özellikle roketatarlar için
iyi birer hedef oluflturan, a¤›r
ve yavafl ATC’lere çubuk z›rh-
lar eklenmiflti. Aralar›nda 5
ila 7,5 cm boflluklar bulunan
çubuklardan oluflan bu z›rh-
land›rma sistemi, plaka z›rh-
lara göre çok daha hafifti.

ANAL‹Z

72

Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009 www.milscint.com

Komuta amaçl› 
gelifltirilen 
CCB'lerden biri.

ATC'lerin k›y›ya yanaflma an›

Mavnadan ATC'ye 
binmek için haz›rl›k yapan 
askerler



Nehirlerdeki 
Vietkong Faaliyetleri
Vietkong gerillalar› yüksek
motivasyona sahip ve iyi e¤i-
timli olup, donan›mlar› da iyi
say›labilirdi. Nehirlerde ge-
nellikle sapman denilen bot-
larla, ço¤unlukla bal›kç› ya
da tüccar k›l›¤›nda hareket
ederlerdi. Bunlar Çin, Sovyet,
Frans›z menfleli silahlar›n
yan› s›ra ele geçirdikleri her
tür silah› kullan›yorlard›. Ge-
nellikle 60 metreyi geçme-
yen mesafede k›sa menzilli
karfl›laflmalar oluyordu. Dar
nehir ve kanal çarp›flmala-
r›nda bu mesafe 6 metreye
kadar düflebiliyordu.
Vietkong gerillalar› 7,62 mm
AK-47 piyade tüfe¤i, SKS ka-
rabina, 5,56 mm M-16 piyade
tüfe¤i ve .30 kalibre karabina
kullan›yorlard›. Bu tarz hafif
silahlar›n çelik gövdeli ve
z›rhl› tafl›tlara karfl› etkisi s›-
n›rl›yd›. Çok nadiren kullan-
d›klar› görülen 12,7 mm ma-
kineli tüfekler ise botlara
karfl› ölümcül olabiliyorlard›.
Ama botlar için as›l tehlike
RPG-2 ve RPG-7 tipi roketa-
tarlard›. Sovyet yap›s› olan ve
Vietkonglar›n B-40 ve B-50
olarak adland›rd›klar› bu
tanksavar silahlar hafif olup,
omuzdan at›l›yorlard›.
RPG’lerde kullan›lan yüksek

infilakl› tanksavar (High Exp-
losive Anti Tank / HEAT) bafl-
l›klar deniz tafl›tlar›na karfl›
son derece etkiliydi. Bunun
d›fl›nda havanlar da kullan›l›-
yordu. Ancak bunlar suda ha-
reket eden tafl›tlara karfl› çok
etkili olmay›p, genellikle k›y›-
ya ç›karma yapmakta olan
askerleri hedef al›yorlard›.
Bunlardan baflka uzaktan
patlat›lan su alt›ndaki may›n-
lar da ciddi tehlike yaratabili-
yordu. Bu yüzden belli bölge-
lerde may›n tehdidine karfl›
ATC ve ASPB’lerle nehirlerde

may›n temizleme kabiliyetli
botlar kullan›l›yordu.
Vietkonglar küçük kanallar-
da kütükler dikerek barikat-
lar haz›rl›yorlard› ki, bunlar
pusu habercisi olabiliyor-
lard›. Pusular keskin niflan-
c›lar ve bubi tuzaklar›yla
oluflturuluyorsa da, bunlar
rahatl›kla yok ediliyorlard›.
Ancak bu çat›flmalar nehir-
deki ilerlemeyi de yavafllat›-
yordu. Pusular genelde, ne-
hirlerin 30 ila 90 metre ara-
s› darald›¤› yerlerde, iki ya-
kada birden kuruluyorlard›.

Baz› pusularda 90 ila 275
metre aras›nda uzanan 10
ila 20 korugan bulunuyordu
ve bunlar 4 ya da 5 tüfek ve
makineli tüfe¤e bir RPG dü-
flecek flekilde silahland›r›l-
m›fl gerillalarla dolu oluyor-
du. Çarp›flma mesafesi
metrelerle ifade edilen bu
pusular riskli olduklar›n-
dan, nehir kuvvetleri genel-
de topçu flemsiyesi alt›nda
harekât yap›yordu. Topçu
deste¤i birkaç dakikada
sa¤lanabiliyorken, gerekti-
¤inde destek amaçl› ça¤r›-
lan taarruz helikopterleri ve
av/bombard›man uçaklar›-
n›n intikaliyse 20 dakikay›
bulabiliyordu.
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Vietnam'daki nehir
operasyonlar›nda 

LST'ler de kullan›ld›.



Venezuela Topa Tutuluyor
Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri (FARC)’›n elinde ‹sveç yap›m› silahlar›n

bulunmas›, Venezuela’y› zan alt›nda b›rakt›. Kolombiyal› askerlerin FARC 

kamplar›nda, 1980’li y›llarda ‹sveç taraf›ndan Venezuela’ya sat›lan tanksavar

füze lançerlerini bulmas› üzerine ‹sveçli yetkililer harekete geçerek konuyla

ilgili soruflturma bafllatt›lar. ‹sveçli yetkililer, Venezuela’n›n son kullan›c› lisans

sözleflmesini ihlal etti¤ini öne sürerken, Karakas hükümeti ise iddialar›n

Kolombiya’daki ABD üslerini hakl› göstermek üzere düzenlenmifl

bir senaryo oldu¤unu ileri sürdü.

ABD Bofl Durmuyor
ABD, Temmuz ay› boyunca imzalad›¤›

anlaflmalar ve yap›lan aç›klamalar ile

gündemdeki yerini korudu. D›fliflleri

Bakan› Hillary Clinton’›n Hindistan

ziyareti esnas›nda, Yeni Delhi’ye ABD

üretimi silah sat›fl›n› serbest b›rakan bir

savunma anlaflmas› imzalamas› tüm

dünyan›n dikkatini çekerken, ayn› gün

Savunma Bakanl›¤›’ndan yap›lan bir di¤er

aç›klama da ABD’nin Irak ve Afganistan’da

yürüttü¤ü operasyonlar›n uzun bir süre daha

devam edece¤inin habercisi niteli¤indeydi. 

ABD Savunma Bakan› Robert M. Gates, 20

Temmuz’da yapt›¤› aç›klamada, ordudaki 

asker say›s›n› 547.000’den 569.000’e ç›karmay›

planlad›klar›n› duyurdu. 22.000 askerin 

3 y›l içerisinde orduya kat›lmas› hedeflenirken

buradaki as›l amaç; yürütülen operasyonlarda

komutanlar›n sahadaki ihtiyaçlar›na cevap verebilmek 

ve kritik bölgelerde görev yapan askerlerin nöbet 

devirlerini s›klaflt›rmak olarak belirtildi. Bugün

ABD’nin Irak’ta yaklafl›k 130.000, Afganistan’da ise

58.000 askeri bulunuyor.

E¤itim fiart!
Avrupa Birli¤i (AB)

taraf›ndan Temmuz ay›nda

yap›lan aç›klamaya göre,

birli¤e üye ülkeler, A¤ustos

ay› itibariyle Somali güvenlik

güçlerine, ülke sahillerinde

büyük tehdit oluflturan 

korsan faaliyetlerine karfl›

e¤itim verecek. Somali’nin,

Fransa ve ABD’nin askeri

üslerini bar›nd›ran komflusu

Cibuti Cumhuriyeti’nde 

verilecek olan e¤itimin

d›fl›nda AB, e¤itilecek olan

bu güvenlik güçlerinin

maafllar›n›n nas›l ödenece¤i

ve hâlihaz›rda Somali’de

görev yapmakta olan Afrika

Birli¤i güçleri ile nas›l 

ifl birli¤i yap›labilece¤i 

konular›na da yo¤unlafl›yor. 

Bir Boru 
Hatt› Daha 

Nabucco Boru Hatt›

Projesi’yle Rusya’ya olan

ba¤›ml›l›¤›n› en aza indirmek

isteyen Avrupal› ülkeler, 

14 Temmuz’da imzalad›klar›

bir di¤er anlaflma ile 

kendilerini iyice garanti

alt›na al›yor. Bulgaristan,

‹talya ve Yunanistan

aras›nda imzalan bu yeni

do¤al gaz boru hatt›

anlaflmas›na göre,

Azerbaycan rezervleri

Türkiye üzerinden bu 

3 ülkeye aktar›lacak. 

2012 y›l›nda tamamlanmas›

beklenen proje sayesinde,

özellikle Ocak ay›nda

Ukrayna ile Rusya 

aras›nda yaflanan do¤al gaz

krizinden oldukça etkilenen

Bulgaristan, Azerbaycan’dan

yaklafl›k 1 milyar m3 do¤al

gaz ithal etmeyi planl›yor.

DÜNYADAN
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Rus Konvoylar› Sert Kayaya Çarpt›
Ukrayna’n›n Sivastopol Liman›’nda konufllu bulunan

Rusya’n›n Karadeniz Donanmas›’na k›sa ve orta menzilli

füze tafl›yan askeri bir konvoy, Ukraynal› polislerin 

kontrolüne tak›ld›. 8 Temmuz gecesi, nükleer bafll›k tafl›ma

kapasitesine sahip olan SS-N-2 k›sa menzilli ve geçti¤imiz

y›l Rusya taraf›ndan Gürcistan Donanmas›’na karfl›

kullan›lan SS-N-9 orta menzilli füzeleri tafl›yan konvoy,

gerekli izinlerin al›nmad›¤› gerekçesiyle geri çevrildi. 

Bu olay daha tazeli¤ini kaybetmeden 21 Temmuz’da yola

ç›kan ikinci bir Rus askeri konvoyu da Ukraynal› polisleri

geçemedi. Yine Rus Karadeniz Donanmas›’na füze tafl›yan

konvoy geri çevrilirken, Ukraynal› yetkililer, 

iki ülke aras›ndaki anlaflmaya göre herhangi bir askeri

kargo söz konusu oldu¤unda bunun Ukrayna taraf›ndan

onaylanmas› gerekti¤ini belirtti. Rus taraf› ise hiçbir

anlaflma ya da kural›n ihlal edilmedi¤ini iddia etti.

Hint Okyanusu Is›n›yor
Hindistan, 26 Temmuz’da suya indirdi¤i 6000 tonluk Arihant denizalt›s› ile nükleer denizalt› infla 

edebilen ülkeler kervan›na kat›ld›. Rusya’n›n deste¤i ile infla edilen denizalt› önümüzdeki bir kaç y›l

boyunca testlere tabi tutulacak. Arihant denizalt›s›n›n suya indirilmesinin ard›ndan bir aç›klama

yapan Hindistan Baflbakan› Manmohan Singh, ülkelerinin sald›rgan bir niyetinin olmad›¤›n›, fakat

denizlerin, Hindistan’›n güvenli¤i aç›s›ndan gün geçtikçe daha da çok önem kazand›¤›n› vurgulad›.

Hindistan cephesinden gelen bu aç›klamalara ra¤men, bu geliflmenin nükleer silah yar›fl›n› tetikleyece¤ini 

öne süren Pakistan, Arihant’› bölgenin bar›fl ve güvenli¤ine karfl› bir tehdit olarak

alg›lam›fl durumda.

Egemen Irak
Cumhuriyeti (!)

Irak Güvenlik Güçleri’nin e¤itimi art›k

NATO’nun güvencesi alt›nda. 

26 Temmuz’da Irak Cumhuriyeti

Savunma Bakan› Abdul Kader

Muhammad Jassim Al-Mafrji ve NATO

Genel Sekreter Yard›mc›s›, Büyükelçi

Claudio Bisogniero taraf›ndan imza-

lanan anlaflmayla, NATO, Irak

Güvenlik Güçleri’nin

e¤itilmesi ve

kabiliyetlerinin

gelifltirilmesi için

kanuni hak kazanm›fl

oldu. Bir kilometre

tafl› niteli¤indeki bu

anlaflma ile NATO,

egemen (!) Irak

hükümeti ile ifl

birli¤i içerisinde

kurumsal yap›n›n

gelifltirilmesi ve

sa¤lamlaflt›r›lmas› 

için de çal›flacak.
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Karada¤’›n, nüfusunun
yüzde 90’› Müslüman
Rojaye kentinin müf-

tüsünün bu aç›klamas› üze-
rine Türk yetkililere dönü-
yoruz, bir dönem yap›lan
hatay› aç›k sözlülükle kabul
ediyorlar: “Do¤rudur, Tür-
kiye, 1990’lar›n bafl›nda ne-
dense, e¤itim konusunda
Türkçe konuflan topluluklar
diye bir kavram ç›kartm›fl
ortaya. Yani Türk Cumhuri-
yetleri veya Balkanlar’dan
Bat› Trakya, K›rcaali veya
Kosova’daki Türkler’den
gençleri e¤itim için kabul
etmifl. Boflnaklar ve Müslü-
man Arnavutlar’a gereken
önem verilmemifl. Oysa
Balkanlar’daki bu iki ulus,
en az Türkçe konuflan top-
lumlar kadar bize yak›nlar.
Sancak Boflnaklar’› kendi-
lerini bir Türk’ten daha çok
Türk olarak görüyorlar. Bu
bofllu¤u biz kendimiz yarat-
m›fl›z ve bizler aç›s›ndan

son derece stratejik önem-
deki Müslüman toplumlar›n
bir dönem özellikle Suudi
Arabistan’a yönelmesinin
yolunu açm›fl›z.”
Orta Do¤u’nun kendisinden
baflka tüm kültürleri “düfl-
man” ilan eden radikal din
anlay›fl› ile “laik” Türki-
ye’nin “dünya ile bar›fl›k”
din e¤itimi anlay›fl› aras›n-
daki fark, tüm insanl›k aç›-

s›ndan kritiktir. Bir yanda,
kendisi gibi yaflamayan ve
düflünmeyeni “kâfir” ilan
eden bir anlay›fl, di¤er yan-
da, Anadolu’nun Hz. Mevla-
na ile bedene ve anlay›fla
bürünen “bar›fl›k ‹slam” ha-
reketi...
Müslüman co¤rafyas›n›n
‹ran’›n fiii radikal devlet ya-
p›lanmas›yla Suudi Arabis-
tan’›n büyük para gücüyle

yaymaya çal›flt›¤› Vehhabi
anlay›fl› aras›nda ikiye bö-
lünmeye çal›fl›ld›¤› bir dö-
nemde Türkiye’nin “laik”
devlet yap›s›ndan gücünü
alan dünya ile bar›fl›k ‹slami
yüzü...
Özellikle Avrupa’n›n gele-
cekteki kal›c› istikrar› ve gü-
venli¤i aç›s›ndan Türkiye’ye
ne kadar ihtiyaç duydu¤u
Balkanlar’daki geliflmeler-
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“Türkiye, nedense, 1990’lardan sonra biraz yavafl

davran›nca, burada farkl› bir geliflmeye de zemin yaratm›fl

oldu. Balkanlar’daki Arnavut ve Boflnak Müslüman din

adamlar›n›n e¤itimi meselesi. Bölge, Türkiye’den bekledi¤i

iflareti alamay›nca, mecburiyetten Suudi Arabistan, M›s›r ve

Ürdün’e döndü. ‹flte özellikle Orta Do¤u’da al›nan din e¤itimi,

bir anda, Balkanlar’da Vehhabi din anlay›fl›n›n güçlenmesine

ve ne yaz›k ki, Avrupa co¤rafyas›na bir ölçüde Orta Do¤u’nun

radikal din hareketlerinin s›zmas›na neden oldu...”
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

‹slam’la Yaflamay› Ö¤renmek



77

den bile anlafl›l›yor. Avrupa,
Orta Do¤u’nun radikal ‹s-
lam anlay›fl›n› durduracak,
onun yerine ça¤dafl çizgile-
ri olan din anlay›fl›n› hâkim
k›lacak ülkenin Türkiye ol-
du¤unu giderek daha iyi
anl›yor.

Sarkozy’nin 
‹nan›lmaz Gafleti
Giderek “s›radan” bir poli-
tikac› kimli¤ine sahip ol-
du¤u iyice anlafl›lan Fran-
sa Cumhurbaflkan› Sar-
kozy’nin, ülkesinde artan
yabanc› düflmanl›¤›n›
kendisine siyasi güç ola-
rak de¤erlendirme kay-
g›s›, ülkeyi ikiye böl-
müfl durumda. Avru-
pa’n›n en büyük Müs-
lüman nüfusuna sahip
Fransa’da, çok az Müs-
lüman kad›n› çarflaf

veya burka olarak
adland›r›lan giyim
tarz›n› benimsemifl

durumda. Bununla
birlikte burkan›n ya-
saklanmas›n› öngö-

ren bir kanun tasar›s›n›n
Fransa meclisindeki tart›fl-
ma sürecinde ortaya konu-
lan görüfller, bu ülkedeki
Müslümanlar aç›s›ndan tam
bir alarm zili çald›. Fransa,
“‹slam düflmanl›¤›” olarak
adland›r›lan ak›m›n etkisi al-
t›na girdi¤ini göstermifl oldu.

Almanya’da 
Farkl› Yaklafl›m
Bugüne kadar e¤itim siste-
minde sadece H›ristiyanl›¤›
kabul eden, ‹slam’a yan uy-
gulamalar ile yaklaflmaya
çal›flan Almanya ise, bek-
lenmedik bir yap›lanmaya
yönelme karar› ald›. Ülke-
nin Afla¤› Saksonya eyaleti-
nin Osnabrueck Üniversite-
si’nde ilk kez bir ilahiyat fa-
kültesi kurulmas› kararlafl-
t›r›ld›. Alman yetkililer, ülke
topraklar›nda yaflayan 4
milyon Müslüman’›n uyumu
aç›s›ndan önemli gördükle-
ri bu ad›m›n bir bafllang›ç
oldu¤unu ve ana hedefin
“Almanca konuflan ‹slam”
oldu¤unu vurguluyorlar.
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Avrupa’da 
“Dil Irkç›l›¤›”

Slovakya’n›n parlamentosunda kabul etti¤i son “dil

kanunu” ile Avrupa Birli¤i (AB) içinde ›rkç› yakla-

fl›mlar›n giderek güçlendi¤i dikkat çekti.

So¤uk Savafl y›llar›n› Çek komflular›yla birlikte oluflturdu-

¤u Çekoslovakya bayra¤› alt›nda geçiren Slovakya, 1993

y›l›nda bar›flç› bir süreçle kendi ulusal egemenli¤ini dün-

yaya tan›tt›.

Slovakya’n›n nüfusunun yüzde 10’unu Macarlar oluflturu-

yor. Yüzde 5 kadar da çingene, Ukraynal› ve Romanyal›

az›nl›k yafl›yor.

Özellikle Macarlar, ayn› zamanda bir AB üyesi olan Maca-

ristan’›n da genifl deste¤inde, kendi kültürlerini büyük bir

serbestlik içinde yafl›yorlar. Belki “yafl›yorlard›” dememiz

daha do¤ru olacak…

Çünkü art›k anadillerini pek öyle kolay kullanamayacak-

lar. Slovak meclisinden geçen kanun, kamuya aç›k bütün

toplant› ve çal›flmalarda sadece Slovak dilinin kullan›labi-

lece¤ini belirtiyor. Yani, tamam› Macar konuflmac›lardan

oluflan ve Macar dili-edebiyat›n› ele alan bir panelde, is-

terse salondaki herkes de Macar olsun, bir tercüman bü-

tün konuflmalar› Slovak diline çevirmek zorunda!

E¤er, hükümet, mezarl›klar›n da kamu yeri oldu¤una ka-

rar verirse, Macarca yaz›lm›fl tüm mezar tafllar› yerini

Slovakça yaz›lm›fl olanlara b›rakacak.

Daha vahim örnekler var: Macarlar’›n yaflad›¤› bir kasa-

bada yang›n ç›kt›. ‹tfaiye ekibinin tamam› Macar. Bu in-

sanlar çal›flma s›ras›nda kamu görevi yapt›klar› için ken-

di aralar›nda Slovakça konuflmak zorundalar!

Bu geliflmenin AB üyesi bir ülkede yaflanm›fl olmas› k›ta-

da flok dalgalar› yaratt›.

fiimdi s›k› durun: Ayn› kanun, ülkedeki Çek az›nl›¤› bu uy-

gulamadan ayr› tuttu. Yani Macar az›nl›k için üretilen bu

kanun, Çekler’i ba¤lamayacak… Onlar kendi dillerini nor-

mal bir flekilde kullanmay› sürdürecekler. Ayr›mc›l›¤›n

boyutlar›na bakar m›s›n›z?

Macaristan ayakta, Brüksel flokta… Ama flu ana kadar AB

taraf›ndan bu konuda yap›lan en sert aç›klama flöyle: “Bu-

nu üye olmadan önce yapsayd›n›z, sizi almazd›k…”
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Onlar, “kapitalizmin
yaramaz çocuklar›y-
d›...” Alman Yeflil-

ler... “Marksizm”in y›k›ld›-
¤›, “sosyal demokratlar”›n
ise umut olmaktan ç›kt›¤›
bir dönemde ortaya ç›kt›-
lar. Mevcut sistemin iflle-
medi¤ine inanan herkesi
kendilerine çekmeyi ba-
flard›lar. Zaman h›zl› ak-
t›... Kendilerini bir anda,
sistemin tam tepesinde,
Alman hükümetinin koa-
lisyon orta¤› olarak bulu-
verdiler. Kapitalizme dair
her fleyi redle ç›kt›klar›
yolculuk, dünyan›n en
güçlü “Bat›l›” ülkelerin-
den birinin hükümetinde
son bulmufltu! 

Amerikan Merkezi

Haber Alma Teflki-

lat› (CIA)’n›n, Bafl-

kan Obama taraf›ndan ye-

ni atanm›fl direktörü Leon

Panetta ’y›, takvimlerin 23

Temmuz’u gösterdi¤i

gün, apar topar Amerikan

Kongresi ‹stihbarat Komi-

tesi’ne götüren neden

neydi?

Bir gün önce önüne konu-

lan bir rapor…

Rapor, bafl›nda oldu¤u

casusluk teflkilat›n›n, 11

Eylül sald›r›lar› sonra-

s›nda eski baflkan Geor-

ge W. Bush yönetimi ta-

raf›ndan verilen gizli bir

görevle, “idam mangala-

r›” kurdu¤unu, “iflkence-

yi” en üst düzey yetkili-

lerin bilgisi dahilinde

“normal bir çal›flma me-

todu” olarak kulland›¤›n›

gösteriyordu!

Amerikan Müflterek Özel

Kuvvetler Komutanl›¤›

ile ifl birli¤i içinde gelifl-

tirilen bu özel çal›flma-

n›n lideri, eski Baflkan

Yard›mc›s› Dick Che-

ney’di.

Evet… “Terörle mücadele”

ad› alt›nda seçilen hedef-

lerin “ortadan kald›r›lma-

s›n›” öngören bu düzen-

lemenin alt›ndaki im-

za, Bush’tu; ama bütün so-

rumluluk Cheney’e aitti.

CIA ve Pentagon’un özel

kuvvetleri birlikte, dünya-

n›n her yerinde suikastler

düzenlemifl, sadece

Irak’taki El Garib ceza-

evinde de¤il, Guantanamo

ve Bagram Hava Üssü’nde

kurulu özel “iflkence oda-

lar›nda” inan›lmaz olaylar

ve “infazlar” yaflanm›flt›.

Asl›nda, ABD demokrasi-

sinin kendisine dönük bir

sald›r› karfl›s›nda bir anda

nas›l faflizme dönüfltü¤ü-

nü gösteren bu gerçek,

fazla dallan›p budaklan-

mayacakt›. Wall Street

Journal’e isimlerini ver-

meden konuflan 3 “eski

yetkili”, ABD’nin y›llarca,

“üst yönetim suikast timi”

ile birlikte yaflad›¤›n›, ül-

ke içinde çal›flmas› yasak

olan CIA’n›n iç istihbarat

da gerçeklefltirdi¤ini an-

lat›yorlard›.

“Eski yetkililer”, flu ger-

çe¤i aç›kça söylüyordu:

“Bütün bu pis ifl Beyaz Sa-

ray bilgisi dahilinde yürü-

tüldü ama sadece Che-

ney’e düzenli rapor edil-

di.” Ortaya ç›kan belge ve

bilgiler, dünyan›n en güç-

lü demokrasilerinin de el-

lerinin kirli oldu¤unu

gösteriyor.
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NABUCCO’da Alman Kavgas›

‹dam Mangalar› ve Demokrasi
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Sosyal demokrat lider
Gerhard Schröder baflba-
kan, Yefliller’in lideri Josc-
hka Fischer de d›fliflleri
bakan›yd›. 1998’de baflla-
yan bu serüven, 2005 y›l›n-
daki seçimde Alman Sos-
yal Demokratlar’›n, H›ris-
tiyan Demokrat Angela
Merkel karfl›s›nda ald›kla-
r› yenilgiye kadar sürdü.
Yefliller, bu 7 y›ll›k iktidar
sürecinde içinde bulun-
duklar› co¤rafyan›n “ger-
çek politikalar›” ile bulufl-
ma olana¤›n› da buldular.
“Demokrasi”, “Kürt soru-
nu” ve “insan haklar›” ne-
deniyle Türkiye ile aras›na
henüz bafllang›ç noktas›n-
da duvarlar koymufl olan

Fischer’in bu süreçte, Av-
rupa’n›n en önemli “Türk
dostu” siyaset adam›na
dönüflmesi, yaflad›¤›m›z
yüzy›l›n önemli sürprizle-
rinden biri oldu.
Avrupa Birli¤i (AB)’nin bü-
rokratik kulislerini iyi izle-
yenler bir gerçe¤i art›k
çok iyi fark ediyor: AB, ar-
tan flekilde Almanlafl›yor...
Son dönemde, gelece¤i
üzerine çok fazla tart›flma
yarat›lan NABUCCO Do¤al
Gaz Boru Hatt› Projesi için
lobici olarak Joschka Fisc-
her’in seçilmifl olmas›, bu
nedenle son derece man-
t›kl› ve proje aç›s›ndan da
“flans” olarak de¤erlendi-
riliyor.

Fischer’in baflbakan› Schrö-
der, bir süredir Rus do¤al
gaz devi Gazprom ad›na ça-
l›flan bir lobici. Bu nedenle,
Rusya’n›n Balt›k üzerinden
Almanya’ya do¤al gaz tafl›-
ma projesi olan “Kuzey
Ak›m›” Avrupa’da hiç bir
engelle karfl›laflmadan
2011 y›l›nda y›ll›k 55 milyar
m3’lük kapasitesiyle devre-
ye girecek.
Yine Schröder’in NABUC-
CO’ya alternatif olarak
devreye sokmaya çal›flt›-
¤›, Rusya’n›n “Güney Ak›-
m›” ise y›ll›k 63 milyar
m3’lük kapasitesiyle 2015
y›l›nda devreye al›nmaya
çal›fl›l›yor. Fischer’in ifli
“Güney Ak›m›”n› bir ke-

narda tutup, 31 milyar m3

kapasiteli NABUCCO’yu
iflletmeye alman›n yolla-
r›n› açmak... Asl›nda Al-
man siyasetinin iki ünlü
ismi, Avrupa’n›n iki farkl›
kanad›n› temsil ediyorlar.
Schröder, “Biz Rusya ile
anlafl›r yolumuza devam
ederiz” diyen “Avras-
ya”c›lar›, Fischer ise,
“Rusya’ya afl›r› enerji ba-
¤›ml›l›¤› Avrupa güvenli-
¤ini tehdit edecek. Mutla-
ka alternatif yollar aç›l-
mal›d›r” diyen “NATO”cu-
lar› temsil ediyor.
‹ki Alman’›n mücadelesi,
Türkiye’nin stratejilerinin
gelece¤ini belirleyecek; ta-
bi Avrupa’n›n da...

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2009

Bafll›kta kulland›¤›-
m›z tan›mlama,
“fiili” devletin sonu

da olabilirdi, ama neden-
se tam olarak anlatm›yor
gibi. Yani, “tek tarafl› ka-
rarla” ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etmifl, bulundu¤u toprak-
larda “normal bir devletin
tüm kurumlaflmas›n›”
sa¤lam›fl ama uluslarara-
s› düzeyde tan›nmayan
devlet yap›lanmas›…
“Fiilen” var ama “yokmufl
gibi…” Örnek: Kuzey K›b-
r›s Türk Cumhuriyeti…
Önemli bir örnektir.
Ama daha önemli örnek-
ler, özellikle 2008 yaz›n-
daki Gürcü-Rus Sava-
fl›’ndan sonra Kafkas-
ya’da gelifliyor. Gürcü li-
der Saakaflvili’nin bütün
her fleyi yanl›fl hesaplaya-
rak bafllatt›¤› savafl›n,
Rusya’ya bir kez daha
“geniflleme” olana¤› sa¤-
lamas› ilginçtir. Abhazya
ve Güney Osetya, geçen
y›la kadar uluslararas›
düzeyde tan›nmam›fl ol-
salar da “ba¤›ms›zl›¤›”
yaflayabilen topraklard›.
Gerçi, s›n›rlar› Rus bar›fl
gücü askerleri taraf›ndan
korunuyor, ekonomileri
de ruble ba¤›ml›s›yd› ama
kendi bafllar›na karar al-

ma yetenekleri normal
bir devlet düzeyindeydi.
Derken Gürcistan sald›r-
d›… Rusya korudu… Deva-
m›nda Rusya iki ba¤›m-
s›zl›kç› bölgeyi resmen
tan›d›.
Bu tan›ma, iki yönetim ta-
raf›ndan coflkuyla karfl›-
land›. Ama aradan bir y›l
geçti¤inde ortaya ç›kan
gerçek, Rusya’dan baflka

kimsenin tan›mad›¤› (bir
de Nikaragua var) Abhaz-
ya ve Güney Osetya’n›n
“fiilen” Gürcistan’dan ay-
r›ld›klar› ve yine “fiilen”
Rusya’n›n bir uzant›s› ha-
line geldikleridir.
Yani “de facto devlet” ya-
p›lanmas›ndan “de facto
Rusya topra¤›” olmaya
dönüflen bir geliflme. Kaf-
kasya’dan gelen haberle-

re göre Güney Osetya’da
yaflayanlar bundan pek
rahats›z de¤iller. Fakat
Abhaz muhalefet partileri
taraf›ndan yay›nlanan son
ortak bildiride, “Ne yaz›k
ki ba¤›ms›zl›¤›m›z ve kur-
maya çal›flt›¤›m›z devleti-
mizin tüm karar organlar›
bir yabanc› güce teslim
edilmifltir” denilmesi an-
laml›d›r.

“De facto” Devletin Sonu
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Kürtler’in
Demokratik Seçimi

Çin’de Sinsi 
Etnik Temizlik

Irak’›n kuzeyinde yapaca¤›n›z riskli ama bir o kadar da keyif-

li bir yolculuk aradaki fark› size hemen gösterir. Mesut Bar-

zani’nin hâkim oldu¤u Erbil, bölgenin a¤›rl›kl› olarak “köylü

kültürünün” hüküm sürdü¤ü bir kentidir. Barzan afliretinin

iliflkiler a¤› ve hiyerarflisi önemlidir.

Celal Talabani’nin memleketi Süleymaniye, sizi Orta Do¤u’ya

göre bir hayli Avrupal› görüntüsüyle karfl›lar. Kürtler’in “kent

kültürünün” geliflti¤i, ayd›nlar›n›n yaflad›¤› ›fl›lt›l› bir flehir...

Erbil, bizim güneydo¤unun geri kalm›fll›k zincirini k›rmaya ça-

l›flan kentlerinin uzant›s› gibidir, Süleymaniye ise Eskiflehir...

Zaten, Irak’›n kuzeyindeki siyasi geliflmelerden söz ederken,

Barzani-Talabani ikilisi için “iki Kürt afliret lideri” tan›mlama-

s›n› yapmak biraz Talabani aç›s›ndan yanl›flt›r.

Barzani’nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), do¤rudur, bir

afliretin siyasete yans›yan yüzüdür. Talabani’nin Kürdistan

Yurtsever Birli¤i (KYB) ise 1961’de bafllayan “sosyalist rotal›”

ve “birden fazla politik gücü içinde bar›nd›ran” bir siyasi hare-

ketin 1975 y›l›nda partiye dönüflmesidir. Zaten, Irak siyasetini

yenileyen tüm “ça¤dafl çizgideki” geliflmenin Süleymaniye’den

yola ç›kmas›, asla tesadüf de¤ildir. Kürdistan yönetiminin, ti-

pik bir üçüncü dünyal› yap›lanmaya dönüflmesine karfl› ç›kan

Goran (De¤iflim) hareketinin lideri Nevflirvan Mustafa’n›n eski

bir KYB yöneticisi olmas›, hareketin Süleymaniye ve çevresin-

den ald›¤› büyük oy potansiyeli Kürt meclisine güçlü bir flekil-

de girmesi bu yap›lanman›n do¤al uzant›s›d›r.

1- Goran, Filistinliler’in Yaser Arafat döneminde düfltükleri

büyük hatan›n Kürdistan’da yaflanmayaca¤›n›n garantisi ol-

mufltur. Filistin hareketinin efsanevi liderinin yönetimi, siyasi

özgürlükleri k›s›tlayan, insan haklar›na sayg› göstermeyen ve

yak›n çevrenin zenginleflmesini sa¤layan tipik bir üçüncü dün-

ya tarz› yönetimdi. Bu uygulaman›n Filistin’deki devam› “ça¤-

dafl-demokratik muhalefet güçlerinin” ortaya ç›kmas›n› önle-

mek, buna karfl›n Hamas gibi dini zeminli radikal hareketlerin

güçlenmesine yol açmak olmufltur.

2- Nitekim Goran, girdi¤i ilk seçimde büyük ilerlemeler göste-

rirken, bölgedeki radikal ‹slamc› hareketin beklenilenden da-

ha düflük oy ald›¤› dikkat çekmifltir. Bu Türkiye baflta olmak

üzere, dünyan›n ça¤dafl devletleri aç›s›ndan hayli rahatlat›c›

bir geliflmedir.

3- fiu anda, siyasi yap›lanmalar›n›n içinde afliret iliflkilerinin

a¤›rl›¤›n› tafl›salar da Irakl› Kürtler, demokratikleflmede “Av-

rupa standard›”n› yakalamaya kararl› hat›r› say›l›r bir nüfusa

sahip olduklar›n› göstermifllerdir.

Dünyan›n “kapita-
list” kanad›, So¤uk
Savafl’›n bitmesi ve

‹nternet’in s›n›rlar› aflan
ticaret gücüyle “küresel-
leflirken”, hiç beklemedi-
¤i bir müttefikle bulufltu:
Çin Komünist Partisi...
60 y›l› aflan bir süredir,
bu, dünyan›n en kalabal›k
ülkesini tek parti disiplini
ile yöneten parti, iktidar›-
n› “sözde” emekçilere
dayand›r›yordu.
Gerçekte ise “Küresel
kapitalizme” vadetti¤i çok
farkl›yd›: Ucuz ifl gücü…
Dünya, Çin Halk Cumhu-
riyeti içinde yaflayan in-
sanlar›n giderek birer
“modern zaman köleleri”
haline gelmesine ses et-
medi. Bir Çinli iflçi, hepi-
mizin çok yak›ndan tan›-
d›¤› markalar›n fabrikala-
r›nda, bir Amerikan iflçi-
sinin 19’uncu yüzy›lda al-
d›¤› ücret karfl›l›¤›nda ça-
l›fl›yordu!
“Çin mucizesi”, komünist
oldu¤unu savunan bir
partinin yönetti¤i bu dev
ülkeye Bat›l› sermayenin
akmas›, aç›lan fabrika-
larda bo¤az toklu¤una
çal›flt›r›lan iflçiler ve ül-
kenin d›fl ticaret fazlas›n-
dan elde edilen trilyon-
larca dolar›n tekrar ABD

devlet tahvillerine yat›r›l-
mas›na dayan›yordu.
Ülkenin, Sünni Müslüman
Uygur Türkleri’nin yafla-
d›¤› Sincan eyaletinin
baflkenti Urumçi’de yafla-
n›lan “etnik temizlik”, za-
ten bu geliflmenin do¤al
ürünüdür. Neden Uygur-
lar, yaflad›klar› topraklar-
dan çok uzaklardaki bir
kentte, Guangdong’daki
bir fabrikada 2 Uygur’un
ölümü ve 81’inin yaralan-
mas›yla sonuçlanan olay-
lar›n ayd›nlat›lmas› için
soka¤a döküldüler?
Çin’de 2006 y›l›nda yürür-
lü¤e giren bir kanun, dev-
let yetkililerine, Uygur
Türkleri’ni zorla, ülkenin
bir baflka kentine götü-
rüp, istedikleri fabrika-
larda çal›flt›rma hakk› ta-
n›yor! Bugüne kadar
özellikle binlerce Uygur
kad›n, ailelerinden zorla
kopar›ld›lar, ülkenin ço-
¤unlu¤unu oluflturan Han
Çinlileri’nin bulunduklar›
bölgelerdeki fabrikalarda
birer köle-iflçi olarak is-
tihdam edildiler.
Bu kad›nlar›n Çinliler ile
zorla evlendirildikleri, ço-
cuk sahibi olduklar›, bu
yolla, Uygur Türkleri’ne
karfl› sinsi bir etnik te-
mizlik yafland›¤› biliniyor.
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