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Türkiye Siber Savafllar› Konuflacak
Biliflim Zirvesi’09 etkinliklerinden biri olan “Savunmada Biliflim Konferans›” kapsam›nda Ekim
ay›nda, Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD) taraf›ndan düzenlenecek “Sanal Ortamda
Savafl” etkinli¤i kapsam›nda ise Aral›k ay›nda Türkiye siber savafllar› tart›flmaya haz›rlan›yor.

2000’li y›llarla birlikte iyice anlafl›ld› ki; siber ortamda serbest ve güvenli dolafl›m, bireysel
kullan›c›lar› bir kenara b›rakacak olursak, ekonomiler için denizlerde dolafl›m kadar hayati öneme
sahip. Güvenli¤in sa¤lanamamas› durumunda kullan›c›lar, denizlerde oldu¤u gibi, korsanlar,
teröristler ve hatta devletlerin sald›r›lar›na maruz kalabilirler.

Siber muharebelerde bugüne kadar insan kayb› veya binalar›n yerle bir olmas› gibi felaketler
görülmese de sanal ortamda yap›lan ciddi savafllar tarihteki yerlerini çoktan ald› bile. Gerçek
anlamda siber askerlerin karfl› karfl›ya geldi¤i ilk devletleraras› savafl, 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda
Estonya’da cereyan etti. Rusya ile yaflad›¤› krizin ard›ndan çok ciddi ve büyük çapl› bir siber
taarruza maruz kalan ve sald›r›lar› durdurabilmek için NATO’dan yard›m istemek zorunda kalan
Estonya’n›n bu savafltaki düflman› resmi olarak tespit edilemedi, ancak yaflananlar tüm dünya için
ciddi bir ders niteli¤i tafl›yordu.

Peki, devletler sanal savafllara ne kadar haz›r? ABD’nin siber sald›r›lar› izlemek ve savunmak
amaçl› kurdu¤u Federal ‹ç Güvenlik Bürosu’nun 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda yay›nlad›¤› bir rapor,
durumun ne kadar vahim oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önemli. ABD’nin birçok bakanl›¤›n›n
siber sald›r›lara karfl› tamamen savunmas›z durumda oldu¤unu ortaya koyan bu raporda,
Savunma Bakanl›¤› en düflük not olan “F” alm›flt›.

Estonya’ya yap›lan sald›r›lar›n ard›ndan kaleme ald›¤›m›z “Bir Sonraki Dünya Savafl› Siber 
Ortamda Bafllayacak” bafll›kl› makalemizi yay›nlamam›z›n üzerinden geçen yaklafl›k 2 y›lda,
konunun öneminin daha da artt›¤›n› görüyoruz.

Sanal Dünyaya Gerçek Komutanlar
Amerikan Hava Kuvvetleri’nin, o zamana kadar hava ve uzayla s›n›rl› görev sahalar› aras›na, 
2005 y›l›n›n Aral›k ay›yla birlikte, siber uzay da resmen dahil edildi. Kas›m 2006’da ise sanal uzay›
kontrol etmesi için, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› 8’inci komutanl›k olan Hava Kuvvetleri 
Siber Komutanl›¤› kuruldu. Asl›nda ABD’nin yapt›¤›, bir hayli zamand›r devam eden bir
muharebenin karargâh›n› kurmaktan baflka bir fley de¤ildi.

ABD’nin 2006’da sadece bir korgeneralin komutas› alt›ndaki 200 kadar subay ve astsubaydan
oluflan çekirdek bir kadroya sahip bu komuta merkezinin mevcudunun, di¤er kuvvetlerden
toplanacak personelle birlikte h›zla 1000’e ulaflmas› ve 2009 y›l›n›n Ekim ay›nda tüm unsurlar›yla
faaliyete geçmesi planlan›yordu. Bu y›l›n Haziran ay›nda Pentagon’dan gelen aç›klamalara
bak›lacak olursa, Siber Komutanl›¤› Amerikan Ulusal Güvenlik Teflkilat› NSA çat›s› alt›nda
örgütlenecek ve bafl›nda da bir orgeneral görev yapacak. Hatta bu 4 y›ld›zl› generalin görevleri
aras›nda NSA direktörlü¤ü de var. Planland›¤› gibi bu y›l›n Ekim ay›nda faaliyete geçecek Siber
Komutanl›¤›’n›n tamamen operasyonel hale gelmesi ise en fazla 1 y›l sürecek.

ABD d›fl›nda çok say›da ülke de kendi komutanl›klar›n› kurma yolunda çal›flmalar yürütüyor.
Savunma sektöründe yak›n ifl birli¤i içerisinde bulundu¤umuz Kore Cumhuriyeti de bu ülkelerden
sadece biri. Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamalar, 2012 y›l›na kadar
kendi siber komutanl›klar›n› kurmay› planlad›klar›na iflaret ediyor.

E-Devlet sürecinin h›zla ilerledi¤i Türkiye’de ise, özellikle TÜB‹TAK’a büyük ifl düfltü¤ü ve 
bu alanda yürüttü¤ü çal›flmalar›n çok daha fazla önem kazanaca¤› kesin.

Savunma sanayimizin genifl bir kat›l›m gösterece¤i, ‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da düzenlenecek
olan DSEi 2009 fuar› baflta olmak üzere sektörden en son geliflmeler ve ana muharebe tanklar›n›
ele alaca¤›m›z özel dosyam›zla Ekim ay›nda yeniden birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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Avc› filminin biraz 
arka karakterlerinden
biri olarak izledi¤imiz

Meryl Streep’i, sadece 
4 y›l sonra 1982 yap›m›
William Styron’un ayn› adl›
roman›ndan yola ç›karak 
iki yönetmen Peter MacNicol
ile Alan J. Pakula’n›n
yaratt›klar› “Sophie’nin
Seçimi”nde (Sophie’s
Choice), Polonyal› Yahudi
göçmen Sophie rolünde
izleriz. Götürüldü¤ü toplama
kamp›nda iki evlad›ndan 
birini gaz odas›na teslim
eden... Türkiye sanki
Sophie’yi sonunda intihara
sürükleyen tarzda bir 
seçimle karfl› karfl›ya...
Veya “Rus ruleti” oynayacak
ölçüde adrenalin avc›s› bir
ülke görünümünde 
son günlerde... Biz, bunu 
asla hak etmiyoruz.

Tehlikeli 
ve Ölümcül
“Rus ruleti”nden sa¤ kalma
flans›n›z alt›da birdir. Ama
oyunu ›srarla sürdürür ve
kazand›¤›n›z her andan bir
sonrakine do¤ru yönelirseniz
yaflama flans›n›z dramatik
olarak azal›r. Ölümle burun
buruna gelmenin vücutta
yaratt›¤› adrenalin giderek
ba¤›ml›l›k yapt›¤› için,
kazanan genelde yoluna
devam eder ve ölür...

Türkiye’nin, “demokratik
aç›l›m” olarak adland›r›lan 
bir “çözüm arama”
çal›flmas›n›, neredeyse 
“iç savafl tart›flmas›na” 
kadar vard›rmas›, bir çeflit
adrenalin ba¤›ml›l›¤›d›r.
Tehlikeli ve ölümcül 
bir oyundur bu...
Ak›llara de¤il duygulara 
hitap eder.
Muhtemel yaflan›labilecek
bütün trajedilerden sonra
belki de var›lacak nokta, bir
cinnet akflam›nda intihard›r.
Oysa hepimizin, her
zamankinden daha çok akla
ihtiyac›m›z vard›r.

Sivil Tart›flma 
ve Baflbu¤
Belli ki sivillerin, memleketin
bu en kritik konusunda 
benimsedikleri tart›flma tarz›,
askerin “belki de istemeden”
konuflmas›na neden oldu:
Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤’un 
30 A¤ustos nedeniyle yapt›¤›
aç›klamada de¤indi¤i 
noktalar›n üzerinde bu kadar
heyecanl› yorum yap›lmas›n›
anlamak mümkün de¤il.
Tan›d›¤›m Orgeneral
Baflbu¤’un da kendi d›fl›nda
yaflan›lan yorumlama
hezeyan›ndan çok memnun
oldu¤unu tahmin etmiyorum.
Orgeneral Baflbu¤, 30
A¤ustos mesaj›nda son

Bence sinema tarihinin iki “bela” 
sahnesinden biridir Avc› (The Deer

Hunter) filminin o “Rus ruleti” 
sahnesi. Michael Cimino’nun 1978

yap›m› filminde Robert de Niro, 
John Cazale, John Savage,

Christopher Walken, Vietnam
Savafl›’n›n kay›p kufla¤›n› inan›lmaz

bir öyküyle getirirler beyaz perdeye.
Savafl y›llar›n›n Saygon’unun arka

sokaklar›nda yaflama olan bütün
inançlar›n› kaybetmifl insanlar›n

bafllatt›klar› bir oyunun, “Rus
ruleti”nin devam›d›r izledi¤imiz. 

Toplu bir tabancaya tek mermi 
konur ve çevrildikten sonra tetik
flaka¤a dayan›p çekilir; o kadar...

‹nsano¤lunun ulaflabilece¤i 
en yüksek adrenalinde yakalad›¤› 

bir tutku oyunu... Ölümle dans...
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Türkiye 
“Rus Ruleti”
Oynayamaz
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derece normal konulara
de¤inmifltir. Beklenilen budur
ve iç siyasetin labirentlerine
çekilecek bir nokta 
bulunmamaktad›r. 
Aç›klamada sözü edilen 
noktalara bu ülkeyi bölmek
isteyen macerac› çizgideki 
bir tak›m insanlar›n d›fl›nda
imzas›n› atmayacak insan da
tan›m›yorum.
Orgeneral Baflbu¤’un ifade
etti¤i ana nokta, sorunun
“üniter devlet” zemininde
mümkün oldu¤u kadar genifl
bir demokratikleflmeyle kal›c›
çözümüne yönelinmesidir.
Bu noktada, “etnik 
kimliklerin siyasallaflmas›na
karfl› olan” görüfllerin bu
demokratikleflme zeminini
baltalayabilece¤ine iliflkin
görüfller dile getirilecektir
kuflkusuz. Ama bunun esas
olarak, “siyasetin etnik
zeminli bölünmeye
dönüflmesi” anlam›na
geldi¤ini ve ordudan 
yükselen bu hassasiyetin
son derece yerinde oldu¤unu
kabul etmek zorunday›z.
En kolay örnekleme,
Bulgaristan’daki Türk
varl›¤›ndan gelecektir. Ama
Bulgaristan’daki veya
Yunanistan dahil bir baflka
Balkan ülkesindeki
Müslüman-Türk veya
Müslüman-Boflnak varl›¤›na
dönük uygulama örnekleriyle
Türkiye’de yaflan›lmakta olan
tart›flman›n birbiriyle hiç
ba¤lant›s› olmad›¤›n› kabul
etmek zorunday›z.
Balkanlar’daki Müslüman
az›nl›klar, zaten as›rlard›r,
ço¤unlu¤un d›fl›nda ayr› 
bir etnik-dini kimlik 
oluflturmakta ve vatandafll›k
ba¤›yla ba¤l› olduklar› 
ülkelerde “öteki” muamelesi
görmekte, bu muamele 
ço¤u kez “ikinci s›n›f 
vatandafll›k” seviyesinde
oluflmaktad›r.
Oysa Türkiye’nin, bu tür kesin
çizgilerle ayr›lm›fl bir etnik
kimlik tan›mlamas› yoktur;
olmam›flt›r. Ayr›ca, bu
co¤rafyada yaflayan ve 
farkl› dilleri konufltuklar›

belirtilen insanlar›n ortak
kültür zeminini ayn› dinin
oluflturmas› da önemlidir.
Görüldü¤ü gibi gerçekler 
nettir... Ama Türkiye,
nedense, bu gerçekleri, 
dört körün bir fili tarif
etmeleri gibi tarif etmeye
kalkmaktad›r. Kim neresini
tutmuflsa, fili o sanar. 
Oysa gerçek bir tanedir.
Yeniden de¤erlendirmekte
büyük yarar görürüm...

Biz Asl›nda 
Neyi Tart›fl›yoruz?
B‹R:

Hükümetin, güneydo¤unun
sorunlar›na toplu bir “sivil
çözüm” getirme gayreti, 
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
uzun süredir yapt›¤› ça¤r›lara
aç›k yan›t niteli¤indedir.
Haf›zan›z› yoklay›n, flu sözleri,
son 15 y›l içinde kaç tane
genelkurmay baflkan›ndan
duydunuz: “Biz askerler
olarak oradaki terörü kan›m›z
pahas›na kontrol alt›na ald›k
ama esas yap›lmas› gereken
bölgeye dönük sosyal ve
ekonomik program›n
haz›rlanmas› ve ekonomik
yat›r›mlar›n bafllamas›d›r.
Kal›c› istikrar güçlü bir
ekonomik program, sosyal 
ve kültürel yat›r›mla 
sa¤lanabilir.” Gördü¤ümüz
kadar›yla flu anda yap›lan
budur.
‹K‹:

Türkiye’nin bu sorunu, etnik
siyaseti öne ç›kartan bir 
partinin kendini bilmez
sözcülerine ra¤men 
çözülecek ve kal›c› bir sonuca
varacak gibi görünmektedir.
Çözüm “üniter devlet yap›s›
içinde en yüksek düzeyde
demokratikleflme” esas›na
dayanacakt›r. Kimse, Türkiye
Cumhuriyeti’nin anayasal
yap›s›n›n de¤ifltirilece¤ine
dönük bofl hayaller ve 
gereksiz vehimler içinde
olmamal›d›r.
ÜÇ:

Çözüm sürecinde kimse,
“sahte muhatapl›klar” tesis
etmemelidir. Süreçte ana
zemin Türkiye Büyük Millet

Meclisi’dir. Hükümet ana
çal›flmalar›n› Milli Güvenlik
Kurulu bünyesinde yürütür,
DTP dahil, meclisteki siyasi
partileri ve meclis d›fl›ndaki
konuyla ilgili Sivil Toplum
Örgütleri’ni muhatap al›r.
Onun-bunun sözde “yol 
haritalar›”n›n bu ifle
bulaflmas› halinde meselenin
ne hale gelece¤ini önce
hükümet bilir.
DÖRT:

Ad›na –nedense- “aç›l›m”
dedi¤imiz ama tafl›d›¤› 
potansiyel çerçevesinde
Türkiye’yi “de¤iflim otoban›na
sokmas›” beklenen geliflim,
tahminlerimizin çok 
ötesinde uluslararas› 
boyutlar tafl›maktad›r.
Türkiye s›n›rlar› içinde
yaflayan Kürt nüfusun, 
bütün kriterler aç›s›ndan
Avrupal› bir demokrasinin
flemsiyesi alt›nda yafl›yor
olmas›, Orta Do¤u’nun da
kaderini de¤ifltirecek boyutta
bir geliflmedir. Özellikle
Irak’›n kuzeyine hakim afliret
iliflkilerinin h›zla çözüldü¤ü,
bölgedeki Kürt nüfusun
yüzünü bir ça¤dafllaflma
modeli olarak Türkiye’ye
döndü¤ü bir geliflme
kaç›n›lmaz görülmektedir.
BEfi:

Konu, ayn› zamanda,
Türkiye’nin kal›c› ve güçlü
üyesi olmay› hedefledi¤i
Avrupa co¤rafyas› aç›s›ndan
da kaç›n›lmazd›r. Avrupa,
bünyesindeki en “minik”
az›nl›k kültürünün bile
“büyük korumaya” al›nd›¤›
devletlerin oluflturdu¤u yeni
bir “siyasi kavramd›r.”
Türkiye’nin “TRT fiefl”i de
devreye sokarak atmakta
oldu¤u ad›mlar, sadece
ülkemize ait bir kararlar 
zinciri de¤ildir, zaten 
Avrupal› olman›n “start 
noktas›”d›r.
ALTI:

fiu anda sadece Türk
kamuoyu de¤il, bütün Avrupa
ve dünya, durmufl, Kürtler’in
“gerçek hedeflerini” 
ö¤renmeye çal›flmaktad›r.
Çünkü Kürtler ad›na konuflan

çok a¤›z vard›r ve bu a¤›zlar›n
hangisinin gerçekten 
sokaktaki “normal” Kürt’ü
temsil etti¤ini anlamak hayli
zordur. Bununla birlikte 
beklenilen yan›t bellidir:
Kürtler, Avrupal› Türk
demokrasisinin vazgeçilmez
kültürel rengi olarak m›
yaflamlar›n› sürdürmek 
istemektedirler, yoksa 
kendileri için koyduklar›
hedefler, içinde kanl› kaoslar
bar›nd›ran nitelikte midir?
YED‹:

fiu anda sürdürülmekte olan
çal›flmay›, iktidar partisinin
“siyasi manevras›” olarak
alg›lay›p bütün muhalefet
mevzilerini harekete
geçirmek ancak ülkemize
has bir okur-yazar
davran›fl›d›r. Oysa ortadaki
tablo, çal›flman›n, bir partinin
boyutlar›n› çok aflan ve
“devlet politikas›” portresi
içeren yap›da oldu¤unu
göstermektedir.

Dikkatli Olmak
Zorunday›z
Bu kadar aç›k gerçeklere
ra¤men tart›flma normal
mecras›ndan ç›k›yor ve ülke
“Rus ruleti”nin vahim
“seçimine” do¤ru zorlan›yor.
Yapaca¤›m›z ifli tekrar tarif
ediyorum: Üniter devlet yap›s›
içinde kültürel kimliklere 
en üst düzey demokratik
zemini yaratmak. Bu yolla,
“etnik teröristi”, kendisine
“özgürlük savaflç›s›” 
muamelesi yapanlar›n
yüzüne bakamaz hale
getirmek...
Böyle bir süreci
“Yugoslavyalaflma”ya 
benzetmek... “‹ç savafl” 
risklerinden söz etmek...
Sokaktaki “kaba duygular›”
okflayacak söylemleri 
öne ç›karmak... ‹ki de 
bir ortal›¤a dökülüp
“kardefllikten” söz ederken
sosyal fay hatlar›n›n 
derinleflmesine yol açacak
demeçleri de patlatmak...
Bak›n, bu berbat ve 
gerçekten tehlikeli bir 
oyundur. Yapmay›n...
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Son zamanlarda artan
korsan sald›r›lar›na karfl›

Birleflmifl Milletler (BM)
taraf›ndan oluflturulmufl
görev kuvvetleri, a¤›rl›kl›
olarak f›rkateyn ve korvet
boyutundaki platformlardan
teflkil ediliyor. Bu savafl
gemileri ile her bir gemiye
veya konvoya refakat etmek
ise maliyet etkin bir yöntem
olmaktan son derece uzak.
Ayr›ca tüm gemilere refakat
edecek say›da f›rkateyn ve
korvet olmad›¤› gibi, söz
konusu savafl platformlar›
ile k›y› bölgelerinde 
gerçekleflen sald›r›lara 
istenilen süratte müdahalede
bulunmak da mümkün de¤il.
Ülkemizin önde gelen
savunma sanayisi
firmalar›ndan olan ASELSAN
ve Yonca-Onuk Tersanesi,
yukar›da k›saca özetlenen
probleme yönelik olarak
dünyaya yeni bir konsept
sunmaya haz›rlan›yor.

Kangal, Korsan
Avlayacak!
Halen gelifltirilmekte olan
harekât konseptinde, ticari
gemilere refakat etmek
üzere, Yonca-Onuk
Tersanesi taraf›ndan infla
edilecek Kaan s›n›f› ONUK
MRTP22 FAC ani müdahale
botlar›n›n kullan›lmas›
öngörülüyor. Anadolu’nun
efsanevi çoban köpe¤inden
esinlenerek Kangal
(Shepherd Dog) olarak

adland›r›lmas› düflünülen 
bu botlara; ASELSAN
taraf›ndan gelifltirilen;
izleme/gözetleme, 
haberleflme ve silah 
sistemlerinin entegre
edilmesi öngörülüyor.
Kangal’lar›n silah donan›m›
aras›nda ASELSAN
taraf›ndan gelifltirilen 25
mm Stabilize Top (STOP) ve
12,7 mm Stabilize Makineli
Tüfek Platformu (STAMP)
konuflland›r›labilece¤i
de¤erlendiriliyor. Ayr›ca
Kangal’lara ASELSAN,
Lockheed Martin ve 
Yonca-Onuk Tersanesi 
ifl birli¤iyle yürütülen
çal›flmalar kapsam›nda,
Hellfire II gibi hedefe hassas
taarruz kabiliyetine 
sahip güdümlü füzeler
yerlefltirilmesi de
düflünülüyor.
Birkaç tane Kangal’›n 
ticari gemi veya konvoylara
refakat edece¤i konsept
kapsam›nda Kangal’lar,
operasyon kontrol merkezi
olarak görev yapacak
“Gözetleyici” (Watchdog)’lar
taraf›ndan yönlendirilecek.
ASELSAN’›n AMICOS 
(ASELSAN Modular
Integrated Combat System)
sistemini tafl›mas›
öngörülen gözetleyici 
platform için ise birkaç
alternatif gündemde. Birinci
alternatife göre AMICOS
bileflenleri bir konteyner
içerisine yerlefltirilecek ve

bu konteyner, refakat 
edilecek gemilere 
yüklenecek. Gemi gidece¤i
yere vard›¤›nda ise dönüfl
rotas›ndaki bir baflka 
gemiye nakledilerek 
görevin süreklili¤i
sa¤lanacak. ‹kinci 
alternatifte ise AMICOS, 
aç›k denizde seyir
kabiliyetine sahip, 20 knot
civar› sürat yapabilecek 
50-60 m’lik bir bal›kç› 
teknesi veya küçük nakliye
gemisi benzeri bir platforma
entegre edilecek ve bu 
platform C4I komuta
merkezi, dolay›s›yla ana
gemi ve gözetleyici görevini
üstlenecek. Böyle bir 
geminin, Kangal’lar›n aç›k
denizde uzun süre görev
yapabilmeleri için gerekli
yak›t vb. ihtiyaçlar› için de
bir tafl›y›c› platform rolü
üstlenmesi ve gerekli
görülürse silahland›r›lmas›
gibi alternatifler de
düflünülüyor.

Modüler Yap› 
Ön Planda
Gözetleyici rolü üstlenecek
platforma entegre edilecek
a¤ merkezli bir sistem olan
AMICOS’un temel sensör
bileflenleri aras›nda; 
ASELSAN ürünü
elektro/optik sistemler,
radarlar ve iste¤e ba¤l›
olarak elektronik harp 
ekipmanlar› yer al›yor.
AMICOS’un di¤er alt 

sistemleri olan; sensör-silah
yönetim bilgisayar› 
(Sensor-Weapon Control
Computer / SeWac), veri
kontrol sistemi (Data
Control System / DAC) ve
entegre haberleflme sistemi
(Communication Suite /
COMMSU)’nun sensör ve
silah sistemlerinin etkin
flekilde kullan›m›n›
sa¤lamas› öngörülüyor.
Modüler yap›s› sayesinde
AMICOS, küçük 
platformlardan 
(karakol gemileri, ani
müdahale botlar› vb.), 
orta büyüklükteki 
platformlara (korvet,
f›rkateyn vb.) kadar 
her tür platforma entegre
edilebiliyor.
Kangal ve gözetleyici 
ikilisinin birlikte kullan›m›na
dayanan konseptin, mevcut
sahil gözetleme sistemi ile
taktik resim paylafl›m› da
sa¤layarak k›y› emniyetini
etkin biçimde tesis edece¤i
de¤erlendiriliyor. Artan 
korsan sald›r›lar›na karfl›
maliyet etkin bir çözüm
sunan konseptin, baflta 
korsanl›k tehdidiyle karfl›
karfl›ya kalan ülkelerin sahil
güvenlik teflkilatlar› ve özel
güvenlik flirketleri olmak
üzere, birçok kullan›c›n›n
dikkatini çekmesi 
bekleniyor. Bu haber bile
korsanlar›n uykular›n›
kaç›rmaya yetecek gibi
görünüyor...

ASELSAN ve Yonca-Onuk Korsanlara Savafl Açt›
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Çevre bilincinin giderek artmas› sonucu özellikle son
y›llarda büyük ivme kazanan alternatif enerji
çal›flmalar›, ülkemizde de çeflitli kurum ve kurulufllar

taraf›ndan yürütülmeye devam ediyor. Bu alanda önemli
çal›flmalar›n alt›na imza atan kurumlardan biri olan
TÜB‹TAK, 5 y›ld›r yapt›¤› gibi, bu y›l da Türkiye’de günefl
enerjisi ve hidrojen yak›t pili konusunda halk› 
bilinçlendirmek ve alternatif enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›na yönelik teknolojilerin Türkiye’de üretilmesinde
gençlerin aktif rol 
oynamas›n› teflvik etmek
amac›yla, üniversite 
ö¤rencilerine yönelik olarak
“TÜB‹TAK Formula G Günefl
Arabalar› Yar›fl›” ve
“TÜB‹TAK Hidromobil
Yar›fl›”n› düzenledi. 5-9
A¤ustos tarihleri aras›nda
‹zmir Yar›fl Pisti’nde 
düzenlenen yar›fllara,
Türkiye’nin çeflitli 
üniversitelerinden birçok
ö¤renci kulübü kat›ld›.
Ö¤rencilerin kendi
tasar›mlar› olan araçlarla
kat›ld›klar› yar›fllar›; ‹zmir
Vali Yard›mc›s› Sait Topo¤lu,
Bornova Kaymakam› Hakk› Uzun, TÜB‹TAK Baflkan
Yard›mc›lar› Prof. Dr. Ömer Cebeci ve Prof. Dr. Ömer
Anla¤an ile birlikte çok say›da yar›fl sever takip etti.
Bu y›l 5’incisi düzenlenen “TÜB‹TAK Formula G Günefl
Arabalar› Yar›fl›”nda h›za ba¤l› performans ölçümü 
kategorisinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin SOCRAT adl›
arac› 1’incili¤i, Anadolu Üniversitesi Günefl Arabas›
Tak›m›’n›n Thunderbird adl› arac› 2’ncili¤i, Uluda¤ 
Üniversitesi Makine Toplulu¤u Timsah Ekibi’nin 
UMAK‹T adl› arac› ise 3’üncülü¤ü kazand›.
Bu y›l 3’üncüsü düzenlenen “TÜB‹TAK Hidromobil Hidrojen
Arabalar› Yar›fl›”nda, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir Ö¤renci Komisyonu
Tak›m›’n›n POSEIDON adl› arac› 1’incili¤i, Ankara 

Üniversitesi Hidromobil Tak›m›’n›n H‹DROKET adl› arac›
2’ncili¤i, Erciyes Üniversitesi’nin KATREMOB‹L adl› arac›
ise 3’üncülü¤ü kazand›.
Estetik ve teknik tasar›m›n da de¤erlendirildi¤i yar›fllarda,
“En ‹yi Tasar›m Ödülü”nü Günefl Arabalar› s›n›f›nda özgün
tasar›m›yla Mustafa Kemal Üniversitesi Mekatronik
Kulübü; Hidrojen Arabalar› s›n›f›nda ise özgün tasar›m› 
ve teknik yeterlili¤inden dolay› Ankara Üniversitesi
Hidromobil Tak›m› kazand›.
Yar›fllardaki Kurul Özel Ödülü ise; Bal›kesir Üniversitesi,
Gaziosmanpafla Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 
ve Erciyes Üniversitesi aras›nda paylafl›ld›.
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TÜB‹TAK’›n Destekledi¤i
Ö¤renciler Alternatif

Enerji ‹çin Yar›flt›
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Güney Do¤u Asya’n›n
önde gelen savunma
sanayisi fuarlar›ndan

biri olan Brunei Uluslararas›
Savunma Sanayii Fuar› 
(Brunei International Defence
Exhibition / BRIDEX), 
12-15 A¤ustos 2009 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi.
Fuara kat›lan tek Türk
Savunma Sanayisi firmas›,
baflta Malezya olmak üzere,
uzun y›llard›r bölge ülkeleri 
ile yak›n iliflkileri olan FNSS
Savunma Sistemleri A.fi. 
oldu. FNSS, fuarda 
sergiledi¤i Z›rhl› Muharebe
Arac› (ZMA) ile etkinli¤in ilgi
oda¤› olmay› baflard›. 
Yerel bas›nda da yer 
alan araç, fuara gelen
ziyaretçilerin büyük 
be¤enisini toplad›. Fuar
süresince çeflitli gösteriler
gerçeklefltiren ZMA, Brunei
Sultan› Haji Hassanal Bolikah
Mu’izzaddin Waddullah ve
Ürdün Kral› ‹kinci Abdullah
Bin Al Hüseyin içinse özel bir
gösteri icra etti. Gösterinin
ard›ndan FNSS stand›n›
ziyaret eden Brunei Sultan›
Haji Hassanal Bolikah
Mu’izzaddin Waddullah ve

Ürdün Kral› ‹kinci Abdullah
Bin Al Hüseyin, FNSS Genel
Müdürü Nail Kurt’tan 
ürünlerle ilgili bilgi ald›.
Baflar›yla tamamlanan 
fuar›n ard›ndan bu ülkede
b›rak›lan ZMA, Ekim ay›nda
Brunei Kraliyet Ordusu
taraf›ndan yaklafl›k 1 ay 
sürecek kapsaml› testlere
tabi tutulacak. Söz konusu
testlerde ZMA’n›n, zorlu arazi
koflullar›ndaki hareket
kabiliyetinin ölçülmesinin 
yan› s›ra atefl gücü ve
bak›m/onar›m kolayl›¤› da
de¤erlendirmeye al›nacak.

FNSS
Stand›
Krallar›
A¤›rlad›
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Hava-hava muharebe

kabiliyetine sahip

Tranche 1 ve k›s›tl› 

yer taarruz kabiliyeti ile

dikkat çeken Tranche 2’nin

ard›ndan, Eurofighter

Typhoon’un çok rollü 

modeli Tranche 3A için de

beklenen siparifller geldi.

NATO Eurofighter ve

Tornado Yönetim Ajans›

(NATO Eurofighter and

Tornado Management

Agency / NETMA),

Eurofighter Jagdflugzeug

GmbH ve EUROJET Turbo

GmbH aras›nda 31 Temmuz

2009’da imzalanan 9 milyar

avroluk anlaflma ile

Eurofighter Konsorsiyumu

üyesi olan Almanya,

‹ngiltere, ‹spanya ve ‹talya,

toplam 112 uçakl›k bir

siparifl verdi. Fiat Aviazione,

ITP, MTU-München ve 

Rolls Royce ortakl›¤›yla 

gelifltirilen EJ200 

motorundan 241 adet 

tedarik edilmesini de 

kapsayan bu anlaflma ile 

birlikte, 3 farkl› 

konfigürasyonda 

siparifl edilen

Eurofighter

Typhoon say›s›

559’a ulaflt›. Al›nan

bilgilere göre, söz konusu

anlaflma kapsam›nda

‹ngiltere 40, Almanya 31,

‹talya 21 ve ‹spanya 20 adet

uçak alacak. Söz konusu

uçaklar, en erken 2013

y›l›nda kullan›c›lar›na teslim

edilmeye bafllanacak.

‹mza töreni sonras›

aç›klama yapan Eurofighter

Jagdflugzeug GmbH CEO’su

Enzo Casolini, bu sipariflin,

Avrupa genelinde 400’ün

üzerinde firman›n

kat›l›m›yla yürütülen

Eurofighter program›

aç›s›ndan büyük önem

tafl›d›¤›n› belirtti. Anlaflma

sonras› konuflan NETMA

Genel Müdürü Korgeneral

Antonino Altorio ise 

kullan›mda olan Tranche 1

ve Tranche 2 modellerinden

farkl› olarak tam anlam›yla

çok rollü bir savafl uça¤›

olan Tranche 3A’n›n, 

kullan›c›lar›na 

hem hava-hava 

hem de hava-kara 

görevlerinde 

büyük üstünlük

sa¤layaca¤›n› ifade etti. fiu

ana kadar 3 farkl› modeli

gelifltirilen ve 500’ün

üzerinde siparifl alan

Eurofighter program›nda

baz› konularda ki

anlaflmazl›klar ise devam

ediyor. Aktif Elektronik

S›ral› Tarama (Active

Electronically Scanned

Array / AESA) radar›n›n

uça¤a entegrasyonu

konusunda yaflanan

anlaflmazl›¤›n yan› s›ra

Tranche 3B modelinin

gelifltirilip gelifltirilmemesi

konusunda da konsorsiyum

üyesi ülkeler aras›nda

henüz bir mutabakata

var›labilmifl de¤il. Almanya

ve ‹spanya, Tranche 3B

modelinin gelifltirilmesine

olumlu bakarken, Müflterek

Taarruz Uça¤› (Joint Strike

Fighter / JSF) program›nda

yer alan ‹ngiltere ve ‹talya,

finansal engelleri öne 

sürerek bu modelin 

gelifltirilmesine flimdilik çok

da s›cak bakm›yorlar.

SAVUNMA
HABER
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Eurofighter Typhoon’da Beklenen
‹mzalar Nihayet At›ld›

Lübnan Savafl› s›ras›nda Hizbullah militanlar›n›n kulland›¤›
tanksavar füzeleri sebebiyle önemli kay›plar veren ‹srail
Ordusu, benzer kay›plar› tekrar yaflamamak için aktif

koruma sistemleri konusundaki çal›flmalar› h›zland›rm›flt›. Bu
kapsamda, ‹srail’in Rafael firmas› taraf›ndan gelifltirilen 
ASPRO-A (Trophy) aktif koruma sistemi, ‹srail Ordusu’nun en
yeni ana muharebe tank› olan Merkava 4’ler ile birlikte bir dizi
teste tabi tutuldu. Üretici firma Rafael’den yap›lan aç›klamaya
göre, Trophy; söz konusu operasyonel testlerin tümünden
baflar›yla geçti. Öte yandan, geçti¤imiz A¤ustos ay› içerisinde
‹srail bas›n›nda ç›kan haberlerde, ‹srail Ordusu’nun, Trophy öz
savunma sistemini Merkava 4’ler d›fl›nda, di¤er z›rhl› araçlara da
entegre etme yönünde çal›flmalar yapt›¤› ileri sürüldü.

Trophy Tam Not Ald›
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Y ar›m asr› aflk›n bir
süre önce may›n tespit 
cihazlar› alan›nda

faaliyet göstermek için
kurulan, ancak bugünlerde
daha çok dikey inifl ve kalk›fl
kabiliyetine sahip insans›z
hava arac› S-100 
CAMCOPTER ile gündeme
gelen Avusturya’n›n 
Schiebel firmas›, bu 
sistemin pazarlanmas› ve
sat›fl sonras› desteklenmesi
konular›nda ifl birli¤ine
yönelik olarak Boeing ile 
bir ortakl›k anlaflmas› 
imzalad›. 11 A¤ustos
2009’da duyurulan bu
anlaflmayla birlikte,
Schiebel, Boeing’in hava
araçlar› konusundaki
tecrübesini kullanarak 
sat›fl öncesi ve 
sonras›nda müflterilerine
daha iyi hizmet sunabilmeyi 
hedefliyor. Avusturyal› 
firman›n, S-100

CAMCOPTER’in, baflta
Amerikan Ordusu olmak 
üzere, yurt d›fl› kullan›c›lara
pazarlanmas› konusunda
önemli bir avantaj elde
etmesini sa¤layan bu
anlaflma; A160T
Hummingbird, ScanEagle,
SolarEagle ve MQ-X gibi
insans›z hava arac› 

çözümlerini müflterilerine
sunan Boeing’in ürün 
yelpazesini geniflletmesi
aç›s›ndan da büyük önem
tafl›yor. Keflif, gözetleme ve
uzak mesafelerden hedef 
tespiti yapabilen S-100
CAMCOPTER, elde etti¤i 
bilgileri yaklafl›k 200 km
uzakl›kta bulunan yer 

istasyonuna gönderebiliyor. 
Askeri oldu¤u kadar sivil
amaçl› da kullan›labilen 
sistem, daha önceden 
belirlenen koordinatlar
çerçevesinde otonom 
olarak görevini 
icra edebiliyor. Yerdeki 
kullan›c› taraf›ndan joystick
yard›m›yla yönetilen 
sistem; görev s›ras›nda
yaflanabilecek aksakl›klara
an›nda cevap 
verilebilmesi ve uçufl
s›ras›nda görev de¤ifliklikleri 
yap›labilmesine olanak
tan›yan esnek yap›s› ile
dikkat çekiyor. 5000 m’nin
üzerindeki irtifalara
ç›kabilen; ayr›ca çok s›cak
ve so¤uk hava koflullar›nda
görev yapabilen S-100 
CAMCOPTER, genifl bir 
kullan›c› kitlesine hitap 
ediyor.

SAVUNMA
HABER

S-100 CAMCOPTER’e Boeing Dopingi
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Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan aç›lan 

“Yük Helikopteri Tedarik
Projesi” ihalesinde ipi
gö¤üsleyen, ancak daha 
sonra al›m› iptal edilen 
CH-53E Super Stallion a¤›r
nakliye helikopterlerinin
2020’li y›llara kadar
kullan›labilmesi amac›yla
bafllat›lan modernizasyon 
program› kapsam›nda 
Sikorsky taraf›ndan 
gelifltirilen CH-53K, ilk
parçalar›na kavufltu. 6
A¤ustos 2009’da Sikorsky
taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, üretimde
kullan›lmas› öngörülen 8500
farkl› parça aras›nda yer
alan ve helikopterin ilk 
prototiplerinin montaj›
aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan bu parçalar›n 
üretim tesisine teslim 
edilmesiyle birlikte, CH-53K

Projesi’nde çok önemli bir
dönemecin daha geride
b›rak›ld›¤›na iflaret edildi.
Ayn› aç›klamada, sistem
gelifltirme ve gösterim

safhas› boyunca; 4’ü
mühendislik gelifltirme, 
3’ü de testlerde kullan›lmak
üzere üretilecek toplam 
7 tane prototip helikoptere

monte edilecek olan bu
parçalar›n, CH-53K’n›n en
önemli k›s›mlar›ndan biri
olan transmisyon sistemine
ait oldu¤u belirtildi.

Dünyan›n en büyük helikopter üreticilerinden biri olan
AgustaWestland, uzun y›llard›r ifl birli¤i yapt›¤›
Polonyal› helikopter üreticisi PZL Swidnik’in

hisselerinin büyük bölümünü sat›n ald›. AgustaWestland ve
PZL Swidnik aras›nda 18 A¤ustos 2009’da imzalanan
anlaflmaya göre, ‹talyan firma, yaklafl›k 78 milyon avro
karfl›l›¤›nda Polonyal› ifl orta¤›n›n hisselerinin yüzde 87,61’ini
sat›n ald›. Bu y›l›n sonunda yürürlü¤e girmesi beklenen
anlaflma ile birlikte AgustaWestland, hâlihaz›rda yüzde 6,2
hissesine sahip oldu¤u PZL Swidnik’teki ifltirak pay›n›
toplamda yaklafl›k olarak yüzde 94’e ç›karm›fl oldu.
Polonya, So¤uk Savafl döneminde Varflova Pakt›’nda yer
alm›fl, ancak So¤uk Savafl’›n bitimiyle birlikte Bat›’ya

yak›nlaflarak Avrupa Birli¤i ve NATO üyesi olmufltu. 1928
y›l›nda kurulan PZL (bugün PZL Swidnik), Bat›’ya yap›lan bu
aç›l›mla birlikte uluslararas› pazarlarda genifl bir kullan›c›
kitlesine hitap etmeye bafllam›flt›. Yaklafl›k 10 y›ld›r ‹talyan
firmayla iliflkilerini sürdüren ve AW139 helikopterinin üretim
aflamas›nda risk orta¤› olan PZL Swidnik; bugün AW139,
A109 Power, A109LUH, Grand ve A119 Koala olmak üzere,
AgustaWestland’›n 5 farkl› modelinin üretiminde etkin bir 
rol oynuyor. Baflta gövde olmak üzere, helikopterlerin yap›sal
parçalar›n›n üretimi konusunda hat›r› say›l›r bir tecrübeye
sahip olan Polonyal› firma, hat›rlanaca¤› üzere, 2006 y›l›nda
AgustaWestland’a 500’üncü helikopter gövdesini baflar›yla
teslim etmiflti.

CH-53K’n›n ‹lk Parçalar› Montaj Hatt›na Ulaflt›

PZL Swidnik, AgustaWestland’›n Polonya Üssü Oldu
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Müflterek Taarruz Uça¤› (Joint Strike Fighter / JSF)
program› kapsam›nda test uçufllar› devam eden 
F-35 fiimflek II’den bir “ilk” haberi de geçti¤imiz

A¤ustos ay›nda geldi. Lockheed Martin taraf›ndan 
14 A¤ustos 2009’da yap›lan aç›klamaya göre, K›sa Mesafeden
Kalk›fl ve Dikey ‹nifl (Short Take-Off and Vertical Landing /
STOVL) kabiliyetli F-35B, program kapsam›ndaki ilk 
probe-and-drogue tarz› yak›t ikmalini baflar›yla gerçeklefltirdi.
Yetkililerden al›nan bilgilere göre, 360 ila 470 km/sa aras›nda
de¤iflen h›zlarda seyreden test uça¤›, KC-130J tanker
uça¤›ndan s›ras›yla; 3000, 3500 ve 4500 m irtifada birçok kez
yak›t ikmali yapt›. Amerikan Donanmas› ve Amerikan Deniz
Piyadeleri taraf›ndan tercih edilen probe-and-drogue
tarz›ndaki yak›t ikmali, uça¤›n sa¤ ön üst k›sm›nda yer alan
ve kullan›ld›ktan sonra gövde içerisine çekilebilen hareketli

bir sistemin, tanker uça¤›ndan uzat›lan ve ucunda sepet
aparat› olan yak›t hortumu ile birleflmesi sonucu
gerçeklefltirildi. Probe-and-drogue tarz› havada yak›t ikmal
testini baflar›yla gerçeklefltirerek önemli bir dönemeci daha
geride b›rakan JSF Program› ile ilgili geçti¤imiz A¤ustos
ay›nda yaflanan bir baflka önemli geliflme ise Danimarka’n›n
Terma firmas› ile imzalanan mutabakat muht›ras› oldu.
17 A¤ustos 2009’da imzalanan anlaflma ile program›n›n ana
alt yüklenicileri olan BAE Systems ve Northrop Grumman,
Terma’y› JSF’nin ana stratejik tedarikçisi ilan etti. 
JSF Program›’na 2001 y›l›nda dâhil olan ve program
kapsam›nda bugüne kadar 25 milyon dolar›n üzerinde ifl pay›
alan Terma ile imzalanan bu mutabakat muht›ras› ile ana
yüklenici firmalar, Danimarka’n›n yeni nesil savafl uça¤›
al›m›na yönelik yürüttü¤ü ihalede flanslar›n› önemli ölçüde
artt›rm›fl oldu. Danimarka’daki havac›l›k ve savunma
endüstrisi aç›s›ndan büyük önem tafl›yan bu anlaflma,
Terma’n›n d›fl›nda; Moog Incorporated, General 
Dynamics Armament and Technical Products, 
Parker Hannifin Corporation ve Marvin Engineering 
firmalar› ile de imzaland›.

Geçti¤imiz Temmuz

ay›nda NATO’ya

yap›lan ilk teslimatla

dikkatleri üzerine çeken 

C-17 Globemaster III,

A¤ustos’ta da önemli bir

“ilk” ile ad›n›

duyurdu. Geçti¤imiz y›l 

Katar Hava Kuvvetleri

taraf›ndan siparifl edilen 

2 adet C-17’den ilki, 

11 A¤ustos 2009’da 

düzenlenen genifl kat›l›ml› 

bir törenle yeni

kullan›c›s›na teslim 

edildi. Bu teslimatla 

birlikte Katar Hava 

Kuvvetleri, Orta Do¤u’daki

ilk C-17 kullan›c›s› olma

unvan›n› kazand›. Katar

Hava Kuvvetleri’nin, uzun

menzili ve yüksek tafl›ma

kapasitesi ile stratejik

nakliye uça¤› s›n›f›nda yer

alan C-17’lerinin di¤erini

bu y›l›n sonlar›nda 

teslim etmesi beklenen

Boeing, teslimatlar›n 

tamamlanmas›n›n

ard›ndan uçaklar›n bak›m

ve idamesi konusunda da

Katar’a deste¤ini sürdürecek.

F-35B, Bir “‹lki” 
Daha Gerçeklefltirdi

Orta Do¤u’nun ‹lk C-17’si Yuvas›na Uçtu

SAVUNMA
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Taktik tekerlekli araçlar›n
tasar›m› ve üretimi
konusundaki baflar›l›

çal›flmalar›yla tan›nan
Oshkosh Defence, 31
Temmuz 2009’da 1,06 milyar
dolarl›k dev bir sipariflin
alt›na imza att›. Amerikan
Ordusu ile imzalanan
anlaflma, 1700 adet M-ATV
arac›n›n üretimini öngörüyor.

Temmuz ay›n›n son günü 
imzalanan bu anlaflma ile
moral bulan Oshkosh,
geçti¤imiz A¤ustos ay›n› da
hareketli geçirdi. 14
A¤ustos’ta Amerikan Ordusu 
ile imzalanan anlaflma 
kapsam›nda Oshkosh, 100’ün
üzerinde HEMMT A2 siparifli
ald›. Anlaflma sonras› yap›lan
aç›klamada, 26 milyon dolar›n

üzerinde bedele sahip olan
siparifl kapsam›nda üretilecek
olan araçlar›n, Müflterek
Köprü Tafl›y›c› (Common
Bridge Transporter / CBT)
konfigürasyonunda üretilece¤i
belirtildi. Öte yandan, 14
A¤ustos’ta imzalanan bir
di¤er anlaflma ile,Oshkosh’un
Amerikan Ordusu’nun 
envanterinde yer alan 550

adedin üzerindeki HEMTT
M978 A4 yak›t tankerine yal›t›m
maddesi sa¤lamas› da karara
ba¤land›. Yaklafl›k 10 milyon
dolar bedele sahip olan ve
2010 y›l›nda tamamlanmas›
planlanan proje ile Oshkosh,
tankerlerdeki yak›t›n araçlara
transfer edilmesi s›ras›nda
yaflanabilecek tehlikeleri en
aza indirecek.

‹ngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetleri ve ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas› ile geçti¤imiz

A¤ustos ay›n›n bafl›nda
yaklafl›k 600 milyon dolarl›k
bir anlaflma imzalayan 

BAE Systems, bu iki kuvvetin
envanterinde yer alan
Spearfish ve Sting Ray 
torpidolar›n›n bak›m›n› ve

gelifltirilmesini üstlendi. 
Torpido Kabiliyet Kontrat›
(Torpedoes Capability
Contract / TCC) olarak
adland›r›lan anlaflma
çerçevesinde 2019 y›l›na
kadar söz konusu torpidolar›n
bak›m›n› gerçeklefltirecek
olan BAE Systems ayr›ca,
Spearfish torpidolar›n›n
gelifltirilmesi için yürütülen

programda da etkin bir
flekilde görev alacak. 
Su üstü ve su alt› 
platformlara karfl› 
kullan›labilen en etkili 
silahlardan biri kabul edilen
torpidolar›n düzenli olarak
bak›mlar›n›n yap›lmas›, bir
muharebe s›ras›nda kusursuz
çal›flabilmeleri aç›s›ndan
büyük önem tafl›yor.

ABD’nin savunma ihalelerinde önemli baflar›lar elde
eden Avrupal› firmalardan biri olan ‹ngiliz BAE
Systems, Amerikan Ordusu ile lazer hedef yer

belirleme modülü (Laser Target Locator Module /
LTLM) ad› verilen cihaz›n tedarikine yönelik yeni bir
anlaflma imzalad›. 10 A¤ustos 2009’da yap›lan 
aç›klamaya göre, söz konusu anlaflma kapsam›nda
Vectronix firmas›yla birlikte çal›flacak olan BAE Systems,
LTLM’lerin üretimi, bak›m› ve lojistik deste¤ini üstlendi. Ayda
200 adede kadar ç›kabilecek olan üretimin 5 y›l boyunca devam

etmesi ve anlaflman›n toplam bedelinin 347 milyon dolar› bulmas›
bekleniyor. Görüfl mesafesini düflüren sis ya da duman

benzeri koflullar dahil olmak üzere, gece ve gündüz
hedeflerin yerinin belirlenebilmesini mümkün k›lacak
sistem sayesinde askerler; normal koflullarda
4200 m, gece koflullar›nda ise 900 m mesafeden

hedefin yerini belirleyebilecek. Teslimatlar› bu y›l
içerisinde bafllayacak olan 5,5 kg a¤›rl›¤›ndaki 

LTLM; optik do¤rudan görüfl sistemi, gece görüfl sistemi, lazer
mesafe ölçücü, say›sal pusula ve GPS al›c›s›ndan olufluyor.

Amerikan Ordusu
Oshkosh’u “‹fl”e Bo¤du

‹ngiliz Torpidolar› BAE’ye Emanet

Amerikan Askerleri Hedeflerini LTLM ile Belirleyecek
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CH-47F Filosu Geniflliyor

Amerikan Harp Tarihi’ne ad›n› alt›n harflerle yazd›ran 
CH-47 Chinook a¤›r nakliye helikopterlerinin 2020’li
y›llara kadar kullan›labilmesi için bafllat›lan 

modernizasyon program› kapsam›nda Boeing taraf›ndan
gelifltirilen CH-47F, kendine yeni müflteriler bulmaya devam
ediyor. Boeing taraf›ndan 10 A¤ustos 2009’da yap›lan 
aç›klamaya göre, firma, 15 adet CH-47F’nin üretimi için
Kanada Hükümeti ile 1,15 milyar dolarl›k bir anlaflma 
imzaland›. Böylece Kanada; ABD ve ‹talya’dan sonra 
CH-47F’yi seçen 3’üncü ülke oldu. Kanada Ordusu taraf›ndan
CH-147 olarak adland›r›lan bu helikopterlerin 2013-2014 y›llar›
aras›nda teslim edilmesinin öngörüldü¤ü anlaflman›n dikkat
çekici yönlerinden birisini ise hiç flüphesiz Kanadal› firmalar›n
ald›¤› yüksek ifl pay› oluflturuyor. Yap›lan anlaflma gere¤i
Boeing ile ifl birli¤i yapacak olan Kanadal› firmalar›n, sat›fl
sonras› destek faaliyetleri de hesaba kat›ld›¤›nda, önümüzdeki
20 y›ll›k süreçte yaklafl›k 2 milyar dolarl›k bir ifl pay› almas›
karara ba¤lanm›fl durumda.

Amerikan Donanmas› ve Füze Savunma Ajans› (Missile
Defence Agency / MDA), 30 Temmuz 2009’da Aegis Balistik
Füze Savunma (Aegis Balistic Missile Defence / Aegis BMD)

sistemini bir kez daha test etti. Hawaii yak›nlar›nda gerçeklefltirilen
denemede, Kauai Test Merkezi’nden atefllenen k›sa menzilli bir 
balistik füze, Aegis BMD sisteminin entegre edildi¤i USS Hopper
(DDG 70) muhribi taraf›ndan tespit edilip izlemeye al›nd›; ard›ndan
atefllenen SM-3 Block IA hava savunma füzesiyle de baflar›l› bir
flekilde imha edildi. Aegis BMD, ABD d›fl›nda; ‹spanya, Japonya,
Kore Cumhuriyeti ve Norveç donanmalar› taraf›ndan da kullan›lan
kendini kan›tlam›fl Aegis komuta-kontrol sistemi temel al›narak
gelifltirildi. Aegis BMD’nin entegre edildi¤i su üstü platformlar,
tespit ettikleri balistik füzelerle ilgili bilgileri gerçek zamanl› 
olarak kara konufllu füze savunma sistemlerine aktarabilme veya 
üzerilerinde konufllu olan SM-3 Block IA hava savunma füzeleriyle
kendileri imha edebilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

MMRCA Projesi’nde 
Test Uçufllar› Bafllad›

Hindistan Hava
Kuvvetleri (IAF)’nin
yeni nesil savafl uça¤›

ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
yürütülen Orta S›n›f Çok
Rollü Muharebe Uça¤›
(Medium Multi-Role Combat
Aircraft / MMRCA)
ihalesinde, geçti¤imiz
A¤ustos ay› oldukça 
hareketli geçti. Boeing 
F/A-18E/F Super Hornet,
Dassault Rafale, Eurofighter
Typhoon, Mikoyan MiG-35,
Lockheed Martin F-16IN
Super Viper ve Saab Gripen
NG savafl uçaklar›n›n
k›yas›ya mücadele etti¤i
yar›flta, ilk olarak ABD’li

Boeing, ihale kapsam›nda
teklif etti¤i Super Hornet
uçaklar›ndan 2 tanesiyle
Hindistan’da test uçufllar›
yapt›. Her biri yaklafl›k 45
dakika süren 2 sortinin
ard›ndan aç›klama yapan
IAF yetkilileri, ihaleye kat›lan
6 uça¤›n testlerinin 
Nisan 2010’a kadar 
tamamlanaca¤›n› belirtti. 
Öte yandan Hindistan, 2003
y›l›nda Rusya’ya siparifl etti¤i 
3 adet A-50 Shmel (NATO
kod ad› Mainstay) Havadan
Erken ‹hbar ve Kontrol
(HE‹K) uça¤›ndan ilkini de,
geçti¤imiz günlerde teslim
ald›.

Aegis BMD’den Tam ‹sabet
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T ürk Hava Kuvvetle-

ri’nin envanterinde yer

alan F-16 uçaklar›n›n

modernizasyonu ve moderni-

ze edilen uçaklar› kullanacak

pilotlar›m›z›n e¤itimlerini

gerçeklefltirece¤i simülatör-

lerin tedarikine yönelik ola-

rak Savunma Sanayii ‹cra Ko-

mitesi (SS‹K), 1 Temmuz

2009’da bu iki projenin baflla-

t›lmas› için nihai karar›n› al-

m›flt›. Bu karar çerçevesinde

yetkilendirilen SSM’nin ev

sahipli¤inde 10 A¤ustos 2009

tarihinde düzenlenen ve

Millî Savunma Bakan›

Vecdi Gönül, Hava

Kuvvetleri Komu-

tan› Orgeneral

ÖZEL HABER
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F-16’lar›m›z ve Pilotlar›
Gelece¤e Haz›rlan›yor
Mevcut muharip sistemlerin, teknolojinin h›zl› geliflimine ve
ülkelerin tehdit alg›lamalar›nda yaflanan de¤iflime paralel
olarak gelifltirilen yeni sistemlere oranla yetersiz kalmas›,
yeni teknolojilere ayak uydurmak ad›na yap›lan 
modernizasyon çal›flmalar›n› son derece önemli k›l›yor. Bu
kapsamda, envanterimizde yer alan F-16 savafl uçaklar›n›n
geliflmifl aviyonik ve silah sistemleriyle donat›lmas›na 
yönelik yürütülecek olan F-16 Modernizasyonu Seri Montaj
Projesi ve modernize edilecek uçaklar› 
kullanacak pilotlar›n e¤itimine yönelik 
yürütülecek olan F-16 E¤itim Simülatörü Projesi, 
10 A¤ustos 2009 tarihinde Savunma Sanayii 
Müsteflarl›¤› (SSM) Konferans Salonu’nda düzenlenen 
törende at›lan imzalarla yürürlü¤e girdi.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
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Aydo¤an Babao¤lu, Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Ba-

yar ve TSKGV Genel Müdürü

Korg. (E) Engin Alan’›n yan›

s›ra askeri ve sivil birçok üst

düzey yetkilinin kat›l›m gös-

terdi¤i törende at›lan imza-

larla, Türk Hava Kuvvetleri ve

Türk Savunma Sanayisi aç›-

s›ndan büyük önem tafl›yan

F-16 Modernizasyonu Seri

Montaj Projesi ve F-16 E¤itim

Simülatörü Projesi resmen

bafllam›fl oldu.

Sayg› duruflu ve ard›ndan ‹s-

tiklal Marfl›’m›z›n söylenme-

siyle bafllayan imza töreni,

proje müdürlerinin projelere

iliflkin sunumlar›yla devam

etti. F-16 Modernizasyonu Se-

ri Montaj Projesi ile ilgili su-

num yapmak üzere söz alan

SSM Hava Araçlar› Daire Bafl-

kanl›¤› Uçak Grubu Proje Mü-

dürü Dinçer Bat›rbek, konufl-

mas›na, F-16 Modernizasyo-

nu Seri Montaj Projesi önce-

sindeki modernizasyon çal›fl-

malar›ndan ve bugüne gelene

kadarki süreçten bahsederek

bafllad›. F-16 uçaklar›n›n

modernizasyonu konusunda

TUSAfi’›n, kuruluflundan bu-

güne kadar birçok baflar›l› ça-

l›flma yapt›¤›n› belirten Bat›r-

bek, F-16 Modernizasyonu

Seri Montaj Projesi kapsa-

m›nda, baflta Türk Hava Kuv-

vetleri ve TUSAfi olmak üze-

re, ülkemizin çok önemli ka-

zan›mlar elde edece¤ini be-

lirtti. “Bu proje ile TSK, gece

ve gündüz her türlü hava flar-

t›nda, hava savunma ve av-

bombard›man görevlerini ye-

rine getirebilecek.” fleklinde

konuflan Bat›rbek, proje kap-

sam›nda TUSAfi ile birlikte

çal›flacak olan 1'inci Hava ‹k-

mal Bak›m Merkezi Komu-

tanl›¤› (1’inci H‹BM.K.l›¤›)’n›n

da TUSAfi’tan alaca¤› e¤itim

ve teknik destek sayesinde

modernizasyon konusundaki

teknik kabiliyetlerini artt›ra-

ca¤›n› belirtti. Bat›rbek, sa-

vunma sanayimizden birçok

kurum ve kuruluflun çeflitli

kazan›mlar elde edecekleri

bu proje kapsam›ndaki milli

kazan›mlar› artt›rmak için

toplam proje bedelinin yüzde

90’› oran›nda bir sanayi kat›-

l›m› hedeflediklerinin de

alt›n› çizdi. Bat›rbek’in ard›n-

dan, SSM MEBS Daire Bafl-

kanl›¤› Uygulama Yaz›l›m› ve

Simülatörler Grubu Proje

Müdürü Abdullah fien kürsü-

ye ç›kt›. F-16 E¤itim Simüla-

törü Projesi’nin geliflim afla-

malar›n› ve teknik detaylar›n›

anlatan fien, bu proje saye-

sinde HAVELSAN’›n simüla-

tör gelifltirme konusundaki

tecrübelerinin daha da arta-

ca¤›n› ve dünya devleri ara-

s›ndaki yerini daha da sa¤-

lamlaflt›raca¤›n› belirtti. Ön-

ceki süreçte sözleflmeleri

imzalanm›fl olan ARIS‹M T-38

ve TES‹M KT-1T e¤itim uça¤›

simülatörü çal›flmalar›yla

bilgi birikimi ve tecrübesini

ileri noktalara tafl›yan 

HAVELSAN’›n kabiliyetlerin-

de önemli bir art›fl olaca-

¤›n› vurgulayan fien,

projede görev alan di¤er ku-

rum ve kurulufllar›n da önem-

li kazan›mlar elde edece¤ini

belirtti.
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HAVELSAN 
Simülatörde Dünya
Markas› Oluyor
fien’in ard›ndan kürsüye ç›-
kan HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun, CN-235 
CASA nakliye uçaklar› için
gelifltirilen ilk sabit kanatl›
hava platformu simülatörü
ile bafllayan HAVELSAN’›n si-
mülatör yolculu¤unun bugün
çok önemli bir noktaya geldi-
¤ini belirtti. Bunu takiben F-4
muharebe uçaklar› için gelifl-
tirdikleri simülatörlerle bir-
likte turboprop uçak simüla-
törlerinden jet uça¤› simüla-
törlerine do¤ru bir geçifl yap-
t›klar› bilgisini aktaran Korg.
(E) Uzun, HELS‹M Projesi’yle
de kendileri ad›na bir ilki ger-
çeklefltirerek anahtar teslimi
simülatör merkezi ürettikle-
rini söyledi. Y›llard›r gerçek-
lefltirdikleri bu ve bunun gibi
birçok projede elde ettikleri
bilgi birikimi ve tecrübeyi 
F-16 E¤itim Simülatörü Pro-
jesi’ne tafl›yacaklar›n› belir-
ten Korg. (E) Uzun, Türk Sa-
vunma Sanayisi’ne katk›da
bulunmak amac›yla bu proje-
de öncekilere oranla daha
fazla yerli katk› pay›na ulafl-
may› hedeflediklerinin alt›n›
çizdi. Firma olarak alt yükle-
nicilik anlay›fllar›n›n 

pastadan büyük pay› almak
de¤il, birlikte üreterek tek-
noloji kazanmak oldu¤unu
vurgulayan Korg. (E) Uzun,
proje kapsam›ndaki alt yük-
lenicinin Lockheed Martin ol-
du¤unu, bunun da 
HAVELSAN’›n simülatör tek-
nolojilerinde ulaflt›¤› seviye-
nin ve dünyadaki güvenilirli-
¤inin bir göstergesi oldu¤unu
sözlerine ekledi.
Korg. (E) Hayrettin Uzun,
2015’te sat›fllar›n›n yüzde
25’ini ihraç ürünlerinin olufl-
turmas›n› hedefleyen bir flir-
ket olarak HAVELSAN’›n, 

F-16 E¤itim Simülatörü Pro-
jesi’nden elde edebilece¤i
kazan›mlar› çok net olarak
görebildiklerini dile getirdi.
Günümüzde dünyada en çok
kullan›lan savafl uça¤› olan
F-16’lar için gelifltirilecek
olan bu simülatörlerle birlik-
te HAVELSAN’›n geliflmifl sa-
vafl uçaklar› için simülatör
üreten bir firma konumuna
gelece¤ini belirten Korg. (E)
Uzun, bu simülatörlerin 3.
ülkelere sat›lmas› yolunda
ise flimdiden pazarlama ça-
l›flmalar›na bafllad›klar›n›
vurgulad›.

TUSAfi F-16 
Modernizasyonunda
Dünya Lideri Olma
Yolunda
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Hayrettin
Uzun’un ard›ndan söz alan
TUSAfi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hv.Plt.Korg. (E) Atalay
Efeer, TUSAfi firmas› olarak,
geçmifl y›llarda TUSAfi çat›s›
alt›nda üretilen F-16 savafl
uçaklar›n›n, kuruluflunun
25’inci y›l›nda tekrar TUSAfi
tesislerine al›nmas›ndan ve
F-16’lar›n harekât etkinli¤ini
artt›r›p yeni kabiliyetler ka-
zand›racak olan bu moderni-
zasyonun ana yüklenicisi ol-
maktan büyük heyecan duy-
duklar›n› ifade etti. Daha önce
de birçok projede ifl birli¤i
yapt›klar› 1’inci H‹BM.K.l›¤› ile
yeniden bir araya geldikleri
için çok mutlu olduklar›n› be-
lirten Korg. (E) Efeer, 1’inci
H‹BM.K.l›¤›’n›n flimdiye ka-
darki deneyimlerinin, birikim-
lerinin, alt yap›lar›n›n ve her
fleyden önemlisi her seviye-

ÖZEL HABER
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SSM Hava Araçlar› 
Daire Baflkanl›¤› 

Uçak Grubu 
Proje Müdürü 

Dinçer Bat›rbek

SSM MEBS Daire Baflkanl›¤›
Uygulama Yaz›l›m› 

ve Simülatörler Grubu 
Proje Müdürü 
Abdullah fien
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deki ifl birli¤ine yönelik istek
ve kararl›l›klar›n›n bu proje-
nin baflar›s›n›n teminat› oldu-
¤unu vurgulad›. Korg. (E) Efe-
er, gelecekteki F-16 moderni-
zasyon projelerinde de 1’inci
H‹BM.K.l›¤› ile çal›flmaktan
memnuniyet duyacaklar›n› da
sözlerine ekledi.
Geliflen teknolojinin aviyonik
sistemlere yans›mas›, ülkele-
rin tehdit alg›lamalar›n›n de-
¤iflmesi ve göreceli olarak
uçaklar›n üzerindeki sistem-
lerin eskimesi nedeni ile ya-
flanan lojistik sorunlar›n hem
aviyonik hem de yap›sal sis-
temlerin modernizasyonunu
zorunlu k›ld›¤›n› belirten
Korg. (E) Efeer, hava araçlar›
modernizasyonunun önü-
müzdeki 20-30 y›l›n en önem-
li pazar segmentlerinden biri-
si oldu¤unun alt›n› çizdi. 
TUSAfi’›n hem F-16 üretimi
hem de F-16 modernizasyonu
konular›nda dünyan›n en id-
dial› firmalar›ndan biri haline
geldi¤ini söyleyen Korg. (E)
Efeer, dünyadaki F-16 moder-
nizasyon çal›flmalar›na soyu-
nurken en büyük referansla-

r›n›n Türk Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤› ol-

du¤unu vurgulad›.

Yerli Sanayi Kat›l›m›
Üst Seviyede Olacak
TUSAfi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Korg. (E) Efeer’in ard›n-

dan kürsüye ç›kan Savun-
ma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, sözlerine,

bu projelerle birlikte F-16
filomuzun mevcut kabiliyet-

lerinin çok daha üst seviyele-

re ç›kaca¤›n› söyleyerek bafl-
lad›. Ard›ndan proje kapsa-
m›ndaki yerli katk›ya vurgu
yapan Bayar, TUSAfi taraf›n-
dan 165 adet F-16’ya uygula-
nacak olan modernizasyonun
yüzde 90 oran›nda yerli kat-
k›yla gerçekleflece¤ini, HA-
VELSAN’›n 4 farkl› hava üssü-
müzde kuraca¤› F-16 simüla-
tör merkezlerinin kurulumu-
nun ise yüzde 50 gibi yüksek
bir sanayi kat›l›m› ve ofset ile
sa¤lanaca¤›n› belirtti. F-16
Modernizasyonu Seri Montaj
Program›’nda TUSAfi ile 1’in-
ci H‹BM.K.l›¤›’n›n birlikte ça-
l›flmas›n›n son derece sevin-
dirici oldu¤unu söyleyen Ba-
yar, bu sayede havac›l›k ala-
n›nda ülkemizdeki kabiliyet-
lerin birbirini tamamlayan ve
yat›r›m tekrarlar›n› önleyen

bir yap›ya kavuflmas›n›n da
sa¤lanabilece¤ini önemle
vurgulad›. Ayr›ca Bayar, iler-
leyen süreçte F-4 uçaklar› ile
Müflterek Taarruz Uça¤› (JSF)
projesi kapsam›nda gelecek-

te envanterimize girecek olan
F-35A fiimflek II uçaklar›n›n
simülatörlerinin de bu F-16
simülatörlerine entegre edil-
mesini; dolay›s›yla Türk Hava
Kuvvetleri’ne müflterek gö-
revlerini de simülasyon orta-
m›nda gerçeklefltirme imkan›
sa¤lamay› amaçlad›klar›n›
belirtti.
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n ard›ndan söz
alan Hava Kuvvetleri Komuta-
n› Orgeneral Aydo¤an Baba-
o¤lu, TUSAfi’›n ana yüklenici-
li¤inde gerçeklefltirilecek
olan modernizasyon projesi
sayesinde Türk Hava Kuvvet-
leri’nin, bölgesinin ve dünya-
n›n en geliflmifl hava gücü ol-
ma yönündeki çabalar›n› daha
da gelifltirece¤ini vurgulad›.
Modern simülatör tedarikinin
ise pilot e¤itimi için olmazsa
olmaz gerekliliklerden bir ta-
nesi oldu¤unu belirten Org.
Babao¤lu, her iki projenin de
yerli sanayimize sa¤layaca¤›

katk›lardan dolay› da büyük
memnuniyet duydu¤unu söz-
lerine ekledi.
Hava Kuvvetleri Komutan›
Org. Aydo¤an Babao¤lu’nun
ard›ndan kürsüye ç›kan Millî
Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
modernizasyon ve simülatör
gelifltirme çal›flmalar›n›n ta-

mamlanmas› ve önümüzdeki
10 y›ll›k dönemde JSF Projesi
kapsam›nda envantere gire-
cek F-35A fiimflek II uçaklar›
ile birlikte Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’n›n gelecekteki mu-
harip yap›s›n›n oluflumunu ta-
mamlayaca¤›n› belirtti. Pilot-
lar›m›z›n önce HAVELSAN’›n
simülatöründe, ard›ndan da
TUSAfi’›n modernize etti¤i F-
16’larda e¤itimlerini tamam-
layacaklar›n› söyleyen Gönül,
F-16 gibi üstün teknolojiye sa-
hip bir muharip uça¤›n mo-
dernizasyonunun ve uçufl si-
mülatörünün önemli oranda
yerli katk› ve imkânlarla ger-
çeklefltirilecek olmas›n›n gu-
rur verici oldu¤unu söyleye-
rek konuflmas›n› noktalad›.
Konuflmalar›n tamamlanma-
s›n›n ard›ndan önce Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›, SSM
ve TUSAfi aras›nda F-16 Mo-
dernizasyonu Seri Montaj
Projesi’ne iliflkin imzalar at›l-
d›. Hemen akabinde ise Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›, SSM
ve HAVELSAN aras›nda F-16
E¤itim Simülatörü Projesi’nin
sözleflmesi imzaland›.

F-16’lar›m›z›n 
Kabiliyetleri Artacak
Türk Hava Kuvvetleri’nin en-
vanterinde yer alan 165 adet
F-16 Blok 40 ve Blok 50 savafl
uça¤›, TUSAfi’›n ana yükleni-
cili¤inde yürütülecek F-16
Modernizasyonu Seri Montaj
Projesi kapsam›nda moderni-
zasyon uygulamalar›na tabi
tutulacak. Ancak proje ile ilgi-
li detayl› bilgilere geçmeden
önce k›sa da olsa, bu projenin
öncüsü konumunda olan
Peace Onyx III F-16 Moderni-
zasyon Projesi’nden bahset-
mekte fayda var.
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Solda; Millî Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Hv.Plt.Korg. (E) Atalay Efeer, 
Sa¤da; Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Aydo¤an Babao¤lu ve TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Hv.Plt.Korg. (E) Atalay Efeer

©
T

U
S
A

fi ©
T

U
S
A

fi



TUSAfi ile Lockheed Martin ta-
raf›ndan ortak yürütülen Peace
Onyx III F-16 Modernizasyon
Projesi kapsam›nda 2 adet
Blok 30, 4 adet Blok 40 ve 4
adet Blok 50 olmak üzere top-
lam 10 adet prototip F-16 uça-
¤›n›n modernizasyonu, TUSAfi
tesislerinde gerçeklefltirile-
cek. Bu proje kapsam›nda mo-
dernize edilen 2 adet F-16 Blok
30, Hava Kuvvetleri Komutan-
l›¤›’na teslim edilmifl olup 2
adet F-16 Blok 40 ve 2 adet 
F-16 Blok 50 de test çal›flma-
lar› için Lockheed Martin’in
ABD’deki tesislerine gönderil-
di. Kalan 4 uça¤›n modernizas-
yonuna ise önümüzdeki y›l›n
Ocak ay›nda bafllanacak. Peace
Onyx III F-16 Modernizasyon
Projesi’nin devam› niteli¤inde
olan F-16 Modernizasyonu Se-
ri Montaj Projesi çerçevesinde,
Peace Onyx III projesi kapsa-
m›nda tedarik edilmekte olan
modernizasyon kitleri kullan›-
larak, uçaklar›n 149 adedi 
TUSAfi tesislerinde, 16 adedi
ise Eskiflehir’de bulunan 1’inci
H‹BM.K.l›¤›’nda modernize
edilecek.
Proje kapsam›nda Lockheed
Martin’den teknik destek ala-
cak olan TUSAfi, program sü-
resince 1’inci H‹BM.K.l›¤› per-
soneline e¤itim ve teknik des-
tek sa¤layacak. Bu süreçte
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
da elinde bulunan ve F-16
modernizasyonunda kullan›-
labilecek teçhizat›, geçici bir
süre için TUSAfi personelinin
kullan›m›na açacak. Bir F-16
uça¤›n›n modernizasyonunun
yaklafl›k 9 ay sürmesi öngö-
rülen projenin en yo¤un dö-
neminde, 16 adedi uçufl hat-
t›nda olmak üzere toplam 45
adet F-16’n›n ayn› anda ifllem
görmesi ve her ay 5 uçak
modernizasyona al›n›rken 5
uça¤›n da Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’na teslim edilmesi
planlan›yor. Toplam 165
uça¤›n 16 adedinin ise
1’inci H‹BM.K.l›-
¤›’nda ifllem görece¤i bu pro-
jenin 2010 y›l›n›n son çeyre-
¤inde bafllamas› ve 2014 y›l›-
n›n Haziran ay›nda da sonlan-

d›r›lmas› öngörülüyor. So-
nuçland›¤›nda, modern aviyo-
nik sistemlerle donat›lm›fl ve
modern mühimmat atma ka-
biliyeti olan bir F-16 filosuna
sahip olaca¤›m›z bu proje
kapsam›nda uçaklar›m›z, bir-
çok geliflmifl sistem ile dona-
t›lacak. M‹KES firmas› tara-
f›ndan gelifltirilmekte olan
SPEWS II elektronik harp
kendini koruma sistemi, uça-
¤›n at›fl kabiliyetini daha da
gelifltirecek olan LANTIRN
ER ve Sniper seyrüsefer ve
hedefleme podlar›, entegre
GPS/INS sistemi, Link16 veri
da¤›t›m sistemi terminali,
kaska monteli görüntülü ha-
berleflme sistemi, dost düfl-
man tan›ma sistemi ve çok ifl-
levli renkli gösterge sistemi
gibi birçok geliflmifl aviyonik
sistem, proje kapsam›nda 
F-16’lar›m›za entegre edilecek.
Daha güçlü bir yap›ya kavufl-
mak için elindeki uçaklar›
modernize eden Türk Hava
Kuvvetleri, di¤er yandan da
Peace Onyx IV ‹lave F-16 Te-
dariki Projesi kapsam›nda da
Lockheed Martin’den 30 adet
F-16 Blok 50+ tedarik edecek.
2011 y›l›nda bafllamas› bekle-
nen F-16 Blok 50+ teslimatla-
r›, 2012’de sonlanacak. En-
vanterdeki F-16 uçaklar› ise,
Peace Onyx III Modernizasyon
Projesi sonucunda, harici ya-
k›t tanklar› d›fl›nda, yeni al›na-
cak uçaklara yak›n bir konfi-
gürasyona sahip olacak.

Geliflmifl F-16’lara
Geliflmifl 
Simülatörler
F-16 Modernizasyonu Seri
Montaj Projesi kapsam›nda
modernize edilecek olan
165 adet F-16 Blok 40
ve Blok 50 savafl
uça¤›yla uça-

cak olan Türk Hava Kuvvetle-
ri pilotlar›n›n e¤itimlerinde
kullanaca¤› bir simülatör ihti-

yac› sonucunda bafllat›lan 
F-16 E¤itim Simülatörü Pro-
jesi, HAVELSAN’›n ana yükle-
nicili¤i ve Lockheed Martin’in
alt yüklenicili¤inde yürütüle-
cek. Proje kapsam›nda 4 adet
tam görev simülatörü, ilave 1
adet opsiyon tam görev simü-
latörü, 12 adet silah ve taktik
gelifltiricisi, e¤itim yard›mc›-
lar› ve simülatör merkezleri-
nin tedariki gerçeklefltirile-
cek. Proje takvimine göre ilk
tam görev simülatörü 22’nci
ayda, müteakip görev simüla-
törleri ise 31, 34 ve 40’›nc› ay-
larda teslim edilecek.
Simülatör merkezleri, Anka-
ra, Bal›kesir, Band›rma ve Di-
yarbak›r’da infla edilecek ve
her bir simülatör merkezinde
1 adet tam görev simülatörü,
3 adet silah ve taktik e¤iticisi,
debrifing istasyonu, merkezi
emniyet kontrol sistemi ile
hava durumu, seyrüsefer ve
arazi sunucular› yer alacak.
Bunlara ilave olarak Anka-
ra’daki merkez için ileri hava
kontrol simülatörü, taktik iz-
leme merkezi ve görsel veri
taban› gelifltirme istasyonlar›
da tedarik edilecek. Ankara,
Band›rma, Bal›kesir ve Diyar-

bak›r’daki merkezlerde bulu-
nan bu simülatörlerin a¤ üze-
rinden birbirleriyle ve Link16
üzerinden gerçek F-16 uçak-
lar› ile ortak görev e¤itimi icra
edebilmesi sa¤lanacak.
Proje kapsam›nda tedarik edi-
lecek olan tam görev simüla-
törleri, asl›na uygun simüle
edilmifl kokpit, 25 projektör-
den oluflan ve 360 dereceye
135 derece görsel görüfl ala-
n›na sahip küresel görüntüle-
me sistemi, yüksek çözünür-
lüklü görsel veri taban›, aero-
dinamik uçufl sistemleri, sen-
sör sistemleri, seyrüsefer ha-
berleflme sistemleri, silah
sistemleri, elektronik harp
sistemleri ve kontrol sistem-
lerinden oluflacak. Silah ve
taktik gelifltirme e¤iticisi ise
say›sal kokpit, 20x30 derecelik
görüfl aç›s›na sahip LCD gö-
rüntüleme sistemi, yüksek
çözünürlüklü görsel veri taba-
n›, F-16 Blok 40, 50 ve 50+
aras› geçifl özelli¤ine sahip
elektronik harp sistemleri, si-
lah sistemleri, seyrüsefer ha-
berleflme sistemleri, sensör
sistemleri, aerodinamik ve
uçufl sistemlerini simüle ede-
bilecek.
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HAVELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Korg. (E) Hayrettin Uzun ve
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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Körfez Savafl› 
Örne¤i
A¤ustos 1990’da Irak’›n Ku-
veyt’i iflgal etmesi, uluslara-
ras› camiay› aya¤a kald›r›r.
Birleflmifl Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi acil olarak
toplan›r ve iflgalin sona erdi-
rilmesi için gerekirse güç
kullan›labilece¤i karar› al›-
n›r. Haz›rl›klara zaman kay-
bedilmeden bafllan›r ve
ABD’nin öncülü¤ünde kara,
deniz ve hava kuvvetleri un-
surlar›n›n yer ald›¤› dev bir
koalisyon gücü oluflturulur.
Nitekim yaklafl›k 6 ay süren
haz›rl›klar›n ard›ndan hava
bombard›man›na bafllan›r;
Irak birlikleri yeterince y›p-
rat›ld›ktan sonra icra edilen
100 saatlik kara harekât› ile
de Kuveyt kurtar›l›r.
Kuflkusuz, tarihe Birinci
Körfez Savafl› olarak geçen
bu olay› yafl› 25 ve üstü olan
kifliler iyi hat›rlayacaklard›r.
Ancak belli farkl›l›klarla…
Askeri konulara uzak kifliler

için Birinci Körfez Sava-
fl›’ndaki baflar›, müttefik sa-
vafl uçaklar› ve ana muhare-
be tanklar›n›n eseridir. Oysa
konunun uzmanlar›, Birinci
Körfez Savafl› ile ilgili de¤er-
lendirmelerinde silah ve
sensör sistemlerinin etkinli-
¤i kadar, cephe gerisinde fa-
aliyet gösteren lojistik des-
tek araçlar›na da vurgu yap-
makta; savafl›n kazan›lma-
s›nda söz konusu unsurlar›n
hayati rolüne iflaret etmek-
tedirler.
Bu tespiti açacak olursak;
bunal›m›n bafllamas›n›n
akabinde al›nan müdahale
karar›; binlerce asker, mü-
himmat ve z›rhl› arac›n hava
ya da deniz yolu ile bölgeye
nakledilmesini gerekli k›l-
m›flt›r. Asker ve malzemele-
rin Suudi Arabistan baflta ol-
mak üzere bölge ülkelerine
tafl›nmas›, nakliye uçaklar›
ve h›zl› kargo gemileri kulla-
n›larak çözülmüfltür. Söz ko-
nusu asker ve malzemelerin

liman ve havaalanlar›ndan
al›n›p, yüzlerce kilometre
uzakl›ktaki cephe hatt›na ak-
tar›lmas› ise, lojistik destek
araçlar› taraf›ndan gerçek-
lefltirilmifltir.
Y›¤›nak aflamas›nda bu flekil-
de aktif görev alan lojistik
destek araçlar›, s›cak çat›fl-

mada da önemli roller üst-
lenmifllerdir. Tüm harekât
süresince manevra unsurla-
r›n› destekleyen bu araçlar,
kara unsurlar›n›n lojistik ihti-
yaçlar›n›n A’dan Z’ye eksiksiz
olarak karfl›lanmas›n› sa¤-
m›fllard›r. Kara harekât›n›n
s›klet merkezini oluflturan

ANAL‹Z
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Lojistik
Destek

Araçlar› ve
BMC

Kara operasyonlar›n›n baflar›ya
ulaflmas›nda lojistik destek araçlar› 
kritik bir öneme sahiptir. Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’nin 18

Aral›k 2008’de alm›fl oldu¤u kararla
“Taktik Tekerlekli Araç (TTA) Projesi” 

kapsam›nda görevlendirilen BMC
Sanayi ve Ticaret A.fi. (BMC), bu 

alandaki genifl ürün yelpazesi ve 
ileri teknoloji ürünü çözümleri ile 

dikkat çekmektedir.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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BMC 380-26 (6x6) 
10 ton fielter

Arac›



7’nci z›rhl› ve 18’inci hava in-
dirme kolordular›n›n bat›dan
çevirme manevras› ise onla-
r›n sayesinde hayata geçiri-
lebilmifltir. Öyle ki; plan ge-
re¤i Irak Cumhuriyet Muha-
f›zlar›’na taarruz etmesi ön-
görülen bu birliklerin hava
bombard›man› bafllar baflla-
maz cephenin bat› kesimine
kayd›r›lmas› gerekmektedir.
Bask›n tesiri sa¤lanabilmesi
için büyük bir gizlilik içerisin-
de gerçeklefltirilen intikal
aflamas›nda, lojistik destek
araçlar› binlerce asker ve
tonlarca malzemeyi k›sa sü-
re içerisinde yaklafl›k 500 km
uzakl›ktaki as›l taarruz mev-
zilerine nakletmifllerdir. Ni-
tekim zorlu çöl koflullar›nda
yap›lan ve baflar› ile icra edi-
len Birinci Körfez Savafl›, uz-
manlar taraf›ndan harekâtç›-
lar›n rüyas›; lojistikçilerin ise
kâbusu olarak nitelendiril-
mektedir.

Baflar›n›n Anahtar›
Birinci Körfez Savafl› örne-
¤inde de görüldü¤ü üzere,
bir muharebenin baflar›ya
ulaflmas›nda hayati role sa-
hip olan lojistik destek araç-
lar›, kullan›m amaçlar›na ba-
k›lmaks›z›n 3 s›n›fa ayr›l-
maktad›rlar. Yük tafl›ma ka-
pasitesi dikkate al›narak ya-
p›lan bu ayr›ma göre; 1/2 ile

2,5 ton aras› hafif, 2,5 ile 10
ton aras› orta ve 10 ton ve
üzeri araçlar ise a¤›r lojistik
destek araçlar› olarak kabul
edilmektedirler. Genifl bir
yelpazede yer alan görevleri
icra edebilen lojistik destek
araçlar›;
� Personel tafl›y›c›,
� Yük tafl›y›c›,
� Konteyner tafl›y›c›,
� Silah tafl›y›c›,
� Çekici,
� Akaryak›t ve su tankeri,
� Komuta-kontrol arac›,
� fielter arac›,
� Köprücü arac›,
� Bak›m, onar›m ve 

tamir arac›,
� Kurtar›c›,
� Ambulans olarak 

kullan›labilmektedirler.
So¤uk Savafl’›n sona ermesi-
nin ard›ndan risk ve tehdit al-
g›lamalar›nda yaflanan farkl›-
laflma, lojistik destek araçla-

r›n›n tasar›mlar›n›n da de¤ifl-
mesini beraberinde getirmifl-
tir. Bu kapsamda dikkati çe-
ken en önemli geliflmelerden
biri, artan may›n ve el yap›m›
patlay›c› tehlikesine karfl› sü-
rücü kabinlerinin z›rhland›r›l-
mas›d›r. Özellikle s›cak çat›fl-
ma bölgelerinde görev yapan
araçlara yap›lan bu uygula-
ma, personel güvenli¤ini ve
arac›n bekas›n› önemli ölçü-
de artt›rmaktad›r.
Hâlihaz›rda dünyada say›lar›
yüz binlerle ifade edilen lojis-
tik destek araçlar› bulun-
maktad›r. Birço¤u kullan›m
ömürlerinin sonuna gelen bu
araçlar› de¤ifltirmek isteyen
ülkeler, yeni tedarik projeleri
ile filolar›n› yenilemektedir-
ler. Söz konusu projelerde
dikkat çeken; daha az say›da,
ancak daha fazla yük tafl›ma
kapasitesine sahip araçlar›n
tedarik edilmesidir.

Türkiye’deki Durum
NATO’nun en büyük ikinci si-
lahl› gücü olan Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n envante-
rinde binlerce lojistik destek
arac› bulunmaktad›r. Baz›lar›
‹kinci Dünya Savafl›’ndan kal-
ma bu araçlar›n bak›m ve
idamelerinde zorluklar yafla-
yan TSK, eskiyen filoyu yeni-
lemek için son dönemlerde
hayata geçirdi¤i projeler ile
BMC, Man, Mercedes, Osh-
kosh ve Otokar firmalar› bafl-
ta olmak üzere, çok say›da
üreticiden yeni nesil araçlar
tedarik etmifltir. Bu kapsam-
da hayata geçirilen en son
proje ise, “TTA Projesi” ol-
mufltur.
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM) taraf›ndan yürütülen
proje, alt› farkl› kategoride
toplam 2720 adet arac›n teda-
rik edilmesini kapsamaktad›r. 29
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“Taktik Tekerlekli Araç Projesi”
kapsam›nda seçilen BMC 185-09 B

(4x4) 2,5 ton TTA (solda) ve BMC
380-26 P (6x6) 10 ton TTA (sa¤da)

Pakistan Ordusu için üretilen BMC 832 (6x4) 
uçak akaryak›t ikmal tankeri



18 Aral›k 2008 tarihinde
toplanan SS‹K’de; 413 adet
3/4 ton’luk komuta kontrol
ile 448 adet 3/4 ton’luk per-
sonel tafl›y›c› araç için Oto-
kar; 706 adet 2,5 ton’luk,
282 adet 5 ton’luk ve 403
adet 10 ton’luk personel ve
yük tafl›y›c› araç içinse
BMC görevlendirilmifltir.
Ayn› toplant›da, 468 adet
may›na dayan›kl› pusuya
karfl› bekas› artt›r›lm›fl (Mi-

ne Resistant Ambush Pro-
tected / MRAP) arac›n tasa-
r›m› ve üretiminin de yine
BMC taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmesi karara ba¤lan-
m›flt›r.

Lojistik Destek 
Arac› Uzman›; BMC
BMC, “TTA Projesi” kapsa-
m›nda 3 farkl› kategoride
lojistik destek arac›n›n üre-
timini gerçeklefltirecektir.

TSK’n›n harekât ihtiyaçlar›
do¤rultusunda üretilecek
olan bu araçlar, ayn› za-
manda NATO standartlar›-
na da uygun olacakt›r. Söz
konusu araçlar›n üretimine
iliflkin sözleflmeler, 22 Ni-
san 2009 tarihinde BMC’nin
‹zmir’deki tesislerinde dü-
zenlenen törenle imzalan-
m›flt›r. Yaklafl›k 2-2,5 y›l
içerisinde tamamlanmas›
beklenen proje kapsam›n-

da ilk arac›n teslimat›n›n 1
y›l içerisinde yap›lmas›
planlanmaktad›r. BMC yet-
kilileri, projede yüzde
70’lere varan yüksek bir
yerli katk› pay›na ulaflmay›
öngörmektedir. Bu oran›n
yüzde 25’lik k›sm›n›n do¤-
rudan KOB‹’lere ifl pay› ola-
rak verilmesini hedefleyen
BMC, bu kapsamda 100’den
fazla firmaya ifl olana¤› da
sa¤layacakt›r.
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BMC 185-09 B (4x4) 2,5 ton
Üretici BMC / Türkiye

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Kabin Çelik kabin, 2 personel, 1 ayarlanabilir flöför koltu¤u,

kalorifer, cam defrosteri

Motor Cummins 4ISBe 185, turbo dizel, intercooler, 4 silindir,

su so¤utmal›, 2500 d/dak’da 185 PS (136 kW) 

güç ç›k›fl› ve 1700 d/dak'da 650 Nm azami tork, 

F34 yak›t›yla çal›flabilme özelli¤i

Diflli Kutusu Manuel ya da otomatik 

Transfer Kutusu (4x4) ya da (4x2) özellikli sürüfl, düflük / yüksek h›z kontrollü

Dingiller Önde ve arkada diferansiyel kilidi

Süspansiyon Önde ve arkada helisel yay, teleskopik amortisörler,

viraj denge çubu¤u

Direksiyon Hidrolik

Tekerlekler 11x20 jant üzerinde 335/80 R 20 arazi ve 

asfalt yol flartlar›na uygun lastik

Elektrik Donan›m› Afl›nma, s›yr›lma ve yang›na mukavim kablolar; 

2x12V, 125 Ah Akü

TAKT‹K ÖZELL‹KLER

Tam Yüklü A¤›rl›k 9500 kg

Tafl›ma Kapasitesi 3500 kg

Azami H›z› 100 km/sa

Menzili 800 km

Sudan Geçme 80 cm

Kar›nalt› Yüksekli¤i 42 cm

Yüklü T›rmanma % 70

Yaklaflma Aç›s› 42 derece

Uzaklaflma Aç›s› 52 derece

OPS‹YONLAR

� ABS fren

� CTIS (merkezi lastik fliflirme sistemi)

� Run flat lastikler

� Kurtarma vinci

� Klima

BMC 235-16 P (4x4) 5 ton
Üretici BMC / Türkiye

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Kabin Çelik kabin, 2 personel, 1 ayarlanabilir flöför koltu¤u,

kalorifer, cam defrosteri

Motor Cummins B235 20, turbo dizel, intercooler, 6 silindir,

su so¤utmal›, 2500 d/dak'da 235 PS (173 kW) 

güç ç›k›fl› ve 1500 d/dak'da 800 Nm azami tork, 

F34 yak›t›yla çal›flabilme özelli¤i

Diflli Kutusu Manuel ya da otomatik 

Transfer Kutusu (4x4) ya da (4x2) özellikli sürüfl, düflük / yüksek h›z kontrollü

Dingiller Önde ve arkada diferansiyel kilidi

Süspansiyon Önde ve arkada yaprak yay, teleskopik amortisörler,

viraj denge çubu¤u

Direksiyon Hidrolik

Tekerlekler 10x20 jant üzerinde 14.00 R 20 arazi ve asfalt yol 

flartlar›na uygun lastik

Elektrik Donan›m› Afl›nma, s›yr›lma ve yang›na mukavim kablolar; 

2x12V, 150 Ah Akü

TAKT‹K ÖZELL‹KLER

Tam Yüklü A¤›rl›k 16.000 kg

Tafl›ma Kapasitesi 8550 kg

Azami H›z› 100 km/sa

Menzili 1000 km

Sudan Geçme 100 cm

Kar›nalt› Yüksekli¤i 40 cm

Yüklü T›rmanma % 60

Yaklaflma Aç›s› 35 derece

Uzaklaflma Aç›s› 35 derece

OPS‹YONLAR

� ABS/ASR fren

� CTIS (merkezi lastik fliflirme sistemi)

� Run flat lastikler

� Kurtarma vinci

� Klima



“TTA Projesi” kapsam›nda
üretilecek lojistik destek
araçlar›, 
� BMC 185-09 B (4X4) 

2,5 Ton TTA
� BMC 235-16 P (4X4) 

5 Ton TTA
� BMC 380-26 P (6X6) 

10 Ton TTA’d›r.
Firman›n uzun y›llara daya-
nan tecrübe ve bilgi biriki-
minin eseri olan bu araçlar,
esnek gövde yap›lar› saye-
sinde genifl bir yelpazede
yer alan görevleri icra ede-
bileceklerdir. Öte yandan
BMC, farkl› kullan›m ihti-
yaçlar›na yönelik gelifltirdi¤i
çözümler ile de dikkat çek-
mektedir. 

Hâlihaz›rda BMC’nin silahl›
kuvvetlere yönelik lojistik
destek arac› ürün yelpaze-
sinde;
� BMC 215-09 (4x4) 

2,5 Ton TTA
� BMC 235-16 (4x4) 

5 Ton TTA, 
� BMC 380-26 (6x6) 

10 Ton TTA, 
� BMC 827 (6x4) uçak 

akaryak›t ikmal tankeri,
(20.000 lt / 2227 lt/dak
pompal›), alüminyum
tankl›,

� BMC 827 (6x4) uçak 
akaryak›t ikmal tankeri
(20.000 lt / 1000 lt/dak
pompal›), alüminyum
tankl›,

� BMC 827 (6X4) Mühimmat
Nakil Arac›
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BMC 380-26 P (6x6) 10 ton
Üretici BMC / Türkiye

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Kabin Çelik kabin, 2 personel, 1 ayarlanabilir flöför koltu¤u,

kalorifer, cam defrosteri

Motor Cummins ISMe 385 30, turbo dizel, intercooler, 

6 silindir, su so¤utmal›, 1900 d/dak'da 385 PS 

(283 kW) güç ç›k›fl› ve 1200 d/dak'da 1835 Nm 

azami tork, F34 yak›t›yla çal›flabilme özelli¤i

Diflli Kutusu Manuel ya da otomatik 

Transfer Kutusu Düflük / yüksek h›z kontrollü

Dingiller Tüm dingillerde diferansiyel kilit

Süspansiyon Önde; yaprak yay, teleskopik amortisörler, viraj denge

çubu¤u / arkada; yaprak yay, viraj denge çubu¤u

Direksiyon ‹ntegral tip, servocom, hidrolik

Tekerlekler 10x20 jant üzerinde 14.00 R 20 arazi ve asfalt 

yol flartlar›na uygun lastik

Elektrik Donan›m› Afl›nma, s›yr›lma ve yang›na mukavim kablolar; 

2x12V, 180 Ah Akü

TAKT‹K ÖZELL‹KLER

Tam Yüklü A¤›rl›k 26.000 kg

Tafl›ma Kapasitesi 15.500 kg

Azami H›z› 95 km/sa

Menzili 1000 km

Sudan Geçme 100 cm

Kar›nalt› Yüksekli¤i 40 cm

Yüklü T›rmanma % 60

Yaklaflma Aç›s› 35 derece

Uzaklaflma Aç›s› 40 derece

OPS‹YONLAR

� ABS/ASR fren

� CTIS (merkezi lastik fliflirme sistemi)

� Run flat lastikler

� Kurtarma vinci

� Klima
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BMC 827 (6x4) uçak akaryak›t ikmal tankeri

BMC 235-16 P
(4x4) 5 ton

TTA
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Türk Savunma
Sanayisi’nde Bir Dev 
“Taktik Tekerlekli Araç Projesi”ndeki baflar›s› ile bir kez daha 
gündeme oturan BMC Sanayi ve Ticaret A.fi., 1964 y›l›nda ‹zmir’de
kurulmufltur. Yüzde 100 Türk sermayeli bir firma olan BMC, 
1989 y›l›ndan beri Çukurova Grubu bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. BMC, savunma sanayi ürünlerinin kalitesini
ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ve AQAP 2110 Endüstriyel 
Kalite Güvence Belgesi ile tescil ettirmifl; NATO standartlar›nda
üretim yapan kurulufl unvan›n› alm›flt›r. NAMSA (NATO ‹kmal 
ve Bak›m Ajans›) kaynak arflivinde yer alarak üye ülkelere sat›fl
yapan üreticiler listesine girmeyi de baflaran BMC; “NATO Gizli”
Gizlilik Dereceli Tesis Güvence Belgesi, “Milli Gizli” Gizlilik
Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi ve T.C. Milli Savunma Bakanl›¤›
taraf›ndan verilen “Kurulufl/Üretim ‹zin Belgesi”ni almaya hak
kazanm›flt›r. BMC; flasisi, gövdesi, motoru ve akslar› dahil 
olmak üzere, bir arac› oluflturan tüm aksamlar›n üretimini 
gerçeklefltirebilecek mühendislik bilgisine ve teknolojiye 
sahiptir. Ar-Ge çal›flmalar›na büyük önem veren firma,
tasar›m›ndan seri üretim aflamas›na kadar bir arac› kendi 
imkân ve kabiliyetleri ile gelifltirebilmektedir. Hâlihaz›rda 
240.000 m2 kapal› alanda üretim yapan BMC’nin yaklafl›k 
3200 çal›flan› bulunmaktad›r. Genifl bir ürün yelpazesine 
sahip olan firma, TSK d›fl›nda çok say›da yabanc› ülke silahl›
kuvvetleri için de üretim yapmaktad›r.

� BMC 832 (6x4) uçak 
akaryak›t ikmal tankeri
(20.000 lt / 2227 lt/dak
pompal›), alüminyum
tankl›,

� BMC 827 (6x4) akaryak›t
tafl›ma tankeri (20.000 lt),
alüminyum tankl›,

� BMC 827 (6x4) akaryak›t
tafl›ma tankeri (15.000 lt),
alüminyum tankl›,

� BMC 624 (6x2) su tankeri
(15.000 lt), paslanmaz
krom nikel malzeme,

� BMC 624 (6x2) kurtar›c›
araç (5 ton),

� BMC 235-16 (4x4) kapal›
tamirhane arac› (5 ton),

� BMC 235-16 (4x4) fielter
Tafl›y›c› Araç

� BMC 215-09 (4x4) Z›rhs›z
EOD Arac›

� BMC 827 (6x4) sabit 
platformlu konteyner 
tafl›y›c›,

� BMC 832 (6X2) Hidrolik
Platformlu Araç

� BMC 624 (6x2) seyyar 
banyo, çamafl›r, f›r›n için
sac kasal› uzun flasi 
araçlar› bulunmaktad›r.

Ayr›ca BMC, ürün yelpaze-
sinde yer alan çekici, kam-
yon, kamyonet, otobüs ve mi-
nibüsleri de askeri standart-
larda modifiye ederek, kulla-
n›c›ya maliyet etkin çözümler
sunabilmektedir. Uzun y›llar
sorunsuz hizmet verecek fle-
kilde tasarlanan bu araçlar,
sa¤laml›klar› ve bak›m / ida-
me masraflar›n›n düflüklü¤ü
ile dikkat çekmektedirler.
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Geliflen teknoloji ile
elektrikli ve elektronik
cihazlar›n günlük ha-

yat›m›z›n her safhas›nda yer-
lerini almas›, söz konusu ci-
hazlar›n faydalar›n›n yan› s›ra
yaratt›¤› tehlikeleri de günde-
me getirmektedir. Fark›nda
olduklar›m›z›n yan› s›ra ço-
¤umuzun hakk›nda bilgi sahi-
bi olmad›¤› ve hayati önem
tafl›yan teknolojik tehditler de
mevcuttur. Özellikle bilgisa-
yar kullan›c›lar›n›n dikkat et-
mesi gereken çok say›da gü-
venlik aç›¤› bulunmakta ve bu
paralelde ifllenen bilginin giz-
lilik seviyesine göre al›nmas›
gereken önlemler de çeflitli-
lik göstermektedir. Bu ön-
lemlerin bafl›nda, özellikle
son y›llarda fark›ndal›¤›n art-
maya bafllad›¤› TEMPEST ko-
rumas› gelmektedir.

TEMPEST Nedir?
Bütün elektrikli, elektronik
ve elektromekanik cihazlar,
do¤alar› gere¤i çal›flmalar›
s›ras›nda çevrelerine elek-
tromanyetik enerji yayarlar.
Bu yay›n›mlar›n bilinen iki
boyutu, canl›lar üzerine etki-
leri ve di¤er cihazlar üzerine
etkileridir. Canl›lar üzerinde-
ki etkiler biyomedikal dal›n›n
inceleme alan›na girerken,
di¤er cihazlar ile elektro-
manyetik etkileflim ise Elek-
tromanyetik Uyumluluk
(EMC) bafll›¤› alt›nda de¤er-
lendirilir. Elektrikli ve elek-
tronik teçhizattan yay›lan
elektromanyetik enerji, için-
de gizlilik dereceli bilgi bu-
lunduruyorsa, bu durum
“Bilgi Güvenli¤i” bafll›¤› al-
t›nda yer alan TEMPEST ko-
nusu içinde incelenir.
TEMPEST, s›kça san›ld›¤›
üzere bir k›saltma olmay›p,
gizlilik dereceli bilgi iflleyen

elektrikli ve elektronik teçhi-
zattan kaynaklanan “isten-
meyen” elektromanyetik
enerji yay›n›mlar› ile bu yay›-
n›mlar›n araflt›r›lmas›, ince-
lenmesi ve kontrol alt›na al›n-
mas›n› ifade eden bir terim-
dir. Bazen “bilgi içeren ka-
çaklar” ile efl anlaml› olarak
da kullan›l›r (TEMPEST Testi,
TEMPEST Araflt›rmas› gibi).

Türkiye’de TEMPEST
ve TÜB‹TAK UEKAE
‹lk olarak, 1950’li y›llar›n ba-
fl›nda ABD, bilgi iflleyen elek-
trikli teçhizat›n yayd›¤› elek-
tromanyetik enerjinin “çok
uzak noktalardan dahi” alg›-
lanabildi¤inin ve bu yay›n›m-

lar›n çözümlenerek cihazla-
r›n iflledi¤i bilginin deflifre
edilmesine olanak tan›d›¤›-
n›n, dolay›s›yla TEMPEST ko-
nusunun hayati önem tafl›d›-
¤›n›n fark›na varm›flt›r. Tür-
kiye’de ise, TEMPEST konu-
sunda çal›flmalar ilk olarak
1990’l› y›llarda, TÜB‹TAK 
UEKAE’de bafllam›flt›r.
Elektrikli cihazlardan yay›lan
“bilgi içeren kaçaklar”, elek-
trikli iletkenlik veya uzaysal
›fl›ma yollar›ndan birini veya
her ikisini beraber kullanabi-
lirler. Elektriksel iletkenlik
ile bilgi kaça¤› oluflmas› için
ideal yollar, cihaza ba¤l› olan
veya cihaz yak›n›nda bulunan
iletkenlerdir; güç hatt›, veri

hatlar› vb. Bilgi iflleyen bir ci-
haz›n güç hatt›na ulaflan yet-
kisiz kifli, bu cihaz›n içinde ifl-
lenen “bilgiye” de, kullan›c›-
n›n izni olmadan ulaflabilir.
Bu yoldan oluflabilecek ka-
çaklar için çözüm, “TEMPEST
özellikli filtreler” kullanmak-
t›r. TÜB‹TAK UEKAE uzun y›l-
lard›r, TEMPEST kaçaklar›na
karfl› kullan›lan iflaret ve güç
hatt› filtreleri gelifltirmekte-
dir. Bu filtreler özel olarak ci-
haz tipinde olabildi¤i gibi, ge-
nel tesisat tipinde gelifltiril-
mifl filtreler de mevcuttur ve
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
baflta olmak üzere birçok ka-
mu kurumu ve özel kuruluflta
kullan›lmaktad›r.
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TEMPEST Kaça¤›na Son! 
Yeni Nesil TEMPEST PC: 

miniTPC

Gizlilik dereceli bilginin ele geçirilmesi tehdidine 
karfl›l›k savunma tedbirleri al›nm›fl cihazlar›n bafl›nda 
hiç flüphesiz TEMPEST PC’ler gelmektedir. 2000’li y›llar›n
bafl›ndan itibaren TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde gelifltirilmekte
olan TEMPEST korumal› bilgisayarlarda; etkin TEMPEST 
korumas›n›n yan› s›ra zaman içinde tasar›m ön plana
ç›kar›larak tafl›ma ve kullan›m kolayl›¤› sa¤layan 
modellere geçifl yap›lm›flt›r.
Dr. Aysam AKSES* / aysam@uekae.tubitak.gov.tr
*Bafluzman Araflt›rmac›, TÜB‹TAK UEKAE
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Bilgi iflleyen bir cihaz›n iflle-
di¤i bilgiye ulaflman›n di¤er
bir yöntemi ise uygun anten
ve al›c›lar kullanarak “onlar-
ca metre uzaktan” cihaz›n
yayd›¤› elektromanyetik
enerjiyi yakalamak ve bunlar›
iflleyerek bilgiye ulaflmakt›r.
Uzaysal ›fl›ma ile oluflan bu
TEMPEST tehdidini ortadan
kald›rman›n en güvenilir yön-
temi ise “TEMPEST tedbiri
al›nm›fl cihazlar” kullanmak-
t›r. Cihazlar›n oluflturdu¤u
TEMPEST kaça¤›n›n düzeyi,
TEMPEST testleri ile belirle-
nir ve cihaz›n TEMPEST gü-
venilirli¤i NATO standard›
uyar›nca verilen seviyelere
göre de¤erlendirilir.
Ülkemizde, TSK ve kamu ku-
rumlar›n›n TEMPEST konu-
sundaki ihtiyaçlar›na cevap
vermek üzere yetkilendirilmifl
tek kurum olan TÜB‹TAK 
UEKAE, TEMPEST özellikli ki-
flisel bilgisayar, ekran, klavye,
fare, yaz›c› ve taray›c› gibi
ürünlere sahiptir. Ayr›ca TÜ-
B‹TAK UEKAE, kendi bünye-
sinde gelifltirdi¤i di¤er bilgi
güvenli¤i cihazlar›na da TEM-
PEST testi uygulamakta olup;
kurumlardan gelebilecek ta-
lepler do¤rultusunda da test,
dan›flmanl›k ve hatta cihaz ta-
sar›m hizmetleri vermektedir.

Neden Yerli Tasar›m?
Günümüz koflullar›nda bilgi-
nin güvenli¤i, kurumlardan
önce uluslar›n gündeminde
olup; ülkeler, özellikle sa-
vunma sanayisi gibi stratejik
alanlarda yerli tasar›m ve
üretime önem vermekte, bu
sayede güvenlik anlam›nda
üst seviyede önlem almakta-
d›rlar. Bu ba¤lamda, TEM-
PEST korumal› cihazlar›n
yurt içinde üretilmesi flüphe-
siz büyük önem tafl›makta-
d›r. Söz konusu cihazlar›n ül-
ke içinde tasarlanmakta ve
üretilmekte olmas›, güvenlik
konusundaki hassasiyeti
karfl›lamakla birlikte, yerel
ekonomiye olan katk›s› da ol-
dukça yüksektir.

Yeni Nesil 
TEMPEST PC
TÜB‹TAK UEKAE’nin EMC /
TEMPEST Test Merkezi
(ETTM) taraf›ndan tasarlan›p
gelifltirilmifl olan yeni nesil
TEMPEST PC ya da di¤er
ad›yla miniTPC, ifllevi ve gü-
venilirli¤inin yan›nda fl›k ve
ergonomik tasar›m›yla da
dikkat çekmektedir. NATO
cihaz TEMPEST standartla-
r›ndan en a¤›r flartlara sahip
olan AMSG 720B limitlerinin

alt›nda yay›n›ma sahiptir
ve bu doküman›n yeri-
ni alan SDIP-27 stan-
dard›na göre Level A
(Seviye A) bir cihazd›r.
Bu özellik, cihaz›n
TEMPEST aç›s›ndan
“her tür ortamda” da-
ha az tesisat kural›na
ihtiyaç duyarak “Çok
Gizli” gizlilik derece-
sine kadar bilgi iflle-
yebilmesine olanak

verir.

TEMPEST korumal› cihazlar,
az say›da ülkede (ABD, ‹ngil-
tere, Kanada vb.) gelifltiril-
mekte olup; TÜB‹TAK 
UEKAE’nin gelifltirmifl oldu-
¤u miniTPC, özellikle küçük
boyutlar› ve kolay tesis edil-
mesi ile ön plana ç›kmakta-
d›r. Mini-ITX anakart tabanl›
olarak tasarlanan cihaz,
üzerinde bulundurdu¤u çok
çeflitli girifl-ç›k›fl ba¤lant›lar›
ile her yerde kullan›m›
mümkün k›lmaktad›r. Bu
teknoloji, düflük enerji tüke-
timinin yan›nda yerden de
tasarruf sa¤lanmas›na ve
hafif yap›s›yla kolayca tafl›-
nabilmesine olanak ver-
mektedir. Donan›m özellik-
leri güncel teknolojide olan
miniTPC, masaüstünde kul-
lan›lacak olmas› nedeniyle
benzer ürünlere göre fl›k ve
zarif tasarlanm›flt›r. Bilgi
güvenli¤i gere¤i, cihazda ifl-
lem yap›lm›yorken bilgi içe-
ren sabit disk güvenlikli bir
yerde korunmak üzere ko-
layca sökülebilir ve küçük
boyutuyla tafl›nabilir yap›da
üretilmifltir. Cihaz, kullan›-
laca¤› ortam›n gerektirdi¤i
flekilde dikey veya yatay te-
sis edilebilmektedir.
TEMPEST tedbiri al›nm›fl
olan miniTPC’den do¤rudan
uzaysal ›fl›ma yoluyla TEM-
PEST kaça¤› riski bulunma-
d›¤› gibi, yap›s›nda bulundur-
du¤u filtreler ve özel kon-
nektörler sayesinde iletken-
lik yoluyla da kaça¤a izin ve-
rilmemektedir.
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S‹STEM VE GENEL ÖZELL‹KLER
‹fllemci: Intel Core 2 Duo, T8100, 2,1

GHz, Dual Core Mobile
Chipset:  GME965 G Chipset
Sistem Belle¤i: 2 GB (4 GB’a kadar

artt›r›labilir ), DDR2, 667 MHz
Grafik: Intel GME965 Entegre 

GMA X3100 3D Grafik
Ses: Entegre Hoparlör

D‹SKLER
Optik Sürücü: DVD-RW, Slot-in, Slim
Sabit Disk: 2,5”, S-ATA 250 GB, 

5400 RPM, 8 MB,
Sökülebilir

I/O PORTLARI 
� Klavye-Fare x 1
� Seri Port (9 pin) x 1
� Paralel Port (25 pin) x 1
� USB 2.0 x 4 (2 adet ön 2 adet arka)
� VGA (15 pin) x 1

KART ÜZER‹NDE  
� 32-bit PCI x 1
� Mini PCI-E x 1
� PCI Express 16 x 1 

A⁄
10/100/1000 Mb/s ethernet, RJ45 konnektör

DESTEKLENEN ‹fiLET‹M S‹STEMLER‹
� Linux
� Windows XP, Vista

F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Boyutlar: 260 mm x 135 mm x 345 mm
A¤›rl›k: 5,85 kg (yaklafl›k)

GÜÇ BESLEME
Girifl Gerilimi: 100 - 240 VAC
Frekans: 50-60 Hz
Azami Güç: 60 W

ÇALIfiMA ORTAMI
Çal›flma s›cakl›¤›: 10°C – 40°C 
Bekleme s›cakl›¤›: -20°C – 60°C
Nem: %10 - %90
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MSB Müsteflar› Korg.
Ahmet Turmufl,
müsteflar yard›mc›-

lar›, daire baflkanlar›, MSB
çal›flanlar›, MSB Bilgi Siste-
mi’nin donan›m, iletiflim or-
tam›, güvenlik ve e-Devlet ile
ilgili bölümlerini temin ve te-
sis eden firmalar›n üst düzey
temsilcileri ve ALTAY YAZI-
LIM personelinin kat›ld›¤›
aç›l›fl töreninde bir konuflma
yapan Bakan Gönül;
“MSB’nin vizyonu do¤rultu-
sunda, sürekli olarak mü-
kemmeli arayan bir anlay›fl-
la, üretilen bilgi ve sunulan
hizmetlere sürat, do¤ruluk
ve kalite; ayr›ca, bu bilgilerin
gerek Bakanl›k bünyesinde,
gerekse ilgili kurum ve va-
tandaflla güvenli ve etkin
paylafl›m›n› sa¤layan bu pro-
jeyle, ülke olarak sab›r ve
hasretle tesis etmeye çal›flt›-
¤›m›z e-Devlet yap›s›na bir
ad›m daha yaklaflm›fl olma-
n›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.
Gerek yurt içi gerekse yurt
d›fl›ndaki vatandafllar›m›za
ve ilgili kurumlar›m›za sa¤-
lanacak olan e-Askerlik hiz-
meti; Türk Silahl› Kuvvetle-

ri’mizle ve kurumlar›m›zla
paylaflaca¤›m›z e-Seferber-
lik hizmeti ve e-‹mzaya daya-
l› olarak kurumlar aras› ev-
rak ak›fl›, proje kapsam›nda

sa¤lanacak olan imkân ve
kabiliyetlerin bir k›sm›d›r”
dedi.
Bakan Gönül konuflmas›n›n
devam›nda; “Di¤er taraftan,

bu tür projelerin hem tekno-
lojik geliflmelerin yak›ndan
takibiyle gelifltirilmesi zaru-
retinin, hem de uygulanmak-
ta olan mevzuat› e-Devlet
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ALTAY YAZILIM taraf›ndan gelifltirilen Millî Savunma Bakanl›¤›
(MSB) Bilgi Sistemi, 5 A¤ustos 2009 tarihinde düzenlenen bir
törenle Milli Savunma Bakan› M. Vecdi GÖNÜL taraf›ndan 
kullan›ma aç›ld›. MSB’nin asker alma, seferberlik, personel,
maafl ve evrak yönetim faaliyetlerinin; MSB Karargâh›’n›n 
yan› s›ra tüm Türkiye’ye yay›lm›fl olan 20 Asker Alma Bölge
Baflkanl›¤›, 528 Askerlik fiubesi ve di¤er tüm MSB ba¤l›s› taflra
teflkilat› kurulufllarda, güvenli bir genifl alan a¤› (MSB A¤›)
üzerinden otomasyonunu sa¤layan sistemin yaz›l›m›, 
TÜB‹TAK taraf›ndan tamamen millî imkânlarla gelifltirilen
PARDUS iflletim sistemi üzerinde çal›flacak.
Birol YÜRÜTEN* / yuruten@altay.com.tr

*Üretim ve Operasyon K›s›m Müdürü, ALTAY YAZILIM

MSB Bilgi Sistemi
Kullan›ma Aç›ld›
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anlay›fl›na uygun olarak yeni-
den tanzim etme gere¤inin
bilincindeyiz. Bu kapsamdaki
faaliyetlerimiz de fas›las›z
olarak devam edecektir. Sis-
temin daha çok kullan›c›lara
ve birimlere, daha modern,
esnek bir yap›yla ve mümkün
oldu¤unca millî kaynaklar›
kullanarak ulaflt›r›lmas› te-
mel hedefimiz olacakt›r.
MSB Bilgi Sistemi’nin gerek
gerçeklefltirilme safhas›nda,
gerekse tüm yaflam döngüsü
boyunca, MSB içinde teknik
ve idari ekiplerden oluflan bir
organizasyonla yürütülmesi
de takdire flayan olacak ve
ayn› zamanda birçok kuruma
örnek olacak bir husustur”
fleklinde konufltu.

‹lk PARDUS 
Kullan›c›s› MSB Oldu
MSB ile ALTAY YAZILIM ara-
s›nda 28 Kas›m 2006 tarihin-
de imzalanan sözleflme ile
gelifltirme çal›flmalar› baflla-
t›lan MSB Bilgi Sistemi saye-
sinde, MSB karargâh› ve
ba¤l›lar› ile askerlik bölge ve
flubeleri geleneksel yap›dan
kurtularak modern bir yap›ya
kavufltu¤u gibi teknolojiden
istifade edilmesiyle ifllemler
de oldukça çabuklaflacak.
Sistem ayr›ca, kanun, yönet-
melik, yönerge ve komutan-
l›k emirleri do¤rultusunda,
kaliteli ve adaletli asker alma
hizmeti verilmesi, seferber-
lik faaliyetlerinin icra edil-
mesi ve MSB teflkilât›n›n
personel, maafl, elektronik
belge yönetimi ve benzeri fa-
aliyetlerini etkin bir flekilde
yürütülmesine de olanak ta-
n›yacak.
Güncel teknolojiye sahip, za-
man ve parasal tasarruf sa¤-
layan, vatandafla herhangi bir
askerlik flubesinden ve ‹nter-
net vas›tas›yla k›sa zamanda
hizmet vermeyi amaçlayan ve
merkezi veritaban›na sahip
bir bilgi sistemi uygulamas›
olan MSB Bilgi Sistemi mo-
düllerinin, MSB kurumsal a¤›
(MSB A¤›) ve e-Devlet Kap›s›
üzerinden çal›flan sistem mi-
marisi yukar›dad›r.

Gelifltirilmesinde JAVA
programlama lisan› ve J2EE
teknolojisi (Spring, Hiberna-
te, JSF/ADF) kullan›lan
MSB Bilgi Sistemi yaz›l›m›;
iflletim sistemi, veri taban›
yönetim sistemi ve uygula-
ma sunumcu yaz›l›m›ndan
ba¤›ms›z çal›flacak flekilde
tasarlanm›flt›r. Böylece
MSB, ülke genelinde 
PARDUS iflletim sistemini
genifl bir flekilde kullanan
ilk kurum olmufltur.
MBS Bilgi Sistemi’nin yaz›l›-
m›n› gelifltirme çal›flmala-
r›nda, NATO AQAP-160 Yaz›-
l›m Kalite Sa¤lama Stan-
dard› esas al›nm›fl ve fielale
metodu uygulanm›flt›r.
AQAP-160 gereksinimleri
kapsam›ndaki tüm dokü-
mantasyon eksiksiz olarak
haz›rlanm›fl ve teslim edil-
mifltir. Gelifltirme araçlar›
olarak IBM Rational Sistem
Mühendisli¤i ürünleri,
ORACLE/BEA Work-
shop/Eclipse uygulama ge-
lifltirme ortam› ile Weblogic
Uygulama Sunumcu Yaz›l›-
m› ve ORACLE 10G Veri Ta-
ban› Yönetim Sistemi kulla-
n›lm›flt›r.
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
bilgi sistemleri ile enteg-

rasyon, güvenli TSK A¤›
üzerinden, veri taban› düze-
yinde yap›lmaktad›r. ‹lgili
di¤er bakanl›klar ve kamu
kurulufllar› ile entegrasyon
ve vatandafl odakl› uygula-
malar, Devlet Planlama
Teflkilat› (DPT) koordinas-
yonunda haz›rlanan e-Dev-
let Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Plan› çerçevesin-
de, WEB servisleri arac›l›-
¤›yla gerçeklefltirilmifltir.
Bu kapsamda, MSB Bilgi
Sistemi, en büyük boyutlu
ve tüm Türkiye’ye yayg›n-
laflt›r›lm›fl e-Devlet uygula-
mas›d›r.
Aç›k mimari yap›ya ve Model-
View-Controller (Model 2) ta-
sar›m desenine göre tasar-
lanm›fl olan yaz›l›m, toplam 8
adet alt sistemden (CSCI –
Computer Software Configu-
ration Item) oluflmaktad›r.
Bu alt sistemler afla¤›da s›-
ralanm›flt›r:
� Asker alma ifllemleri,
� Seferberlik ifllemleri,
� Personel ifllemleri,
� Evrak ifllemleri,
� Yoklama ve vukuat tekmili

ifllemleri,
� Maafl ve özlük haklar›,
� Brifing ifllemleri,
� Merkezi ifllemler.

Asker Alma 
‹fllemleri Alt Sistemi
Yükümlülerin, askerlik ça-
¤›na girmesinden terhisine
kadar süren zaman içerisin-
de ilgili kanun ve yönetme-
likler do¤rultusunda yürü-
tülen;
� Yükümlü bilgilerinin 

tespiti,
� ‹lk yoklama,
� Son yoklama,
� Sa¤l›k ifllemleri,
� Erteleme,
� Muafiyet,
� S›n›fland›rma,
� Celp ve sevk,
� Muvazzafl›k ifllemleri,
� Terhis,
� Dövizle/Bedelli askerlik

ifllemleri, 
Asker Alma ‹fllemleri Alt

Sistemi kullan›larak, elek-
tronik ortamda gerçekleflti-
rilmektedir. Ayr›ca, afla¤›da-
ki destek hizmetleri de bu alt
sistem kapsam›nda yürütül-
mektedir:
� Maliye ifllemleri,
� ‹nflaat onar›m ifllemleri,
� Plan koordinasyon 

ifllemleri,
� Lojistik idari ifllemler,
� Malzeme ifllemleri,
� Madalya ifllemleri,
� Teftifl ifllemleri.
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Asker Alma ‹fllemleri Alt Sis-
temi; MSB Asker Alma Daire
Baflkanl›¤› (ASAL) teflkilât›n›n
da¤›t›k veritaban› yap›s›nda
çal›flan mevcut sistemini,
WEB tabanl› ve çevrimiçi
(Online) çal›flan merkezi bir
yap›ya kavuflturmufltur.
Böylece; MSB Karargâh› ile
528’i Askerlik fiubesi, 20’si
Asker Alma Bölge Baflkanl›¤›
olmak üzere, MSB teflkilat›-
na ba¤l› toplam 565 bina ve
6000 personelin çevrimiçi
olarak birbiriyle ba¤lant›s›n›
sa¤lam›flt›r.
Yürürlükte bulunan mevzuat
çerçevesinde, baflta MERN‹S
olmak üzere, ilgili bütün ka-
mu kurum ve kurulufllar›,
Genelkurmay Baflkanl›¤› ve
kuvvet komutanl›klar›yla en-
tegrasyon sa¤lanm›fl olup
tüm bu kurulufllarla veri al›fl-
verifli ‹nternet ya da TSK-A¤›

üzerinden çevrimiçi yap›l-
maktad›r.
Bu kapsamda:
� Asker alma faaliyetlerinin

tüm safhalar›nda ifllem 
ve dosyalama elektronik
ortamda yap›labilmektedir.

� Vatandafllar›m›za her 
askerlik flubesinden 
an›nda hizmet verilebilme
ve ifllemlerinin bir defada
ve süratle tamamlanabilme
imkân› vard›r.

� Vatandafllar›m›za askerlik
baflvuru ve ilk yoklama
ifllemlerinin ‹nternet’ten
yapabilme imkân› 
sa¤lanm›flt›r. Yükümlülere
çeflitli iletiflim kanallar›
(SMS, E-Posta, vs.) ile 
duyuru bilgisi 
gönderilmesi sa¤lanm›flt›r.

� Kamu kurum ve 
kurulufllar›yla elektronik
ortamda veri paylafl›m›

sa¤lanm›fl olup, bu 
kapsamda daha önce
posta yoluyla yap›lan 
afla¤›daki ifllemleri 
elektronik ortamda 
gerçeklefltirme imkân›na
kavuflulmufltur.

� Yaklafl›k 200.000 ö¤renci
için tüm ö¤retim
kurumlar›ndan 528 
askerlik flubesine ö¤renci
durum belgelerinin 
iletilmesi,

� Yaklafl›k 67.000 yüksek 
lisans, doktora ö¤rencisi
için yüksek ö¤retim 
kurumlar›ndan 20 Asker
Alma Bölge Baflkanl›¤›’na
erteleme teklif belgelerinin
iletilmesi,

� Yaklafl›k 2000 kamu 
çal›flan› için bakanl›k 
ve kamu kurum 
kurulufllar›ndan ASAL’a
erteleme teklif belgelerinin

gönderilmesi,
� Yaklafl›k 1500 sporcu için

Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü ile özerk 
federasyonlardan ASAL’a
erteleme teklif belgelerin
iletilmesi elektronik 
ortamda yap›lmakta, 
bu kurulufllar›n isteklerine
yap›lan ifllemlerin 
sonuçlar› yine elektronik
olarak gönderen makama
iletilmektedir.

Seferberlik 
‹fllemleri Alt Sistemi
Seferberlik ‹fllemleri Alt Sis-
temi, yürürlükte olan mev-
zuata göre ülke ve millet ola-
rak devletin tüm güç ve kay-
naklar›n›n, baflta askeri güç
olmak üzere, savafl›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacak flekilde
haz›rlanmas›, toplanmas›,
tertiplenmesi ve kullan›lma-
s›na iliflkin bütün seferberlik
faaliyetlerinin elektronik or-
tamda uygulanmas›n› sa¤la-
maktad›r. Bu amac› gerçek-
lefltirmek üzere, afla¤›daki
bakanl›klar, kamu kurum ve
kurulufllar›yla tam entegras-
yon sa¤lanm›flt›r.
TSK’n›n görev alan› d›fl›nda
kalan seferberlik faaliyetleri-
ne yönelik olarak, Milli Gü-
venlik Kurulu Genel Sekre-
terli¤i ile entegrasyon sa¤-
lanm›fl olup, kaynak, ihtiyaç
ve tahsis bilgileri paylafl›l-
maktad›r.
Kayna¤› tespit etmek, kayna-
¤›n ihtiyaca tahsisini ve sefer
görevlendirmelerini yapmak,
sefer görev emrinin tebli¤ ifl-

ANAL‹Z
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lemlerinin takip ve koordine
edilmesini sa¤lamak üzere,
personel ve lojistik seferber-
li¤ine yönelik olarak, afla¤›-
daki ifllemler Seferberlik ‹fl-
lemleri Alt Sistemi kullan›la-
rak, elektronik ortamda ger-
çeklefltirilmektedir.
Personel seferberli¤i kapsa-
m›nda;
� Kaynak tespiti,
� ‹htiyaç tespiti,
� Sefer görev emri verilmesi,

kald›r›lmas› ve tebli¤i,
� Kamu kurum ve 

kurulufllar› yedek 
personel erteleme 
faaliyetleri

� Yedek personel yedeklik
yoklamas› ifllemleri, 

� ‹nsan gücü planlamas›.
Lojistik seferberli¤i kapsa-
m›nda ise:
� Kara, deniz, hava nakil

araçlar› için kaynak 
tespiti, ihtiyaç tespiti, 
tahsis, tebli¤ ifllemleri,

� Özel nakliye firmalar› için
kaynak tespiti, ihtiyaç 
tespiti, ilgili bakanl›kça
tahsis, tebli¤ ve sözleflme
ifllemleri,

� ‹fl makineleri için kaynak 
tespiti, ihtiyaç tespiti, 
tahsis, tebli¤ ifllemleri,

� ‹nflaat firmalar› için 
kaynak tespiti, ihtiyaç 
tespiti, ilgili bakanl›kça
tahsis, tebli¤ ve sözleflme
ifllemleri,

� Mal ve hizmet için kaynak
tespiti, ihtiyaç tespiti, ilgili

bakanl›kça tahsis, tebli¤
ve sözleflme ifllemleri,

� Harp sanayisi için kaynak
tespiti, ihtiyaç tespiti, ilgili
bakanl›kça tahsis, tebli¤
ve sözleflme ifllemleri.

Ayr›ca, seferberlik tatbikatla-
r›n›n planlanmas› ve uygu-
lanmas› faaliyetleri de Se-
ferberlik ‹fllemleri Alt Siste-
mi kullan›larak yürütül-
mektedir.

Personel ‹fllemleri
Alt Sistemi
MSB karargâh› ve ba¤l› bi-
rimlerinde görevli su-
bay/astsubay, sivil memur,
iflçi ve er/erbafl statüsünde-
ki personelin kendisi ve
bakmakla yükümlü oldu¤u
yak›nlar›na ait foto¤raflar›
dahil tüm bilgilerin kayde-
dilmesi, sorgulanmas› ve
raporlar›n oluflturulmas›
sa¤lanm›flt›r. Her safhada
personelle ilgili yap›lmas›
gereken yaz›flmalar ve öz-
lük haklar›na iliflkin ifllem-
ler program taraf›ndan yeri-
ne getirilmektedir.

Evrak ‹fllemleri 
Alt Sistemi
Evrak ‹fllemleri Alt Sistemi
ile MSB Karargâh› ve ba¤l›
birliklerindeki evrak kay›t,
evrak takip/dolafl›m ve evrak
haz›rlama ifllemlerinin ka¤›t-
s›z ortamda, 2008/16 say›l›
Baflbakanl›k Genelgesi, TSE
13298 standard› ve askeri ya-

z›flma kurallar›na uygun ola-
rak yap›lmas›, raporlar›n
oluflturulmas› sa¤lanmakta-
d›r. MSB Bilgi Sistemi, 5070
say›l› Elektronik ‹mza Kanu-
nu ve ilgili mevzuata uygun
olarak elektronik imza olufl-
turma ve do¤rulama özelli¤i-
ne sahiptir.
MSB Bilgi Sistemi ile TSK
bünyesindeki di¤er doküman
yönetim sistemlerinin enteg-
rasyonuna yönelik çal›flma-
lar devam etmektedir.

Yoklama ve Vukuat
Tekmili ‹fllemleri
Alt Sistemi
Yoklama ve Vukuat Tekmili
Alt Sistemi, Personel ‹fllem-
leri Alt Sistemi ile bütünleflik
olarak, MSB Karargâh› ve
ba¤l› birliklerindeki yoklama
ve vukuat tekmili ifllemleri-
nin yap›lmas›n›, raporlar›n
oluflturulmas›n› ve bu rapor-
lar›n tüm Türkiye genelinde
ve en uç noktadaki MSB ba¤-
l›s›ndan, karargâha elektro-
nik ortamda h›zla ulaflt›r›l-
mas›n› sa¤lamaktad›r.

Maafl ve Özlük 
Haklar› Alt Sistemi
Maafl ve Özlük Haklar› Alt
Sistemi, Personel ‹fllemleri
Alt Sistemi ile bütünleflik
olarak, MSB Karargâh› ve
ba¤l› birliklerindeki maafl ifl-
lemlerinin yap›lmas›n›, ra-
porlar›n oluflturulmas›n›
sa¤lamaktad›r. Alt sistem

kapsam›nda, subay/astsu-
bay, sivil memur, iflçi, er/er-
bafl maafllar› ve özlük hakla-
r›na iliflkin ifllemler ilgili ka-
nun ve yönetmeliklere uygun
olarak yürütülmektedir.
Brifing ‹fllemleri Alt Sistemi
Brifing Alt Sistemi kapsa-
m›nda, MSB Karargâh› ve
ba¤l› birliklerinde elektronik
ortamda brifing haz›rlanma-
s›, sunum yap›lmas›, haz›rla-
nan sunumlar›n saklanmas›,
paylafl›lmas› ve bu faaliyetle-
re iliflkin raporlar›n olufltu-
rulmas› sa¤lanmaktad›r.

Merkezi ‹fllemler
Alt Sistemi
Tüm alt sistemler taraf›ndan
ortak olarak kullan›lan yetki-
lendirme, do¤rulama, otu-
rum yönetimi ve günlük tut-
ma mekanizmalar›n› içeren
alt sistemdir. Sistem, de¤iflik
kullan›c› gruplar›na göre rol
bazl› yetkilendirme ve tek
oturum açma özelliklerine
sahiptir. Kullan›c›lar taraf›n-
dan gerçeklefltirilen sorgu-
lama, ekleme, düzeltme ve
silme ifllemlerinin günlük
kay›tlar› da bu alt sistem ta-
raf›ndan tutulmaktad›r.
fiifre yönetimi ve do¤rulama
ifllemi, TSK/MSB MEBS gü-
venli¤i yönerge ve emirlerine
uygun olarak gerçeklefltiril-
mektedir.
MSB Bilgi Sistemi’nin hiz-
mete girmesiyle; MSB’nin
asker alma, seferberlik,
personel, evrak yönetim ifl-
lem ve süreçleri etkin bir
otomasyon uygulamas› kap-
sam›na al›nm›fl ve tüm Tür-
kiye’yi kapsayacak flekilde,
iki güvenli genifl alan a¤›
(TSK-net ve MSB-net) ve ‹n-
ternet üzerinden TSK, sivil
kurum ve kurulufllar ile va-
tandafllara hizmet sunan ve
flu an için en genifl kapsam-
l› e-Devlet uygulamas› kul-
lan›ma aç›lm›flt›r. Bu proje
bir baflar› öyküsüdür ve
benzer baflar›lara halen
planlanm›fl veya sürdürül-
mekte olan di¤er e-Devlet
projelerinde de ulafl›lmas›
en büyük temennimizdir.
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Yüksek Askerî fiûra; 4 A¤ustos 2009 tarihinde tamamlanan

A¤ustos ay› ola¤an toplant›s›nda, Türk Silahl› Kuvvetleri’nde

görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye 

yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi 

bir y›l uzat›lacaklar›n durumlar›n› görüflerek karara ba¤lad›.

30 A¤ustos 2009 tarihinden geçerli olmak üzere; 34 general ve amiral 

bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralli¤e yükseltildi. 54 general

ve amiralin görev süreleri de bir y›l uzat›ld›. Ayr›ca, tutum ve davran›fllar›

ile irticai görüflleri benimsedi¤i, bu gibi faaliyetlerde bulundu¤u anlafl›lan 

3 personelin de Türk Silahl› Kuvvetleri’nden ayr›lmas›na oy çoklu¤uyla

karar verildi.

YAfi 2009 ve TSK’n›n 
Yeni Komuta Kademesi
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Oramiral
Eflref U¤ur Y‹⁄‹T

Oramiral Eflref U¤ur Yi¤it 1945 y›l›nda Çorum’da
do¤mufltur. 1964 y›l›nda Deniz Harp Okulu’ndan
mezun olmufl, 2 y›l subay olarak ö¤renime devam
ederek 1966 y›l›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’nda fiilen göreve bafllam›flt›r.
1975 y›l›na kadar Deniz Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli
gemilerde branfl subayl›¤› ve bölüm amirli¤i ya-
pan Oramiral Yi¤it, 1977 y›l›nda Deniz Harp Akade-

misi’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; Deniz Kuvvetleri Harekât Bafl-
kanl›¤› Plan Teflkilat Daire K›s›m Amirli¤i, May›n Filosu Harekât fiube Müdürlü¤ü, TCG
Muavenet 2’nci Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤› Teflkilat fiube Müdür-
lü¤ü, Napoli/‹talya’da Güney Bölge Müttefik Deniz Kuvvetleri (NAVSOUTH) Harekât Plan
Subayl›¤›, TCG Yücetepe Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤› Plan ve Tefl-
kilat fiube Müdürlü¤ü, Harp Filosu Kurmay Baflkanl›¤›, 2’nci Muhrip Filotillas› Komo-
dorlu¤u, Donanma Komutanl›¤› Harekât Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1992 y›l›nda tu¤amiralli¤e terfi etmifltir. Tu¤amiral rütbesi ile Deniz Harp Okulu Komutanl›-
¤›, Napoli/‹talya’da Güney Bölge Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (NAVSOUTH) Plan
Prensipler Baflkanl›¤› ve Çanakkale Bo¤az Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 1997 y›l›n-
da tümamiralli¤e terfi etmifltir. Tümamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Lojistik
Baflkanl›¤›, May›n Filosu Komutanl›¤› ve Deniz Kuvvetleri Denetleme ve De¤erlendirme Bafl-
kanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2002 y›l›nda koramiralli¤e terfi etmifltir. Koramiral rütbesi ile
Deniz Kuvvetleri Denetleme ve De¤erlendirme Baflkanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Kur-
may Baflkanl›¤› ve Kuzey Deniz Saha Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra 2007 y›-
l›nda oramiralli¤e terfi etmifltir. Oramiral rütbesi ile Donanma Komutanl›¤› görevini yürüt-
müfl, 2009 y›l›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan P›nar Yi¤it ile evli olan Oramiral Eflref U¤ur Yi¤it’in iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Hasan AKSAY

Orgeneral Hasan Aksay, 1947 y›l›nda Ödemifl/‹z-
mir’de do¤mufltur. 1967 y›l›nda Hava Harp Oku-
lu’ndan, 1968 y›l›nda Uçufl Okulu’ndan mezun ol-
mufltur. 
1974 y›l›nda K›br›s Bar›fl Harekât›’na kat›lan ve
1979 y›l›na kadar Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli
birliklerde taktik av ve keflif pilotlu¤u yapan Or-
general Aksay, 1981 y›l›nda Hava Harp Akademi-

si’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 4’üncü Ana Jet Üs 141’inci Fi-
lo’da e¤itim subayl›¤›, harekât subayl›¤› ve filo komutanl›¤›, Hava Kuvvetleri Genel
Sekreterli¤i’nde Koordinasyon fiube Harekât Subayl›¤› ve Koordinasyon fiube Müdürlü-
¤ü, Ottowa Askerî Atafleli¤i, 6’nc› Ana Jet Üs Komutanl›¤›’nda Kontrol Heyet Baflkanl›-
¤› ile Harekât Komutanl›¤› ve 2’nci Taktik Hava Kuvvet Harekât Baflkanl›¤› görevlerini
yürütmüfl, Bosna-Hersek’te NATO ‹ttifak› bünyesinde icra edilen bar›fl› koruma harekâ-
t› kapsam›nda 162’nci Hava Birlik Komutan› olarak görev yapm›flt›r.
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 8’inci Ana Jet Üs Komu-
tanl›¤› ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulun-
mufl, 1998 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 1’inci Taktik Ha-
va Kuvvet Komutan Yard›mc›l›¤› ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Harekât Baflkanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfl, 2002 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile Hava
E¤itim Komutanl›¤›, 1’inci Hava Kuvveti ve 6’nc› Birlefltirilmifl Hava Harekât Merkezi (CA-
OC) Komutanl›¤›, Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› De¤erlendirme ve Denetleme Baflkanl›¤›
ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 2007
y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutanl›¤›
görevini yürütmüfl, 2009 y›l›nda Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan ‹clal Aksay ile evli olan Orgeneral Hasan Aksay’›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Hasan I⁄SIZ

Orgeneral Hasan I¤s›z, 1946 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. 1966 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan,
1967 y›l›nda ‹stihkâm Okulu’ndan mezun ol-
mufltur.
1974 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m komutanl›¤› yapan
Orgeneral I¤s›z, 1976 y›l›nda Kara Harp Akademi-
si’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay

olarak Kara Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, Brüksel/Belçika’da Uluslararas› Askerî
Karargâh› (IMS) Plan Prensipler Dairesi’nde plan subayl›¤›, Genelkurmay Personel Da-
iresi’nde general-amiral flube proje subayl›¤› ve flube müdürlü¤ü ile Cumhurbaflkanl›-
¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1993 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin
Daire Baflkanl›¤› ve 16’nc› Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 1997 y›l›n-
da tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayifl Komutan Yar-
d›mc›l›¤›, Kara Kuvvetleri Personel Baflkanl›¤› ve Mons/Belçika’da Millî Askerî Temsil
Heyeti (NMR) Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2001 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifl-
tir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Baflkanl›¤›, 5’inci Kolordu Komutan-
l›¤› ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 2006 y›l›n-
da orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Komutanl›¤› ve Genel-
kurmay 2’nci Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2009 y›l›nda 1'inci Ordu Komutanl›¤› gö-
revine atanm›flt›r.
Bayan Ayfle I¤s›z ile evli olan Orgeneral Hasan I¤s›z’›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Aslan GÜNER

Orgeneral Aslan Güner, 1948 y›l›nda Trabzon/Ak-
çaabat’ta do¤mufltur. 1967 y›l›nda Kara Harp
Okulu’ndan, 1968 y›l›nda Topçu ve Füze Oku-
lu’ndan mezun olmufltur.
1976 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri’ne ba¤l› çe-
flitli birliklerde batarya subayl›¤›, tak›m ve ba-
tarya komutanl›¤› yapan Orgeneral Güner, 1978
y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun ol-

mufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 4’üncü Kolordu Komutanl›¤›’nda karargâh su-
bayl›¤›, 28’inci Motorlu Piyade Tümen Lojistik fiube Müdürlü¤ü, Kara Harp Akade-
misi’nde ö¤retim üyeli¤i, Napoli/‹talya’da Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (AFSOUTH) Plan Prensipler Baflkanl›¤›’nda karargâh subayl›¤›, Kara Kuvvet-
leri Komutanl›¤› Tayin Daire Kurmay fiube Müdürlü¤ü, Cumhurbaflkan› Baflyaverli-
¤i ve Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 51’inci Piyade Tugay
Komutanl›¤›, Genelkurmay Silahlanma ve Savunma Araflt›rma Daire Baflkanl›¤› ve Ge-
nelkurmay E¤itim ve Teflkilat Daire Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2000 y›l›nda tüm-
generalli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterli¤i ve
Z›rhl› Birlikler Okulu ve E¤itim Tümen Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda
korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay ‹stihbarat Baflkanl›¤›
ve 4’üncü Kolordu Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 2008 y›l›nda orgene-
ralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Bafl-
kanl›¤› görevini yürütmüfl, 2009 y›l›nda Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤› görevine atan-
m›flt›r.
Bayan ‹nci Güner ile evli olan Orgeneral Aslan Güner’in iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.
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Korgeneral
Bekir KALYONCU

Korgeneral Bekir Kalyoncu 1950 y›l›nda Sar›-
yer/‹stanbul’da do¤mufltur. 1972 y›l›nda Kara
Harp Okulu’ndan, 1973 y›l›nda Muhabere Oku-
lu’ndan mezun olmufltur.
1979 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli
birliklerde tak›m komutanl›¤›, mal saymanl›¤› ve
ikmal subayl›¤› yapan Korgeneral Kalyoncu, 1981
y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl,

ard›ndan kurmay subay olarak; Kara Harp Okulu’nda Ö¤renci Bölük Komutanl›¤›, Kara
Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, 9’uncu Piyade Tümen Harekât ve E¤itim fiube Müdür-
lü¤ü, Brüksel/Belçika’da Uluslararas› Askerî Karargâh (IMS) Plan Prensipler Baflkan-
l›¤› Strateji Plan fiube Karargâh Subayl›¤›, 3’üncü Ordu Harekât Baflkanl›¤› Plan ve Ha-
rekât fiubesi’nde plan subayl›¤› ve flube müdürlü¤ü, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet
Plan Daire Baflkanl›¤› NATO Strateji fiube Müdürlü¤ü ve Kara Harp Okulu Ö¤renci Alay
Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Genelkurmay
Elektronik Sistemler Komutanl›¤› ve Mons/Belçika’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri
Yüksek Karargâh› (SHAPE) Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulunmufl,
2001 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay
Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› ve Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okulu ve
E¤itim Merkez Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2005 y›l›nda korgeneralli¤e terfi
etmifltir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât Baflkanl›¤› ve 7’nci Kolordu
Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2009 tarihinden geçerli
olarak orgeneralli¤e terfi etmifl ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›
görevine atanm›flt›r.
Korgeneral Bekir Kalyoncu’nun bir çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Hüseyin Nusret TAfiDELER

Korgeneral Hüseyin Nusret Tafldeler 1951 y›l›nda
Samsun’da do¤mufltur. 1970 y›l›nda Kara Harp
Okulu’ndan, 1971 y›l›nda Topçu ve Füze Okulu’ndan
mezun olmufltur.
1978 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli
topçu birliklerinde ileri gözetleyici ve batarya su-
bayl›¤› yapan Korgeneral Tafldeler, 1980 y›l›nda Ka-
ra Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan

kurmay subay olarak; 29’uncu Piyade Tümen 29’uncu Piyade Alay Karargâh ve Servis Bö-
lük Komutanl›¤›, 10’uncu Piyade Tugay› Harekât ve E¤itim fiube Müdürlü¤ü, Kara Kuvvet-
leri Plan Prensipler Baflkanl›¤› Savunma Araflt›rma fiube taktik konsept program subayl›-
¤›, Kara Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, Mons/Belçika’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yük-
sek Karargâh› (SHAPE)’de Prensipler Baflkanl›¤› Prensipler ve Program fiube’de karargâh
subayl›¤›, Genelkurmay Genel Sekreterli¤i Protokol fiube Müdürlü¤ü ve Cumhurbaflkanl›-
¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1996 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 12’nci Mekanize Piyade
Tugay Komutanl›¤› ve Napoli/‹talya’da NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan-
l›¤› (AFSOUTH)’da ‹stihbarat Daire Baflkanl›¤› ile Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerinde
bulunmufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay
Strateji ve Kuvvet Plan Daire Baflkanl›¤› ve 3’üncü Kolordu Komutan Yard›mc›l›¤› ve 52’nci
Z›rhl› Tümen Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda Korgeneralli¤e terfi etmifltir.
Korgeneral rütbesi ile 8’inci Kolordu Komutanl›¤›, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤›,
Genelkurmay Harekât Baflkanl›¤› ve Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Baflkanl›¤› gö-
revlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2009 tarihinden geçerli olarak orgeneralli¤e
terfi etmifl ve Harp Akademileri Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Süeda Tafldeler ile evli olan Korgeneral Hüseyin Nusret Tafldeler’in bir çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Koramiral
Emin Murat B‹LGEL

Koramiral Emin Murat Bilgel 1952 y›l›nda Üsküdar/‹s-
tanbul’da do¤mufltur. 1970 y›l›nda Deniz Harp Oku-
lu’ndan mezun olmufl, 2 y›l subay olarak ö¤renime
devam ederek 1972 y›l›nda Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›’nda fiilen göreve bafllam›flt›r.
1978 y›l›na kadar Deniz Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli ge-
milerde branfl subayl›¤› yapan Koramiral Bilgel, 1980
y›l›nda Deniz Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ar-

d›ndan kurmay subay olarak; TCG Karayel Komutanl›¤›, TCG Piyalepafla seyir harekât subay-
l›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤› Plan ve Teflkilat Daire Baflkanl›¤› Plan fiube Müdür-
lü¤ü, NATO Plan Subayl›¤›, TCG Do¤an Komutanl›¤›, Napoli/‹talya’da Güney Avrupa Müttefik
Kuvvetleri Karargâh› (AFSOUTH) ‹stihbarat Baflkanl›¤› Plan Harekât Tatbikat ve E¤itim fiube
Deniz ‹stihbarat Subayl›¤›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Özel Sekreterli¤i, TCG Y›ld›r›m 2’nci
Komutanl›¤›, TCG Y›ld›r›m Komutanl›¤›, TCG Yavuz Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Bafl-
kanl›¤›’nda E¤itim Yönetim ve K›ymetlendirme fiube Müdürlü¤ü, Tatbikat E¤itim Plan Program
fiube Müdürlü¤ü ile 1’inci Hücumbot Filotillas› Komodorlu¤u görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤amiralli¤e terfi etmifltir. Tu¤amiral rütbesi ile Millî Savunma Bakanl›¤›
Genel Plan Prensipler Daire Baflkanl›¤›, Napoli/‹talya’da Güney Bölge Müttefik Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› (NAVSOUTH) Plan Daire Baflkanl›¤› ve Kuzey Görev Grup Komutanl›¤›
görevlerinde bulunmufl, 2001 y›l›nda tümamiralli¤e terfi etmifltir. Tümamiral rütbesi ile
‹stanbul Bo¤az Komutanl›¤›, Hücumbot Filosu Komutanl›¤› ve Donanma Komutanl›¤› Kur-
may Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2005 y›l›nda koramiralli¤e terfi etmifltir. Koramiral
rütbesi ile Deniz E¤itim ve Ö¤retim Komutanl›¤› ve Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay
Baflkanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2009 tarihinden geçerli olarak
oramiralli¤e terfi etmifl ve Donanma Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Bahar Bilgel ile evli olan Koramiral Emin Murat Bilgel’in bir çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Bilgin BALANLI

Korgeneral Bilgin Balanl› 1948 y›l›nda Ankara’da
do¤mufltur. 1967 y›l›nda Hava Harp Okulu’ndan,
1968 y›l›nda Uçufl Okulu’ndan mezun olmufltur.
1977 y›l›na kadar Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli
birliklerde kol uçuculu¤u yapan Korgeneral Ba-
lanl›, 1979 y›l›nda Hava Harp Akademisi’nden me-
zun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 7’nci
Ana Jet Üs Komutanl›¤›’nda 171’inci Filo taktik av

pilotlu¤u, Harekât Komutanl›¤› Harekât Subayl›¤›, 173’üncü Filo’da harekât subayl›¤›
ve filo komutanl›¤›, Hava Harp Okulu Komutanl›¤› Askerî Bilimler Bölüm Baflkanl›¤›,
Moskova Hava Atafleli¤i, 1’inci Ana Jet Üs Komutanl›¤›’nda Kontrol Heyeti Baflkanl›¤›
ve Harekât Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Hava Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› Komuta Kontrol Daire Baflkanl›¤› ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanl›¤› görevlerin-
de bulunmufl, 1998 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 2’nci
Taktik Hava Kuvveti Komutan Yard›mc›l›¤›, Hava Harp Okulu Komutanl›¤› ve Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤› Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2003 y›l›nda kor-
generalli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile 2’nci Hava Kuvveti Komutanl›¤›, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, 1’inci Hava Kuvveti ve 6’nc› Birlefltirilmifl
Hava Harekât Merkezi (CAOC) Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤us-
tos 2009 tarihinden geçerli olarak orgeneralli¤e terfi etmifl ve Genelkurmay 2’nci Bafl-
kan Yard›mc›l›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan ‹ffet Balanl› ile evli olan Korgeneral Bilgin Balanl›’n›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.



43

B‹R ÜST RÜTBEYE YÜKSELT‹LEN GENERAL - AM‹RAL ve ALBAYLAR

KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL BEK‹R KALYONCU

2 KORGENERAL HÜSEY‹N NUSRET TAfiDELER

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL SAL‹H ZEK‹ ÇOLAK

2 TÜMGENERAL YAfiAR GÜLER

3 TÜMGENERAL ADEM HUDUT‹

4 TÜMGENERAL ÜM‹T DÜNDAR

5 TÜMGENERAL NAZIM ALTINTAfi

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HALUK CUMAL‹ ÇET‹NKAYA

2 TU⁄GENERAL ABDULLAH BARUTCU

3 TU⁄GENERAL TANER DÜVENC‹

4 TU⁄GENERAL MUSTAFA BAKICI

5 TU⁄GENERAL SEZA‹ BOSTANCI

6 TU⁄GENERAL FAHR‹ KIR

7 TU⁄GENERAL ‹LHAN TALU

8 TU⁄GENERAL U⁄UR TARIK ÖZKUT

9 TU⁄GENERAL ERGÜDER TOPTAfi

10 TU⁄GENERAL MUHARREM YAVAfi

11 TU⁄GENERAL NURETT‹N IfiIK

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 MUHABERE KURMAY ALBAY MEHMET OKKAN

2 KARA P‹LOT KURMAY ALBAY O⁄UZ SERHAD HAB‹BO⁄LU

3 MUHABERE KURMAY ALBAY AHMET CAN ÇEV‹K

4 TOPÇU KURMAY ALBAY AL‹ fiAH‹N ‹fiLEYEN

5 TOPÇU KURMAY ALBAY SEL‹M MERT

6 P‹YADE KURMAY ALBAY ‹SMA‹L HAKKI ÖNDER

7 TOPÇU KURMAY ALBAY AVN‹ ANGUN

8 P‹YADE KURMAY ALBAY NEJDET YATGIN

9 P‹YADE KURMAY ALBAY MEHMET KAYA

10 P‹YADE KURMAY ALBAY BAHADIR ÖZGEN

11 ‹ST‹HKAM KURMAY ALBAY MET‹N KEfiAP

12 TOPÇU KURMAY ALBAY HAKAN AKKOÇ

13 TANK KURMAY ALBAY YÜCEL KARAUZ

14 TANK KURMAY ALBAY ZEKA‹ AKSAKALLI

15 P‹YADE KURMAY ALBAY MEHMET FARUK ALPAYDIN

16 P‹YADE KURMAY ALBAY NEH‹R AYDIN

17 TOPÇU KURMAY ALBAY YILDIRIM ALEL

18 TOPÇU KURMAY ALBAY FERHAT ÖZSOY

19 TOPÇU KURMAY ALBAY SUAT DÖNMEZ

20 MUHABERE KURMAY ALBAY SELÇUK BAYRAKTARO⁄LU

21 MUHABERE KURMAY ALBAY MUSTAFA fiENOL

22 P‹YADE ALBAY ORHAN BÜYÜKGÜNGÖR

23 KARA P‹LOT ALBAY FAT‹H BENG‹

24 ASKERÎ HÂK‹M ALBAY AL‹ AK‹F VURUCU

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORAM‹RAL 

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORAM‹RAL EM‹N MURAT B‹LGEL

KORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMAM‹RALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL RECEP BÜLENT BOSTANO⁄LU

2 TÜMAM‹RAL ABDULLAH CAN ERENO⁄LU

TÜMAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄AM‹RALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL SONER POLAT

2 TU⁄AM‹RAL AL‹ SEM‹H ÇET‹N

3 TU⁄AM‹RAL HASAN UfiAKLIO⁄LU

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 DEN‹Z KURMAY ALBAY MESUT ÖZEL

2 DEN‹Z KURMAY ALBAY MAC‹T ARSLAN

3 DEN‹Z KURMAY ALBAY GÜNDÜZ ALP DEM‹RUS

4 DEN‹Z KURMAY ALBAY LEVENT GÖRGEÇ

5 DEN‹Z KURMAY ALBAY AHMET ‹SKENDER YILDIRIM

6 DEN‹Z KURMAY ALBAY HAKAN ÜSTEM

7 DENIZ ‹KMAL ALBAY OSMAN KAYALAR

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL B‹LG‹N BALANLI

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL RIDVAN ULUGÜLER

2 TÜMGENERAL AKIN ÖZTÜRK

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL ‹SMA‹L TAfi

2 TU⁄GENERAL TAYFUR F‹KRET ERB‹LG‹N

3 TU⁄GENERAL YALÇIN ERGÜL

4 TU⁄GENERAL AHMET BERTAN NOGAYLARO⁄LU

5 TU⁄GENERAL MEHMET YILMAZ ERDO⁄AN

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MURAT YILDIRIM

2 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY AL‹ ÇET‹NKAYA

3 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MUSTAFA ERHAN PAMUK

4 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY ‹SMA‹L GÜNEYKAYA

5 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY HALUK fiAHAR

6 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY RECEP YÜKSEL

7 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY SAL‹M CÜNEYT KAVUNCU

8 HAVA MUHABERE KURMAY ALBAY MEHMET ARGUN

9 HV.KONT. ‹HBAR KURMAY ALBAY MEHMET TÜMAY ÖZER

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HARUN OCAKLI

2 TU⁄GENERAL MUSTAFA ‹HSAN BATI

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 JANDARMA KURMAY ALBAY SEYFULLAH SALDIK

2 JANDARMA KURMAY ALBAY NECDET KÖSE

3 JANDARMA KURMAY ALBAY MUSA Ç‹T‹L

4 JANDARMA KURMAY ALBAY AL‹ ÖZKARA

5 JANDARMA ALBAY fiAFAK KARAKOÇ

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAY

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 PROF. DEN‹Z TAB‹P ALBAY HAYAT‹ B‹LG‹Ç

GÖREV SÜRES‹ 1 YIL UZATILAN GENERAL VE AM‹RALLER

KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL HASAN MEM‹fiO⁄LU

2 KORGENERAL SELAHATT‹N U⁄URLU

3 KORGENERAL H‹LM‹ AKIN ZORLU

4 KORGENERAL SERVET YÖRÜK

5 KORGENERAL YALÇIN ATAMAN

6 KORGENERAL EYÜP KAPTAN

TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL HÜSMEN AKDEN‹Z

2 TÜMGENERAL ‹SMA‹L SERDAR SAVAfi

3 TÜMGENERAL AHMET YAVUZ

4 TÜMGENERAL SAL‹M ERKAL BEKTAfi

5 TÜMGENERAL AL‹ ERD‹NÇ

6 TÜMGENERAL ORHAN AKBAfi

7 TÜMGENERAL KENAN KOÇAK

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HIFZI ÇUBUKLU

2 TU⁄GENERAL fiAH‹N TARLAN

3 TU⁄GENERAL ORHAN KÖPRÜ

4 TU⁄GENERAL MUSTAFA SERDAR EK‹ZO⁄LU

5 TU⁄GENERAL ‹SMA‹L MET‹N TEMEL

6 TU⁄GENERAL FAHR‹ ERENEL

7 TU⁄GENERAL TURGAY BAKKAL

8 TU⁄GENERAL ERCAN OKAN

9 TU⁄GENERAL ÖMER ESENYEL

10 TU⁄GENERAL ‹SMA‹L ÇEV‹KBAfi

11 TU⁄GENERAL SADIK ÇEL‹KÖRS

12 TU⁄GENERAL MEHMET FARUK fiENGÜN

13 TU⁄GENERAL ‹SHAK CEYLAN

14 TU⁄GENERAL NAMIK KEMAL ÇALIfiKAN

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

TÜMAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL HÜSEY‹N YALÇIN KAVUKÇUO⁄LU

TU⁄AM‹RALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL DO⁄AN BOZKURT

2 TU⁄AM‹RAL AHMET SERDAR AKINSEL

3 TU⁄AM‹RAL ABDULLAH GAVREMO⁄LU

4 TU⁄AM‹RAL ERHAN AKPORAY

5 TU⁄AM‹RAL MUSTAFA KARASABUN

6 TU⁄AM‹RAL NAC‹ TAYFUN TANSAN

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL RAS‹M ARSLAN

TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL fi‹R‹N ÜNAL

2 TÜMGENERAL FUAT ÖZAKDA⁄

3 TÜMGENERAL ÖZDEN BAYRAM ARGÜZ

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL KAZIM ÖNDÜL

2 TU⁄GENERAL HALUK TERZ‹

3 TU⁄GENERAL MUAMMER AKPINAR

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL HAL‹L HELVACIO⁄LU

2 TÜMGENERAL HÜSEY‹N GÜÇLÜ

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL OSMAN BAYKURT

2 TU⁄GENERAL ATA KALKAN

3 TU⁄GENERAL AL‹ AYDIN

4 TU⁄GENERAL ERHAN GÜDER

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HARUN TATAR

2 TU⁄GENERAL ERSOY IfiIK

3 TU⁄GENERAL SADETT‹N ÇET‹NER

4 TU⁄GENERAL YUSUF Z‹YA YERGÖK

TU⁄AM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL CEM‹L TURGUT TUFAN

ASKERÎ YARGITAY

TU⁄GENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL AHMET ALKIfi

ASKERÎ YÜKSEK ‹DARE MAHKEMES‹

TU⁄GENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL TURGUT ARIBAL
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Tasar›m çal›flmalar›
Ocak 2007’de bafllayan
LRWS, firman›n AR-

ROWS 300 uzaktan komutal›
silah istasyonu program›n-
dan elde edilen deneyimler
›fl›¤›nda gelifltiriliyor. AR-
ROWS 300’den farkl›
olarak hafif araçlara

entegre edilmek üzere gelifl-
tirilen LRWS, esnek gövde
yap›s› sayesinde; askeri üs-
ler, büyükelçilikler, cezaev-
leri ve s›n›r kap›lar› gibi sabit
tesislerin korunmas›na yö-
nelik olarak gözetleme kule-
lerine veya bina çat›lar›na da

yerlefltirilebiliyor. Opera-

törün düflman atefline maruz
kalmadan silah sistemini
kullanmas›na imkân veren
LRWS;
� Öz savunma, 
� Atefl destek,
� Keflif / gözetleme,
� Karakol, 
� Devriye,
� Refakat,
baflta olmak üzere, çok genifl
bir yelpazede yer alan görev-
lerin icra edilmesini sa¤l›yor. 

Hafiflik Ön Planda
LRWS, silah ve sensör sis-

temlerinin yer al-
d›¤› gözetleme

ve at›fl ünitesi
ile söz ko-
nusu sis-

temlerin kumanda edildi¤i
operatör kontrol ünitesin-
den olufluyor. 

Günümüzde kullan›lan en
son teknolojilerden yararla-
n›larak gelifltirilen LRWS’nin
en önemli özelliklerinden bi-
ri de, üretiminde kullan›lan
alüminyum alafl›mlar saye-
sinde hafif, ancak bir o kadar
da sa¤lam gövde yap›s›. Ba-
sitlik ve kullan›m kolayl›¤›
kriterleri göz önünde bulun-
durularak mümkün oldu-
¤unca az parça kullan›larak
üretilen LRWS, 90 kg’›n alt›n-
da bir a¤›rl›¤a sahip. 
LRWS’ye yine FN Herstal ta-
raf›ndan üretilen; 5,56 mm x
45 mm MINIMI, 7,62 mm x 51
mm MINIMI ve 7,62 mm x 51
mm MAG makineli tüfekle-
rinden birisi entegre edilebi-
liyor. Gözetleme ve at›fl üni-
tesine entegre edilen maki-
neli tüfe¤in, 15 saniye gibi k›-
sa bir süre içerisinde kolay-

ANAL‹Z

Ürün yelpazesinde yer alan ileri

teknoloji ürünü hafif silahlar ile 

dünya çap›nda hakl› bir üne sahip olan

Belçika’n›n dev savunma sanayisi 

firmas› Fabrique Nationale (FN)

Herstal, son zamanlarda y›ld›z› 

parlayan uzaktan komutal› silah 

istasyonu pazar›n›n da iddial› 

oyuncular› aras›nda yer al›yor.

Gelifltirme çal›flmalar› tamamlanmak

üzere olan hafif uzaktan komutal› 

silah istasyonu LRWS (Light Remotely

Operated Weapon Station), firman›n 

bu alandaki en son çözümü olarak 

tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

FN Herstal’›n 
Meskûn Mahal 

Çözümü: 

LRWS
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l›kla sökülerek istenildi¤inde
tek bafl›na da kullan›labil-
mesi, muharebe ortam›nda
önemli bir esnekli¤i de bera-
berinde getiriyor. 
LRWS, gelecekte yap›lmas›
muhtemel iyilefltirmelere
aç›k esnek gövde yap›s› ile de
dikkat çekiyor. Modüler tasa-
r›m› sayesinde farkl› kullan›-
c›lardan gelebilecek talepleri
karfl›layabilmesi hedeflenen
LRWS’ye istenildi¤inde; 
� Gece görüfl sensörü 

(termal kamera vs.), 
� Lazer mesafe ölçer,
� Balistik hesaplay›c›,
� Hedef takip sistemi,
� Hareket halinde at›fl için

stabilizasyon,
� Yüksek kapasiteli 

mühimmat kutusu,
� Balistik koruma 

(STANAG 4569 Seviye 1)

gibi ilave donan›m ve özellik-
ler de eklenebiliyor.
Silah sisteminin 5,56 mm’lik
versiyonunun standart mü-
himmat kutusunda 465, 7,62
mm’lik versiyonunun mü-

himmat kutusunda ise 250
adet fiflek bulunuyor. Ancak
LRWS’nin modüler yap›s›,
kullan›c›n›n ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda daha yüksek ka-
pasiteli mühimmat kutular›-

n›n entegrasyonunu da ola-
nakl› k›l›yor. Yine kullan›c›n›n
talepleri do¤rultusunda, mü-
himmat kutusu, gözetleme
ve at›fl ünitesinin sa¤ veya sol
taraf›na yerlefltirilebiliyor.
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Meskûn Mahal
Operasyonlar›na
Uygun Tasar›m
Gece ve gündüz zorlu hava
koflular›nda görev yapabil-
mesi öngörülen LRWS, So-
¤uk Savafl sonras› ortaya ç›-
kan yeni risk ve tehdit alg›la-
malar›na uygun yap›s› ile de
dikkat çekiyor. Özellikle
meskûn mahal operasyonla-
r› düflünülerek tasarlanan
LRWS’nin gözetleme ve at›fl
ünitesi; 360 derece yatay, 80
derece dikey ve 60 derece
düfley hareket edebiliyor.
Genifl bir alan›n atefl alt›na
al›nabilmesini olanakl› k›lan
bu özelli¤i sayesinde
LRWS’nin, araca sokulan ve-
ya bina tepelerinde konuflla-
nan düflman unsurlar›n› da
etkisiz hale getirebilmesi he-
defleniyor.
Üretici firma FN Herstal,
LRWS için uzun y›llar sorun-
suz hizmet verecek flekilde
bir tasar›m öngörmüfl. Ba-
k›m ve idame aç›s›ndan ma-
liyet etkinli¤e büyük özen
gösterilen sistemin, basit
yap›s› sayesinde, k›sa bir
e¤itim sürecinin ard›ndan

kullan›labilece¤i de¤erlen-
diriliyor. Halen test
aflamas›nda olan LRWS’nin;
titreflim, flok, çevre koflulla-
r›na uyumluluk gibi testleri
tamamlanm›fl durumda. Bir
gecikme yaflanmamas› du-
rumunda da Eylül 2009 iti-
bariyle seri üretime haz›r
hale gelmesi bekleniyor.

Gelece¤i Parlak
IDEF 2009 fuar›nda görüflme
f›rsat› yakalad›¤›m›z FN
Herstal’›n Uzaktan Komutal›
Silah ‹stasyonlar› Ürün Mü-
dürü Dominique Hautier,
uluslararas› alanda büyük
bir rekabetin yafland›¤› uzak-
tan komutal› silah istasyonu
pazar›nda LRWS’nin kalitesi
ve güvenilirli¤i ile yak›n bir
gelecekte önemli sat›fl bafla-
r›lar›na imza atmas›n› bekle-
diklerini ifade etmiflti. Günü-
müz muharebe ortam›n›n
risk ve tehditlerine de iflaret
eden Hautier, kullan›c›n›n
LRWS’nin ihtiyaç duydu¤u
anda çal›flaca¤›ndan emin
olmas›n›n önemli bir psiko-
lojik üstünlük oldu¤unun da
alt›n› çizmiflti.

Gelifltirme çal›flmalar›nda so-
na yaklafl›lan LRWS, hâliha-
z›rda herhangi bir kullan›c›-
dan siparifl alm›fl de¤il. Ancak
sahip oldu¤u özellikler saye-
sinde LRWS’nin, uzaktan ko-
mutal› silah istasyonu pazar›-
n›n önemli oyuncular›ndan bi-
ri olmas›na kesin gözüyle ba-
k›l›yor. Nitekim üretici firma
FN Herstal’›n kullan›c› ülke-
nin yerli firmalar›yla ifl birli¤i
ve teknoloji transferi gibi ko-
nulara olumlu yaklaflmas›,
LRWS’nin uluslararas› alan-
daki pazarlama faaliyetlerin-
de önemli bir avantaj teflkil
ediyor.

ANAL‹Z
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LRWS’nin 360
derece yatay, 

80 derece yukar› ve
60 derece afla¤›ya

hareket edebilmesi
araca yaklaflan 

veya bina
tepelerinde

konufllanan düflman
unsurlar›n›n da 

atefl alt›na
al›nabilmesini

sa¤l›yor. 





9 Ekim’de ‹stanbul Büyükçekmece’de
bulunan Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek olan 
Savunmada Biliflim Konferans› 
kapsam›nda bu y›lki ana konu bafll›klar›
ise flöyle olacak;
� Haberleflme teknolojileri ve 

siber savafllar,
� Savunma sanayisinde ileri teknoloji

ve Ar-Ge.
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM),
Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i
(SASAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri
Derne¤i (TES‹D) taraf›ndan desteklenen
etkinli¤in sponsorlu¤unu ise ASELSAN,
HAVELSAN, STM ve GANTEK firmalar›
üstleniyor. MSI Dergisi’nin bas›n 
sponsoru olarak destek verdi¤i etkinlik
hakk›nda, Biliflim Zirvesi’09’u 
düzenleyen ‹nterpromedya firmas›n›n
Genel Müdürü Güldane Tafldemir’den
bilgi ald›k.

Ümit BAYRAKTAR: Çok say›da sektörden

temsilcilerin bulufltu¤u bir platform 

olan Biliflim Zirvesi kapsam›nda, 

ilk kez 2007 y›l›ndaki “Ülke Güvenli¤i

Konferans›” ile savunma sektörünün 

önde gelen kurum ve kurulufllar›n› da bir

araya getirmifltiniz. Savunma sektörünün

biliflim sektörüne, dolay›s›yla biliflim 

zirvesine ilgisini nas›l yorumluyorsunuz?

Güldane TAfiDEM‹R: Savunma ala-
n›nda, bizim uzmanl›¤›m›z olan bili-
flim konusunu gündeme getirmemi-
zin nedeni; her sektörde oldu¤u gibi
savunma içerisinde de biliflim tekno-
lojilerinin olmas›. Biliflim her sektö-
rün içerisinde ama ondan çok fazla
söz etmiyoruz. Biliflim sektörüne
uzun y›llar hizmet verdi¤imiz için, bu
yetkinli¤imizi savunma sektörüyle de
paylaflmak istedik. Biliflim teknoloji-

lerinin savunma sektörüne getirdi¤i
yenilikler ve bu teknolojilerin bundan
sonra neler yarataca¤›n› konuflmak
istiyoruz. Bu do¤rultuda da ilk y›ldan
itibaren gözlemledi¤imiz yo¤un bir il-
gi var. Bizi en bafl›ndan beri destekle-
yen, teknoloji üretimi, Ar-Ge ve bili-
flim konular›nda savunma sektörü-
müzün önde gelen firmalar›; ASEL-
SAN, HAVELSAN ve STM yine yan›-
m›zda. Paydafl dedi¤imiz devlet tem-
silcilerimiz ile sivil toplum kuruluflla-
r›m›z da yan›m›zda. Bu y›l da önceki
y›llarda oldu¤u gibi SSM’nin tam des-
te¤i var.

RÖPORTAJ
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Düzenlenmeye bafllad›¤› 2000 y›l›ndan beri çeflitli 

sektörlerdeki profesyonelleri, sivil toplum kurulufllar›n›,

akademisyenleri, üst düzey kamu yöneticilerini ve

hatta önde gelen siyasetçileri bir araya getiren Biliflim

Zirvesi, 2007 y›l›ndan beri “Ülke Güvenli¤i” bafll›¤›

alt›nda a¤›rlad›¤› savunma sanayimizi, bu y›l

“Savunmada Biliflim” etkinli¤iyle buluflturacak.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Savunmada Biliflim
Zirveye Ç›k›yor
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 2007 

y›l›ndan bu yana, savunma sektörü 

özelinde kat›l›m› de¤erlendirir misiniz?

Güldane TAfiDEM‹R: Konuyu kat›l›mc›
profili aç›s›ndan ele alacak olursak;
2007’de yüzde 70’in, 2008’de ise yüzde
75’in üzerinde bir karar verici yönetici
kat›l›m› oldu¤unu görüyoruz. 2007 y›-
l›ndaki Ülke Güvenli¤i Konferans›’na
kat›lan kifli say›s› 232 ve firma say›s›
142 iken, 2008 y›l›nda kifli say›s› 286 ve
firma say›s› da 136 oldu. Bu y›l için Sa-
vunmada Biliflim Konferans›’na kat›la-
cak kifli say›s›n›n ise 300'ün üzerinde
olaca¤›n› tahmin ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Daha önceki 

2 konferansta ülke güvenli¤i üzerinde

durulmufltu. Bu y›l ise “savunmada 

biliflim” bafll›¤› alt›nda daha genifl 

bir kapsamda savunma sektörünü 

ele al›yorsunuz. Böyle bir de¤iflikli¤e 

gitmenizin sebebi nedir?

Güldane TAfiDEM‹R: Öncelikle flunu be-
lirtmeliyim; Biliflim Zirvesi içerisinde
sektörel konferanslar düzenlemeye
bafllamam›z asl›nda çok önemli bir ko-
nudur. Biliflim teknolojilerinin geçmifli-
ne bakt›¤›m›zda; belli dönemlerde
ürünlerin, belli dönemlerde de üründen
ziyade yeni çözüm ve hizmetlerin ku-
rumlara ve di¤er sektörlere anlat›ld›¤›n›
görüyoruz. Ülkemizde biliflim sektörü-
nün giderek büyümesi ve di¤er sektör-
lerin biliflime yat›r›mlar›n›n artmas› se-
bebiyle, art›k konferanslar›m›z› tek ko-
nu oturumlar› fleklinde de¤il, sektörler
baz›nda yapmam›z›n çok yararl› olaca¤›-
na inand›k ve sizin de bildi¤iniz gibi 3 y›l
önce de ilk kez, ülke güvenli¤i bafll›¤› ad›
alt›nda savunma sektörünü ele ald›¤›-
m›z bir etkinlik düzenledik.
‹ki y›l ülke güvenli¤i konusu ile devam
ettikten sonra da bu y›l da savunmada
biliflimi öne ç›kard›k. Biliflim, ‹nterpro-
medya’n›n hakikaten çok uzun y›llard›r
uzmanl›¤› olan bir konudur. Sektörel
konferanslarda sadece savunma de¤il,
sa¤l›k ve medya alanlar›nda da biliflim
teknolojilerinin ne gibi yeni ifl alanlar›
yarataca¤› konusunu iflledik. Tabi ki tüm
bu konular› ele al›rken, hem konunun
uzmanlar› ve profesyonelleri hem sizin
gibi medya kurulufllar› hem de bu konu-
nun otoritesi olan devlet taraf›ndaki
temsilcilerle yak›n ifl birli¤i içerisinde
oluyoruz ve olmay› da arzu ediyoruz.
Hepimiz bu konunun paydafllar›y›z. Ör-
ne¤in savunma alan›nda bakarsak SSM
en bafl›ndan beri bu konuyu son derece
önemsedi ve kendi himayelerinde bu

çal›flmalar› yapmam›z› sa¤lad›. ‹çerik
konusunda da SSM’nin daire baflkanl›k-
lar›yla çok yak›n iliflkiler içerisindeyiz.
Özellikle bu y›l ele alaca¤›m›z konu bafl-
l›klar› aras›nda ileri teknoloji ve Ar-Ge
var. Bu konuda SSM’nin ilgili daire bafl-
kanl›klar› ile gayet yak›n bir ifl birli¤imiz
söz konusu. Sivil toplum kurulufllar› ta-
raf›ndaki ifl ortaklar›m›za bakt›¤›m›zda
savunma alan›nda SASAD ile yine birlik-
teyiz. Onlar›n da gündeminde olan
önemli bir konuyu bu y›l gündeme tafl›-
yaca¤›z: Sanal ortamda savafllar, yani
siber savafllar.  Çünkü savafllar art›k sa-
nal cephelere tafl›nmaya bafllad›. S›cak
savafl dönemi, sonras›ndan da So¤uk
Savafl dönemini atlatt›k, flimdi de siber
savafllar dönemi geliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Biliflim Zirvesi 

kapsam›nda ele ald›¤›n›z ülke 

güvenli¤i konusu ile ilgili hedeflerinize 

ulaflabildiniz mi?

Güldane TAfiDEM‹R: Ülke güvenli¤i ile
bafllad›¤›m›z dönemde, özellikle de
devlet kurumlar› aç›s›ndan, ortak bir
ülke güvenli¤i tan›m›n›n yap›lmas›na
odakland›k. Çünkü ülke güvenli¤i ko-
nusu sadece s›n›r güvenli¤i ile s›n›rl›
de¤il. Ormanlar›m›z›n güvenli¤inden
flehirlerimizin güvenli¤ine kadar çok
genifl bir yelpazeyi kaps›yor. Dolay›s›y-
la ülke güvenli¤i kavram›n›n do¤ru ta-
n›mlanmas› ve ilgili bütün kurum ve
kurulufllar taraf›ndan da do¤ru bir fle-
kilde alg›lanmas› amac›yla yola ç›kt›k.
SSM’nin himayesinde gerçeklefltirdi¤i-
miz bu çal›flmalarda, ülke güvenli¤i ko-
nusunda sadece savunma sektöründen
flirketleri de¤il ilgili kamu kurumlar›n-
dan, özellikle de kullan›c› taraf›ndan
misafirlerimiz oldu.
Bu süreçte, ülke güvenli¤i kavram›n›
ele al›rken savunma sektörü a¤›rl›kl›
olmas›n istedik çünkü ülke güvenli¤i
tek bafl›na askeri bir konu de¤il. Ülke
güvenli¤i denildi¤inde kritik tesis gü-
venli¤i, alt yap› güvenli¤i, stadyumlar›n
güvenli¤i gibi konular da var. Bunlar›n
da konuflulmas› konusunda ›srar ettik.
Savunman›n yan› s›ra sivil sektörlerden
ve ilgili kamu kurulufllar›ndan da gelip
konuflmalar›n› istedik. Bu konuda sa-
mimiyetle söyleyebiliriz ki bu konuda
bir fark›ndal›k, bir bilinirlik yaratt›k.
Zaten bu 2 y›l›n sonunda da ülke güven-
li¤i konusunda gerekli tart›flmalar› yap-
t›¤›m›za ve gerekli mesajlar› verdi¤imi-
ze inand›¤›m›z için bu konunun ötesine
geçmemiz gerekti¤ini düflündük. Bu pa-
ralelde de konuyu, savunmada biliflim

gibi daha genifl bir kapsamda ele alma-
m›z gerekti¤ine karar verdik.

Ümit BAYRAKTAR: Sizden daha net 

bir cevap alabilmek için belki etkinli¤in

tamamlanmas›n› beklememiz gerekiyor

ama son olarak flunu sormak istiyorum:

Gelecek y›l savunma sektörüne yönelik

olarak nas›l bir çal›flma yapmay› 

planl›yorsunuz?

Güldane TAfiDEM‹R: Savunmada bili-
flim konusunu bu flekilde ilk kez ele
al›yoruz. Etkinli¤in tamamlanmas›n-
dan sonra çok kapsaml› bir flekilde,
paydafllar›m›z olan sizlerle de birlikte

de¤erlendirece¤iz. Fakat flimdiden
Biliflim Zirvesi’nin önümüzdeki y›l çok
daha farkl› olaca¤›n› söyleyebilirim.
Çünkü içeri¤inde yer alacak konfe-
ranslar gözden geçirilecek. Yeni sek-
törel konferanslar Biliflim Zirvesi içe-
risine dâhil edilecek. Belki konuyu
savunmadan ç›kart›p genellefltirdim
ama gelecek y›l için yepyeni konula-
r›n olaca¤›n› flimdiden söyleyebilirim.

‹nterpromedya firmas›n›n Genel 
Müdürü Güldane Tafldemir’e vermifl 
oldu¤u bilgiler için teflekkür ediyoruz.
7-10 Ekim 2009 tarihleri aras›nda 
düzenlenecek olan Biliflim Zirvesi’09’un
bu y›lki ana temas› ise “Yeni Dünya 
Yeni Yaflam”. Etkinlik kapsam›nda, 
savunma d›fl›nda; telekom, 
e-sa¤l›k/tele sa¤l›k, e-devlet ve 
yeni medya gibi konferanslarda 
kat›l›mc›lar› bekliyor olacak.
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Günümüzde nakliye uçaklar›, kullan›m konseptlerine
göre temel olarak 2 ayr› kategoride s›n›fland›r›lmakta-
d›r. Birinci kategoride yer alanlar, stratejik nakliye

uçaklar›d›r. Uzun menzilleri ile dikkat çeken bu uçaklar, sa-
hip olduklar› yüksek tafl›ma kapasitesi sayesinde denizafl›r›
bölgelerde gerçeklefltirilen operasyonlarda k›sa süre içeri-
sinde büyük çapl› askeri y›¤›nak yap›lmas›na imkân vermek-
tedir. ‹lk al›m ve bak›m-idame maliyetleri oldukça yüksek
olan stratejik nakliye uçaklar›, bölgesel veya küresel strate-
jiler gelifltirme kapasitesine sahip geliflmifl ülkeler taraf›n-
dan tercih edilmektedir. ‹kinci kategoride yer alanlar ise, tak-
tik nakliye uçaklar›d›r. Menzil ve tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan
stratejik nakliye uçaklar›na göre k›s›tl› imkânlara sahip olan
bu uçaklar, a¤›rl›kl› olarak ülke s›n›rlar› içerisinde veya anava-
tana yak›n bölgelerde icra edilen harekâtlarda görev almakta-
d›r. Öte yandan baz› ülkeler, menzil ve tafl›ma kapasitesini iyi-
lefltirici modifikasyonlar ile bu uçaklar› stratejik nakliye uçak-
lar›na benzer flekilde de kullanmaktad›r.

Etkin Aktör Olabilmenin fiart›
Günümüzde askeri bir harekât›n baflar›ya ulaflmas›nda kritik
öneme sahip olan nakliye uçaklar›n›n öncelikli görevleri;
araç-gereç, malzeme ve asker tafl›makt›r. Öte yandan bu
uçaklar, çok rollü yap›lar› sayesinde; hava indirme operasyon-
lar›, özel birlik operasyonlar›, hasta-yaral› nakli, arama-kur-
tarma görevleri ve insani yard›m operasyonlar› gibi çok genifl
bir yelpazede yer alan görevleri de icra edebilmektedir.
Günümüzde bir ülke, küresel ölçekli politikalar üretmek ve
bölgesinde etkin bir güç olmak istiyorsa, askeri gücünü en
h›zl› ve güvenli flekilde uzak mesafelere tafl›mak zorundad›r.
Nitekim söz konusu gücün tafl›nmas›nda ve tüm lojistik deste-
¤iyle birlikte cayd›r›c› bir güç olarak yap›land›r›lmas›nda, nak-
liye uçaklar› önemli roller üstlenmektedir.
Hâlihaz›rda ABD, süper güç misyonuna uygun flekilde dün-
yan›n en etkili nakliye uça¤› filosuna sahip ülkesidir. C-5 Ga-
laxy ve C-17 Globemaster III stratejik nakliye uçaklar› ile C-
130 Hercules ve C-27 Spartan taktik nakliye uçaklar›ndan
oluflan dev bir filoyu idame ettiren ABD, dünyan›n herhangi
bir yerindeki krize k›sa süre içerisinde müdahale edebilme
kabiliyetine sahiptir. Öte yandan, So¤uk Savafl’›n sona er-
mesinin ard›ndan risk ve tehdit alg›lamalar›n-
da yaflanan farkl›laflma, baflta Avrupa ülke-
lerinin silahl› kuvvetleri olmak üzere, ordular›n envanter ya-
p›lar›n›n önemli ölçüde de¤iflmesini de beraberinde getir-
mifltir. NATO ve Varflova Pakt› güçleri aras›nda yaflanmas›
beklenen Üçüncü Dünya Savafl› tehlikesinin ortadan kalk-
mas›yla birlikte, bölgesel çat›flmalar ve asimet-
rik tehdit kavramlar› ön plana

ç›km›flt›r. ‹nsani yard›m operasyonlar›n›n önem kazand›¤›,
bar›fl› koruma harekâtlar›na kat›l›m›n artt›¤› ve acil müda-
hale güçlerinin oluflturuldu¤u bu yeni güvenlik yap›lanma-
s›nda, nakliye uçaklar›na olan ilgi her geçen gün artmakta-
d›r. Bosna-Hersek ve Kosova savafllar›n-
da h›zl› intikal ve lojistik destek anla-
m›nda önemli s›k›nt›lar yaflayan Av-

Gökyüzünün
A¤›r ‹flçileri:

Nakliye
Uçaklar›

Literatürde “hava kuvvetlerinin 
kamyonu” benzetmesi yap›lan 
nakliye uçaklar›, askeri bir birli¤in 
kriz bölgesine k›sa zaman içerisinde
tafl›nmas›nda ve tüm lojistik deste¤iyle
birlikte cayd›r›c› bir güç olarak
yap›land›r›lmas›nda önemli görevler
üstlenmektedir. Bu kabiliyete sahip
olmayan bir ülkenin, özellikle
s›n›rlar›n›n ötesinde baflar›l› bir 
askeri operasyon gerçeklefltirmesi 
neredeyse olanaks›zd›r.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

ABD, süper güç misyonuna uygun flekilde 205 adet C-17 Globemaster III
stratejik nakliye uça¤› siparifl etmifl durumda.
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rupa ülkelerinin, A400M Projesi’ni hayata geçirmesi, bu duru-
mun en çarp›c› örneklerindendir. Ayn› flekilde eskiyen nakliye
uçaklar›n›n yenileri ile de¤ifltirilece¤ini de¤erlendiren üretici-
lerin, ürün yelpazelerinde yer alan platformlar› güncel tekno-
lojilerin ilavesi ile modifiye etmesi ya da KC-390 ve Çok Amaç-
l› Nakliye Uça¤› (Multi Role Transport Aircraft / MRTA) örnek-
lerinde oldu¤u gibi yeni projeler gelifltirmesi de bu uçaklara
olan ilgiyi gösteren verilerdir.

Türkiye’de Durum
Dünyan›n say›l› askeri güçlerinden biri olan Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n envanterinde yer alan nakliye uçaklar›; C-
130B/E Hercules, C-160D Transall ve CN-235’tir. Hâlihaz›rda
bu uçaklardan CN-235’ler, 11’inci Hava Ulaflt›rma Ana Üs Ko-
mutanl›¤›’nda konufllu bulunan 211’inci Filo (Ça¤r› Ad›: Gez-
gin); C-160D ve C-130B/E’ler ise, 12’nci Hava Ulaflt›rma Ana
Üs Komutanl›¤›’nda konufllu bulunan 221’inci Filo (Ça¤r› Ad›:
Esen) ve 222’nci Filo (Ça¤r› Ad›: Alev)
bünyesinde görev yapmaktad›r.

Balkanlar, Kafkasya ve Orta Do¤u’nun yer ald›¤› kritik bir co¤-
rafyan›n tam ortas›nda yer alan Türkiye’nin, bölgesinde etkin
bir aktör olabilmek için güçlü bir nakliye uça¤› filosunu idame
ettirmek zorunda oldu¤u aç›kt›r. Söz konusu ihtiyac›n bilincin-
de olan TSK, bir yandan envanterinde yer alan uçaklar› mo-
dernize ederken, öbür yandan yeni nesil uçaklar tedarik et-
mek için de çal›flmalar yapmaktad›r.
Bu ba¤lamda; TSK’n›n menzil ve tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan
en kabiliyetli nakliye uçaklar› olan C-130B/E’ler, halen Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) taraf›ndan “C-130B/E
Aviyonik Modernizasyon (ERC‹YES) Projesi” kapsam›nda mo-
dernize edilmektedir. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ta-
raf›ndan yürütülen projede, 13 adet C-130B/E’nin aviyonik
modernizasyonu ve sertifikasyonu yerli imkânlarla yap›lmak-
tad›r. Ayn› flekilde, A400M Projesi’nin kurucu ortaklar› aras›n-
da yer alan Türkiye, program kapsam›nda yak›n bir gelecekte
10 adet uçak tedarik etmeyi planlamaktad›r. Taktik nakliye
uça¤› olarak s›n›fland›r›lsa da menzili ve tafl›ma kapasitesi
aç›s›ndan stratejik nakliye uçaklar›na daha yak›n gösterilen

A400M’lerin operasyonel anlamda kullan›lmaya bafllanma-
s› ile TSK’n›n imkân ve kabiliyetlerinin önemli ölçüde arta-
ca¤› kuflku götürmez bir gerçektir.

Berlin Ablukas› 
So¤uk Savafl döneminin ilk y›llar›, nakliye uçaklar›n›n görev ald›¤›
en çarp›c› operasyonlardan birine tan›kl›k eder. ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n sona ermesinin ard›ndan Sovyetler Birli¤i’nin iflgal 
bölgesi içerisinde kalan Berlin, imzalanan anlaflmalar ile ABD,
Fransa, ‹ngiltere ve Sovyetler Birli¤i aras›nda 4’e bölünmüfltür.
Ancak ABD, Fransa ve ‹ngiltere’nin bir süre sonra Almanya’daki
iflgal bölgelerini tek bir ekonomik birim halinde birlefltirerek yeni
bir para birimi ilan etmesine tepki gösteren Sovyetler Birli¤i, 
24 Temmuz 1948’de Berlin’i ablukaya al›r. fiehrin Bat› Almanya 
ile olan tüm karayolu ve demiryolu ba¤lant›s›n›n kesildi¤i
ablukan›n amac›, söz konusu ülkeleri Berlin üzerindeki 
haklar›ndan vazgeçirmektir. Sovyet ablukas›n›n kabul edilemez
oldu¤unu aç›klayan Bat›, buna büyük bir yard›m operasyonu
bafllatarak karfl›l›k verir. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› flehrin
statüsünü belirleyen anlaflmalarda, Bat› Almanya ile Berlin
aras›nda 3 tane serbest hava koridoru belirlenmifltir. Söz konusu
hava koridorlar›n› kullanan Bat›l›lar, oluflturduklar› “hava
köprüsü” ile yaklafl›k 11 ay boyunca A’dan Z’ye flehrin tüm
ihtiyaçlar›n› sadece nakliye uçaklar›n› kullanarak karfl›larlar.
Nakliye uçaklar›n›n yer ald›¤› en büyük operasyonlardan biri olarak
tarihe geçen kriz, 12 May›s 1949’da Sovyetler Birli¤i’nin ablukay›
kald›rmas› ile sona erer.
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Avrupa ülkelerinin harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda
bafllat›lan çok uluslu A400M Projesi, kat›l›mc› ülkeler

ad›na Ortak Silahlanma ‹flbirli¤i Teflkilat› (Organisation
Conjointe de Cooperation en Matiere d’Armement / OC-
CAR) ile ana yüklenici Airbus Military Konsorsiyumu (Air-
bus Military Sociedad Limitada / AMSL) aras›nda 27 May›s
2003 tarihinde imzalanan sözleflme ile yürürlü¤e girmifl-
tir. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas› (AGSP)’nin ha-
yata geçirilebilmesindeki temel tafllar›ndan biri olarak de-
¤erlendirilen A400M’nin gelifltirilmesindeki amaç, Avrupa
Birli¤i (AB)’nin ABD’nin deste¤i olmadan dünyan›n her-
hangi bir yerinde patlak veren uluslararas› bir krize mü-
dahale edebilmesidir. Almanya, Belçika, Fransa, ‹ngiltere,
‹spanya, Lüksemburg ve Türkiye’nin yer ald›¤› projede;
hizmete girecek olan uça¤›n, Avrupa hava kuvvetlerinin
envanterinde bulunan C-130 Hercules ve C-160 Tran-
sall’lar›n yerini almas› öngörülmektedir. 2009 y›l› itibariy-
le; Almanya’n›n 60, Belçika’n›n 7, Fransa’n›n 50, ‹ngilte-
re’nin 25, ‹spanya’n›n 27, Lüksemburg’un 1 ve Türkiye’nin
10 uçak almay› taahhüt etti¤i projede; kat›l›mc› ülke statü-
sünde olmayan Güney Afrika’n›n 8 ve Malezya’n›n 4 adet-
lik sipariflleri de eklendi¤inde, üretilecek olan toplam
uçak say›s› 192’ye ulaflm›flt›r. Taktik nakliye uça¤› olarak
s›n›fland›r›lsa da menzili ve tafl›ma kapasitesi nedeniyle
stratejik nakliye uçaklar›na daha yak›n gösterilen A400M,
haz›rlanmam›fl pistlere inifl-kalk›fl yapabilecektir. Ana
muharebe tanklar› ve kunda¤› motorlu obüsler d›fl›nda,
muharebe sahas›ndaki tüm araç-gereç ve malzemenin ta-
fl›nabilece¤i uçak, hava indirme operasyonlar›nda da kul-
lan›labilecektir. Bafllang›çtaki planlamaya göre,
A400M’nin 2009 y›l› itibariyle seri üretime geçmesi plan-
lansa da, ortaya ç›kan teknik sorunlar nedeniyle, projede
3-4 y›ll›k bir gecikme söz konusudur. A400M Projesi’nin
bir ara iptali gündeme gelse de, 24 Temmuz 2009 tarihin-
de toplanan programa üye 7 ülkenin savunma bakanlar›,
projenin devam edece¤ini aç›klam›flt›r. Ancak uça¤›n bafl-
lang›çta öngörülen kabiliyetlere sahip olup olmayaca¤›
hala belirsizli¤ini korumaktad›r.
Avrupa’n›n önde gelen savunma sanayisi firmalar›n›n yer
ald›¤› A400M Projesi’nde Türkiye, TUSAfi taraf›ndan tem-
sil edilmektedir. Proje kapsam›nda toplam 900.000 ifl saa-
ti çal›flmay› garantileyen firman›n sorumlu oldu¤u yap›sal
ifl paketi; Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Para-
flütçü Kap›lar›, Acil Ç›k›fl Kap›s›, Arka Üst Kaç›fl Kapa¤›,
Kuyruk Konisi, Kanatç›k ve Sürat Frenleri’nin tasar›m ve
üretimini içermektedir. A400M’nin tüm iç ve d›fl ayd›nlat-

ma sistemleri ile temiz /
at›k su sistemlerinin birinci
derece tasar›m ve tedarik
sorumlulu¤unu da üstlenen
TUSAfi, uça¤›n tüm gövde
kablo donan›m›n›n üretimi-
ni de gerçeklefltirmektedir.
A400M Projesi’nde görev
alan bir di¤er Türk firmas›
ise, TUSAfi Motor Sanayii
A.fi. (TEI)’dir. A400M’nin
motorunun gelifltirilmesi
için görevlendirilen Europ-
rop International (EPI)’nin ortaklar›ndan olan ‹spanyol ITP
(Industria de Turbo Propulsores) firmas› ile yapt›¤› risk ve
gelir ortakl›¤› anlaflmas› çerçevesinde TEI; uça¤a güç ve-
recek olan TP400-D6 motorunun Front Bearing Housing
Modülü, Exhaust Duct Modülü ve özel test ekipmanlar›n›n
tasar›m ve üretiminden sorumludur.
Projede TUSAfi’›n alt yüklenicisi olarak görev alan SELEX
Komünikasyon A.fi., ise A400M’nin tüm iç, d›fl ve acil du-
rum ayd›nlatma ekipmanlar›n›n ve bu ekipmanlar›n güç
kaynaklar›n›n tasar›m ve üretimini üstlenmifltir.

A400M

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

A400M

Airbus Military (EADS)

4

45,1 m

14,7 m

42,4 m

4 x TP400-D6 turboprop

800+ km/sa

10.000+ m

4537 km (30 ton kargo ile) km, 

389 km (20 ton kargo ile)

37 ton
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Almanya ile Fransa’n›n
ortaklafla gelifltirdikleri

C-160 Transall, ilk uçuflunu
fiubat 1963’te gerçeklefltir-
mifltir. Almanya ve Fran-
sa’n›n d›fl›nda Güney Afrika
Cumhuriyeti taraf›ndan da
hizmete al›nan uçaktan,
1967-1972 y›llar› aras›nda
toplam 169 adet üretilmifl-
tir. Tafl›ma kapasitesi aç›-
s›ndan orta s›n›f nakliye
uçaklar› aras›nda yer alan
C-160; araç-gereç ve mal-
zeme nakli d›fl›nda, hava in-
dirme operasyonlar›nda da
kullan›labilmektedir. Kargo

bölümünde tam teçhizatl›
93 asker veya 68 paraflütçü
için haz›rlanm›fl oturma
yerleri bulunan uçakta,
ambulans amaçl› kullan›m-
larda 62 adet sedye tafl›na-
bilmektedir. Denizafl›r›
operasyonel ihtiyaçlar›n›
dikkate alarak, C-160’›
uzun menzilli stratejik nak-
liye uça¤› haline getirmek
isteyen Fransa, 1970’li y›l-
lar›n sonlar›na do¤ru kap-
saml› bir modernizasyon
program› bafllatm›flt›r. C-
160NG (New Generation)
olarak adland›r›lan bu
uçaktan, 1981-1985 y›llar›
aras›nda toplam 29 adet

üretilmifltir. Uzun menzili
ile dikkat çeken C-160NG,
Frans›z Ordusu’nun Afrika
K›tas›’ndaki operasyonla-
r›nda ve Birinci Körfez Sa-
vafl›’nda aktif görev alarak,
harekâtlar›n baflar›ya ulafl-
mas›nda önemli rol oyna-
m›flt›r. Öte yandan, Alman-
ya’n›n ihtiyaç fazlas› oldu¤u
gerekçesiyle envanter d›fl›-
na ç›kard›¤› 20 adet C-
160D’yi alan Türkiye de,
1971 y›l›ndan beri bu uça¤›n
kullan›c›lar› aras›nda yer
almaktad›r. Uzun y›llard›r
baflar› ile görev yapan bu
uçaklar›n, Almanya ve
Fransa’da oldu¤u gibi yak›n

bir gelecekte A400M’ler ile
de¤ifltirilmesi öngörülmek-
tedir.

C-160
Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-160D

Aerospatiale (bugün EADS) /

Fransa - Messerschmitt

Bölkow Blohm (bugün

EADS) / Almanya 

5

32,40 m

12,36 m

40 m

2 x Rolls Royce Tyne 

tuboprop

515 km/sa

8000+ m

1850 km

16 ton

‹lk uçuflunu A¤ustos 1954’te gerçeklefltiren C-130 Hercules,
yaklafl›k 2 y›l süren kapsaml› testlerin ard›ndan Aral›k

1956’da Amerikan Hava Kuvvetleri’nin envanterine girmifltir.
50 y›l› aflk›n süredir üretimi devam eden uçak, bu özelli¤i ne-
deniyle dünya havac›l›k tarihinin yaflayan efsanelerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Bat›l› platformlar içerisinde en
yayg›n kullan›lan nakliye uça¤› unvan›na sahip olan C-130’dan,
2006 y›l› itibariyle toplam 2262 adet üretilmifltir. C-130’un
Amerikan Savunma Sanayi’si aç›s›ndan “devrim” say›labilecek

özelliklerinden biri kargo bölümüdür.
3,12 m geniflli¤e ve 2,77 m yüksekli¤e
sahip olan kargo bölümünün ölçüleri,
Bat›l› ülkelerde standart olarak ka-
bul edilmifl ve 1960’l› y›llardan bafl-
lamak üzere, 19 tonun alt›nda üre-
tilen tüm araçlar buna göre ta-

sarlanm›flt›r. Araç-gereç ve malzeme nakli d›fl›nda, hava in-
dirme operasyonlar›nda da kullan›labilen C-130, tam teçhi-
zatl› 64 paraflütçüyü 2000 km mesafeye tafl›yabilmektedir.
C-130, üretildi¤i dönemden itibaren sürekli modernize edil-
mifltir. Uça¤›n en son versiyonu C-130J Super Hercules ola-
rak adland›r›lmaktad›r. En-
vanterinde 13 adet C-130B/E
bulunan Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (Hv.K.K.’l›¤›) da bu
uça¤›n kullan›c›lar› aras›nda
yer almaktad›r. Hâlihaz›rda
TUSAfi taraf›ndan “C-130B/E
Aviyonik Modernizasyonu
(ERC‹YES) Projesi” kapsa-
m›nda modernize edilen bu
uçaklar›n, daha uzun y›llar
envanterde kalmas› beklen-
mektedir.

C-130

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-130J-30

Lockheed Martin / ABD

3

34,69 m

11,84 m

40,41 m

4 x Rolls-Royce 

AE 2100D3 turboprop

671 km/sa

8600 m

5250 km

19,9 ton
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Kullan›m ömrünün sonu-
na yaklaflan C-141 Star-

lifter’in yerini almak üzere
gelifltirilen C-17 Globemas-
ter III, ilk olarak 1993 y›l›nda
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin envanterine girmifltir.
Uzun menzili ve yüksek tafl›-
ma kapasitesi ile dikkat çe-
ken bu uçak; ana muharebe
tanklar› da dahil olmak üze-
re, her tür araç-gereç ve
malzemenin tafl›nmas›nda
kullan›labilmektedir. C-
17’nin en dikkat çekici özel-
liklerinden biri; k›sa mesa-
feli pistlere ve sa¤lam ze-
minli toprak alanlara inifl-
kalk›fl yapabilmesidir. Ge-
liflmifl yer manevra kabili-

yetleri sayesinde çok dar
alanlarda dönüfl yapabilen
bu uçak, itkinin yönünü ters
çevirebilme özelli¤i saye-
sinde, tam yüklü olarak geri
geri de gidebilmektedir.
Baflta kokpit k›sm› olmak
üzere, kritik bölümleri z›rh-
la kaplanm›fl olan C-17, dü-
flük kalibreli silahlarla yer-
den aç›labilecek ateflten et-
kilenmemektedir. 200 mil-
yon dolar› aflan birim mali-
yeti ile C-17, günümüzün en
pahal› askeri nakliye uçak-
lar› listesinin bafl›nda yer al-
maktad›r. Küresel strateji-
lerinin hayata geçirilmesi
için bu uça¤a büyük önem
veren ABD, fiubat 2009 tari-
hi itibariyle toplam 205 adet
C-17 siparifli vermifltir. An-

cak bu ülkenin artan deniza-
fl›r› operasyonlar› düflünül-
dü¤ünde, say›n›n daha da
artmas› kuvvetle muhtemel
bir geliflmedir. Hâlihaz›rda
C-17; ABD d›fl›nda Avustral-
ya, ‹ngiltere, Kanada ve Ka-
tar taraf›ndan hizmete al›n-
m›flt›r. Ayr›ca Birleflik Arap
Emirlikleri de bu uçaktan si-
parifl etmifltir. Öte yandan
NATO, Strategic Airlift Ca-
pability (SAC) Program›
kapsam›nda 3 adet C-17’nin
al›m›n› karara ba¤lam›flt›r.
Proje kapsam›nda üretilen
uçaklardan ilki Temmuz
2009’da teslim edilmifl olup,
kalan 2 adet C-17’nin de Ey-
lül ve Ekim aylar›nda hizme-
te girmesi öngörülmektedir.
Üretici firma Boeing, halen

C-17B modelini gelifltir-
mektedir. 2010 y›l›nda seri
üretimine bafllan›lmas› he-
deflenen C-17B’nin dikkat
çekici farklar›, daha güçlü
motorlar ile donat›lmas› ve
kumsal gibi yumuflak ze-
minli alanlara da inifl-kalk›fl
yapabilmesidir.

C-17

‹lk kez 1969 y›l›nda Ame-
rikan Hava Kuvvetleri’nin

envanterine giren C-5 Ga-
laxy, C-17 Globemaster III
ile birlikte ABD’nin strate-
jik nakliye uça¤› filosunun
belkemi¤ini oluflturmakta-
d›r. Bugün hizmette olan
en uzun menzilli askeri
nakliye uçaklar› aras›nda
yer alan C-5, havada yak›t
ikmali yapabilme kabiliyeti sayesinde, 20 ila 24 saat ara-
s›nda havada kalabilmektedir. Kargo bölümünün geniflli-
¤i ile dikkat çeken bu uçak, tek seferde 2 adet M60 A3
ana muharebe tank›n› tafl›yabilmektedir. 2008 y›l› itiba-
riyle, Amerikan Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhaf›zlar
(National Guard)’›n envanterinde farkl› versiyonlarda (C-
5A, C-5B ve C-5C) toplam 63 adet uçak aktif görevde bu-

lunmaktad›r. Ayr›ca 45 adet uçak da yedek olarak tutul-
maktad›r. 11 Eylül 2001 sonras› terörizme karfl› küresel
savafl ilan eden ABD, artan stratejik nakliye uça¤› ihtiya-
c›n› karfl›lamak için yafllanan C-5 filosunu modernize et-
me karar› alm›flt›r. C-5M Super Galaxy olarak adland›r›-
lan proje, envanterdeki uçaklar›n yeni motor ve aviyonik-
ler ile donat›lmas›n› kapsamaktad›r. 

C-5

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-17

Boeing / ABD

4

53 m

16,79 m

50,3 m

4 x Pratt & Whitney 

F117-PN 100 turbofan

820 km/sa

10.000 m

4800 km

76,6 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-5B

Lockheed Martin / ABD

5

75,50 m

19,85 m

67,88 m

4 x General Electric 

TF39-GE-1C turbofan

920 km/sa

11.000 m

6000 km (100 ton kargo ile)

122 ton
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Amerikan Donanma-
s›’n›n envanterinde

yer alan C-1 Trader nakli-
ye uça¤› filosunun yerini
almak üzere gelifltirilen
C-2A Greyhound, ilk uçu-
flunu Kas›m 1964’te ger-
çeklefltirmifltir. Uçak ge-
milerine konuflland›r›l-
mak üzere tasarlanan E-2

Hawkeye Havadan Erken
‹hbar ve Kontrol (HE‹K)
uça¤› ile ortak gövde yap›-
s›na sahip olan C-2A’n›n
temel görevi, uçak gemisi
muharebe gruplar›na lo-
jistik destek sa¤lamakt›r.
Amerikan Donanmas›,
1984-1990 y›llar› aras›nda
envanterindeki tüm C-
2A’lar› daha geliflmifl ver-
siyon olan C-2A(R) ile de-

¤ifltirmifltir. Baflta aviyo-
nik sistemler olmak üze-
re, birçok yenili¤e sahip
olan C-2A(R), ABD’nin
gerçeklefltirdi¤i tüm deni-
zafl›r› operasyonlarda ba-
flar›l› görevler icra etmifl-
tir. Yap›lmas› düflünülen
modernizasyon çal›flma-
lar› ile bu uça¤›n daha
uzun y›llar hizmette kal-
mas› beklenmektedir.

C-2A

KC-390’›n gelifltirilmesin-
deki temel amaç, kulla-

n›m ömürlerinin sonuna
yaklaflan C-130 Hercu-
les’lerin hizmet d›fl›na ç›ka-
r›lmas› ile oluflacak pazar›
de¤erlendirmektir. May›s
2008’de Brezilya Parlamen-
tosu’nun uça¤›n gelifltirilme
çal›flmalar›nda kullan›lmak
üzere, 470 milyon dolarl›k
bütçeyi onaylamas› ile proje
resmen bafllam›flt›r. Üretici
firma Embraer, 2 adet tur-
bofan motor ile donat›lacak
olan KC-390’›n yaklafl›k 19
ton tafl›ma kapasitesine sa-
hip olaca¤›n› ve havada yak›t
ikmali yapabilme kabiliyeti
ile uzun mesafeli uçufllar
gerçeklefltirebilece¤ini be-
lirtmektedir. Birim fiyat›n›n
50 milyon dolar olmas› ön-

görülen uçaktan, Brezilya
Hava Kuvvetleri’nin ilk etap-
ta 22 ila 30 adet aras›nda te-
darik etmesi beklenmekte-
dir. 14 Nisan 2009’da Em-
braer ile Brezilya Hava Kuv-
vetleri, 3 adet prototip uça-
¤›n üretimine iliflkin sözlefl-
me imzalam›flt›r. ‹lk uçuflu-
nu 2012 y›l›nda yapmas› he-
deflenen KC-390’›n, 2015 y›-
l›nda seri üretimine baflla-
n›lmas› planlanmaktad›r.

Hindistan ve Rusya’n›n birlikte yürüttükleri Çok Amaçl›
Nakliye Uça¤› (Multi Role Transport Aircraft / MRTA) Pro-

jesi, Aral›k 2006 tarihinde imzalanan ortakl›k anlaflmas› ile
resmen bafllam›flt›r. 700 milyon dolarl›k gelifltirme bütçesine
sahip olan projede, Hindustan Aeronautics Limited (HAL / Hin-
distan) ve United Aircraft Corporatin (UAC / Rusya) firmalar›
yüzde 50’fler paya sahiptir. Kullan›m ömürlerinin sonuna ge-
len An-12, An-26 ve C-130 Hercules uçaklar›n›n hizmet d›fl›na
ç›kar›lmas› ile oluflacak pazara yönelik gelifltirilen MRTA’dan;
ilk etapta Hindistan’›n 45,
Rusya’n›n ise 100 adet siparifl
etmesi beklenmektedir. Tek-
nik özellikleri hakk›nda net
bilgi bulunmasa da, 2 adet
turbofan motoru ile donat›la-
cak olan MRTA’n›n, 20 ton ta-
fl›ma kapasitesine sahip ola-
ca¤› belirtilmektedir. ‹lk uçu-
flunu 2014 y›l›nda yapmas›
hedeflenen uça¤›n, 2015 y›-
l›nda hizmete girmesi öngö-
rülmektedir.

KC-390

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-2A

Northrop Grumman / ABD

4

17,3 m

4,85 m

24,60 m

2 x Allison T-56-A-425 

turboprop

550 km/sa

10.200 m

2400 km

4,5 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

KC-390

Embraer / Brezilya

2

33,43 m

11,43 m

33,94 m

2 x turbofan

-

11.000 m

6000+ km

19 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

MRTA

HAL / Hindistan - UAC / Rusya

33,2 m

10 m

30,1 m

2 x turbofan

850 km/sa

2500 km (18,5 ton kargo ile),

6000 km (4,5 ton kargo ile)

18,5 ton

MRTA
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‹spanya’n›n CASA (bugün
EADS CASA) ve Endonez-

ya’n›n Dirgantara firmalar›
taraf›ndan ortak olarak
gelifltirilen CN-235, ilk
uçuflunu Kas›m 1983’te
gerçeklefltirmifltir. Hafif
nakliye uça¤› s›n›f›nda yer
alan CN-235, araç-gereç

ve malzeme nakli d›fl›nda
asker ve paraflütçü tafl›ma
amaçl› da kullan›labilmek-
tedir. Uça¤›n operasyonel
anlamdaki en büyük katk›-
s›n›, C-130 Hercules veya
C-160 Transall gibi orta s›-
n›f nakliye uçaklar›na ihti-
yaç duyulmayan hafif yük-
lerin maliyet etkin flekilde
tafl›nabilmesi teflkil et-
mektedir. Seri üretime
girdi¤i Mart 1988 tarihin-
den itibaren birçok ülke
taraf›ndan hizmete al›nan
CN-235’in, say›sal anlam-

da dünyadaki en büyük
kullan›c›s› Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’d›r. Hafif
nakliye uça¤› ihtiyac›na yö-
nelik olarak aç›lan ulusla-
raras› bir ihale sonucunda
CN-235’i seçen TSK, 1991-
1998 y›llar› aras›nda bu
uçaktan toplam 52 adet te-
darik etmifltir. 50 tanesi
TUSAfi taraf›ndan lisans
alt›nda Türkiye’de üretilen
bu uçaklar, hâlihaz›rda
TSK’n›n nakliye operas-
yonlar›n›n belkemi¤ini
oluflturmaktad›rlar.

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

CN-235

CASA (bugün EADS CASA) /

‹spanya - Dirgantara /

Endonezya

2

21,4 m

8,17 m

25,81 m

2 x General Electric CT7-9C

turboprop

450 km/sa

7600 m

1770 km

6 ton

CN-235

‹spanyol Hava Kuvvetle-
ri’nin harekât ihtiyaçlar›

do¤rultusunda tasarlanan
C-295, ilk uçuflunu Kas›m
1997’de gerçeklefltirmifltir.
Ayn› firma taraf›ndan üreti-
len CN-235 temel al›narak
gelifltirilen C-295, bu uçak
ile birçok ortak alt sisteme

sahiptir. C-295’in en büyük
farklar›, uzat›lm›fl gövdesi ve
yeni motorlar›d›r. CN-
235’ten yaklafl›k yüzde 50
daha fazla tafl›ma kapasitesi
ile dikkat çeken C-295, seyir
h›z› ve menzil aç›s›ndan da
bu uçaktan daha üstün özel-
liklere sahiptir. Askeri nakli-
ye uçaklar› aras›nda 10 ton
s›n›f›na giren uçak, araç-ge-

reç ve malzeme nakli d›fl›n-
da asker ve paraflütçü tafl›-
ma amaçl› da kullan›labil-
mektedir. Kendi s›n›f›n›n en
baflar›l› örneklerinden biri
olarak gösterilen uçak; hâli-
haz›rda Brezilya, Cezayir,
Finlandiya, ‹spanya, Kolom-
biya, Polonya, Portekiz ve
Ürdün silahl› kuvvetlerinde
hizmet vermektedir.

C-295
Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-295

CASA (bugün EADS CASA) /

‹spanya 

2

24,45 m

12,45 m

25,81 m

2 x Pratt & Whitney 

PW127G turboprop

480 km/sa

7600 m

2150 km (8 ton kargo ile)

9,3 ton
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Japon Hava Öz Savunma
Kuvvetleri (Japan Air Self-

Defence Force / JASDF)’nin
harekât ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda tasarlanan Kawasaki
C-1, ilk uçuflunu Kas›m
1970’de gerçeklefltirmifltir.
Yaklafl›k 4 y›l süren kapsam-
l› testlerin ard›nda
JASDF’nin envanterine giren
uçaktan, 1974-1981 y›llar›
aras›nda toplam 31 adet üre-
tilmifltir. 2 adet turbofan mo-
toru ile donat›lm›fl olan C-1,
12 ton kargo veya tam teçhi-
zatl› 45 paraflütçü tafl›yabil-
mektedir. ‹kinci Dünya Sava-
fl› sonras› imzalanan anlafl-
malar ile taarruzi bir ordu
yap›lanmas›na gitmesi ya-
saklanan Japonya, tasar›m
aflamas›nda C-1’in menzili
k›s›tlamak zorunda kalm›fl-

t›r. Uça¤›n operasyonel kabi-
liyetlerinin önemli ölçüde
azalmas›na neden olan bu
durum, C-1’in a¤›rl›kl› olarak
Japon ana karas›nda kulla-
n›lmas›n› beraberinde getir-
mifltir. JASDF, envanterinde-
ki C-1 ve C-130 Hercules
uçaklar›n› halen gelifltirme
çal›flmalar› devam eden Ka-
wasaki C-X ile de¤ifltirmeyi
planlamaktad›r.

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-1

Kawasaki / Japonya

5

29 m

10 m

30,58 m

2 x Pratt & Whitney 

JT8D-M-9 turbofan

806 km/sa

11.600 m

1300 km

8 ton

C-1

Gelifltirme çal›flmalar› 1960’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru bafl-
lanan C-212, ilk uçuflunu 26 Mart 1971’de gerçeklefltir-

mifltir. Hafif nakliye operasyonlar› için tasarlanm›fl olmas›
itibariyle hava kuvvetlerinin kamyonet (pick-up)’› olarak ad-
land›r›lan uçak, maliyet etkin yap›s› ile dikkat çekmektedir. 2
ton kargoyu 1400 km mesafeye tafl›yabilen C-212’nin en
önemli özelliklerinden birisi, inifl-kalk›fl için çok k›sa pistleri
kullanabilmesidir. Üretici firma CASA (bugün EADS CASA),
üretime girdi¤i dönemden
itibaren C-212’yi sürekli ola-
rak modernize etmifltir.
Uça¤›n en son modeli C-212-
400 olarak adland›r›lmakta-
d›r. C-212, Endonezya’n›n
Dirgantara firmas› taraf›n-
dan da lisans alt›nda üretil-
mektedir. Dirgantara tara-
f›ndan üretilen uçaklar da
dikkate al›nd›¤›nda, farkl›
kullan›c›lar›n envanterinde
bugün 600’e yak›n C-212 ak-
tif hizmet vermektedir.

C-212

‹talya’n›n en önemli askeri
havac›l›k projelerinden biri

olarak gösterilen G.222, ilk
uçuflunu Temmuz 1970’de
gerçeklefltirmifltir. 10 ton s›-
n›f›nda yer alan uçak, k›sa
pistlere inifl-kalk›fl yapabil-
mesi ile dikkat çekmektedir.
G.222, tam teçhizatl› 44 as-
ker veya 32 paraflütçü tafl›-
yabilmektedir. Ambulans
amaçl› kullan›mlarda ise 38
sedye ve 4 doktor tafl›ma ka-
pasitesine sahiptir. G.222,
yap›lan baz› modifikasyonla-
r›n ard›ndan C-27A Spartan
ad›yla Amerikan Hava Kuvvetleri’nin envanterine girmifltir.
Ancak uçak, iflletim giderlerinin yüksekli¤i nedeniyle k›sa bir
süre sonra hizmet d›fl›na ç›kar›lm›flt›r. Üretici firma Alenia
Aeronautica ile Lockheed Martin, 1990’l› y›llar›n ortalar›nda
G.222 / C-27A Spartan’›n gelifltirilmesine yönelik ifl birli¤i
yapmaya karar vermifltir. C-27J Spartan olarak adland›r›lan
uçak, C-130J Super Hercules’in aviyonik sistemleri ve mo-

torlar› ile donat›lm›flt›r. ‹lk
uçuflunu Eylül 1999’da ger-
çeklefltiren C-27J, ‹talya d›-
fl›nda; ABD, Bulgaristan,
Fas, Litvanya, Romanya, Slo-
vakya ve Yunanistan taraf›n-
dan seçilmifl bulunmaktad›r.

G.222 / C-27

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-212-400

CASA (bugün EADS CASA) /

‹spanya

2

16,15 m

6,55 m

20,27 m

2 x Allied Signal TPE 331-12

turboprop

360 km/sa

8000 m

1400 km (2 ton kargo ile)

3 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-27J

Alenia Aeronautica / ‹talya 

3

22,7 m

9,6 m

28,7 m

2 x Rolls-Royce AE 

2100-D2A turboprop

600 km/sa

9200 m

1850 km

11,5 ton
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Hala gelifltirme çal›flma-
lar› devam eden Kawa-

saki C-X’in,  Japon Hava Öz
Savunma Kuvvetleri (Japan
Air Self-Defence Force /
JASDF)’nin envanterinde
bulunan Kawasaki C-1 ve
C-130 Hercules nakliye
uçaklar›n›n yerini almas›
planlanmaktad›r. Kas›m
2001’de bafllayan proje,
maliyet faktörleri düflünü-
lerek Kawasaki P-X deniz
karakol uça¤› ile efl güdüm
halinde yürütülmektedir.
Ancak kamuoyuna yans›yan
bilgiler, her iki uça¤›n farkl›
görev tan›mlar›n›n olmas›
nedeniyle ortak parça kul-
lan›m›n›n hedeflenenden
daha düflük düzeyde kald›-
¤›na iflaret etmektedir. Yak-
lafl›k 30 ton tafl›ma kapasi-
tesine sahip olaca¤› belirti-
len C-X’in en dikkat çekici

özelliklerinden biri k›sa
mesafeli pistlere de inifl-
kalk›fl yapabilecek olmas›-
d›r. Birim maliyetinin 80
milyon dolar olaca¤› de¤er-
lendirilen uçaktan, Japonya
ilk etapta 44 adet tedarik
edecektir. JASDF’nin hava-
dan tafl›ma kapasitesini
önemli oranda artt›racak
olan C-X’in 2012 y›l›nda hiz-
mete girmesi hedeflen-
mektedir. 

Yolcu tafl›ma amaçl› olarak
üretilen An-24 (NATO kod

ad› Coke) temel al›narak ge-
lifltirilen An-26 (NATO kod
ad› Curl), ilk uçuflunu Nisan
1963’te gerçeklefltirmifltir.
An-26’n›n hizmete al›nma-
s›ndaki temel amaç, An-
12BP ile tafl›nmas›na gerek

olmayan hafif yük-
lerin maliyet et-

kin biçimde

uzak mesafelere nakledil-
mesidir. 6 ton kargo veya
tam teçhizatl› 40 asker tafl›-
ma kapasitesine sahip olan
uçaktan, 1969-1985 y›llar›
aras›nda 1400 adetten fazla
üretilmifltir. Hâlihaz›rda bu
uçaklar›n önemli bir bölümü,
baflta Rusya ve Çin olmak
üzere, birçok ülkenin silahl›
kuvvetlerinde hizmet verme-
ye devam etmektedir. Öte
yandan, Hindistan’›n daha
yüksek kapasiteli bir hafif
nakliye uça¤› talep
etmesi üzerine hare-
kete geçen üretici

firma Antonov, 1970’li y›llar›n
ortalar›nda An-32 (NATO kod
ad› Cline)’yi gelifltirmifltir.
An-26’n›n daha güçlü motor-
larla donat›lm›fl versiyonu
olarak nitelendirilebilecek
olan uçak, yüksek irtifa ve s›-
cak hava koflullar›nda olduk-
ça iyi performans sergile-
mektedir. 7,5 ton kargo veya
tam teçhizatl› 50 paraflütçü
tafl›yabilen An-32, bugün
Hindistan d›fl›nda Ukrayna
Ordusu taraf›ndan da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

C-X

An-26 / 32

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

C-X

Kawasaki / Japonya

3

43,9 m

14,2 m

44,4 m

2 x General Electric 

CF6-80C2K1F turbofan

900+ km/sa

12.200 m

5600 km (37 ton kargo ile),

8900 km (12 ton kargo ile)

37,6 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-26

Antonov / Rusya

3

23,8 m

8,3 m

29,2 m

2 x Ivtchenko AI-24T 

turboprop

440 km/sa

7500 m

1100 km

5,5 ton

C-130 Hercules’in Rus muadili olarak nitelendirilebile-
cek An-12BP (NATO kod ad› Cub), ilk uçuflunu Mart

1957’de gerçeklefltirmifltir. Sovyetler Birli¤i baflta olmak
üzere, dönemin Varflova Pakt› ülkelerinde yayg›n olarak
kullan›lan uçaktan, 1959-1973 y›llar› aras›nda yaklafl›k
1250 adet üretilmifltir. 4 adet turboprop motor ile dona-
t›lm›fl olan An-12BP, 20 ton kargo veya tam teçhizatl› 100
asker tafl›yabilmektedir. Baz› An-12BP’lerin kuyruk k›s-
m›na, çift namlulu 23 mm’lik Nudelman-Rikhter NR-23
otomatik topu entegre edilmifltir. Rus yap›m› baflka
uçaklarda da karfl›m›za ç›kan bu uygulama, düflman avc›
uçaklar›na karfl› koruma
sa¤lama amaçl›d›r. ‹lerle-
yen yafl›na ra¤men An-
12BP, baflta Rusya olmak
üzere, birçok ülkenin si-
lahl› kuvvetlerinde aktif
görev yapmaya devam et-
mektedir. Halen Çin Halk
Cumhuriyeti taraf›ndan li-
sans alt›nda üretilen uçak,
bu ülkede Y-8 (Yun-8 veya
Yunshu-8) olarak adland›-
r›lmaktad›r.

An-12BP

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-12BP

Antonov / Rusya

3

37 m

9,8 m

38 m

4 x Ivtchenko AI-20K 

turboprop

670 km/sa

10.000 m

3600 km

20 ton©
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‹lk uçuflunu 22 Aral›k 1977
tarihinde gerçeklefltiren

An-72 (NATO kod ad› Coa-
ler), 2 y›l süren kapsaml›
testlerin ard›ndan 1979 y›-
l›nda Sovyet Hava Kuvvetle-
ri’nin envanterine girmifltir.
K›sa mesafeden kalk›fl ve
inifl (Short Take-off and
Landing / STOL) kabiliyeti
ile muadili nakliye uçaklar›ndan ayr›lan An-72; kalk›fl için
400-450, inifl içinse 350-400 m civar›nda bir mesafeye ih-
tiyaç duymaktad›r. 7,5 ton yük tafl›ma kapasitesine sahip
olan uça¤›n kargo bölümünde, tam teçhizatl› 52 asker ve
42 paraflütçü için haz›rlanm›fl oturma yerleri bulunmakta-

d›r. Rus Ordusu’nun operasyonel ihtiyaçlar›n› dikkate alan
üretici firma Antonov, An-72’nin kutup bölgelerine göre
modifiye edilmifl özel bir versiyonunu da gelifltirmifltir.
An-74 olarak adland›r›lan uçak, yo¤un kar ve buzla kapl›
alanlara bile inifl-kalk›fl yapabilmektedir.

Sovyet Ordusu’nun stra-
tejik nakliye kapasite-

sini artt›rma amac›yla ta-
sar›m çal›flmalar›na bafl-
lanan IL-76M (NATO kod
ad› Candid), ilk uçuflunu 25
Mart 1971 tarihinde ger-
çeklefltirmifltir. Haziran
1974’de hizmete giren IL-
76M, Sovyet Ordusu’nun
stratejik nakliye kapasite-
sini en üst seviyeye ç›ka-
ran uçak olarak tan›mlan-
maktad›r. Uça¤›n en
önemli özellikleri, uzun
menzili ve yüksek tafl›ma
kapasitesidir. 40 ton kar-
goyu 6 saatten az bir süre-
de 5000 km mesafedeki
çat›flma bölgesine nakle-
debilen uçak; ayn› flekilde
tam teçhizatl› 125 paraflüt-
çüyü de 3000 km mesafe-
deki atlama bölgesine ta-
fl›yabilmektedir. IL-76M,

k›sa mesafeli pistlere ve
sa¤lam zeminli toprak
alanlara inifl-kalk›fl yapa-
bilmesi ile dikkat çekmek-
tedir. Sovyetler Birli¤i’nin
Afganistan’a gerçeklefltir-
di¤i müdahalede genifl
çapl› olarak kullan›lan
uçak, tüm harekât süre-
since 14.700’den fazla sor-
ti yapm›flt›r. Halen çok sa-
y›da IL-76M, baflta Rusya
olmak üzere, çok say›da
ülkenin hava kuvvetlerinde
hizmet vermektedir.

IL-76M

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-72

Antonov / Rusya

3

26,6 m

8,2 m

25,8 m

2 x Progress D-36 turbofan

700 km/sa

11.000 m

4800 km

7,5 ton

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

IL-76M

Ilyushin / Rusya

5

46,5 m

14,75 m

50,5 m

4 x Soloviev D-30K turbofan

850 km/sa

12.000 m

5000 km

40 ton

D›fl görünüfl ve kullan›m
amac› aç›s›ndan Ame-

rikan Hava Kuvvetleri’nin
C-5 Galaxy a¤›r nakliye
uça¤›na benzeyen An-124
(NATO kod ad› Condor), ilk
uçuflunu 26 Aral›k 1982’de
gerçeklefltirmifltir. C-
5’ten yüzde 25 daha fazla
tafl›ma kapasitesine sahip
olan uçak, çok a¤›r ve yük-
sek hacimli kargolar›n
uzun mesafelere nakledil-
mesi görevlerinde kulla-
n›lmaktad›r. An-124’ün en
ilginç özelliklerinden biri,
kokpitin hemen arkas›nda
yer alan kabindir. Kargo
k›sm›n›n üstünde yer alan
bu bölümde, tam teçhizat-
l› 88 asker için haz›rlan-
m›fl oturma yerleri bulun-
maktad›r. Seri üretime
baflland›¤› 1986 y›l›ndan
beri An-124’ten toplam 56
tane üretilmifltir. Bat›l› is-

tihbarat servisleri, 2007
y›l› itibariyle bu uçaklar-
dan 49 tanesinin aktif gö-
revde oldu¤unu rapor et-
mektedir. Günümüzde An-
124, Rus ve Ukrayna hava
kuvvetleri taraf›ndan kul-
lan›lmaktad›r. Yüksek ta-
fl›ma kapasitesi nedeniyle
sivil kargo flirketleri tara-
f›ndan da tercih edilen
uça¤›n, yap›lacak moder-
nizasyon çal›flmalar› ile
daha uzun y›llar hizmette
kalaca¤› de¤erlendiril-
mektedir.

An-124

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-124

Antonov / Rusya

6

69,1 m

21 m

73,3 m

4 x Progress D-18T turbofan

865 km/sa

9500 m

4500 km

150 ton

An-72 / An-74
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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas›n›n ard›ndan Rusya

ile Ukrayna’n›n birlikte yü-
rüttükleri An-70 Projesi, her
iki ülkenin envanterinde yer
alan An-12BP’leri de¤ifltir-
mek amac›yla bafllat›lm›flt›r.
‹lk uçuflunu 16 Aral›k 1994’te
gerçeklefltiren uçaktan, ilk
etapta Rusya’n›n 164, Ukray-
na’n›n ise 65 adet almas›
planlanm›flt›r. Ancak Rus-
ya’n›n maliyet faktörünü ge-

rekçe göstererek An-70 al›-
m›ndan vazgeçti¤ini aç›kla-
mas›, projenin gelece¤ini be-
lirsiz bir duruma sokmufltur.
An-70, k›sa mesafeli pistlere
inifl-kalk›fl yapabilmesi ile
dikkat çekmektedir. Kargo
bölümünde 1 adet T-84 ana
muharebe tank›n› tafl›yabilen
uçak, 35 ton kargoyu, saatte
750 km gibi yüksek bir h›zla
5000 km uzakl›ktaki çat›flma
bölgesine nakledebilmekte-
dir. An-70’in en dikkat çekici
özelliklerinden biri de, turbo-
fan motorlar›n h›z ve perfor-
mans› ile turboprop motorla-
r›n ekonomikli¤ini bir
araya getiren propfan

motorlar›d›r. Her biri 10.300
KW (14.000 BG) güç üreten 4
adet Progress D-27 propfan
motor ile donat›lm›fl olan
uçak, ters yönde dönen per-
vaneleri sayesinde özellikle
düz uçufl safhas›nda son de-
rece ekonomik bir yap› sergi-
lemektedir. ‹lk al›m maliyeti-
nin düflüklü¤ü ile A400M’e
alternatif olarak gösterilen
An-70, 1990’l› y›llar›n sonla-
r›nda Almanya’n›n da günde-
mine gelmifltir. Ancak bu ül-
ke karar›n› A400M’den yana
vermifltir.

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-70

Aviant / Ukrayna - 

Antonov / Rusya

3

40,7 m

16,3 m

44 m

4 x Progress D-27 propfan

800 km/sa

12.000 m

1350 km (47 ton kargo ile),

6600 km (20 ton kargo ile)

47 ton

An-70

Dünyan›n en büyük uça¤›
unvan›n› elinde tutan

An-225 (NATO kod ad› Cos-
sack), bu özelli¤i ile Rus-
ya’n›n ulusal gurur kaynak-
lar›ndan biridir. 1980’li y›l-
lar›n ortalar›nda Buran
Uzay Meki¤i’nin ve k›talara-
ras› balistik füzelerin çok
büyük parçalar›n›n nakliye-

si amac›yla tasar›m çal›fl-
malar›na bafllanan uçak, ilk
uçuflunu 21 Aral›k 1988’de
gerçeklefltirmifltir. An-124
Condor’un büyütülmüfl ver-
siyonu olarak tan›mlanabi-
lecek An-225, tek seferde
250 ton a¤›rl›¤›ndaki kargo-
yu tafl›yabilmektedir. Bu ka-
pasite; Amerikan Hava Kuv-
vetleri’nin envanterinde yer
alan C-5 Galaxy a¤›r nakliye

uçaklar›n›n 2 tanesinin top-
lam kapasitesine eflittir.
Dev boyutu ve sahip oldu¤u
yüksek tafl›ma kapasitesi ile
birçok rekora imza atan An-
225’ten sadece 1 adet üre-
tilmifltir. Hâlihaz›rda aktif
görevde olan bu uçaktan
ikincisinin hizmete al›nmas›
planland›ysa da, bütçe k›-
s›nt›lar› nedeniyle üretim
yar›da kalm›flt›r.

An-225    
Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Tafl›ma Kapasitesi

An-225

Antonov / Rusya

6

84 m

18,2 m

88,4 m

6 x Progress D-18T turbofan

850 km/sa

9500 m

4500 km

250 ton
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‹lk olarak 2006’da düzenle-
nen IASS organizasyonuna
bu y›l, Eurofighter Konsor-

siyum’una üye olan Almanya,
‹ngiltere, ‹spanya ve ‹tal-
ya’n›n d›fl›nda Avusturya, Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti, Hin-
distan, ‹sviçre, Türkiye ve Yu-
nanistan’dan kat›l›m sa¤lan-
d›. 2-10 A¤ustos tarihleri
aras›nda 10 farkl› ülkenin ta-
k›m›na ev sahipli¤i yapan
IASS 2009’da, önceki y›llara
göre Türkiye aç›s›ndan
önemli bir de¤ifliklik yap›ld›.
Yar›flmaya kat›lan Türk tak›-
m›n›n bafl›nda bulunan ö¤re-
tim görevlisi, son 3 y›ld›r ol-
du¤u gibi ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ)’den de¤il,
Kahramanmarafl Sütçü
‹mam Üniversitesi (KSÜ)’den
seçildi. KSÜ Mühendislik Mi-
marl›k Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Dr. Muharrem ‹mal’›n
liderli¤indeki Türk tak›m›n›n
di¤er üyeleri ise, Kahraman-
marafl Kahramankent Lisesi
ö¤rencisi ve ayn› zamanda
Türk tak›m›n›n kaptan› olan
Serhat K›sakürek, Ankara
Cumhuriyet Lisesi ö¤rencisi
Mehmet Berkay Bayg›n ve
Kahramanmarafl Çukurova
Elektrik Anadolu Lisesi ö¤-

rencisi Okan Çanak adl› ö¤-
rencilerden olufltu.
Genç beyinlere havac›l›k
sevgisini afl›larken kafala-
r›ndaki kariyer planlamalar›
aras›na havac›l›¤› da yerlefl-

tirmeyi amaçlayan IASS’de
kat›l›mc› ekipler, her y›l ol-
du¤u gibi bu y›l da organiza-
törler taraf›ndan belirlenen
bir konu üzerine araflt›rma
yapmakla görevlendirildi-

ler. Bu kapsamda ö¤renci-
ler, “Havac›l›ktaki Teknoloji
E¤ilimleri” konulu 5 sayfal›k
bir rapor haz›rlad›lar. Günü-
müzde kanat teknolojisinin
havac›l›¤›n geliflimindeki

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

Genç Havac›lar›m›z 
‹ngiltere Semalar›nda: 

IASS 2009
Ülkelerin gelece¤inin genç beyinlerin yetifltirilmesine;
teknolojik geliflimin ve savafllar›n gelece¤inin ise havac›l›¤›n
geliflimine ba¤l› oldu¤unu her f›rsatta vurgulayan 
Gazi Mustafa Kemal, yaflad›¤› dönem içerisinde kuflkusuz
her iki alana da büyük yat›r›m yapt›. MSI Dergisi olarak 
biz de bu idealin peflinden koflarak 2006’dan bu yana 
her y›l yapt›¤›m›z gibi bu y›l da 3 Türk ö¤rencinin 
Eurofighter Konsorsiyumu taraf›ndan ‹ngiltere’deki
Cranfield Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararas›
Havac›l›k ve Uzay Yaz Okulu (International Aerospace
Summer School / IASS)’ye kat›l›m›n› sa¤lad›k.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
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rolü ve havac›l›¤›n gelece-
¤inde nas›l bir yer tutaca¤›-
n›n yan› s›ra di¤er endüstri
dallar›n›n bu geliflmeden ne
yönde etkileneceklerine yö-
nelik araflt›rma yapan genç
havac›lar, haz›rlad›klar› ça-
l›flmalar›n› organizatörlere
sundular.

E¤itim ve E¤lence
Bir Arada
Yar›flma öncesi çal›flmalar›n›
tamamlad›ktan sonra s›ra,
iflin en e¤itici ve en e¤lenceli
k›sm›na geldi. Havac›l›k ve
uçak mühendisli¤i konula-
r›nda dünyan›n önde gelen
üniversitelerinden birisi olan
Cranfield Üniversitesi’ndeki
ö¤retim üyeleri ve test pilot-
lar›ndan bir hafta boyunca
e¤itim alan flansl› ö¤renciler,
verilen e¤itimler s›ras›nda
temel olarak bir uça¤›n aero-
dinami¤i, yap›sal özellikleri
ve motorlar› hakk›nda bilgi
sahibi oldu. Hava araçlar› ko-
nusunda temel teflkil eden
bu önemli e¤itimin yan› s›ra
ö¤renciler, genel mühendis-
lik konular›nda da çeflitli e¤i-
timler ald›. Bu 10 tak›m, 2006
y›l›ndan bu yana gerçekleflti-
rilen ve art›k bir IASS gelene-
¤i haline gelen; 5 metre yük-
seklikten serbest b›rak›lan
bir yumurtan›n k›r›lmadan
yere indirilmesi ve s›n›rl› sa-
y›daki pipetin toplu i¤ne yar-
d›m›yla birbirine tutturulma-
s›yla oluflturulan ve bir tu¤la-
y› tafl›yabilecek özellikteki bir
yap›n›n infla edilmesi gibi
hem e¤lenceli hem de ö¤re-

tici yar›flmalarda tatl› bir re-
kabet içerisinde k›yas›ya ya-
r›flt›. Bu yar›flmalar s›ras›nda
el becerileri ile birlikte hayal
güçlerini de ortaya koyan ö¤-
renciler, tak›m halinde çal›fl-
man›n keyfini ve baflar›ya
ulaflmadaki rolünü de ö¤ren-
me f›rsat› buldu. Bu yar›flma-
larda ipi gö¤üsleyen taraf ise
bu y›l Alman tak›m› oldu.
Program süresince hem ku-
ramsal hem de uygulamal›
e¤itim gören ö¤renciler,
derslerin hemen akabinde
ö¤rendiklerini gerçek uçak
ve helikopterler ile yap›lan
uçufllarda pekifltirme f›rsat›
da buldular. Gelece¤in po-
tansiyel havac›lar›, ülkemiz-
deki pek çok uçak mühendis-
li¤i ö¤rencisine asla nasip ol-
mayacak bu uçufllarda, de-
neyimli pilotlar eflli¤inde baz›
uçak ve helikopterleri kul-
lanma flans›na da sahip ol-
dular.

Öte yandan, Eurofighter
Typhoon savafl uçaklar›n›n
da konufllu oldu¤u ‹ngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetleri
(RAF)’›n Coningsby Üs-
sü’nü ziyaret eden tak›m-
lar, burada birçok pilot ve
yöneticiyle de görüflme f›r-
sat› yakalad›lar. Havac›l›k
konusundaki teorik ve pra-
tik bilgilerin yan› s›ra kari-
yer planlamalar› konusun-
da da kendilerine çok fley
katan bu program›n son
gününde ise ö¤renciler, yi-
ne IASS kapsam›nda dü-
zenlenen Londra gezisine
kat›ld›lar ve dopdolu geçen
bir haftaya unutulmaz bir
an› daha eklediler.

Neden Türkiye’de de
Olmas›n?
MSI Dergisi olarak ülkemi-
zin gelece¤i olan gençleri-
mizi, IASS gibi önemli bir
organizasyona yönlendiri-

yor olmak, sorumluluklar›-
m›z› gerçeklefltirmemiz
ad›na bizler için hem çok
önemli hem de mutluluk
verici. Buradaki amac›m›z,
etkinli¤e kat›lan gençleri-
mizin ve ülkemizin çeflitli
üniversitelerinde görev ya-
pan de¤erli ö¤retim ele-
manlar›m›z›, farkl› teknolo-
jileri ve e¤itim uygulamala-
r›n› gözlemleyip, gelecekte
ülkemizde de böyle önemli
giriflimleri bafllatmalar›n›
sa¤lamak. Bizler için son
derece heyecan verici olan
IASS organizasyonuna kat›-
l›m›m›za destek veren Eu-
rofighter Konsorsiyumu
üyelerinden Alenia Aerona-
utica, BAE Systems, EADS
CASA ve EADS Germany’ye
teflekkür ediyor; ileriki sü-
reçte bu gibi e¤itim faali-
yetlerinin ülkemizde de ha-
yata geçirilmesini temenni
ediyoruz…
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So¤uk Savafl döne-
minde Sovyetler Bir-
li¤i’nin envanterinde

yer alan on binlerce ana
muharebe tank›, Bat›’da
bu kuvveti durdurmak için
büyük yat›r›mlar›n yap›l-
mas›n› da beraberinde ge-
tirmiflti. Dönemin Leopard
2A4, Challenger 1 ve M1A1
Abrams gibi binlerce mo-
dern ana muharebe tank›,
baflta ABD olmak üzere,
NATO ülkelerinin envante-
rine girdi. Ancak Sovyetler
Birli¤i’nin tarih sahnesin-
den silinmesi ve So¤uk Sa-
vafl’›n sona ermesiyle bir-
likte, eski Varflova Pakt›
ülkelerinin envanterinde
yer alan ana muharebe
tanklar› anlam›n› yitirdi.
Bu yeni dönemde, özellikle
Bat› dünyas›nda ana mu-
harebe tanklar›n›n gerek-
lilikleri sorgulanmaya
baflland›. Bugüne kadar da
geçerli olmak üzere, Bat›
dünyas›nda ana muharebe
tanklar›na ayr›lan bütçeler
önemli ölçüde k›s›ld› ve
aktif görevde olanlar›n sa-

y›lar› da sürekli olarak
azalt›ld›. Yeni dönemde,
z›rhl› araçlar›n havadan
nakledilebilmesi konsepti
öne ç›kt›; bu kapsamda
özellikle tekerlekli z›rhl›
araçlara olan ilgi önemli
ölçüde artt›.
Ancak bütün çal›flmalara
karfl›n, ana muharebe
tanklar›n›n do¤rudan bir
ikamesi henüz bulunabil-
mifl de¤il. Hatta geçen za-
man içerisinde Irak ve Af-
ganistan’da yaflanan düflük
yo¤unluklu çat›flmalarda,
ana muharebe tanklar›n›n
özellikle meskûn mahal
ortamlar›nda piyadeye sa¤-
lad›¤› fayda askeri uzman-
lar›n dikkatinden kaçmad›.
Bu yüzden So¤uk Savafl dö-
nemindeki risk ve tehdit al-
g›lamalar› düflünülerek ta-
sarlanan ana muharebe
tanklar›n›n bir k›sm›, orta-
ya ç›kan yeni görevleri icra
edebilmek için moderni-
zasyondan geçirildi.
Bat›’da fikir birli¤i olmasa
da, art›k efsane haline gel-
mifl pek çok ana muharebe
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Ana Muharebe Tank›
Günümüzde ana muharebe 

tanklar›n›n, özellikle Bat› ülkeleri

ordular› içindeki öneminin eskiye

nazaran önemli ölçüde azald›¤›n›

görüyoruz. Ancak So¤uk Savafl 

sonras› dönemde artan bar›fl gücü 

operasyonlar› kapsam›nda hafif z›rhl›

araçlar›n kullan›m› yayg›nlaflsa da 

ana muharebe tanklar›n›n yerini

doldurabilecek bir alternatif henüz

ortaya ç›km›fl de¤il.
Ömer ÇAY / editor@savunmahaber.com

Ana muharebe tanklar›,
So¤uk Savafl sonras›
dönemde artan 
bar›fl gücü operasyonlar›
kapsam›nda önemli
görevler üstleniyor.



tank›n›n en az›ndan önü-
müzdeki 20 y›l boyunca kul-
lan›mda kalaca¤›na kesin
gözüyle bak›l›yor. Amerikan
FCS (Future Combat
Systems) Projesi’nde yer
alan MCS (Mounted Com-
bat System) ve ‹ngiliz FRES
(Future Rapid Effect
System) Program› kapsa-
m›nda gelifltirilmesi öngö-
rülen hafif z›rhl› araçlar›n
ana muharebe tanklar›n›n
yerini al›p almayaca¤› ise
hala belirsizli¤ini koruyor.
Öte yandan Asya ülkelerin-
de ve özellikle Rusya’da
ana muharebe tanklar›na
olan ilgi yo¤un bir flekilde
devam ediyor. Bat›’n›n ak-
sine söz konusu co¤rafya-
larda, So¤uk Savafl sonras›
dönemde; T-90S, K-2 Black
Panther, TK-X, T-84 Oplot
ve Tip-99 gibi yeni projeler

hayata geçirilmifl durumda.
Benzer flekilde, Orta Do¤u
ülkelerinde de ana muha-
rebe tanklar›na olan ilgi
devam ediyor. Avrupa ve
Güney Amerika ülkelerinde
ise Leopard 2 örne¤inde ol-
du¤u gibi, daha çok ikinci el
ana muharebe tanklar›na
yönelme yolunda bir e¤ilim
gözlemleniyor.

Avrupa Savunmas›
Leopard’a Emanet
Avrupa K›tas›’nda özellikle
Leopard 2 ana muharebe
tank›n›n a¤›rl›¤› hissedili-
yor. So¤uk Savafl y›llar›nda
envanterinde yer alan
2000’den fazla Leopard
2’nin büyük k›sm›n› di¤er
ülkelere satan Almanya,
silahl› kuvvetlerindeki Leo-
pard 2 say›s›n› önümüzdeki
birkaç y›l içerisinde; A6,

A6M ve PSO modellerinden
oluflmak üzere, 360’a indir-
meyi planl›yor.
Benzer flekilde, Hollanda
Ordusu da So¤uk Savafl dö-
neminde envanterinde yer
alan 445 adet Leopard-
2A4’ün büyük k›sm›n› di¤er
ülkelere satt›. Hollanda Or-
dusu’nun gelecekte, 120
kadar Leopard 2A6 ana
muharebe tank›n› idame
ettirmesi bekleniyor.
‹spanya ve Yunanistan ise
s›ras›yla 219 adet Leopard
2A6E ve 170 adet Leopard
2A6HEL tank›n› hizmete al-
d›. Ayr›ca bu ülkeler Al-
manya’n›n stoklar›ndan
önemli miktarda Leopard
2A4 de tedarik etti. Ayn› fle-
kilde Avusturya, Danimar-
ka, Polonya, Portekiz ve
Türkiye; Alman ve Hollan-
da Ordular›’n›n stoklar›nda

yer alan Leopard 2A’leri ol-
dukça düflük bedellerle
kendi envanterlerine dahil
etti. Di¤er Avrupal› Leo-
pard 2 kullan›c›lar› olan ‹s-
veç ve ‹sviçre ise bir k›s›m
Leopard 2A4 ana muhare-
be tank›n› aktif görevden
ald› veya almay› planla-
makta.
Leopard 2 serisinin Avru-
pa’da elde etti¤i bu baflar›,
son zamanlarda k›ta d›fl›n-
da da görülmeye baflland›.
Amerika K›tas›’nda fiili ve
Kanada, Leopard 2 kullan›-
c›lar› aras›na girdi. Asya
K›tas›’nda ise, Leopard
2A4’ler Singapur Ordu-
su’nda görev yapmaya bafl-
lad›.
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Mevcut Leopard 2A4’lerin,
A6 seviyesinde modernizas-
yonu birçok kullan›c›n›n gün-
deminde bulunuyor. Ayn› fle-
kilde, bar›fl› koruma operas-
yonlar› ve meskûn mahal ça-
t›flmalar› dikkate al›narak ta-
sarlanan Leopard 2PSO’ya,
özellikle Almanya’n›n ilgi
gösterdi¤i biliniyor.
Fransa ve ‹ngiltere de Al-
manya gibi ana muharebe
tank› say›s›n› önemli ölçüde
azaltmay› planl›yor. Bu kap-
samda Fransa, 2014 y›l›na
kadar ana muharebe tank›
say›s›n› 254’e indirmeyi plan-
l›yor. Frans›z Ordusu, bugün
350 kadar Batch 10 seviye-
sinde modernize edilmifl
(NERA ile güçlendirilmifl
z›rh, yeni komuta-kontrol
sistemi vs.) Leclerc ana mu-
harebe tank›na sahip bulu-
nuyor. Dolay›s›yla, 2014 y›l›na
kadar 80 ila 150 adet aras›n-
da Leclerc’in envanter d›fl›na
ç›kar›lmas› bekleniyor.
‹ngiliz Ordusu, envanterinde
yer alan 345 adet Challenger
2 ana muharebe tank›n›, mo-
dernize ederek 2035 y›l›na
kadar kullanmay› planl›yor.
Düflünülen modernizasyon-
lardan biri, “Challenger Let-
hality Improvement” olarak
biliniyor. Söz konusu moder-
nizasyon, mevcut L30
topunun Rheinme-
tall’in L55 topu ile
de¤ifltirilmesini ve
DM53/63 gibi mo-
dern mühimmatla-
r›n kullan›lmas›n›
içeriyor. Hâlihaz›r-
da Challenger 2 ana
muharebe tankla-

r›ndan baz›lar›; RPG serisi
tanksavar roketlerine karfl›
kafes z›rh, ERA etek z›rh› ve
IED elektronik kar›flt›r›c›lar
ile donat›lm›fl bulunuyor. Söz
konusu ana muharebe tank-
lar›, Afganistan’da görev ya-
p›yor. Öte yandan, FRES
program› kapsam›nda seçi-
lecek paletli z›rhl› arac›n,
Challenger 2 için bir alterna-
tif olabilece¤i de uzmanlar
taraf›ndan de¤erlendiriliyor.
Avrupa’n›n önde gelen silahl›
kuvvetlerinden ‹talyan Ordu-
su’nun envanterinde ise 200
kadar Ariete ana muharebe
tank› bulunuyor. Ariete’lerin
uzun y›llar daha hizmette
kalmas›na kesin gözüyle ba-
k›l›yor. Ancak söz konusu
ana muharebe tanklar›n›n
yeni bir top ve modüler z›rh
kitlerinin entegrasyonu ile
modernize edilebilece¤i de
belirtiliyor.

Eski Do¤u Bloku ülkelerinde
ise, Rus T-72 ana muharebe
tank›n›n türevlerinin etkisi-
nin devam etti¤i gözlemleni-
yor. Polonya, 232 adet PT-91
Twardy ana muharebe tank›-
n› 1995-2002 y›llar› aras›nda
envanterine katt›. S›rbistan
M84, H›rvatistan ise Degman
ad› alt›nda çeflitli T-72 türev-
lerini üretme olana¤›na sa-
hip. Çek Cumhuriyeti, Maca-
ristan, Polonya ve Slovakya
gibi Orta Avrupa ülkelerinin
ise modernize edilmifl T-72
ana muharebe tanklar›n› bir
müddet daha hizmette tuta-
caklar› de¤erlendiriliyor.

ABD Abrams’›n
Alternatifini 
Bulamad›
Amerikan Ordusu, havadan
nakledilebilir Stryker Tu-
gaylar› gibi birliklere yo¤un
ilgi gösterse de, 6000 kadar
M1A1 ve M1A2 ana muha-
rebe tank›n› envanterinde
tutmaya devam ediyor.
Özellikle Irak’ta elde edilen
tecrübeler ›fl›¤›nda, mes-

kûn mahal ortam›nda
ana muharebe tank-

lar›n›n bekas›n› artt›rmak
için gelifltirilen Tank Urban
Survival Kit (TUSK), s›cak
çat›flma bölgelerinde görev
yapan pek çok M1A1/A2’ye
uygulanm›fl bulunuyor. M1
Abrams, son olarak Avus-
tralya Ordusu taraf›ndan
tercih edilmiflti. Envante-
rindeki Leopard 1 ana mu-
harebe tanklar›n› yenile-
mek isteyen Avustralya,
2004 y›l›nda yak›n müttefiki
ABD’ye 59 adet M1A1 AIM
SA siparifl etmiflti.
Öte yandan, FCS Program›
kapsam›nda Amerikan Or-
dusu, MCS’nin gelifltirilme
çal›flmalar›na da devam
ediyor. Araçta kullan›lmas›
öngörülen 120 mm’lik XM-
360 topunun, M1 Ab-
rams’larda kullan›lan topa
göre düflük geri tepmeye ve
1 tona varan a¤›rl›k avanta-
j›na sahip oldu¤u belirtili-
yor. Böylelikle 30 ton a¤›rl›-
¤›ndaki bir araç, M1 Ab-
rams’a eflit seviyede atefl
gücüne sahip olabiliyor. An-
cak ABD’li yetkililer,
MCS’nin do¤rudan ana mu-
harebe tanklar›n›n halefi ol-
mad›¤›n›n da alt›n› çiziyor.
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Amerikan Ordusu, 
ana muharebe 
tanklar›n› Afganistan
ve Irak’ta yayg›n
flekilde kullan›yor.
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Yeni T Serileri
Yolda
1980’lerde y›lda binlerce
ana muharebe tank› üreten
Rus askeri fabrikalar›, So-
¤uk Savafl sonras› dönem-
de de müflteri bulmaya de-
vam etti. Bugün Rusya’da 2
önemli ana muharebe tan-
k› üretim tesisi faal halde
bulunuyor. Omsk flehrinde
yerleflik fabrikada T-
80UM’lar›n üretimi ger-
çeklefltirilirken, Nizhnyi
Tagil’deki fabrikada T-
90S’ler üretiliyor. Ancak
son y›llarda savunma al›m-
lar›n› artt›ran Rusya’n›n,

tercihini T-90S’den yana
kullanmas›n›n, Omsk’daki
fabrikay› zor durumda b›-
rakt›¤› biliniyor. Bunun ya-
n›nda Cezayir, Hindistan ve
Libya gibi ülkelerin de ter-
cihlerini T-90S’den yana
kullanmas›n›n, Omsk’daki
fabrikan›n geri planda kal-
mas›na neden oldu¤u göz-
lemleniyor.
Bat›l› emsallerine göre
kompakt tasar›m› ve yüksek
hareket kabiliyeti ile dikkat
çeken T serisi ana muhare-
be tanklar›, uluslararas› sa-
vunma piyasas›n›n ra¤bet
gören ürünleri aras›nda yer

al›yor. Özellikle Rus Ordu-
su’nun her y›l 100 kadar ana
muharebe tank› tedarik et-
meye bafllamas›n›n, yeni
projelerin finansman› aç›-
s›ndan önemli oldu¤u de-
¤erlendiriliyor. Rusya, en-
vanterindeki ana muharebe
tanklar›n›n bir k›sm›n› T-
90S tanklar›yla de¤ifltirir-
ken, T-95 ad›nda yeni bir
tank›n gelifltirilmesinde de
son aflamaya gelmifl bulu-
nuyor. Aç›k kaynaklarda,
söz konusu yeni ana muha-
rebe tank›n›n 152 mm’lik
topa ve insans›z kuleye sa-
hip olaca¤› belirtiliyor.

2000’lerin bafl›nda Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›
(KKK’l›¤›)’na T-84-120 Ya-
ta¤an ana muharebe tank›-
n› öneren Ukrayna ise uzun
süren çal›flmalar›n ard›n-
dan T-84 Oplot’u finanse
etmeyi baflard›. Çok kat-
manl› ERA ve yeni nesil pa-
sif z›rh ile donat›lm›fl olan
Oplot, Yata¤an’›n türevi
olarak kabul ediliyor. Uk-
rayna, 1990’lar›n sonunda
Pakistan’a 320 adet T-
80UD ana muharebe tank›
ihraç ederek, bu alandaki
alt yap›s›n›n ne kadar kuv-
vetli oldu¤unu göstermiflti.
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Çin Ejderi Tip-99
Asya K›tas›, ana muharebe
tank› piyasas›n›n en hare-
ketli oldu¤u co¤rafya ola-
rak kabul edilebilir. Çin,
1980’lerden itibaren Rus
ana muharebe tanklar›n›n
kopyalar›n› üretmek yeri-
ne, benzer bir anlay›fl için-
de özgün tasar›mlar›n› or-
taya ç›karmaya bafllad›.
125 mm’lik top ile donat›l-
m›fl Tip-85’den yaklafl›k
1000 adet üreten Çin, ihra-
cata yönelik olarak ise Tip-
90 (MBT-2000) modelini
gelifltirdi.
fiasesi Rus T-72 ile büyük
benzerlik tafl›yan Tip-98 ve
Tip-99 ana muharebe tank-
lar›, halen Çin Ordusu’nda
hizmet vermekte olan en
modern platformlar olarak
kabul ediliyor. Söz konusu
modellerin z›rh koruma
seviyesi aç›s›ndan Bat›l› ve
Rus muadilleri ile benzer
özelliklere sahip oldu¤u
de¤erlendiriliyor. Öte yan-
dan Tip-99’un modifiye
edilmifl versiyonu olarak
gösterilen Tip-99A2’nin
ERA z›rh panelleri ile dona-
t›ld›¤› dikkat çekiyor. Tip-
99A2’de görülen di¤er de-
¤ifliklikleri ise aktif koruma
sistemi ve 360 derece dö-
nebilen stabilize gözetleme

sistemi oluflturuyor. Çin’in
yeni nesil ana muharebe
tanklar›n› aktif bir flekilde
pazarlad›¤› ve özellikle Af-
rika ve Orta Do¤u ülkeleri-
ne yönelik ihracat baflar›la-
r› elde etti¤i biliniyor.

Arjun’da 
Sona Geliniyor
Çeyrek as›rd›r devam eden
Arjun Projesi’nde Hindis-
tan, sonunda elle tutulur
bir baflar› yakalad› ve 45
adet ana muharebe tank›
2009 y›l› içerisinde hizmete
girdi. Ancak yüksek mali-
yetler ve istenilen perfor-
mans›n elde edilememesi
nedeniyle üretimin 124 ana
muharebe tank› ile s›n›r-
land›r›lmas› planlan›yor.
Öte yandan, TANK-EX Pro-
jesi’nin de yine yüksek ma-

liyetler nedeniyle Hintli
makamlarca kabul görme-
di¤i belirtiliyor.
Arjun Projesi’nde istedi¤ini
bulamayan Hindistan, 2001
y›l›nda Rusya’ya 310 adet
T-90S ana muharebe tank›
siparifli verdi. Ayr›ca
300’den fazla ana muhare-
be tank›n›n Hindistan’da li-
sans alt›nda üretilmesi için
bu ülke ile anlaflmaya da
vard›. Hindistan’›n önü-
müzdeki dönemde ilave T-
90S tedarik edebilece¤i de-
¤erlendiriliyor.

Hafif Ama 
Etkili: TK-X
1950’lerden beri ana mu-
harebe tank› üreten Japon-
ya, Tip-74’lerin yerini al-
mak üzere TK-X isimli bir
proje üzerinde çal›fl›yor. 40

ton a¤›rl›¤›ndaki TK-X ana
muharebe tank›n›n 4 pro-
totipinin üretildi¤i biliniyor.
Nitekim gelifltirme çal›fl-
malar›nda sona yaklafl›lan
TK-X’in yak›nda seri üreti-
mine bafllanmas› planlan›-
yor. TK-X, modüler z›rh ya-
p›s› ile dikkat çekiyor. Teh-
dit durumuna göre ilave
z›rh kitleri ile donat›labilen
TK-X, pek çok modern ana
muharebe tank›nda oldu¤u
gibi, 360 derece dönebilen
stabilize görüfl sistemine
sahip bulunuyor.

Kore Cumhuriyeti
Gururla Sunar:
Black Panther
Uzun y›llar M48 ana muha-
rebe tanklar›n› kullanan
Kore Cumhuriyeti, 1980’li
y›llar›n ortalar›nda ABD’li
firmalar›n deste¤i ile mo-
dern at›fl kontrol sistemi ve
105 mm’lik topuyla Ameri-
kan M1 Abrams ana muha-
rebe tank›n›n küçültülmüfl
versiyonu olarak de¤erlen-
dirilebilecek K1 ana muha-
rebe tank›n›n üretimine
bafllad›.
Gelifltirilme çal›flmalar›
büyük ölçüde tamamlanan
K2 Black Panther ise sa-
hip oldu¤u ileri teknoloji
ürünü silah ve sensör sis-
temleri ile dikkat çekiyor.
Yeni nesil z›rh›, aktif koru-
ma sistemi, 3’üncü nesil
at›fl kontrol sistemi ve 120
mm’lik L55 topu ile önem-
li bir kabiliyet art›fl›n› be-
raberinde getirecek olan
K2’den, projenin bafl›nda
600 kadar üretilmesi dü-
flünülüyordu. Ancak sa-
vunma bütçesinde yap›l-
mas› öngörülen indirimler
dolay›s›yla bu say›n›n aza-
laca¤› tahmin ediliyor.
Yak›n geçmifle kadar ana
muharebe tank› kullan›m›-
na s›cak bakmayan Malez-
ya, 2003 y›l›nda Polon-
ya’dan PT-91M ana muha-
rebe tanklar› almaya karar
verdi. Bu kapsamda; 48
adet PT-91M ana muhare-
be tank›, 6 adet WZT-4 kur-
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Çin Ordusu’nun en yeni 
ana muharebe tank› olan

Tip-99



tarma arac›, 3 adet MID-M
istihkâm arac› ve 5 adet
PMC köprücü tank›ndan
oluflan tam donan›ml› bir
tank taburu teflkil edildi.
Malezya’n›n 1-2 tane daha
benzer nitelikli tank taburu
oluflturma niyetinde oldu-
¤u biliniyor.
Ana muharebe tank› ihtiya-
c›n› geçmiflte Çin menfleli
platformlar› lisans alt›nda
üreterek karfl›layan Pakis-
tan, 2000’lerin bafl›nda
Çin’in Tip-90 tasar›m›ndan
esinlenerek Al-Khalid’i ge-
lifltirdi. 125 mm’lik top ile
donat›lm›fl olan Al-Khalid,
modern bir at›fl kontrol sis-
temine ve geliflmifl bir z›r-
ha sahip. Pakistan Kara
Kuvvetleri’nin 600 kadar
Al-Khalid tedarik etmesi
bekleniyor. Bunun yan›nda
envanterde yer alan eski
Tip-59 ana muharebe tank-
lar›n›n, El-Zarrar Projesi
kapsam›nda modernize
edilmesine de h›zla devam
ediliyor.
Geçmiflte Centurion ve M60
gibi ana muharebe tankla-
r›n› kullanm›fl olan Singa-
pur’un temel z›rhl› gücü bir
süredir Frans›z yap›m›
AMX-13 hafif tanklar›ndan
oluflmaktayd›. Bu eksikli¤i
gidermek için harekete ge-
çen Singapur Ordusu, Al-
manya’dan 96 adet Leo-
pard 2A4 ana muharebe
tank› tedarik etti. Singa-
pur’un yak›n gelecekte
Leopard 2A4’leri moderni-
ze etmesi bekleniyor.

Orta Do¤u Pazar›
Hareketli
Orta Do¤u co¤rafyas›n›n en
güçlü z›rhl› birliklere sahip
ülkesi olan ‹srail, 2000’li
y›llar›n ortalar›ndan beri
Merkava Mk4 ana muhare-
be tank›n›n üretimine de-
vam ediyor. Dünyan›n en
a¤›r ana muharebe tankla-
r› aras›nda yer alan Merka-
va Mk4’ün, 2006 y›l›ndaki
Lübnan Savafl›’ndan elde
edilen deneyimler ›fl›¤›nda
Iron Fist veya ASPRO-A
(Trophy) aktif koruma sis-
temleri ile donat›lmas› ça-
l›flmalar› da sürüyor. ‹srail,
envanterinde yer alan 1500

kadar Merkava Mk1/2/3
ana muharebe tank›n›n at›fl
kontrol sistemi ve z›rh ko-
rumas›n› modernize etmifl-
ti. ‹srail Ordusu’nun envan-
terinde, Magach Projesi
kapsam›nda modernize
edilmifl 1000 kadar da M60
ana muharebe tank› bulu-
nuyor.
‹srail ile büyük problemler
yaflayan Suriye, ana muha-
rebe tank› filosunun mo-
dernizasyonunda da s›k›nt›
yafl›yor. Suriye Ordusu, ana
vurucu gücünü oluflturan
T-72M1 ana muharebe
tanklar›n›n ancak küçük bir
k›sm›n› modernize edebil-

di. Binlerce T-54 ve T-55
ana muharebe tank›n›n ise
operasyonel kabiliyetten
uzak oldu¤u ve depolarda
bekletildi¤i belirtiliyor.
Yaklafl›k 1000 kadar M1A1
Abrams’› lisans alt›nda
üreten M›s›r, bölgedeki di-
¤er ülkeler gibi eskiyen
ana muharebe tank› filosu-
nun modernizasyonuna bü-
yük önem veriyor. M›s›r Or-
dusu, envanterinde yer
alan 1700 kadar M60A3 ana
muharebe tank›n›; yeni
at›fl kontrol sistemi,
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Gelifltirme çal›flmalar›nda sona
yaklafl›lan K2 Black Panter

Kore Cumhuriyeti’nin K1 ana muharebe tank›
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motor ve ERA z›rh kitleri ile
donatarak modernize et-
meye devam ediyor. M›s›r,
Sovyetler Birli¤i’nden teda-
rik edilen T-62 ve T-55 ana
muharebe tanklar›n› da
geçti¤imiz y›llarda partiler
halinde modernize etmiflti.
Ürdün Kara Kuvvetleri, ‹n-
giltere’den tedarik edilen
Challenger 1 ana muharebe
tanklar›n› insans›z kule ve
120 mm’lik yeni bir top ile
donatmay› planl›yor. Son
y›llarda z›rhl› araçlar›n üre-

timinde ve modifikasyo-
nunda büyük deneyim elde
eden Ürdün, Phoenix ad›
verilen modernizasyon
program› kapsam›nda; en-
vanterindeki M60 ana mu-
harebe tanklar›n›n bir k›s-
m›n› elden geçirmifl bulu-
nuyor.
Orta Do¤u co¤rafyas›n›n
etkili aktörlerinden biri
olan Suudi Arabistan’›n en-
vanterinde 315 adet M1A1
Abrams ana muharebe
tank› bulunuyor. Suudi

Arabistan Ordusu, Ameri-
kan stoklar›ndan 58 adet
ilave M1A1 tedarik etmeyi
ve bunlar› M1A2S konfigü-
rasyonunda modernize et-
meyi planl›yor. Bunun ya-
n›nda Suudi Arabistan Or-
dusu’nun, 150 ila 300 ara-
s›nda yeni ana muharebe
tank› tedarik etmeyi plan-
lad›¤› da biliniyor. Körfez

ülkelerinden Birleflik Arap
Emirlikleri’nin envanterin-
de, Frans›z yap›m› Leclerc
ana muharebe tanklar›n›n
çöl flartlar›na göre modifi-
ye edilmifl versiyonu olan
Tropical Leclerc’den 388
tane bulunuyor. Bir baflka
Körfez ülkesi Kuveyt’te ise,
236 adet M1A2 Abrams ana
muharebe tank› görev ya-
p›yor.

‹ran, uzun bir süre lisans
alt›nda T-72S tanklar›n›
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Bat› dünyas›n›n en son
gelifltirdi¤i ana muharebe tank›
Leclerc
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üretti; elindeki T-72’lerin
bir k›sm›n› ise modernize
etti. Öte yandan birkaç kez
resmigeçit törenlerinde
gün yüzüne ç›kan Zülfikar
ana muharebe tanklar›n›n
durumu ise belirsizli¤ini
koruyor. Zülfikar’da T-72
ve M60 ana muharebe
tanklar›n›n alt sistemleri-
nin kullan›ld›¤› belirtiliyor.
Kuzey Afrika’da ise, Cezayir
Ordusu’nun envanterinde

180 adet T-90S ana muha-
rebe tank› bulunuyor. Libya
da T-90S’lerden tedarik et-
mek için Rusya ile görüfl-
melere devam ediyor.

Güney Amerika
AMT’yi Keflfediyor
Güney Amerika, uzun y›llar
uluslararas› ana muhare-
be tank› piyasas›n›n d›fl›n-

da yer ald›. Ancak geçti¤i-
miz dönemde fiili’nin Leo-
pard 1 ve Leopard 2 ana
muharebe tanklar›n› hiz-
mete almas›yla süreç ter-
sine döndü. Nitelik ve nice-
lik aç›s›ndan bölgenin önde
gelen z›rhl› güçlerden biri
olan Arjantin, envanterin-
deki TAM ana muharebe
tanklar›n› modernize et-
meyi planl›yor. 300’den
fazla T-55 ana muharebe
tank›na sahip olan Peru ise
bunlar›n bir k›sm›n› Polon-
ya’dan tedarik edece¤i PT-
91’ler ile de¤ifltirmeyi ön-
görüyor. Bununla birlikte,
Güney Amerika’n›n co¤rafi
yap›s› nedeniyle pek çok
Latin Amerika ülkesinin,
hala SK-105 ve AMX-13 gi-
bi hafif tanklar› ana muha-
rebe tanklar›na tercih et-
tikleri gözlemleniyor.
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‹srail Ordusu’na ait 
Merkava Mk.4 (önde) ve
Merkava Mk.3 (arkada) 
ana muharebe tanklar›

TSK taraf›ndan da kullan›lan Leopard 2A4

Polonya Ordusu, 
232 adet PT-91 Twardy
ana muharebe tank›n›
1995-2002 y›llar›
aras›nda envanterine
ald›.
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ALTAY Geliyor
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK), Orta Do¤u bölgesin-
deki di¤er ordular gibi çok
say›da ana muharebe tan-
k›n› envanterinde bulun-
durmaya devam ediyor.
NATO’ya giriflinin ard›ndan,
özellikle ABD ve Alman-
ya’dan al›nan askeri yar-
d›mlarla hat›r› say›l› bir güç
haline gelen z›rhl› birlikle-
rimiz, yak›n zamana kadar
M48 A5T1, M48 A5T2, M48
T5, M60 A1, M60 A3, Leo-
pard 1A1 ve Leopard 1A3
ana muharebe tanklar›n›
kullan›yordu. Ancak son
y›llarda yürürlü¤e sokulan
modernizasyon ve yeni te-
darik projeleri ile ana mu-
harebe tank› filosunun gö-
rünümü h›zla de¤iflmeye
bafllad›.
Türkiye, 2007 y›l›nda Alman
Ordusu’nun kullan›m d›fl›-
na ç›kard›¤› 298 adet Leo-
pard 2A4’ü düflük bir bedel
karfl›l›¤›nda sat›n ald›. K›s-
mi bir modernizasyona tabi
tutulan Leopard 2A4’ler,

TSK taraf›ndan Leopard
2A4T olarak adland›r›l›yor.
Türkiye, halen 170 adet
M60 A1 ana muharebe tan-
k›n› ‹srail’in IMI (Israel Mi-
litary Industries) firmas›n›n
deste¤i ile modernize et-
mekte. 162 adet Leopard 1
ise, ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen Volkan at›fl
kontrol sistemi ile donat›l-
makta. Öte yandan Türki-
ye’nin ilave 41 ila 56 ara-
s›nda Leopard 2A4’ün al›m›
için Almanya nezdinde giri-
flimlerde bulundu¤u da bi-
liniyor.
2000’li y›llar›n bafl›nda Tür-
kiye, 1000 adet 3’üncü nesil
ana muharebe tank›n›n
üretilmesi için Tank 2000
Projesi’ni bafllatm›flt›. An-
cak ihalede istenilen sonu-
cun elde edilememesi üze-
rine, milli tank gelifltiril-
mesine yönelik yeni bir
projenin yürürlü¤e sokul-
mas›na karar verilmiflti.
ALTAY ad› verilen milli bir
ana muharebe tank›n›n ge-
lifltirilmesinin hedeflendi¤i
projede, Otokar ana yükle-

nici olarak seçilmifl du-
rumda. Kore Cumhuriye-
ti’nin ROTEM firmas› ise,
alt yüklenici olarak görev-
lendirildi. Projede; Makina
ve Kimya Endüstrisi Kuru-
mu (MKEK), 120 mm’lik to-
pun gelifltirilmesinden,
ROKETSAN ise z›rh›n gelifl-
tirilmesinden sorumlu. AL-
TAY’›n 3’üncü nesil at›fl
kontrol sistemi, GPS/INS
sistemi ve telsiz sistemleri
gibi çeflitli elektronik ak-
samlar›n›n gelifltirilmesi-
nin sorumlulu¤unu ise
ASELSAN üstlendi.
ALTAY Projesi, 3 fazdan
olufluyor. 15 ay sürecek
1’inci faz, sistem gereksi-
nimlerinin tan›mlanmas›n›
ve kavramsal tasar›m ça-
l›flmalar›n› içeriyor. 2010
y›l›nda bafllayacak ve 3 y›l
sürecek 2’nci fazda detayl›

sistem tasar›m›n›n gerçek-
lefltirilmesi öngörülüyor.
3’üncü ve son fazda ise, 4
adet ALTAY prototipinin ha-
z›rlanmas› ve test çal›flma-
lar›n›n yap›lmas› planlan›-
yor. 500 milyon dolar›n
üzerinde Ar-Ge bütçesine
sahip olan ve ilk etapta 250
adet ana muharebe tank›-
n›n üretilmesinin hedeflen-
di¤i projede, seri üretimin
2016-2017 y›llar› aras›nda
bafllamas› bekleniyor.
Hâlihaz›rda ALTAY ana mu-
harebe tank›n›n teknik
özellikleri netleflmifl de¤il.
Ancak ALTAY’›n 120 mm’lik
top ile silahland›r›lmas›na,
3’üncü nesil bir at›fl kontrol
sistemine sahip olmas›na,
yaz›l›m tabanl› telsiz siste-
mi ile donat›lmas›na ve
modern tank komuta-kon-
trol sistemi ile a¤ merkezli
harp kavram›na uygun ola-
rak tasarlanmas›na kesin
gözüyle bak›l›yor. Otomatik
doldurucunun yer almaya-
ca¤› ALTAY’›n, 4 kiflilik mü-
rettebata sahip olmas› ve
tam yüklü muharebe a¤›rl›-
¤›n›n 60 tona ulaflmas›
bekleniyor.
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Gelifltirme çal›flmalar› 
devam eden ALTAY ana muharebe
tank›n›n temsili çizimi  
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Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

NATO’ya Ad›m Ad›m
NATO ile zaman›nda Sovyetler Birli¤i çat›s› alt›nda Varflova Pakt›’n›n bir

parças› olan Ukrayna aras›ndaki iliflkiler, her geçen gün bir ad›m daha

ilerliyor. 1997’de Madrid Zirvesi’nde Ukrayna ve Müttefik liderler

taraf›ndan imzalanan Belirgin Ortakl›k fiart›’n›n tamamlay›c› maddelerinin 21 A¤ustos’ta NATO Genel

Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Ukrayna Devlet Baflkan› ad›na Büyükelçi Ihor Sagach aras›nda

imzalanmas›yla NATO-Ukrayna Komisyonu’na yeni misyonlar yüklendi.  ‹mzalanan her deklarasyon,

Birlik’in, Ukrayna’n›n NATO üyesi olmas› yönünde yakt›¤›

yeflil ›fl›¤› daha da parlat›yor.

ABD’nin Gözü 
Orta Asya’da
ABD Merkez Kuvvetler Komutan›

Orgeneral David Petraeus

baflkanl›¤›ndaki bir heyet, 14 A¤ustos’da

Türkmenistan’› ziyaret etti. ABD’nin, Orta

Asya ülkelerine gerçeklefltirdi¤i planl›

ziyaretlerden biri olarak nitelendirilen bu

buluflmada, ABD heyeti, d›fliflleri ve savunma

bakanl›¤›ndan yetkililerin yan› s›ra devlet s›n›r

hizmetleri yetkilileriyle de görüfltü. Temaslarda

ABD ve Türkmenistan aras›nda süre gelen

askeri iliflkilerin gelecekte de devam edece¤i

vurgulan›rken, esas olarak Washington’un

Türkmenistan ile daha s›k› bir ifl birli¤i

içerisinde olmak istedi¤i mesaj› verildi.

Darfur’da 
Günefl mi

Aç›yor?
Yaklafl›k 6 y›ld›r Sudan

hükümeti ile ülkenin Darfur 

bölgesindeki isyanc›lar aras›nda

süren savafl sona yaklaflm›fl gibi

görünüyor. Birleflmifl Milletler (BM)

ve Afrika Birli¤i bar›fl› koruma

güçlerini komuta eden

Orgeneral Martin Agwai, bölgede geçti¤imiz

y›llara oranla fliddetli çat›flmalar›n azald›¤›n› ve

her ay kaybedilen insan say›s›n›n binlerden

yüzlere düfltü¤ünü belirtti. Y›llard›r süren bu

çat›flmalar›n bilançosu ise çok a¤›r. Her ne kadar

Sudan hükümeti Darfur’da ölen kifli say›s›n›

10.000 olarak aç›klasa da BM bunun 300.000

civar›nda oldu¤unu öne sürüyor. Bunun yan› s›ra

neredeyse 3 milyon insan da savafl yüzünden

evlerini terk etti. Bundan sonraki süreçte

bölgedeki problemin tamamen politik 

oldu¤unu söyleyen Orgeneral Agwai, 

birçok farkl› isyanc› grubunun 

bulunmas›n›n da bölgede tam anlam›yla bar›fl›n

sa¤lanmas›n› zora soktu¤unu sözlerine ekledi.

Latin 
Amerika’da Sular

Durulmuyor
Y›llard›r uyuflturucu

kaçakç›l›¤› ve terör 

faaliyetleri ile mücadele

eden Kolombiya’n›n, askeri

üslerini ABD’nin

kullan›m›na açmas›, Latin

liderlerin tepkisine yol açt›.

3’üncü kez toplanan 

Güney Amerika Ülkeleri

Birli¤i Zirvesi’nin 

gündemini de oldukça

meflgul eden konu, özellikle

muhalif devlet baflkan›

Chavez taraf›ndan oldukça

sert elefltirildi. 

14 A¤ustos’ta ABD ve

Kolombiya aras›nda imzalan

bu anlaflmay›, ABD’nin

ülkesini iflgal etmek üzere

att›¤› bir ad›m olarak

de¤erlendiren Chavez,

bölgedeki istikrar›n 

bozulaca¤›n› ve bu karar›n

Güney Amerika’da savafl

ç›kmas›na sebep olaca¤›n›

iddia etti. Brezilya 

Devlet Baflkan› Luiz Inacio

Lula da Silva ise bölgedeki

bu gergin havan›n 

rahats›z edici oldu¤unu 

vurgulayarak konu ile ilgili

endiflelerini aktarmak 

üzere ABD Baflkan› Barack

Obama ile bir görüflme 

düzenlenmesini önerdi.

Yükselen seslere cevap ise

ABD D›fliflleri Bakan› Hillary

Clinton’dan geldi.

Kolombiya ile imzalanan

anlaflmaya göre ülkenin

egemenlik haklar›na en

ufak bir müdahalenin

olmayaca¤›n› vurgulayan

Clinton, bölge ülkelerinin

tedirginli¤inin yersiz

oldu¤unu dile getirdi.

Venezuela Devlet Baflkan›

Chavez’in “Yankeeler

Kolombiya Askeri Güçleri’ni

komuta etmeye bafllayacak”

söylemine karfl›, ABD’nin

Kolombiya’da yeni üsler

kurmayaca¤›n› ve asker

say›s›nda herhangi bir art›fla

gitmeyece¤ini belirten

Clinton, komuta ve 

yönetimin Kolombiya’n›n

kontrolünde olaca¤› 

mevcut üslerde terör 

ve uyuflturucu kaçakç›l›¤› 

ile savafla destek

verilece¤ini söyledi.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.comDÜNYADAN Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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Gürcistan,
BDT’den Resmen

Ayr›ld›
Güney Osetya’daki 

gerginlik nedeniyle

A¤ustos 2008’de Rusya ile

s›cak çat›flma yaflayan

Gürcistan, Sovyetler Birli¤i’nin

da¤›lmas›n›n ard›ndan kurulan Ba¤›ms›z

Devletler Toplulu¤u (BDT)’den 18 A¤ustos 2009

tarihi itibariyle resmen ayr›ld›. 1993 y›l›nda BDT’ye üye olan

Gürcistan’›n ayr›lmas› ile toplulu¤un üye say›s› 11’e düfltü.

Gürcistan Parlamentosu, söz konusu ayr›lma karar›n›

çat›flmalar›n bafllamas›ndan hemen sonra alm›flt›. Ancak

BDT Tüzü¤ü’ne göre; üye ülkeler, ayr›lma kararlar›n›

bildirdikten 12 ay sonra topluluktan ayr›labildikleri için,

Gürcistan bu sürenin dolmas›n› bekliyordu.

Rus Ordusu Korkutuyor
Rusya’n›n nüfus aç›s›ndan en kalabal›k federal bölgelerinden biri olan Moskova Oblast›, 5 A¤ustos 2009’da

efline az rastlan›r bir olaya tan›kl›k etti. Tatbikat yapan Rus birlikleri taraf›ndan atefllenen 4 top mermisi,

bölgede yer alan küçük bir kasaban›n tam ortas›na düfltü. fians eseri can kayb›n›n yaflanmad›¤› olayda, 

baz› yollar hasar görürken, birçok evin de camlar› k›r›ld›. Hat›rlanaca¤› üzere, Rusya’da k›sa bir süre önce de

benzer olaylar yaflanm›fl,  May›s ve Haziran 2009’da Rus Ordusu taraf›ndan atefllenen füze ve top mermileri,

yine sivil yerleflim bölgelerine düflmüfltü.

Avustralya-
Malezya Ortak

Tatbikat›
Dünyan›n en önemli su

yollar›ndan biri olan Malakka

Bo¤az›, geçti¤imiz A¤ustos ay›nda

Malezya ve Avustralya taraf›ndan

icra edilen Mastex Tatbikat›’na ev

sahipli¤i yapt›. Tatbikata Kraliyet Avustralya

Donanmas›, Adelaida s›n›f› HMAS Darwin

f›rkateyni ve HMAS Success muharebe

destek gemisi ile kat›l›rken; Malezya

Donanmas›, KD Lekiu ve KD

Laksamana Hung Nadim korvetleri ile

kat›ld›. Uzmanlar; Avustralya-Malezya

ortak tatbikat›n›n, Güney Do¤u

Asya’daki güç dengeleri

aç›s›ndan önemli

mesajlar

tafl›d›¤›n›n alt›n›

çiziyor.

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

75

Özbekistan, 
Rus Askeri Üssüne

Karfl› Ç›k›yor
Kolektif Güvenlik Anlaflmas› Örgütü (KGAÖ) çat›s›

alt›nda kurulan Acil Müdahale Gücü’nün

konuflland›r›lmas› için K›rg›zistan’›n güneyinde kurulmas›

kararlaflt›r›lan Rus askeri üssüne Özbekistan’dan sert tepki

geldi. 3 A¤ustos 2009’da Özbekistan D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan

yap›lan aç›klamada, söz konusu giriflimin bölgedeki 

silahlanma yar›fl›n› h›zland›raca¤› ve ciddi bir istikrars›zl›¤a

neden olaca¤› belirtildi. Hat›rlanaca¤› üzere Özbekistan, KGAÖ

üyesi oldu¤u halde Acil Müdahale Gücü’nün kurulmas›n›

öngören anlaflmay› imzalamam›flt›. Özbekistan’›n 

24 A¤ustos itibariyle K›rg›zistan ile olan s›n›r›n› 

1 Eylül’de gerçeklefltirilecek olan Kurtulufl Günü

kutlamalar›n› sebep göstererek 2 hafta süre ile

kapatmas› da iki ülke aras›ndaki tansiyonun

k›sa vadede düflmeyece¤ini 

gösteriyor.
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Türkiye’nin Bat› s›n›r›n›n ötesinde 

yaflananlar, ülkemizin Avrupa ile 

iliflkilerini; do¤u s›n›r›ndaki patlama

noktalar› ise do¤rudan ulusal güvenli¤imizi

ilgilendiriyor. Balkanlar ve Kafkasya bir ana

kaderde birleflmifl durumdalar: ‹ki bölgede

de, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤›, So¤uk 

Savafl y›llar›n›n geride kald›¤›, insanl›k tam

bir topyekün savafl riskini atlatt›¤› s›rada 

çok kanl› hesaplaflmalar yaflad›.

Balkanlar’› bir anda kana bulayan ve büyük

güçlerin durdurmakta çok zorland›klar› 

“Yugoslavya savafllar›”, Kafkasya’daki etnik

çat›flmalar›n bir Rus-Gürcü savafl› ile tüm

insanl›¤›n istikrar›n› tehdit eden boyuta

varmas›...

Son bir ay içinde, Arnavutluk, Makedonya,

H›rvatistan, Bosna Hersek, S›rbistan, 

Karada¤, Gürcistan, Ermenistan ve 

Azerbaycan’› ziyaret etme f›rsat› bulduk.

Bu kadar genifl ve bu ölçüde kritik bir 

co¤rafya aç›s›ndan elde edilen izlenimler

önemlidir.

Balkanlar ve Kafkasya’y› anlamak önemlidir.

Bu anlay›fl, bizi, kendili¤inden “etnik temelli

siyaset”in ilgili bütün unsurlar aç›s›ndan 

ne kadar büyük riskler tafl›d›¤›na götürür.

Ayn› zamanda etnik siyaset üzerinden güç

kazanman›n zamanla bir “siyasi bumeranga”

dönüfltü¤ünü ve kendisini yaratan unsuru

vurdu¤unu da...

Bu nedenle, bu ayki strateji sayfalar›m›zda

esas olarak bu iki bölgeyi, do¤rudan birinci

elden tan›kl›kla mercek alt›na almay› tercih

ettik.

‹zlenimlerin ve bu izlenimlere zemin 

yaratan aç›klamalar›n, Türkiye’ye bölgeden

sa¤l›kl› haber ak›fl›n›n da önemli bir parças›

oldu¤unu düflünüyoruz.

S›rbistan’›n baflkenti Bel-
grad’›n Krenz Mihailova
Caddesi üzerinde Bosna

Hersek bayrakl› tiflörtle dolaflan
genci gördü¤ümde, dünyan›n
h›zl› de¤iflti¤ini bir kez daha anl›-
yorum.
Trafi¤e kapal› bu al›flverifl cadde-
sinin bir köflesinde elektrogita-
r›yla çok güzel Balkan flark›lar›
çalarak bahflifl toplamaya çal›-
flan Saraybosna do¤umlu yafll›
müzisyen Mirsad, Türk oldu¤u-
mu duydu¤unda “esselamüna-
leyküm” diyerek bafllayan eski
bir Boflnak flark›s›n› bütün gü-
cüyle söylemeye bafll›yor.
Bak›yorum... Mirsad’›n yan›ndan
ak›p giden S›rplar’dan tepki yok.
Ne üzerinde Bosna Hersek bay-
ra¤› ile dolaflan genci ne de mü-
zisyen Mirsad’› görmüyorlar bi-
le... Çünkü dünya art›k bambafl-
ka bir kufla¤›n iklimine giriyor.
“Facebook kufla¤›” ad›m ad›m
sokaklara hâkim oluyor.

Kal›c› Düflmanl›klar Yok
‹nternet’in dayal› döfleli bir flekil-
de devreye girmesinden yaklafl›k
20 y›l sonra, “küresel ba¤lant›la-
r›n›” yaflam›n›n normal bir par-
ças› haline getirmifl bir kufla¤›n
yeni dönemi bu:
Birbirlerine benziyorlar...
Birbirleri gibi düflünüyorlar...

Ayn› flekilde giyiniyor, benzer ye-
mekleri yiyor, benzer müzikler-
den hofllan›yor ve birebir ayn›
davran›yorlar...
‹stanbul’un Ba¤dat Caddesi’nde
kaykay yapan gençle Amman’›n
zengin semtinde ayn› spora gö-
nül vermifl gencin dünyaya bak›fl›
da ayn›...
Üsküp, Prifltine, Zagreb, Tiran,
Saraybosna veya Belgrad’da ku-
la¤›nda i-podu ile yürüyen, Face-
book ile sosyalleflen, kitapla pek
aras› olmayan ama müzik ve
spor kanallar›n› yak›ndan takip
eden gençlik ayn›...
Daha önce de dikkatleri üzeri-
ne çekmeye çal›flt›¤›m ilginç
kuflak...
En önemli özellikleri, bugüne ka-
dar hiç bir insan kufla¤›nda yay-
g›nlaflmayan bir kavram› ete ke-
mi¤e büründürmüfl olmalar›:
“Öteki”ni tam olarak tan›mlaya-
m›yorlar... Daha do¤rusu, kafala-
r›nda “öteki” tam olarak flekille-
nemiyor.
Çünkü gözlerini ‹nternet dünya-
s›na açt›lar. ‹nternet ve cep tele-
fonunun olmad›¤› bir dünyay› bil-
miyorlar.

Bir Prizren Akflam›nda...
Avrupa’n›n genç devleti Koso-
va’n›n iki numaral› kenti Priz-
ren... Türkler’in yo¤un olarak

Dergimizin bu say›s›nda,
Türkiye’nin stratejisi aç›s›ndan
çok önemli iki ana bölgeyle 
ilgili biriktirdi¤imiz notlar›
sizlerle paylaflmay› 
tercih ettik: Balkanlar ve
Kafkasya...
Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com

Kafkasya ve
Balkanlar’›
Anlamak

Facebook Kufla¤›n›n
Yükselifli

©
A

v
ru

p
a 

B
ir

li
¤i



77

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

yaflad›¤›, Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin uluslararas› güç çerçeve-
sinde tüm a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i
bir evlad-› fatihan topra¤›...
En son 1989 y›l›nda, yani 20 y›l
önce gitmifltim. Ka¤›t üzerinde
de olsa Yugoslavya ayaktayd›.
Slobodan Milofleviç isimli “çet-
nik” ilk milliyetçi mitingini Mes-
tan Dede’de henüz gerçeklefltir-
miflti. Osmanl›’n›n bütün çizgile-
rini tafl›mas›yla Bursa’ya çok
benzetmifltim. Sosyalist bir Bur-
sa nas›l olursa, öyle bir kentti
iflte... Akflam saat 10’dan sonra
elin aya¤›n çekildi¤i...
Geçti¤imiz haftasonu, Prizren’in
orta yerindeki diskodan yükse-
len yüksek müzik, Türk, Arnavut
bütün millet ve dinlerden genç-
lerin ortak e¤lence anlay›fl› ve
kentin 20 y›lda yaflad›¤› bafl dön-
dürücü de¤iflim!
Topraklar›nda yaflan›lm›fl kanl›
bir hesaplaflman›n küllerinden
do¤an bir devletin gençli¤i... Sa-
bah saatlerine kadar çok güzel
e¤lendiler... ‹stanbul’daki yafl›t-
lar›ndan hiç ama hiç farklar›
yoktu.

Anlamam›z Gereken
Ana Nokta
Üç gün önce... Karada¤ ile S›r-
bistan aras›nda s›k›flm›fl San-
cak’›n ünlü Novi Pazar›... Kentin,
yine trafi¤e kapat›lm›fl al›flverifl
merkezinde bir araya gelip kafe-
lerde sohbeti koyultan k›zl› er-
kekli Müslüman Boflnak gençlik
gruplar›yla Belgrad’dakilerin ne
fark› vard›?
Belki biraz giyimde yaflan›lan
ufak tefek tercihler ve kelime-
ler... Ama “Facebook generati-
on” olarak adland›rd›¤›m›z bu
gençlerin hedeflerinin ayn› ol-
du¤u hemen belli oluyor.
‹yi yaflamak istiyorlar... Bar›fl›
seviyorlar... 
Siyasetin labirentlerini de sade-
ce uzaktan izlemeyi tercih edi-
yorlar.
Kendilerinin; yeni projeler va-
detmeyen, eskinin izlerini tafl›-
yan, savafl› ve çat›flmay› hat›r-
latan hiç bir politika adam›n›
desteklemeyecekleri ve inan-
mad›klar› davalar için ölmeyi
kabul etmeyecekleri de kesin
bir gerçek.

Saraybosna müftüsü olarak tan›mlanan, fakat giderek Avrupa’daki
Müslümanlar’›n sa¤duyulu sesi olarak bilinen Mustafa “Efendi” Ceric ile
yapt›¤›m›z söylefliden ortaya ç›kan tablo Avrupa Birli¤i (AB)’nin yaklafl›mlar›

aç›s›ndan gelece¤inin büyük riskler tafl›d›¤›n› gösterdi. Mustafa Ceric’in görüflleri
özetle flöyle:

Avrupa Ayr›mc›d›r
“Ben, bugüne kadar Avrupa de¤erlerine inanm›fl bir Müslüman’d›m. Hala da öyle
olmaya çal›fl›yorum. Ama Brüksel’in son ald›¤› vize uygulamas› karar›ndan sonra
bu görüfllerimi ciddi flekilde yeniden gözden geçirmeyi de düflünüyorum. AB’nin
gelece¤in üyeleri olarak gördü¤ü S›rbistan, Makedonya ve Karada¤’a vize uygu-
lamas›n› kald›rmas›, buna karfl›l›k Bosna Hersek ile Kosova’ya sürdürmesi
ayr›mc›l›kt›r. Avrupa bu karar›yla, bu bölgede yaflayan Müslümanlar’› kendinden
saymad›¤›n› ve Müslümanlar’a karfl› ›rkç›l›¤a varan bir ayr›mc›l›k yapt›¤›n›
göstermifltir.”

Sadece Boflnaklar
“AB bu karar›yla flu net mesaj› vermektedir: Bosna Hersek’te yaflayan H›rvat ve
S›rplar’›n Belgrad ile Zagrep’ten ikinci pasaport alarak Avrupa’da rahatça
dolaflma imkân› vard›r. O zaman karar, sadece, Boflnaklar’› hedef almakta,
sadece Müslüman oldu¤umuz için Bosna Hersek’in di¤er vatandafllar›na tan›nan
bir hak elimizden al›nmaktad›r.”

K›br›sl› Türkler gibi
“Türkiye bu karar karfl›s›nda alarma geçmelidir. Bosna Hersek ve Kosova’daki
Müslümanlar’›n, K›br›s’taki Müslüman Türkler ile ayn› kaderi paylaflt›¤›n›
görmek zorunday›z. Rumlar, Avrupa de¤erlerine ayk›r› bir oylama yapt›lar ama
törenle AB’ye al›nd›lar. Türkler, Avrupa de¤erlerini destekleyen bir referandum
süreci yaflad›lar ama bugün hala üzerlerindeki ambargo kalkm›yor. Avrupa’n›n,
K›br›sl› Türkler ile Bosna Hersek ve Kosova’daki Müslümanlar’a yapt›klar› ayn›
ayr›mc›l›kt›r.”

‹slamiyet Önemlidir
“H›ristiyanl›k da t›pk› Yahudilik ve ‹slamiyet gibi do¤uda do¤mufltur. Hiç bir
peygamber Avrupal› de¤ildir. Hz. ‹sa, Hz. Musa, Hz. Muhammed... Avrupa,
do¤udan gelen dinleri kabul etmifltir. Baz›lar›m›z›n dedeleri H›ristiyan, bizim gibi
insanlar›n da dedeleri Müslüman olmufltur. Bu durum devam etmektedir. Bir dini
Avrupal› saymak di¤erini d›fllamak saçmal›kt›r. Kald› ki ‹slamiyet, Avrupa’n›n
gelifliminde rönesans› tetikleyerek belirleyici rol alm›flt›r. Ayr›ca Osmanl› askeri-
ni görmezlikten gelerek Avrupa tarihini yazamazs›n›z...”

Bosna Hersek Irkç›l›kla
Karfl› Karfl›ya
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Avrupa’n›n bat›s›ndaki
siyaset adamlar›n›n
anlayamad›¤› -veya-

anlamak istemedikleri bir
hareket, her geçen gün
biraz daha a¤›rl›¤›n› hisset-
tiriyor.
Dünyan›n “üçüncü dünya
k›rlar›”nda, radikalizmin
ana zemini olarak de¤er-
lendirilen bir dinin men-
suplar›n›n Avrupa’n›n istik-
rar›nda giderek “demokra-
tik güç” olarak kendilerini
gösterdikleri bir süreç bu.
Asl›nda, iki ana zeminde
bunun çok önemli iflaretle-
ri al›nm›flt› ama büyük ola-
s›l›k, Müslümanlar’›, Avru-
pa kültür dairesinin d›fl›nda
göstermeye çal›flan klasik
unsurlar aç›s›ndan yeterli
de¤ildiler.
Birincisi, bir Avrupa Birli¤i
(AB) üyesi olan Yunanis-
tan’da, Bat› Trakya’daki
Müslüman Türk az›nl›k,
üzerindeki tüm bask› ve
k›flk›rtma senaryolar›na
karfl›n derli toplu bir gö-
rüntü çizmifl ve vatandafl›
oldu¤u ülkenin di¤er tüm
unsurlar›yla birlikte Avru-
pal› olmufltu.
Bat› Trakya’n›n hemen öte
yakas›ndaki K›rcaali’de ise
durum daha da derinlefl-
miflti. Bulgaristan, bir dö-
nem, isimlerini bile de¤ifl-
tirerek ola¤anüstü bask›lar

kurdu¤u Türk az›nl›¤›, koa-
lisyon orta¤› bir partinin
sahibi yaparak AB üyesi ol-
may› baflarm›flt›!
Yani, Bulgar siyasetindeki
Müslüman Türk az›nl›k
a¤›rl›¤›, Bulgarlar’›, belki
de hiç hak etmedikleri bir
süratle Avrupa’n›n orta¤›
yapmay› baflarm›flt›.
Her ne kadar, AB, Bosna
Hersek, Arnavutluk ve Ko-

sova gibi “Müslüman a¤›r-
l›kl›” devletleri yeni vize uy-
gulamas› d›fl›nda b›raksa
ve bu yolla, Avrupal› Müs-
lümanlar’a bir kez daha
“ayr›mc›” mesajlar iletse
de Balkanlar’daki hareket
devam ediyor.
Dr. As›m Dizdareviç, 2006
y›l›nda S›rbistan’dan ayr›la-
rak ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan
ve ad›m ad›m AB tam üyelik

sürecini yaflayan Balkan ül-
kesi Karada¤’›n önde gelen
Müslüman Boflnak portre-
lerinden biri...
Ülkesinin demokratiklefl-
me sürecine Müslüman-
lar’›n katk›lar›n› anlat›rken,
dünyan›n görmezlikten
gelmeye çal›flt›¤› bir gerçe-
¤in de alt›n› çiziyor: “Kara-
da¤’›n, din ve dil olarak
ba¤l› oldu¤u S›rbistan’dan
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“Avrupal› olmak” kav-

ram›n›n, art›k belli bir

co¤rafyadan çok, bir

kavramlar bütününün bir

parças› olmaya dönüflme-

si, 21’inci yüzy›l› h›zl› bir

de¤iflim sürecine soktu.

Uluslar›n “geleneksel

güçlerini” zorlayan, daha

düne kadar “d›fllanm›fl”

fakat yüzünü ayd›nl›¤a

dönmüfl güçlerini öne ç›-

kartan bir süreç bu. Özel-

likle, devletlerin “kirli ya-

p›lanmalar›n›n” tarihe ka-

r›flt›¤›, “kirli tarih”in de

sonuna kadar yarg›land›¤›

çok özel bir dönem bu.

Uluslar›n “geleneksel

güçleri”nin “ulusal varl›k”

ad›na yapt›klar›n›n, yine

ayn› ulusun “genç güçleri”

taraf›ndan tarih sahnesinin

d›fl›na itildi¤i bir dönem.

S›rbistan’›n baflkenti Bel-

grad’›n orta yerinde, tam

da Cumhurbaflkanl›¤› Sa-

ray›’n›n önünde, o terte-

miz insanlar› görmek bü-

yük bir keyifti.

Önce geliflmeyi hat›rlata-

l›m: Avrupa Parlamentosu

ald›¤› son karar ile Bosna

Hersek Savafl› s›ras›nda,

S›rp “Çetnik” gruplar›n,

Srebrenica’da toplam

8000 Boflnak masum insa-

n› öldürmesini bir “soyk›-

r›m” olarak kabul etti. Bu

karar, Avrupa’y› ba¤layan

bir karar olarak tarihe

geçti. Bu geliflme ne yaz›k

ki, iki farkl› Balkan ülke-

sinde gerekli yan›t› bula-

mad›. Birincisi, S›rbis-

tan’da, flu anda Lahey’deki

Savafl Suçlar› Mahkeme-

si’nden kaçak durumdaki

tek katil Ratko Mladiç’i

saklamay› sürdüren S›rp

“derin devleti” ve afl›r›

milliyetçi unsurlar›n›n

bask›s›yla parlamento

benzer bir karar ç›karta-

mad›.

‹kincisi, Bosna Hersek’de-

ki S›rp otonom yönetimin

engellemesiyle Bosna

Hersek yönetimi benzer

bir karar› alamad›.

Oysa bundan böyle 11

Temmuz, tüm Avrupa’da

Srebrenica’daki Boflnak

soyk›r›m›n› anma günü

olarak kabul edilecek.

Takvimlerin 11 Temmuz

2009 gününü gösterdi¤i

S›rbistan’›n “Kirli Geçmifl”i ile 

Balkanlar’daki Müslümanlar’›n
Demokratik Gücü
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Ermeni siyaset bilimci Alexander ‹s-
kenderyan’›n son y›llardaki en
önemli ifli, ülkesinin Türkiye ile

olan iliflkilerinin nas›l düzeltilece¤inin
yollar›n› araflt›rmak. Türkiye ile Azer-
baycan’›n Kafkasya’da “do¤al” blok
oluflturmalar›, buna Gürcistan’›n da aktif
kat›l›m›, Ermenistan’› bölgede hayli yal-
n›z b›rakm›fl durumda. Azerbaycan top-
raklar›n›n yüzde 20’sinin Ermeniler’in
iflgali alt›nda bulunmas› bu geliflmeyi te-
tiklemifl durumda, ama ‹skenderyan, da-
ha çok Türk-Azeri iliflkilerinin nas›l bir
kenara itilebilece¤inin hesab›n› yap›yor.
Kendi “ulusal kimli¤i” aç›s›ndan hakl› bir
giriflim ama, bu durum, Kafkasya’n›n en
önemli sorununun gölgelenmesi anla-
m›na tabii ki gelemez. Çünkü bu konuda
Türkiye’nin, hatta zaman zaman Bakü
yönetimini de aflan bir hassasiyeti oldu-
¤u çok belli.
Bir Erivan sabah›nda bulufltu¤umuz ‹s-
kenderyan’›n flu sözleri Ermenistan’da
esen havay› göstermesi aç›s›ndan
önemli:
“Ermeniler’in gözü Türkiye s›n›r›ndad›r.
Bu s›n›r›n kapal› olmas›n›n bu ülkeye sa-
dece ekonomik kay›plar› de¤il, ruhi so-
nuçlar› da bulunmaktad›r. Ermeniler,
kendilerini bu kararla d›fllanm›fl, en bü-
yük komflusu taraf›ndan cezaland›r›lm›fl
hissetmektedirler. Bu haks›z bir tutum-
dur bize göre. Biz, Kafkasya’n›n gelece-
¤inin güçlü bir ekonomik entegrasyonda

oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu entegras-
yon ile bu bölgedeki ulusal devletler
güçlenebilir ve d›fla karfl› daha iyi bir gö-
rüntü verebilirler. Türkiye-Ermenistan
iliflkilerinin düzelmesi bunun ilk ad›m›
olacakt›r...”
Aleksander ‹skenderyan, bu noktadan
sonra flu siyasi analize yönelmeyi tercih
ediyor:
“Türkiye-Ermenistan iliflkilerinin düzel-
mesi tabii ki, bütün toplumlarda var olan
radikal güçleri rahats›z eder. Bu Türkiye
için geçerli oldu¤u kadar Ermenistan
için de geçerlidir ve bizler bu riskleri gö-
¤üslemek, milliyetçi unsurlar›n ayaklan-
malar›n› durdurmak zorunday›z. Ama
Ankara-Erivan iliflkilerinin düzelmesinin
Karaba¤ sorununa do¤rudan etkisi ola-
ca¤›na ve bölgenin belli bir yumuflama
gösterece¤ine inan›yorum. Böyle bir f›r-
sat› kesinlikle yaratmal›y›z...”
Bu görüflleri yans›tmam›n nedeni, bütün
s›n›rlar›n öte yakalar›nda bar›fl› ciddi fle-
kilde düflünen unsurlar›n oldu¤una ifla-
ret etmek. Ama Aleksander ‹skender-
yan, bütün bu iyi niyetli görüfllerine kar-
fl›n içinde kötümser bir bölüm de bar›n-
d›r›yor:
“Karaba¤ sorunu hem Ermeni hem Aze-
ri politikac›lar›n vazgeçemedikleri bir
sorun. O sorunun üzerinden kredi ve oy
kazan›yorlar. Bana sorarsan›z bu durum
ortadan kalkmadan bu sorun kesin ola-
rak çözülemez...”

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

ayr›lmas› düflünülemezdi.
Karada¤l›lar bir gün buna
karar verdiler. Bu kararla-
r›nda en büyük deste¤i de
Karada¤ vatandafl› Müslü-
manlar’dan ald›lar. fiimdi
demokratikleflme sürecini
yafl›yoruz. Müslümanlar bir
kez daha bu konuda ön saf-
talar. Karada¤’da Müslü-
manlar’›n deste¤i olmadan
demokratikleflme yaflan›-
lamaz, Müslümanlar’›n
deste¤i olmadan AB süreci
tamamlanamaz...”
Geçiniz Kosova’ya...
Ülkenin önde gelen gaze-
tecilerinden, flimdi TV sa-
hibi Baton Haciu’nun flu
sözleri: “Kosova, sadece
yeni bir devlet deneyimi
olarak de¤erlendirilemez.
Kosova ayn› zamanda Av-
rupa’n›n ihtiyac› olan bir
demokrasi deneyimidir ve
bu deneyimi bafllat›p, bü-
tün zorluklara, engelle-
melere ra¤men sürdüren
ise bu ülkenin Müslüman
toplumudur...”
Balkanlar’daki bir gezi,
Türkiye’nin do¤u s›n›rlar›-
n›n ötesinde “radikaliz-
min” ç›k›fl noktas› olarak
alg›lanan bir dinin, Avrupa
topraklar›nda ›rkç›l›k, H›-
ristiyan taassubu ve hofl-
görüsüzlük artarken nas›l
demokrasi ile el s›k›flt›¤›n›
gösteriyor.

Gözünü S›n›ra Dikmifl Ülke:
Ermenistan

dakikalarda S›rbistan Par-

lamentosu’nun önüne ge-

lip, “Srebrenica’da yapt›-

¤›m›z korkunç insanl›k su-

çuyla S›rbistan olarak yüz-

leflmeliyiz” diyen S›rp in-

san haklar› savunucular›

bu kararl›l›klar›n› sürdü-

rüyorlar.

Geçti¤imiz hafta ›srarla

gösterilerini sürdürdüler.

S›rbistan’daki insan hak-

lar› derne¤inin ortak ola-

rak imzalad›klar› bir bildi-

riyi cumhurbaflkan›na

sundular.

S›rbistan ‹nsan Haklar›

‹çin Avukatlar Birli¤i 

(YUCOM)’un Baflkan› Milan

Antonijevic, cumhurbafl-

kan› ile bulufltuktan he-

men sonra bana flunlar›

söylüyordu:

“Bosna Savafl›’nda yaflan›-

lan korkunç katliamlara

ve insan haklar› ihlallerine

bir S›rp olarak ortak ol-

mak istemiyoruz. Bundan

sorumlu olan insanlar,

uluslararas› mahkemeler-

de hesap vermelidirler ve

S›rbistan’a sürmüfl olduk-

lar› kara lekenin de nelere

mal oldu¤unu bilmelidir-

ler. S›rp çeteler ve onlar›n

o zamanki destekçileri

Boflnaklar’a karfl› a¤›r bir

soyk›r›m gerçeklefltirmifl-

lerdir. Bunun kabul edil-

mesi ve yak›n tarihimizle

hesaplaflmam›z gerekiyor.

E¤er S›rbistan, Avrupa’n›n

onurlu bir üyesi olacaksa

bunu yapmal›y›z. Milliyetçi

çetelere teslim olmama-

l›y›z...”

Hesaplaflmas› ©
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Arnavutluk gerçekten il-
ginç bir ülke. Bir ülke-
nin “bölünmüfllü¤ü”

genel olarak topraklar›ndaki
mozai¤in çatlamas›ndan do-
¤abilir. S›n›rlar› ve “karfl› ta-
raf›” olan bir bölünmedir...
Arnavutluk’ta “bölünmüfl-
lük”, hissedilen ama ad› ko-
nulamayan “bir fley”… Sokak-
ta var... Ad›n› tam koyam›yor-
sunuz. Anlatal›m...
Balkanlar ve Adriyatik’in bu
güzel ülkesini, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n bitiminden, kalp
krizinden öldü¤ü 1985 y›l›na
kadar kendine has bir komü-
nist anlay›flla, tam 41 y›l bo-
yunca yöneten Enver Hoca’n›n
“ruhunun kal›nt›lar›yla” 21’in-
ci yüzy›l›n genç nüfusunun
aras›nda yaflan›lan bir garip
çekiflmeden söz ediyorum.
Tiran sokaklar›nda yürürken,
yaflam›n›n hemen tamam›
Enver Hoca’n›n “saçmal›¤›”
içinde flekillenmifl 45 yafl üstü
insanlar...

...Ve onun heykelinin Tiran’›n
merkezinden y›k›l›p gitti¤i 20
fiubat 1990’dan sonra do¤-
mufl ve O’nu büyüklerinden
belki de “berbat bir efsane”
olarak dinleyen genç Arna-
vutlar...
Tiran’›n merkezindeki park-
larda yürürken gördü¤üm bö-
lünme iflte bu.
Yafll›lar, geçmiflin an›lar›n›n
yönlendirmesinde sanki 21’in-
ci yüzy›la hiç ayak basmaya-
cakm›fl gibi.
Gençler, cep telefonlar›, ‹n-
ternet, Facebook’un dünya-
s›nda onlardan öylesine
uzak...
Arnavutluk’un 30 yafl alt› gru-
bu sanki bu ülkede hiç o olay-
lar yaflanmam›fl bir hava için-
de. Arnavutluk’un 45 yafl üze-
ri sanki bu ülke hiç de¤iflme-
mifl gibi yafl›yor.
Bir ülke...
S›n›rlar› olmayan, karfl› taraf›
bulunmayan derin bir bölün-
meyi yaflayabilir mi? Arnavut-

luk yafl›yor... Torunlar›n de-
delerinin yaflam kavramlar›n-
dan hiç haberlerinin olmad›¤›,
çocuklar›n ana-babalar›n›n
yaflam›fl olduklar›n› hiç ko-
nuflmad›klar› bir dünyada...
“Siyaset” ve “ideoloji” dedi¤i-
niz böyle bir kavram.
Ayn› ulusun insanlar›n› birbir-
lerine ola¤anüstü yabanc›lafl-
t›rabiliyor.
Ve tarihin ak›fl› içinde bu tür
sonlar› haz›rlayanlar, belki de
hak ettikleri yeri buluyorlar.
Enver Hoca öldü¤ünde, “yol-
dafllar›” iktidardayd›.
Bu nedenle Tiran’›n ortas›nda
kendine has bir mezar yeri ve
büyük bir heykeli duruyordu.
Derken...
Bir anda her fley de¤iflti.
O’nu, önce, “faflist ‹talya”n›n
iflgaline karfl› direnirken ya-
flamlar›n› kaybeden ‹kinci
Dünya Savafl› y›llar›n›n meç-

hul askerlerinin bulundu¤u
“flehitli¤e” tafl›d›lar, sonra
da, Tiran’›n uzaklar›nda, ka-
p›s›ndan içeri bir çöplü¤ü ge-
çerek girebildi¤iniz uzak bir
mezarl›¤a.
1970’li y›llarda, bu ülkenin yo-
lunu flafl›rm›fl “Maocu falan”
solcular›n›n neredeyse Mus-
tafa Kemal’den daha çok
önemsedikleri Enver Ho-
ca’n›n o mezarl›k içinde kay-
bolup gitmifl son istirahatga-
h›n› bulmak hayli zor oluyor.
Mezar›n yerini gösteren kad›-
n›n sözleri ilginç: “Bir gün
kald›r›p buraya getirdiler. Bir
eski asker, kocama mezar›
yapmas› için 1500 avro verdi.
O parayla iflte bunu yapabil-
dik. Zaten kocam›n söyledi¤i-
ne göre çocuklar› bir gece
gizlice gelip mezardaki ke-
miklerini alm›fllar, san›r›m
do¤du¤u yere götürmüfller...”

2008 y›l›n›n A¤ustos ay›n› bir anda s›cak savafl gösterisine

dönüfltüren Gürcü-Rus gerginli¤inin y›l dönümünde

Gori’de bulunmak ilginç bir rastlant›. Gori, Osetya’daki Rus

birliklerinin “Gürcüleri cezaland›rma” harekât›n›n ana merkezi olmufl.

Kentin halk›, Rus tanklar›n›n kente süratle geliflini, oradan Tiflis’e do¤ru

yöneliflini asla unutmuyor. Gori, zaten, Tiflis’e 70 km mesafede bir kent. Rus

askeri, bu kenti geçip, Tiflis’e 30 km mesafede durmufl. fiimdi ayn› co¤rafya-

da, Osetya ve çevresindeki evlerinden kopup “savafl mültecisi” konumuna

düflen Gürcüler için yap›lm›fl özel kamplar uzan›yor. Savafl, günümüzde,

cephedeki askerden çok sivilleri vuruyor. Bunun en kesin örne¤ini, Tiflis

yak›nlar›nda binlerce masum göçmene ev sahipli¤i yapan o kamplar›

görünce anl›yorsunuz.

Gürcistan’›n önde gelen gazetecilerinden Zaza Gachechiladze yaflan›lan durumu flöyle özetliyor:

“2008 A¤ustos’u, sadece Gürcistan aç›s›ndan de¤il, Kafkasya ve dünya aç›s›ndan dönüm noktas›d›r. Biz küçük bir ülkeyiz.

Rusya gibi bir ülke ile askeri aç›dan bafl edemeyece¤imiz aç›k bir gerçektir. Fakat yaflan›lanlar, Rusya’n›n gizlemeye çal›flt›¤›

o sald›rgan yüzünün her zaman varl›¤›n› korudu¤unu ve gerekti¤i hallerde bu taraf›n›n harekete geçece¤ini göstermesi

bak›m›ndan önemlidir. Art›k Ruslar da çok iyi biliyorlar, 2008’in öncesine dönemeyecekler. Onlar bizi ezdiklerini san›yorlard›,

biz onlar› esir ald›k... 2008 A¤ustos ay›nda yaflan›lanlar art›k Ruslar’›n peflini asla b›rakmayacak...”

Tiflis’teki görüntü, bu ülkedeki Amerikan varl›¤›n›n Zaza Gachechiladze’nin söyledikleri do¤rultusunda çok artt›¤› yönünde.

Gürcü yazar bu geliflmeyi flöyle yorumluyor:

“Kafkasya’da yaflan›lan bu sakinli¤i her fleyin geçti¤ine yorumlayanlar var. Hay›r. Riskler bitmedi, aksine çok art›yor. Rusya’n›n

bölgedeki iki kukla yönetimi tan›m›fl olmas›, onlar› fiilen bir Rus topra¤› haline getirdi. Bu geliflme, Kafkasya’daki bütün ulus-

lar› alarma geçirdi. Dünyada da durum ayn›. Bu fiili durumu yaratan büyük gücün enerji hatlar› dengeleri çerçevesinde yar›n

neyi yapaca¤›n› veya neleri göze alabilece¤ini hiç birimiz tam olarak tahmin edemiyoruz. Bu bölgede yeni bir patlama, bu

kez, insanl›¤›n hesaplaflmas› anlam›na gelecek...”

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

Diktatörün 
Ölmeyen Ruhu

Kafkasya’da Tehlikeli Oyun Bitmiyor
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