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T129 P1 Beklentileri Karfl›lad›
Geride b›rakt›¤›m›z Eylül ay›n›n kuflkusuz en önemli geliflmesi, ATAK projesi kapsam›nda 
gelifltirilen T129 helikopterinin ilk prototipi P1’in resmi olarak ilk uçuflunu yapm›fl olmas›yd›. 
Her ne kadar bu geliflmeye ilerleyen sayfalar›m›zda detayl› flekilde yer vermifl olsak da proje takvimine
k›saca de¤inmekte fayda var. fiu ana kadar planlanan takvime uygun ilerleyen projede, Ekim ay›
itibariyle ön tasar›m›n gözden geçirilmesi tamamlanacak. Planlamaya göre 2010 y›l›n›n May›s ay›nda 
kritik tasar›m gözden geçirme sürecinin tamamlanmas›yla birlikte, Ekim ay›nda, yani yaklafl›k 1 y›l
sonra P1 numaral› prototiple at›fl testleri yap›lacak. 2010 y›l›n›n di¤er 4 prototiple ilgili çal›flmalar
aç›s›ndan da oldukça yo¤un geçmesi bekleniyor.

‹lk uçuflu yerinde izlemek için AgustaWestland’›n davetlisi olarak gitti¤imiz ‹talya’da dikkatimizi çeken
bir husus da AgustaWestland yetkililerinin TUSAfi hakk›nda söyledikleri oldu. “TUSAfi’›n
AgustaWestland için üretti¤i AW139 gövdelerini kontrol bile etmeden do¤rudan montaj hatt›na al›yoruz”
fleklinde ifadelerin geçti¤i sohbetlerde, özellikle TUSAfi’›n üretim kalitesine övgüler ya¤d›r›ld›.

HAVELSAN ‹lklerle Öne Ç›k›yor
Eylül ay›, bizleri flafl›rtan geliflmelere de sahne oldu. HAVELSAN ve Meteksan Savunma firmalar›
aras›nda denizalt› simülatörlerine iliflkin ifl birli¤i anlaflmas› için düzenlenen törenin hemen sonras›nda
HAVELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Korg. (E) Hayrettin Uzun’un sektör bas›n›n› makam›na davet
etmesi, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir uygulaman›n da ilk örne¤iydi.

Bas›n›n karfl›s›na ç›kmaktan çekinen yönetici profiline hiç uymayan Korg. (E) Uzun’un kendinden 
son derece emin bir tav›rla söyledikleri, adeta son dönemde HAVELSAN’da yaflanan de¤iflimin de bir
göstergesiydi.

Korg. (E) Uzun’un bas›nla bafl bafla yapm›fl oldu¤u yaklafl›k 1 saatlik de¤erlendirme sohbeti, 
HAVELSAN’› nas›l bir gelece¤in bekledi¤inin ipuçlar›yla doluydu.

Son 7 y›lda Türkiye’nin en h›zl› büyüyen flirketlerinden biri olan HAVELSAN, 1 milyar dolarl›k bir ifl
hacmine ulaflm›fl durumda. 2008 y›l›nda yaklafl›k 200 milyon liray› aflan sat›fllar›n›n 50 milyon dolar› da
ihracat olan HAVELSAN, tek kalemde 100 milyon dolarl›k sözleflme yapabilir bir hale geldi. Bu sürecin
bir gere¤i olarak son 3 y›lda stratejik yap›lanma sürecini tamamlayan HAVELSAN’›n proje odakl› bir
flirket olmaktan ç›k›p süreç odakl› bir yap›lanmaya geçti¤ine dikkat çeken Korg. (E) Uzun, ilerleyen
süreçte ifl birlikleriyle daha da büyüyeceklerini ve özellikle KOB‹’lere büyük önem verdiklerini söyledi.

Lider bir flirket olma s›fat›yla HAVELSAN, bu süreçte kendisiyle birlikte alt yüklenicilerini de 
yurt d›fl›na tafl›may› planl›yor.

Yapt›¤›m›z ifl birlikleri örnek al›nmal› diyen Korg. (E) Uzun, özellikle denizalt› simülatörlerine yönelik 
ifl birliklerini güven temeli üzerinde flekillendirdiklerinin de alt›n› çizdi. Bu projelerde ifl paylafl›m›n›n
daha sonra yap›laca¤›n› söyleyen Korg. (E) Uzun, hâlihaz›rda 209 ve 214 s›n›f› denizalt› kullan›c›s› 
ülkelerde simülatör sistemleri olmad›¤›n› ve bu ülkelere ihracat için flimdiden çal›flmalara bafllad›klar›n›
da ekledi. Üretilen simülatörlerin 3’üncü ülkelere pazarlama sürecinde HAVELSAN ifl birli¤i yapt›¤› 
firmalarla ortak hareket edecek.

Sözü daha fazla uzatmadan Korg. (E) Uzun’a b›rakal›m: “Ana projelerini yavafl yavafl tamamlayan bir
Türkiye var. Büyük projelerin hemen hemen hepsi imzaland›. K›sacas› iç pazar daral›yor. Biz bu 
daralmay› fark edip gözümüzü 3 y›l önce d›flar›ya çevirdik. Kendimize yabanc› ortaklar bulduk. Mesela
Orta Do¤u’da Lockheed Martin etkin. Yak›nda bizi Lockheed Martin ile ifl birli¤inde göreceksiniz. Zaten
F-16 simülatöründe Lockheed Martin bizim alt yüklenicimiz oldu ama biz bunu 3’üncü ülkelere tafl›mak
istiyoruz. Dünyan›n bir numaral› simülatör üreticisi olan CAE ile bir ifl birli¤i öngörüyoruz. Yani 
HAVELSAN bir yandan Türkiye’nin savunma ihtiyaçlar›n› karfl›larken kazand›¤› teknolojik yetenekler 
ve dünyadaki tan›n›rl›¤› ile d›fla aç›lmay› öne ç›kartmaya bafll›yor. Geldi¤imiz nokta bu.”

SSM’nin 2010 y›l› için öngördü¤ü yurt d›fl› kat›l›m sa¤lanacak fuarlar›n planlamas› da HAVELSAN ve
di¤er firmalar›m›z›n stratejik planlar›yla örtüflür flekilde ihracat›n desteklenmesi aç›s›ndan önem 
arz ediyor. fiimdilik 2010’da Türkiye olarak yer alaca¤›m›z fuar say›s›n›n önceki y›llara nazaran 
artt›¤›n› belirtip, konuyla ilgili geliflmeleri gelecek say›lar›m›za b›rak›yoruz. Kas›m’da 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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Balkanlar gösteri
dünyas›n›n önde
gelen yap›mc›lar›ndan

dostum Silvestar Lolov,
“Madonna, Sofya’ya tam 181
TIR ve 3500 kiflilik ekiple
geldi” diye anlat›yor... 
“Sadece sahneyi de¤il,
sahne arkas›n› da infla 
ediyorlar. Madonna 
havaliman›ndan çocuklar›
ve yak›n yard›mc›lar›yla
indi, araçlara bindiler,
Sofya’da trafik kesilmiflti,
dosdo¤ru stada gelip 
kendisi için özel olarak
haz›rlanm›fl odaya kadar
arabayla vard›. Ses
geçirmeyen dev bir yaflam
alan› bu. Dört saat orada
aile yaflam›n› sürdürdü ve
sahneyi ald›... Bir devdi...”
Madonna’n›n Sofya konseri,
10 A¤ustos’ta Zagreb’in
Maksimir Stad›’nda 
gerçekleflen U2 konseriyle
birlikte bu yaz Balkanlar’›
sarsan çok özel 
etkinlikler...
Genç Bulgar meslektafl›m
‹van Dikov’un ‹nternet’teki
yorumuna bak›yorum:
“Madonna konseri,
Bulgaristan’›n tam 20 
y›ld›r yaflad›¤› 
komünizmden liberal
dünyaya geçifl sürecini 
noktalayan tarihi and›r.
Bulgaristan bu süreçte
gerçek anlam›yla “Bat›l›”
bir ülke olmak için büyük
mücadele verdi, hatta
Avrupa Birli¤i (AB), bizi tam
üye yaparak bu
çabalar›m›za da anlaml›
destek verdi ama noktay›
koyan ve Bulgarlar’a siz de
art›k bizdensiniz diyen kifli
Madonna oldu...” diyor.
Olgunluk ça¤›ndaki bir
baflka meslektafl, Boyko
Vassilev ise yorumundaki
flu cümleler ile dikkat
çekiyor: “Madonna’y› 
izlemek için stad› dolduran
60.000 kiflinin önemli bir
bölümünün 40-60 yafl
kufla¤›ndan olmas› dikkat
çekiciydi. Asl›nda 
komünizmi hiç görmemifl
gençlerin yan›nda konseri

izleyen bu kuflak
insanlar›n›n staddaki varl›¤›
rock’n roll’un komünizme
karfl› gelifltirilen gençlik
hareketlerindeki önemini
gösteriyordu. 1960’l› 
y›llarda Beatles dinlemesi
yasaklanan, 70’lerde rock’n
roll plaklar›n› evlerinde
gizlice dinleyebilen ama
sürekli özgürlü¤ü arayan
bir kufla¤›n Madonna ile
buluflmas›yd› yaflan›lan...”

AB’nin Çok 
Olumlu Etkisi
Bulgaristan’›n, So¤uk 
Savafl sonras›nda “Bat› ile
kucaklaflma süreci” bir
hayli h›zl› ve kendileri

aç›s›ndan da flafl›rt›c› oldu.
Ülke 2004 y›l›nda NATO,
2007 y›l›nda da AB’nin 
üyesi haline geldi.
“Asl›nda san›ld›¤› gibi 
sürpriz olmad›” diyor
Kapital gazetesinin
Balkanlar uzman› editörü
Tsvetelina Manolova ve
ekliyor; “‹flin sonunun böyle
olaca¤›n› hepimiz biliyorduk
ama bu kadar h›zl›
yaflanmas› 
tabii ki flafl›rtt› hepimizi 
ve belki de Bulgaristan baz›
iç dengelerini oturtmakta
bu nedenle zorluklar
çekti...” Ayn› gazetenin
siyasi editörü Ognyan
Georgiev’e göre ise son 

20 y›lda yaflan›lanlarda
Bulgaristan’› yöneten
kadrolar›n yolsuzluk ve
rüflvet sorununu bir türlü
çözememifl olmalar›n›n
önemli rolü var, ama
görülen o ki, Bulgaristan,
AB’nin de getirdi¤i üst 
standartlar sonucunda art›k
yoluna girmifl gözüküyor.

Etnisite ve 
Üniter Devlet
Asl›nda, bir baflka 
meslektafl, TV dünyas›ndan
Nikolay Donkov ile
yapt›¤›m›z sohbette,
Bulgaristan’›n bütün bu
süreçte, bünyesindeki Türk
az›nl›kla ilgili politikalar›yla

“Avrupa”dan 
Bir Aç›l›m Örne¤i
Takvimlerin 29 A¤ustos’u gösterdi¤i gün Sofya’n›n
güngörmüfl Vassil Levski Stadyumu’nda olmak 
isterdim. Hat›rl›yorum, o gün, bu co¤rafyan›n tam 
karfl› noktas›nda Ermenistan’›n baflkenti Erivan’dayd›m.
Erivan, kendine has sessizli¤i ve biraz da “solgunlu¤u”
ile karfl›lam›flt› bizi. Oysa Balkanlar... Bu bölge bu yaz
inan›lmaz iki konsere sahne oldu... Birincisi, 
H›rvatistan’›n baflkenti Zagreb’teki ünlü Bonolu 
U2 konseri, di¤eri, Sofya’daki Madonna...
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Türkiye aç›s›ndan çok
önemli bir “laboratuvar”
görevi gördü¤ünü de 
fark ediyorum.
Bulgaristan “üniter” 
bir devlet.
Resmi dili “Bulgarca”...
“Türkçe” bütün Bulgar
okullar›nda “seçmeli” 
bir ders ama ana e¤itim
“Bulgarca” gerçeklefltiriliyor.
Bulgar TV’sinde günde
sadece 10 dakika Türkçe
yay›n var. Türk az›nl›k
grubunun siyasal, sosyal,
ekonomik haklar› Bulgar
anayasas›n›n “eflit 
vatandafll›k” ilkesi
çerçevesinde garanti 
alt›na al›nm›fl durumda.
Sistem, “etnik temelli siyasi
parti kurmak anayasal suç
olmas›na ra¤men”,
Türkler’in, Hak ve 
Özgürlükler Partisi
bünyesinde örgütlenmesine
ve Bulgaristan yönetiminde
koalisyon orta¤› olacak
ölçüde güçlenmesine 
ses ç›karmam›fl.
AB’nin “kriterleri” aç›s›ndan
Bulgaristan’daki bu
yap›lanma, “kültürel az›nl›k
haklar›n›n korunmas›”
aç›s›ndan yeterli görülüyor.
Yani bir memleketin
“demokratik aç›l›m”
yapaca¤›m diye bütün
anayasal sistemini
de¤ifltirmesine, ülke 
bütünlü¤ünü tart›flmaya
açacak politikalar 
üretmesine gerek yok...
Bunun en net örne¤i
Bulgaristan. 

Hak ve Özgürlükler,
Nereye?
Kuflkusuz, bu ülke 
topraklar›nda yaflayan
Müslüman Türkler,
karfl›laflt›klar› felaket
y›llar›nda “pasif direnifl”
yerine “silahl› terörü”
seçselerdi bu kadar kolay
olur muydu Bulgaristan
aç›s›ndan her fley, o ayr› 
bir tart›flma konusu.
Fakat Bulgaristan siyaseti
içinde “Türkler’in partisi”
olarak nitelenen Hak ve

Özgürlükler Hareketi’nin
çok büyük bir önemi var.
...Ve siyaset, bu zeminde de
kendine has sorunlar›yla
kendini gösteriyor bir
anda...
Manolova’ya göre Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
son dönemlerdeki siyasi
rotalar›, hem siyasetteki
liberal-Avrupac› unsurlar›
hem de Türkiye’yi 
zor durumda b›rakacak 
bir geliflme gösteriyor.
“Etnik zeminli” siyasetin bir
“üniter devlet” için tafl›d›¤›
tüm “örnek riskler”
Sofya’da da kendini 
gösteriyor.
“Hak ve Özgürlükler, 
kendini bir Türk partisi
olarak göstermek istemese
de, gerçek, bir Türk 
partisi oldu¤udur. ‹çlerinde
bulunan Bulgar as›ll›lar›n
göstermelik, vitrin amaçl›
oldu¤una inan›yoruz.
Bulgaristan’da sokaktaki
insan›n düflüncesini ifade
ediyorum. Bu partinin, 
bu yap›s›yla, Türkiye’nin
Bulgaristan siyaseti içindeki
uzant›s› gibi bir görüntüsü
de ortaya ç›k›yor. O zaman
bu partiden yap›lan bütün
aç›klamalar, sanki
Ankara’n›n zorlamas›ym›fl
gibi görünüyor. Ama flimdi
bu görüntü biraz azal›yor,
çünkü Türkiye, Hak ve
Özgürlükler ile aras›na
ciddi bir mesafe koymufl
gibi...”
Manolova’n›n bu sözleri
bile, Türkiye ile bir AB 
üyesi olarak Bulgaristan’›n
yaflamakta olduklar› çok
ciddi benzerlikleri
sergilemesi aç›s›ndan
önemli.

Az›nl›k Ad›na
Konuflanlar
Ülkede t›rmanan bir risk
yok mu? Var. Türkler’in
siyasi gücünün yüksekli¤i,
afl›r› milliyetçi ATAKA gibi
Bulgar partilerinin 
seçmenden destek 
almas›n› sa¤lam›fl 
durumda. ATAKA’n›n son

seçimde ald›¤› yüzde 10’luk
oy oran›, sadece
Bulgaristan’›n akl› bafl›nda
insanlar›n› de¤il, bütün
Avrupa’y› rahats›z etmifl
durumda. Tsvetelelina
Manolova’n›n Bulgaristan
soka¤›n›n nabz›na dönük
söyledikleri, sanki bizim
memleketi hat›rlat›r gibi:
“Bulgarlar’›n Türkler ile 
hiç bir sorunlar› yok.
Yüzlerce y›ld›r bir 
arada yafl›yorlar ve 
sokakta iç içeler. Ama
Bulgarlar’›n, Türkler’i 

temsil ettiklerini savunan
baz› politikac›lar ile 
sorunlar› olabilir. 
Onlar›n yapt›klar›n›
ülkelerinin ç›kar›na 
bulmayabilirler. Bu da 
çok normaldir. Çünkü
bence en büyük sorun, etnik
temelde yap›lan siyasetin 
ta kendisidir...”
Dedim ya... Bulgaristan
bizler için tam bir 
laboratuvar... Kültürel
özgürlüklerin olgunlaflmas›
ve “etnik zeminli siyasetin
riskleri” aç›s›ndan.

Güçler Oyununda 
Yeni Perde
Demek, 17 y›l› aflm›fl... Oysa daha dün gibi hat›rl›yorum, ülkemizin
en önemli ve en stratejik projesi olarak adland›rabilece¤imiz 
Güney Anadolu Projesi (GAP)’›n an›tsal eseri Atatürk Baraj›’n›n
aç›l›fl gününü... 1992 y›l›n›n yak›c› s›ca¤›nda gitmifltik oraya,
“bütün Türkiye ve dünya” bir aradayd›k. Tören alan›nda 
izleyicilerin oturmas› için iki büyük çad›rl› mekân yarat›lm›flt›.
Birinde sadece büyükelçiler oturuyordu. Dönemin Cumhurbaflkan›
Turgut Özal kürsüde konuflurken bu insanlar›n s›caktan fenal›k
geçirecek flekilde oturduklar›n› izleyebiliyordum. Merhum Özal
duygusal bir insand›. Konuflmas›n›n bir yerinde kontrolünü biraz
kaybetti, yaflad›¤› gururun da etkisiyle sesini yükselterek, 
“21’inci as›r Türkler’in asr› olacakt›r. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne
uzanan Türk dünyas›n›n asr›” dedi. O ana kadar gözleri yar› kapal›
konuflmay› dinleyen bütün büyükelçilerin ceplerinden not 
defterleriyle kalemlerini ç›kar›p bu sözleri özenle not ald›klar›n›
gördüm. Yan›mda, Dünya Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni 
Osman S. Arolat vard›. Döndüm, “Bak Osman a¤abey, bu not 
alma pek hayra de¤il gibi, Türkiye’nin bafl› galiba flimdi derde
girdi” dedim. Bir y›l sonra, Bosna-Hersek kan gölüne döndü,
Adriyatik y›k›ld›, bugün de Çin Seddi’nin oralarda ikide bir 
Uygurlar kesiliyor...
Dünya böyle... Gerçekler ile güçler aras›nda mutlaka denge
olmas› gerekiyor.
Y›llar önce, So¤uk Savafl’›n sonlanmas›na do¤ru ilerledi¤imiz
y›llarda, merhum “efsanevi” D›fliflleri Bakan› ‹hsan Sabri
Ça¤layangil’e, “Dünya Türkiye’nin ne kadar güçlenmesine izin
verir” diye sordu¤umda ald›¤›m yan›t ilginçti: “Yunanistan’›
ezmeyecek, ‹srail’i tehdit etmeyecek kadar...”
Son dönemde, Türk d›fl politikas›nda yaflan›lan “olumlu”
hareketlilik, Türk ekonomisinin küresel kriz karfl›s›nda 
gösterdi¤i dirençle birleflince, Ankara’dan “güçlenen, küresel güç
haline gelen, belirleyici ülke Türkiye” sözleri yükselmeye bafllad›.
Do¤rudur... Türkiye, 70 milyon nüfusu, dinamik ekonomisi ve güçlü
ordusuyla gerçekten önemli ad›mlar at›yor... Ama dikkat! Bu
dünyada tabii ki yaln›z de¤iliz ve sizin güç s›n›rlar›n›z, ayn› zaman-
da baflkalar›n›n da yaflam s›n›rlar›n› belirleyebilir...
Bu çerçevede, Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤’ un
hakl› olarak gündeme getirdi¤i “Güçlü ordu, güçlü Türkiye”
görüflünün daha ileriye götürülmesi gerekmektedir. Formülü 
daha önce de belirttim: “Güçlü ekonomi, güçlü ordu, 
güçlü Türkiye...”



SAVUNMA
HABER

6

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

‹TÜ’nün Gelifltirdi¤i 
Küp Uydu Art›k Uzayda

TUSAfi ve ROKETSAN Stratejik ‹fl Birli¤i Yapacak

‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Uzay Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan gelifltirilen

ve Türkiye’nin ilk küp uydusu olmas› sebebiyle sembolik 
bir anlama da sahip olan ‹TÜpSAT1 uydusu, 23 Eylül 2009
tarihinde Türkiye saati ile 09:21’de Hindistan’›n Sriharikota
kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden f›rlat›ld›. 
PSLV C-14 roketi ile uzaya f›rlat›lan ‹TÜpSAT1, yaklafl›k 
20 dakika sonra 720 km yükseklikte bulunan yörüngesine
baflar› ile yerlefltirildi. Toplam kütlesi 1 kg ve boyutlar›
10x10x10 cm olan ‹TÜpSAT1; s›cakl›k, ivmelenme ve
manyetik alan ölçümü yapan duyargalarla VGA kameraya
sahip. Saniyede yaklafl›k 7,5 kilometrelik h›z›yla, her 
96 dakikada bir dünyam›z›n etraf›nda bir tur atacak olan

‹TÜpSAT1 ile Türkiye üzerinden geçti¤i zamanlarda
10 dakikal›¤›na iletiflim kurulabilecek. ‹TÜpSAT1’in,

uydu bilgisayar› taraf›ndan kaydedilen s›cakl›k,
ivmelenme ve di¤er bilgileri, ‹TÜ Ayaza¤a
Yerleflkesi’nde yer alan Uydu Haberleflmesi

ve Uzaktan Alg›lama Merkezi
(UHUZAM)’a göndermesi
öngörülüyor. Foto¤raf çeken

ve bu foto¤raflar› dünyaya
gönderebilen bir uydunun gelifltirilmesi için

bafllat›lan program kapsam›nda üretilen ‹TÜpSAT1,
ülkemizdeki uydu teknolojilerinin mevcut durumunu ve bu
konudaki potansiyelimizi görmemiz aç›s›ndan kritik önem
tafl›yor.

Türk Savunma Sanayisi’nin
lokomotif flirketlerinden

olan ve ayn› zamanda her
ikisi de Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› (TSKGV)’ye ba¤l› olarak
faaliyet gösteren Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.fi. (TUSAfi) ile Roket
Sanayii ve Ticaret A.fi.
(ROKETSAN), imzalad›klar›

stratejik ifl birli¤i
anlaflmas›n› 9 Eylül 2009 
tarihinde yapt›klar› bas›n
aç›klamas› ile duyurdu.
TSKGV Genel Müdürü Korg.
(E) Engin Alan’›n huzurunda,
TUSAfi Yönetim Kurulu
Baflkan› Hv.Plt.Korg. (E)
Atalay Efeer, TUSAfi Genel
Müdürü Muharrem
Dörtkafll›, ROKETSAN

Yönetim Kurulu Baflkan›
Hv.Plt.Korg. (E) ‹smail Özalp
ve ROKETSAN Genel Müdürü
Hüseyin Baysak taraf›ndan
imzalanan stratejik ifl birli¤i
anlaflmas›yla taraflar, iyi
niyet ve karfl›l›kl› güven
esas›na dayal› ortak bir yol
izleyerek hedeflerine daha
etkin bir flekilde ulaflmay›
öngördüklerini beyan etti.

Mevcut ve gelecekte 
gerçeklefltirecekleri 
projelerde, milli flirketlerimizin
azami ölçüde alt yüklenici
olarak yer almas›n› 
sa¤layacaklar›n› vurgulayan
TUSAfi ve ROKETSAN,
geçti¤imiz günlerde ilk
uçuflun gerçeklefltirildi¤i
T129 ATAK Program›’nda da
ortak çal›flmalar yürütüyor.
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Elektronik sistemler
konusunda Türkiye’nin

oldu¤u kadar dünyan›n da
önde gelen firmalar›
aras›nda yer alan 
ASELSAN ile
telekomünikasyon devi
Türk Telekom, stratejik 
güç birli¤i anlaflmas› 
imzalad›. 2 Eylül 2009 
tarihinde duyurulan
anlaflmaya göre, 
ASELSAN ve Türk Telekom,
‹çiflleri Bakanl›¤› ‹ller
‹daresi Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yürütülen 
“112 Acil Yard›m
‹çin Bilgisayar
Destekli Sevk 

ve Yönetim Sistemi”
altyap›s› kurulumu ve
Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Haberleflme Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan
yürütülen “Kamu Güvenli¤i
Telsiz Haberleflme 
Sistemi” projelerinde,
ihalelere kat›l›m da dahil
olmak üzere tüm
süreçlerde birlikte hareket
edecek. Sa¤layaca¤› 
faydalar itibariyle birbirini 
tamamlay›c› nitelikte
olan bu iki projenin

hayata geçirilmesiyle 
birlikte 110, 112, 155 ve 156
gibi acil yard›m telefonlar›
birlefltirilerek 112 AC‹L
fleklinde tek numaraya
dönüfltürülecek. ABD’de
kullan›lan 911 sistemine
benzer özellikler tafl›yan
uygulama sayesinde, 
ortak say›sal telsiz 
sistemini kullanabilecek
olan kamu güvenli¤i
kurumlar›, acil durumlarda
koordineli bir flekilde 

hareket ederek, daha etkin
ve h›zl› hizmet sunacak.
Böylece kamu güvenli¤i 
ile ilgili personel gerekli
bilgilere say›sal 
telsiz ortam›ndan h›zl› 
bir flekilde ulaflacak,
araçlar›yla hareket halinde
olan kamu güvenli¤i 
personelinin yerlerini takip
edebilecek ve acil 
durumlarda olay yerine 
en yak›n ekipler 

yönlendirilerek daha 
h›zl› ve etkin bir flekilde

olaylara müdahale
imkân› sa¤lanacak.

ASELSAN ile Türk Telekom El S›k›flt›
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Amerikan Ordusu için 

12 y›ld›r niflangâh 

sistemleri üreten ‹sveçli

Aimpoint firmas›, imzalanan

yeni bir anlaflma ile bu 

konumunu daha uzun y›llar

devam ettirmeye kararl›

oldu¤unu gösterdi. 4 Eylül

2009’da duyurulan anlaflma,

1997 y›l›ndan beri Amerikan

Ordusu’nun envanterinde

yer alan M68 CCO (Close

Combat Optic / Yak›n

Mesafe Opti¤i) sisteminin en

son versiyonu olan

CompM4s’den 565.783 adet

üretilmesini öngörüyor.

Amerikan Kara Kuvvetleri

Ar-Ge Komutanl›¤›

taraf›ndan gerçeklefltirilen

kapsaml› testleri tüm 

rakiplerini geride b›rakarak

geçen CompM4s, Aimpoint

taraf›ndan üretilen en yeni

nesil k›rm›z› noktal›

niflangâh olma unvan›n›

elinde bulunduruyor.

Niflangâh›n batarya gibi

unsurlar›n›n daha korumal›

hale getirildi¤i özel bir

tasar›ma sahip olan

CompM4s, ba¤lant›

aparat›n›n esnek kullan›m

yap›s› sayesinde M4 ve 

M16 gibi piyade tüfeklerine

kolayl›kla tak›labiliyor.

CompM4s’nin silah üzerine

kendi üzerindeki parças› 

ile monte edilebilmesi,

fazladan parça 

gereksinimini de ortadan

kald›r›yor. Kullan›c›ya 

7 farkl› gece görüfl ve 

9 farkl› gündüz görüfl

seçene¤i sunan CompM4s,

AA boyutunda tek bir pil ile

8 y›la kadar kullan›m 

ömrü sunuyor. Öte yandan

CompM4s’nin performans›,

yine ayn› firma taraf›ndan

üretilen, hedefi 3 kere

büyütme amaçl› kullan›lan

3XMag ve düflmana sütre

gerisinden atefl edilmesini

sa¤layan CEU (Concealed

Engagement Unit) 

sistemleri ile birlikte 

kullan›ld›¤›nda daha da

art›yor. Aimpoint gece 

görüfl cihaz› üretmese de

bütün gece görüfl cihaz›

üreticilerinin, ürünlerini

tasarlarken CompM4s gibi

niflangâhlar›n arkas›na

ba¤lanabilme özelli¤ini göz

önünde bulundurduklar›

biliniyor. Aimpoint üretimi

k›rm›z› noktal› niflangâhlar,

usta at›c›lar

kadar

acemi erler taraf›ndan da

rahatl›kla kullan›labiliyor.

Özellikle gö¤üs gö¤üse

çarp›flmalar›n yafland›¤›

meskûn mahal flartlar›nda

ola¤anüstü sonuçlar veren

Aimpoint ürünü k›rm›z› nok-

tal› niflangâhlar,

sa¤laml›klar› ile de göz

dolduruyor. Uzun y›llar 

kullan›lan bir niflangâh›n,

tak›l› oldu¤u silah

hizmet d›fl›na ç›kt›ktan

sonra bile kullan›lmaya

devam etmesi s›kl›kla

yaflanan bir durum. Nitekim

eski niflangâhlar›n

sökülerek baflka silahlar›n

üzerinde kullan›lmaya

devam etmesi yayg›n bir

uygulama olarak göze

çarp›yor. Hâlihaz›rda

Amerikan Ordusu’nun

envanterinde farkl› 

versiyonlarda yaklafl›k

750.0000 adet Aimpoint 

üretimi niflangâh 

bulunuyor.

Aimpoint firmas›, 

en son teknolojiler 

kullanarak üretti¤i k›rm›z›

noktal› niflangâh çözümünü

Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’ya tan›t›lmas›

çal›flmalar›na da aral›ks›z

devam ediyor. Aimpoint

taraf›ndan üretilen

CompM4, son olarak

TSK’n›n standart piyade

tüfe¤i olan G3 ile at›fl 

testleri gerçeklefltirmiflti. 

25 ila 300 metre aras›ndaki

de¤iflik hedeflere yap›lan

300 at›flta, CompM4

donan›ml› G3’ün hiç 

›skalamamas› bir anda 

tüm dikkatleri k›rm›z› 

noktal› niflangâh 

teknolojisine çekmiflti.
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Amerikan Askerleri Aimpoint ‹le
Niflan Almaya Devam Edecek
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Deniz sistemleri
alan›nda faaliyet
gösteren ve Türk

Deniz Kuvvetleri’nin 
envanterindeki denizalt›larda
da çeflitli çözümleri
kullan›lan Atlas Elektronik,
savunma sektörünün en
hareketsiz aylar›ndan olan
Eylül’de anlaflma üzerine
anlaflma imzalad›. Türk
Deniz Kuvvetleri taraf›ndan
siparifl edilen 214 s›n›f›
denizalt›lar›n da üreticisi
olan Howaldtswerke-
Deutsche Werft GmbH
(HDW) ile yap›lan ve 7 Eylül
2009’da duyurulan ilk
anlaflma, HDW taraf›ndan
Kore Cumhuriyeti için infla
edilecek 6 adet 214 s›n›f›
denizalt›ya yerlefltirilecek
ISUS 90-61 tipi entegre 
sualt› komuta ve kontrol 

sistemlerinin teminine 
yönelik olarak imzaland›.
ISUS 90-61, bugüne kadar
10’un üzerindeki ülkenin
donanmas› taraf›ndan 
seçilmifl bulunuyor.
Anlaflma, ISUS 90-61’in
denizalt›lara entegrasyonu
s›ras›nda Atlas Elektronik 
ile Kore Cumhuriyeti 
firmalar›n›n kapsaml› 
ifl birli¤i gerçeklefltirmelerini
de öngörüyor. Atlas
Elektronik, tarihinde tek
kalemdeki en büyük siparifl
olmas› aç›s›ndan sembolik
bir anlam da tafl›yan bu
anlaflman›n ard›ndan, 
Alman Donanmas›’nda
hizmete girmesi öngörülen
F125 f›rkateynlerini,
muharebe yönetim sistemi
(ANCS) ve taktik veri yolu
sistemi (ADLiS) ile 
donataca¤› yeni bir

anlaflmaya daha imza att›.
ThyssenKrupp Marine
Systems ve Fr. Lürssen
Werft’in oluflturdu¤u ARGE
F125 Konsorsiyumu ile
yap›lan ve 8 Eylül 2009’da
duyurulan anlaflmaya 
göre, Atlas Elektronik,
f›rkateynlere yerlefltirilecek
olan sistemlerin 
modellenmesinden ve tüm
sensörler ile efektörlerin
gemilere entegrasyonundan
sorumlu olacak. ADLiS taktik
veri yolu sistemi ile kara,
hava ve denizdeki dost
unsurlarla koordinasyon
içerisinde görev yapacak
olan f›rkateynler, ayn›
zamanda komuta ve kontrol

görevlerini de yerine 
getirebilecek. Atlas
Elektronik’in deniz 
platformlar›na yönelik 
entegre alt sistem tasar›m
ve üretimi konusundaki
baflar›s›n› tescilleyen bu iki
anlaflman›n ard›ndan firma,
Alman Donanmas›’n›n 
MJ 332 s›n›f› may›n avlama
gemilerinin modernizasyonu
için Peene-Werft Tersanesi
ile baflka bir anlaflmaya daha
imza att›. SeaFox I uzaktan
kumandal› insans›z su alt›
arac›n›n üretimini öngören
ve F125 f›rkateynlerine 
yönelik imzaland›¤›
aç›klanan sözleflme ile 
ayn› gün duyurulan 
anlaflma kapsam›nda; 
Atlas Elektronik’in her bir
MJ 332 may›n avlama gemisi
için 6 adet olmak üzere,
toplamda 30 adet SeaFox I
sistemini ve 24 adet SeaFox
C depolama ünitesini ana
yüklenici Peene-Werft
Tersanesi’ne teslim etmesi
karara ba¤land›.

Eurofighter Konsorsiyumu ile yapt›¤› anlaflma 

kapsam›nda 15 adet Eurofighter Typhoon siparifl

eden Avusturya Hava Kuvvetleri, geçti¤imiz ay son

uça¤›na da kavufltu. 15 adet uça¤›n yan› s›ra personel

e¤itimi, simülasyon ekipmanlar› ve lojistik destek 

hizmetlerini de kapsayan anlaflman›n teslimat k›sm›n›n 

tamamlanmas›yla birlikte, Eurofighter Konsorsiyumu, 

bu y›l›n sonuna kadar gerçeklefltirmeyi planlad›¤›

“200’üncü uça¤›n teslim edilmesi” hedefine bir ad›m

daha yaklaflm›fl oldu. Eurofighter Program›’n›n 4 ana

orta¤› olan Almanya, ‹ngiltere, ‹spanya ve ‹talya d›fl›nda

Eurofighter Typhoon’u seçen ilk ülke olan Avusturya,

konsorsiyum üyeleri d›fl›nda bu uça¤› envanterinde

bulunduran tek Avrupa ülkesi olma unvan›n› da elinde

bulunduruyor.

Atlas Elektronik’e Siparifl Ya¤d›

Son Tayfun da
Yuvas›na Uçtu
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Tayland Kraliyet Hava
Kuvvetleri’nin fiubat
2008’de SAAB’a siparifl

etti¤i 6 adet JAS-39C/D
Gripen savafl uça¤›n›n ilki, 
16 Eylül 2009 tarihinde ilk
uçuflunu gerçeklefltirdi.
SAAB firmas›ndan yap›lan 
aç›klamada, ‹sveç’in

Linköping flehrinde yap›lan
test uçuflunun yaklafl›k 
80 dakika sürdü¤ü belirtildi.
Di¤er yandan Brezilya’n›n 
F-X2 Program›’nda 
rakipleriyle yar›flan Gripen,
SAAB’›n geçti¤imiz ay yapt›¤›
bir at›l›mla önemli avantaj
elde etti. 20 Brezilyal›
mühendis ve teknisyenden
oluflan bir ekibi ‹sveç’teki
üretim tesislerine davet

eden SAAB, bu ekiple 
birlikte, hâlihaz›rda
gelifltirme çal›flmalar› devam
eden Gripen NG Program›’na
yönelik ortak çal›flmalara
bafllad›. Böylece ‹sveçli
firma, F-X2 Program› 
kapsam›ndaki ilk teknoloji
transferini gerçeklefltirme
yolunda önemli bir ad›m
atm›fl oldu. Geçti¤imiz Eylül
ay›nda uluslararas› alandaki

çal›flmalar›n›n yan› s›ra ‹sveç
Ordusu ile yaklafl›k 19 milyon
dolarl›k bir anlaflman›n
alt›na da imza atan SAAB, 
SK 60 e¤itim uçaklar›n›n
modernizasyonu iflini de
üstlendi. 2011 y›l›nda
tamamlanmas› beklenen 
bu projenin ard›ndan, 
SK 60’lar›n 2017 y›l›na 
kadar aktif görevde kalmas›
planlan›yor.

Boeing’in F/A-18E/F Super Hornet, Dassault’un Rafale
ve SAAB’›n Gripen NG savafl uçaklar›yla k›sa listeye
kalmas›yla beraber daha da k›z›flan Brezilya’n›n 

F-X2 Program›, Eylül ay›nda önemli geliflmelere sahne oldu.
Brezilya ve Fransa’daki aç›k kaynaklar, Brezilya Hava
Kuvvetleri’nin 36 adet Rafale al›m› için karara vard›¤›n› ve 
söz konusu al›ma yönelik anlaflman›n yak›n bir tarihte
imzalanaca¤›n› duyurdu. Ancak k›sa bir süre sonra, resmi

a¤›zlardan ihalenin halen Boeing, Dassault ve SAAB firmalar›
aras›nda devam etti¤i aç›klamas› geldi. Ayn› tarihlerde
Brezilya Devlet Baflkan› Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa
Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy aras›nda yap›lan görüflmede
ise, iki ülke aras›nda havac›l›k alan›nda yap›labilecek ifl 
birlikleri masaya yat›r›ld›. Brezilya’n›n Embraer firmas›
taraf›ndan gelifltirilmekte olan KC-390 orta s›n›f nakliye

uça¤›ndan 12 adet sat›n alma yönündeki niyetlerini Baflkan
Luiz Inácio Lula da Silva’ya bildiren Sarkozy, bu ülkeye
sat›lmas› planlanan Rafale’ler için de Frans›z Hava
Kuvvetleri’nin bu uçaklar için ödedi¤i rakamlara yak›n makul
fiyatlar önereceklerini taahhüt etti.

Yaflanan bir tak›m
teknik aksakl›klar
sebebiyle uzun bir 

süre Türkiye’nin de 
gündemini meflgul eden

‹srail yap›m› Heron insans›z
hava arac› (‹HA), 2010 y›l›n›n
ilk aylar›ndan itibaren
Avustralya Ordusu
taraf›ndan Afganistan’da
kullan›lmaya bafllanacak.
Avustralya Ordusu’ndan 
7 Eylül 2009 tarihinde
yap›lan aç›klamada, Kanada
Ordusu’nun envanterinde
yer alan Heron’lar›n
kiralanmas› için bu ülkede
yerleflik MacDonald
Dettwiler and Associates
(MDA) firmas› ile anlafl›ld›¤›

duyuruldu. Aç›klamada,
Avustralya Ordusu ile
Kanada askeri makamlar›
aras›nda konuya iliflkin 
ayr› bir mutabakat
muht›ras› imzaland›¤› da
belirtildi. Al›nan bilgilere
göre, Avustralya Ordusu
taraf›ndan kiralanacak 
olan Heron’lar, 2010
y›l›ndan itibaren bir y›l
boyunca kullan›lacak; 
ancak ihtiyaç duyulmas›
halinde bu süre daha da
uzat›labilecek.

Gripen
Kanatland›

Avustralya
Heron’lar

‹çin Anlaflt›

Rafale Pazarl›¤› Sürüyor
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Amerikan Ordusu Yeniden Oshkosh Defence’i Seçti

Geçti¤imiz Temmuz 
ve A¤ustos aylar›nda
Amerikan

Ordusu’ndan önemli 
miktarda siparifl alan
Oshkosh, Eylül ay›n› da 
bofl geçirmedi. 29 Eylül
2009’da firmadan yap›lan
aç›klamada, Amerikan

Ordusu ile 801 milyon
dolarl›k yeni bir anlaflma
imzaland›¤› duyuruldu.
Firma yetkililerinden al›nan
bilgilere göre, 2011 y›l›n›n

May›s ay›nda tamamlanmas›
beklenen proje, 2450 adedin
üzerinde arac›n üretimini
veya modifiye edilmesini
öngörüyor. Bu kapsamda 

firman›n; yaklafl›k 1190 adet
yeni nesil HEMTT A4, 
180 adet HEMTT A2 ve 80
adet PLST üretmesi; ilave
olarak ise 1020 adet 
HEMTT A4’ü modifiye etmesi
planlan›yor.
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Geçmifl y›llara göre büyük bir art›fl gösteren ve özellikle
Somalili korsanlar›n birçok ülkenin ticari gemilerine
gerçeklefltirdi¤i sald›r›larla gündeme gelen korsan

tehdidi, dünyadaki birçok savunma firmas›n› oldu¤u gibi
‹ngiliz BAE Systems’i de bu duruma çözüm üretme amac›yla
harekete geçirdi. Tehdit oluflturabilecek flüpheli gemileri 
25 km mesafeden tespit edip tan›mlayabilen bir elektronik
erken uyar› sistemi gelifltiren BAE Systems, bu konudaki
gereksinimleri daha iyi belirleyebilmek için çeflitli denizcilik

firmalar›yla kapsaml› bir fizibilite çal›flmas› da bafllatt›. 
Aç›k denizlerdeki korsan tehdidine önemli bir darbe 
indirmesi beklenen sisteminin ilk deniz testlerinin 2010
y›l›n›n ilk çeyre¤inde gerçeklefltirilmesi beklenirken, 
ülkemizde de ASELSAN ve Yonca-Onuk Tersanesi, bu
konudaki çal›flmalar›n› sürdürüyor. ASELSAN’›n elektronik,
yaz›l›m ve sistem entegrasyonu ile Yonca-Onuk Tersanesi’nin
su üstü platformlar konusundaki tecrübelerini bir araya
getirerek bu konu üzerinde aylar önceden çal›flmaya
bafllamalar›, savunma sanayimizin dünyan›n bir ad›m 
önüne geçebilecek noktaya geldi¤ine de güzel bir örnek
teflkil ediyor.

BAE Systems
Korsanlara Karfl›
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Türkiye’ye olas› Patriot füzesi sat›fl›na yönelik olarak

izin almak amac›yla Amerikan Senatosu’na yap›lan

baflvuru nedeniyle geçti¤imiz ay medyada s›kça yer

alan Raytheon, Eylül ay›nda; test, anlaflma ve tan›t›mlarla

da gündemdeydi. Amerikan Donanmas›’n›n NATO

SeaSparrow program ofisiyle ESSM (Evolved SeaSparrow

Missile / Gelifltirilmifl SeaSparrow Füzesi) üretimi için

yaklafl›k 151 milyon dolarl›k bir anlaflmaya imza atan

Raytheon, bu füzelerden 186 adet üretecek. Anlaflman›n

yaklafl›k 210 milyon dolarl›k opsiyonu da devreye girdi¤i

takdirde ise, firman›n üretece¤i füze say›s› 441’i bulacak.

ABD’li firma, bu anlaflman›n duyuruldu¤u 8 Eylül 2008 

tarihinde, yeni gelifltirdi¤i AN/SPY-5 geliflmifl X-bant

donanma radar›n›n da tan›t›m›n› yapt›. Özellikle k›y›

sular›nda kullan›lmas› için gelifltirilen ve çoklu izleme ile

hedef ayd›nlatmas› yapabilen bu faz s›ral› radar sisteminin

tan›t›m› s›ras›nda Raytheon, AN/SPY-5’in, özellikle birden

fazla deniz ve hava hedefine yönelik olarak arama, tespit

ve takip etme faaliyetlerini efl zamanl› olarak yapabilmesi

üzerinde durdu. Di¤er yandan Raytheon, Emirates

Advanced Investments ile gelifltirdi¤i TALON lazer 

güdümlü roket (LGR)’nin de ilk uçufl testini icra etti. 

2010 y›l›nda üretimine bafllanacak olan roket, 

Birleflik Arap Emirlikleri (BAE)’nin AH-64D Longbow 

taarruz helikopterinde kullan›lacak.

Raytheon ESSM Üretimi
‹çin Dü¤meye Bast›

‹nsan Gücüyle Uçan
Helikoptere Sikorsky’den
Tam Destek

Dünyada seri üretimine
geçilen ilk helikopteri
gelifltirme unvan›n›

elinde bulunduran Sikorsky
firmas›, geçmiflten gelen 
bu öncülük ruhunu
yaflatarak, bugün çeflitli
yar›flmalarda gelece¤in
yarat›c› zekâya sahip
havac›lar›n› destekliyor. 
Bu konudaki en dikkat çekici
organizasyonlardan birisi
olan “‹nsan Gücüyle Uçan
Helikopter Yar›flmas›”,
geçmiflteki helikopter
araflt›rmac›lar›n bafl›n› 
epeyce a¤r›tan güç
problemini insan gücüyle
çözmeyi amaçl›yor. Son
olarak Eylül ay›nda
yar›flman›n galibine verece¤i
ödülü 20.000 dolara 
yükselten ve böylece
yar›flmadaki toplam ödülün

250.000 dolar olmas›n›
sa¤layan Sikorsky’nin bu
cömert davran›fl›, gelecekte
havac›l›¤›n büyük ölçüde
yayg›nlaflaca¤› ve enerji
probleminin de ayn› oranda
artaca¤› düflünüldü¤ünde
önemli bir yat›r›m olarak
göze çarp›yor. American
Helicopter Society (AHS)
taraf›ndan 1980 y›l›ndan 
bu yana düzenlenen 
“‹nsan Gücüyle Uçan
Helikopter Yar›flmas›”, 
flu ana kadar kimsenin 
tam olarak sa¤layamad›¤› 
ve sa¤lamas›n›n da oldukça
zor oldu¤u kurallar›yla
dikkat çekiyor. Kurallar,
insan gücüyle çal›flan bir
helikopterin, 3 metre 
irtifada en az 60 saniye
süreyle havada as›l›
kalmas›n› öngörüyor.
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NATO’nun Stratejik Havadan Nakliye Kabiliyeti
(Strategic Airlift Capability / SAC) Program›
kapsam›nda tedarik etti¤i Boeing üretimi C-17

Globemaster III a¤›r nakliye uçaklar›n›n aktif olarak
kullan›lmaya baflland›¤› duyuruldu. NATO Genel Sekreterli¤i
taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Uluslararas›
Güvenlik Yard›m Kuvveti (International Security Assistance
Force / ISAF) komutas› alt›nda Afganistan’da görev yapan
NATO askerlerine lojistik destek amaçl› yap›lan ilk C-17

uçuflunun, 28 Eylül 2009 tarihinde gerçeklefltirildi¤i belirtildi.
Aç›klamada, uça¤›n Macaristan’›n Papa Hava Üssü’nden
kalkt›¤› ve Afganistan’›n kuzey kesiminde yer alan 
Mezar-› fierif kentindeki havaalan›na indi¤i ifade edildi. 200
milyon dolar› aflan birim maliyeti ile günümüzün en pahal›
askeri nakliye uçaklar› listesinin bafl›nda yer alan C-17, tek
seferde büyük çapl› araç gereç, malzeme ve asker
tafl›nmas›na imkân veriyor. SAC Program›; ABD, Bulgaristan,
Estonya, Hollanda, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya,
Romanya, Slovenya gibi NATO ülkelerinin yan› s›ra 
birlik üyesi olmayan Finlandiya ve ‹sveç’in de 
kat›l›m›yla yürütülüyor.

Finmeccanica çat›s› alt›nda faaliyetlerine devam eden
‹talyan firmas› Selex Galileo, Falco taktik insans›z hava
arac› (‹HA) ile gerçeklefltirdi¤i testler nedeniyle Eylül

ay›n› oldukça yo¤un geçirdi. Falco taktik ‹HA’s›n›n keflif,
gözetleme ve istihbarat kabiliyetlerini artt›rmak amac›yla
entegre edilen çoklu sensör sistemlerinin denendi¤i
uçufllarda, ayr›ca HM-GCS (High Mobility Ground Control
Station / Yüksek Hareket Kabiliyetli Yer Kontrol
‹stasyonu)’nun son versiyonu da test edildi. Falco taktik

‹HA’s› uçufllar s›ras›nda, görüflü engelleyici durumlarda
araca yüksek kalitede gözetleme yapabilme imkân› sa¤layan
elektro-optik ve k›z›l ötesi sensörlerin yan› s›ra bu tip 
platformlar için özel olarak gelifltirilen bir AESA (Active
Electronically Scanned Array / Aktif Elektronik S›ral› Tarama)
radar› olan PicoSAR’› kulland›. Manc›n›ktan tam yüklü 
olarak f›rlatma ve otomatik inifl yapma testlerinden de 
geçirilen Falco, böylece oldukça kapsaml› bir s›nav› baflar›yla
geride b›rakt›.

NATO’nun C-17’si ‹lk Görevini Tamamlad›

Falco’nun Uçufl Testleri
Devam Ediyor ©
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Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK) dahil olmak

üzere, çok say›da 

kullan›c›n›n envanterine

giren UH-60 / S-70 Black

Hawk ile elde etti¤i

baflar›y› gelecekte de

devam ettirmek isteyen

Sikorsky, helikopterin en

son versiyonu olarak

gelifltirdi¤i S-70i’nin

Polonya’da bulunan PZL

Mielec firmas›ndaki son

montaj hatt›na girdi¤ini

duyurdu. 1 Eylül 2009’da

yap›lan bas›n aç›klamas›nda,

proje kapsam›nda üretilecek

bu ilk helikopterin 2010

y›l›nda tamamlanaca¤›

belirtildi. Tamamen say›sal

bir kokpite ve otomatik

uçufl kontrol sistemine

sahip olan S-70i, pilotun

görüflünü zorlaflt›rabilecek

durumlarda aletli uçufl

yaparak görevine devam

edebiliyor. Sikorsky, 

S-70i’lerin bir tak›m kritik

parçalar›n› ülkemizin

önemli havac›l›k

firmalar›ndan olan Alp

Havac›l›k’tan temin ediyor.

S-70i 
Son Montaj
Hatt›na
Girdi

©
A

m
er

ik
an

 O
rd

u
su

©
B

o
ei

n
g

UH-60 Black Hawk 





ÖZEL HABER

18

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

T129 ‹lk S›nav›ndan
Baflar›yla Geçti

Türk Savunma Sanayisi’nin önde gelen firmalar›ndan Türk Havac›l›k 

ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) ve ASELSAN ile ‹talyan Finmeccanica grubu 

flirketlerinden AgustaWestland’›n oluflturdu¤u ATAK Tak›m›, T129’un

ilk uçuflunu baflar›yla gerçeklefltirdi. TUSAfi ve AgustaWestland test pilotlar›n›n

kontrolünde oldukça tart›fl›lan yeni motorlar›yla havalanan helikopter, 

önemli bir “ilki” planlanan zaman ve performans hedefleri 

dahilinde tamamlad›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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T129’un ilk pro-
totipi olan
P1’in uçu-

flu için gerçeklefltirilen tö-
ren, 28 Eylül 2009’da Agus-
taWestland’›n Vergiate ken-
tindeki tesislerinde düzen-
lendi. Törene, Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül, ‹tal-
ya Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Guido Crosetto,
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve Kara Hava-

c›l›k Komutan› Tümgeneral
A. Tamer Büyükkantarc›o¤-
lu’nun yan› s›ra TUSAfi,
ASELSAN ve AgustaWest-
land’›n üst düzey yöneticile-
ri baflta olmak üzere, sa-
vunma sanayimizin önde
gelen kurum ve kurulufllar›-
n›n yönetici ve çal›flanlar› ile
üst düzey subaylar kat›ld›.
Tören, Türk ve ‹talyan bas›n›
taraf›ndan da yak›ndan takip
edildi.

‹fl Birli¤i Vurgusu
Törende ilk söz alan, proje-
nin ana alt yüklenicisi Agus-
taWestland’›n CEO’su Giu-
seppe Orsi oldu. Projenin
h›zl› bir flekilde ilerledi¤ini
belirterek konuflmas›na bafl-
layan Orsi, T129 ATAK Prog-
ram›’ndan elde edilen dene-
yimlerin, baflta TUSAfi olmak
üzere, Türk Savunma Sana-
yisi’ne önemli katk›lar› ola-
ca¤›n› ifade etti. Türkiye’nin
savunma sanayisi alan›nda
son y›llarda kat etti¤i gelifl-

meye vurgu ya-
pan Orsi, “Dün-

yan›n en geliflmifl taarruz he-
likopterinin ilk uçuflunu kut-

lamak bizim için büyük mut-
luluk. Bugün gerçeklefltirdi-
¤imiz bu ilk uçufl, hem Türk
sanayisi ile uzun bir geçmifle
dayanan ortakl›¤›m›zda
önemli bir dönüm noktas›;
hem de bu ifl birli¤inin en
modern, en müflteri odakl›
çözümleri vaad edilen zaman
zarf› içerisinde üretmede ne
kadar üretken, ne kadar ve-
rimli oldu¤unun da en güzel
göstergesi. Bu projeyle Türk
Havac›l›k Sanayisi, pal üre-
tim teknolojisinde de yepyeni
bir döneme giriyor. Bu bafla-
r›l› ifl birli¤ini ayn› verimlilik-
le gelece¤e tafl›maya kararl›-
y›z” fleklinde konufltu.

Kendi S›n›f›n›n 
En Geliflmifli
Orsi’nin ard›ndan, projede
ana yüklenici olan TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll› kürsüye ç›kt›. 
Konuflmas›na Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) ve Agusta-
Westland personeline teflek-
kür ederek bafllayan Dört-
kafll›, kendi s›n›f›n›n en gelifl-
mifl taarruz helikopteri ola-
rak tan›mlad›¤› T129’un ilk
uçuflunda bulunman›n
önemli bir ayr›cal›k oldu¤unu
belirtti. 
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AgustaWestland’›n CEO’su Giuseppe Orsi TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll› 



Bugün 2008 y›l›nda bafllat›l-
m›fl bir çal›flman›n sonucu-
nu izlediklerine iflaret eden
Dörtkafll›, projenin ana yük-
lenicisi TUSAfi ve alt yükle-
nici ASELSAN’›n tasar›m,
üretim ve teslim sorumlu-
luklar›n› yerine getirmeye
devam ettiklerini söyledi.
Program kapsam›nda
AgustaWestland’›n temel he-
likopteri gelifltirip TSK’ya
teslim etmekle, ASELSAN’›n
ise görev bilgisayar›n› gelifl-
tirmekle sorumlu oldu¤unu
ifade eden Dörtkafll›, “Prog-
ram 5 aflamadan olufluyor.
‹lk aflamay› oluflturan sistem
ihtiyaçlar›, Nisan 2009’da be-
lirlendi. fiimdi bafllang›ç ta-
sar›m›n›n oldu¤u ikinci afla-
maday›z. Ard›ndan önümüz-
deki y›l içerisinde detay tasa-
r›ma bafllayaca¤›z. T129’un
ilk test uçuflu Nisan 2011’de
gerçeklefltirilecek. 2013 y›l›n-
da ilk helikopterin TSK’ya
teslim edilmesini planl›yoruz.
Bu kapsamda, Türkiye’deki
üretim hatt›n›n 2010 y›l›nda
hizmete bafllamas› düflünü-
lüyor” fleklinde konufltu.

Türkiye’ye Övgü
Dörtkafll›’n›n ard›ndan kür-
süye ç›kan ‹talya Milli Savun-
ma Bakan Yard›mc›s› Guido
Crosetto, T129 ATAK Proje-
si’nin Türkiye ile ‹talya ara-
s›ndaki savunma sanayisi ifl
birli¤i aç›s›ndan önemli bir
dönüm noktas› teflkil etti¤ini
vurgulad›. Türk Savunma Sa-
nayisi’nin son dönemde kat
etti¤i mesafeden övgü ile söz
eden Crosetto, Türkiye’nin
‹talyan Savunma Sanayisi

aç›s›ndan önemli bir ortak
oldu¤unu belirtti. Bugün
Türkiye ile ‹talya’n›n her
alanda ifl birli¤i içerinde ol-
du¤una iflaret eden ‹talyan
bakan yard›mc›s›, “‹talya,
Türkiye’yi kendine çok yak›n
hissetmektedir” dedi.

3’üncü Ülkelere
Sat›fl ‹mkân›
Törende son olarak söz alan
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, projenin 15 ay önce
gerçeklefltirdikleri bir tören-
le yürürlü¤e girdi¤ini hat›rla-
tarak konuflmas›na bafllad›.
Projenin Türk Savunma Sa-
nayisi’nin imkânlar› kullan›-
larak özgün bir taarruz heli-
kopterinin yurt içinde geliflti-
rilmesini öngördü¤ünü belir-
ten Gönül, tamamen TUSAfi
taraf›ndan üretilecek olan
T129’un, hizmete girdi¤inde
muadili helikopterlerden çok
daha iyi özelliklere sahip ola-
ca¤›n› söyledi. Bugün yeni
motor ile teçhiz edilmifl heli-
kopterin ilk uçuflu ile birlikte

programda önemli bir afla-
man›n geride b›rak›ld›¤›na
iflaret eden Gönül, “Honey-
well ve Rolls Royce firmala-
r›n›n ortak ürünü CTS-800
serisi motorlar›n en son mo-
deli olan 4A, T129 helikopte-
rinin projede öngörülen yük-
sek irtifa ve s›cakl›k flartla-
r›ndaki performans›n› temin
edecektir. ‹lk versiyonu
ABD’nin Commanche taar-
ruz helikopter program› için
gelifltirilmifl bulunan ileri
teknolojiye haiz bu motorun
proje kapsam›ndaki üretimi
TEI firmam›z ile müflterek
yap›lacakt›r. Uçufl perfor-
mans›n›n bu motorla do¤ru-
lanmas›n› müteakip, proje-
nin aviyonik ve silah sistem-
leri entegrasyonunu içeren
aflamalar›na geçilecektir”
dedi. ATAK Program›’n›n yü-
rürlü¤e girmesini izleyen 15
ayl›k dönemde, TUSAfi ile alt
yüklenicileri olan ASELSAN
ve AgustaWestland firmala-
r›ndaki seçkin mühendisler
taraf›ndan gerçeklefltirilen

yo¤un çal›flmalar saye-
sinde projenin takvimine
uygun olarak sürdürül-
dü¤ünü ifade eden Gö-
nül, “TUSAfi ve AgustaWest-
land flirketleri, ortak

ürünleri olan bu ileri tekno-
loji helikopteri birlikte dost
ve müttefik ülkelere sat›fl
imkânlar›n› araflt›rmaya bafl-
lam›fl bulunmaktad›r. T129,
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‹lk uçuflta Türk ve 
‹talyan pilotlar birlikte 

görev ald›.

Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül



sadece Türk ve ‹talyan silahl›
kuvvetlerinin ihtiyac›n› karfl›-
lam›fl olmayacak, ayn› za-
manda uluslararas› pazarda
hak etti¤i yere kavuflacakt›r.
Helikopterin gerçeklefltire-
ce¤i bu ilk uçufl sayesinde
uluslararas› güvenin artaca-
¤›na ve bu ilginin gerçek an-
lamda projelere dönüflece¤i-
ne inan›yorum” dedi.

Beklenen An…
Konuflmalar›n tamamlan-
mas›n›n ard›ndan kat›l›mc›-
lar, ilk uçufl için kendilerini
bekleyen T129’un P1 numa-
ral› ilk prototipini görmek
için piste hareket etti. Piste
intikalin tamamlanmas›ndan
k›sa bir süre sonra ise P1’in
palleri dönmeye bafllad› ve

helikopter merakl› bak›fllar
alt›nda gökyüzüyle bulufltu.
TUSAfi ve AgustaWestland’›n
test pilotlar›n›n kontrolünde-
ki helikopter, yaklafl›k 10 da-
kika süren test uçuflunda;
önceden belirlenen uçufl pla-
n›na uygun olarak çeflitli ma-
nevralar da sergiledi. Çok
tart›fl›lan yeni motorlarla ya-
p›lan baflar›l› uçuflta T129
P1’in gerçeklefltirdi¤i keskin
manevralar ve tart›flmalara
cevap verircesine att›¤› takla,
helikopter hizmete girdi¤in-
de son derece çevik bir plat-
form olaca¤›n›n sinyallerini
verdi.
Törenin en dikkat çekici an›
ise hiç flüphesiz toplu hat›ra
foto¤raf› çekilifli s›ras›nda
yafland›. T129 P1’in foto¤raf

çekimi s›ras›nda kat›l›mc›la-
r›n üzerinde havada as›l› kal-
mas›, uzun y›llar haf›zalar-
dan ç›kmayacak bir görüntü
oluflturdu.
Yetkililerden ald›¤›m›z bilgi-
lere göre, asl›nda modifiye
edilmifl bir A129 olan P1,
önümüzdeki günlerde yo¤un
bir test program›na tabi tutu-
lacak. Bu helikopterin üze-
rinde henüz yerli firmalar›-
m›z taraf›ndan üretilmifl bir
sistem mevcut de¤il. Ancak
ilerleyen safhalardaki test
uçufllar›nda milli çözümlerin
ayn› a¤›rl›ktaki maketleri
kullan›lacak. Proje kapsa-
m›nda üretilmesi planlanan
ikinci ve üçüncü prototipler
olan P2 ile P3 de 2010 y›l› içe-
risinde pallerini döndürecek.

TUSAfi taraf›n-
dan üretilmesi ön-
görülen ilk prototip
olan P4, yine 2010 y›l› bafl-
lar›nda nihai montaj ifllemle-
rinin ve tam konfigürasyon
testlerinin yap›labilmesi için
TUSAfi’a teslim edilecek.
TUSAfi taraf›ndan üretilmesi
planlanan ikinci prototip olan
P5 ise 2011 y›l›n›n ikinci yar›-
s›nda uçufl testlerine baflla-
yacak. Test sürecinin proje
takvime uygun flekilde ta-
mamlanmas› durumunda,
ATAK Tak›m› ilk seri üretim
T129’ü Temmuz 2013’de
TSK’ya teslim edecek.
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Üretici

Mürettebat

Gövde Uzunlu¤u

Yüksekli¤i

Ana Rotor Çap›

Seyir H›z›

Servis ‹rtifas› (IGE)

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Havada Kal›fl Süresi

Motor 

T129

TUSAfi - Türkiye / 

AgustaWestland - ‹talya

2

14,60 m

3,40 m

11,90 m

269 km/sa

3993 m

561 km

5000 kg

3 saat

2 x LHTEC T800-4A 

1014 kW (1361 shp)  

T129, yeni motoruyla gerçeklefltirdi¤i 
uçufl s›ras›nda takla atmak da dahil olmak üzere

çeflitli manevralar sergiledi.



TSK’ya S›n›f›n›n 
En ‹yisi
Sahip oldu¤u üstün silah ve
sensör sistemleriyle kendi
s›n›f›n›n en geliflmifl helikop-
teri olmas› hedeflenen
T129’un, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (K.K.K.l›¤›)’n›n ha-
rekât ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mada say›sal aç›dan yetersiz
kalan AH-1W Super Cobra ve
AH-1P/S Cobra taarruz heli-
kopterlerinin desteklenme-
sinde önemli rol üstlenmesi
bekleniyor. T129, burun k›s-
m›na entegre edilmifl 3 nam-
lulu 20 mm’lik otomatik top
ile dikkat çekiyor. Kanat alt-
lar›nda her biri 300 kg tafl›-
ma kapasitesine sahip olan 4
adet paylon ile donat›lacak 5
palli helikopter, icra edile-
cek göreve göre; tanksavar
füzeler, havadan havaya fü-
zeler, 2,75 inç’lik roketler,
12,7 mm’lik makineli tüfek
podu ve harici yak›t tank› ta-
fl›yabilecek. Taarruz ve keflif
/ gözetleme görevlerini icra
edecek olan T129’un, özel-
likle terör örgütüne yönelik
operasyonlarda etkin biçim-
de kullan›laca¤› de¤erlendi-
riliyor.

T129’a Giden Yol
K.K.K.l›¤›’n›n taarruz ve tak-
tik keflif helikopteri ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere bafllat›lan
ve 50 adet (+41 adet opsiyo-
nel) platformun tedarik edil-
mesini öngören “Taarruz ve
Taktik Keflif Helikopteri Te-
darik Projesi / ATAK”a iliflkin
Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD),
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM) taraf›ndan 10 fiubat
2005’te yay›nlanm›flt›. 30
Mart 2007 tarihinde gerçek-
lefltirilen Savunma Sanayii
‹cra Komitesi (SS‹K) toplant›-
s›nda, daha önce k›sa listeye
kalm›fl olan ‹talya’n›n Agus-

taWestland ve Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin Denel fir-
malar›n›n tekliflerinin de¤er-
lendirilmesi sonucunda ise,
TUSAfi’›n ana yüklenicili¤in-
de AgustaWestland firmas›
ile sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na karar veril-
miflti. Yap›lan görüflmelerin
olumlu sonuçlanmas› neti-
cesinde, 7 Eylül 2007 tarihin-
de SSM ile TUSAfi, Agusta-
Westland ve ASELSAN fir-
malar› aras›nda imzalanan
sözleflmeler ile ATAK Projesi
hayata geçirildi. 2 Temmuz
2008’de resmen yürürlü¤e
giren projede, TUSAfi ana

yüklenici; AgustaWestland ve
ASELSAN ise ana alt yükleni-
ci olarak belirlendi. Agusta-
Westland’›n A129 Mangusta
platformu temel al›narak ge-
lifltirilecek olan helikoptere
T129 ismi verildi. Sözleflme-
nin yürürlü¤e girifl tarihinden
itibaren toplam süresi 114 ay
olarak belirlenen proje takvi-
mi uyar›nca, 58’inci ayda
T129’un kalifikasyonunun,
60’›nc› ay olan Temmuz
2013’te ise kullan›c›ya tesli-
mat›n›n yap›lmas› karara
ba¤land›.
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‹lk uçuflun ard›ndan 
yetkililer, Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül’e 
yeni motorlar hakk›nda 

bilgi verdi.
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Türkiye’nin 
Helikopteri
ATAK Projesi, küresel stan-
dartlardaki ileri teknoloji
ürünü aviyonik ekipmanlar
ile tamamen Türk Savunma
Sanayisi taraf›ndan gelifltiri-
lecek donan›m ve yaz›l›m
ürünlerinin biraraya getiril-
mesiyle özgün bir taarruz ve
keflif helikopterinin Türki-
ye’de üretilmesini öngörü-
yor. Projede ana yüklenici
olarak görev alan TUSAfi;
program ve sözleflme yöneti-
mi, sistem entegrasyonu,
üretim, mühendislik ve en-
tegre lojistik destek alanla-
r›nda ifl pay›na sahip. Prog-
ramda alt yüklenici olan
AgustaWestland; temel heli-
kopterin yeni motor enteg-
rasyonu, gövde ve aktarma
organ› tadilatlar›, kuyruk ro-
tor pali tasar›m›, 3 adet pro-
totip imali ve modifikasyonu
ile üretim altyap›s›n›n TU-
SAfi’a aktar›lmas›ndan so-
rumlu. Program›n di¤er alt
yüklenicisi olan ASELSAN
ise, helikopterin görev teçhi-
zat›n›n gelifltirilmesi ve labo-
ratuvar ortam›nda entegras-
yonundan sorumlu.

Fikri Mülkiyet 
Hakk› TUSAfi’›n
Proje kapsam›nda TUSAfi’›n
gerçeklefltirece¤i mühendis-
lik faaliyetleri; sistem / ekip-
man yerleflimi, kablaj tasar›-
m›, kokpit yerleflimi, aviyonik
sistem entegrasyonu, silah ve
elektronik harp sistemlerinin
entegrasyonu, sistem enteg-
rasyon laboratuvar› testleri,
yer ve uçufl testleri ile
T129’un kalifikasyonundan
olufluyor. ATAK Program›’nda
TUSAfi’›n gerçeklefltirece¤i
üretim faaliyetleri; 2 adet
prototip helikopterin ve 48
adet T129 ATAK helikopteri-
nin üretimi, nihai montaj›, yer

ve uçufl testleri ile teslimini
kaps›yor. Program kapsa-
m›nda TUSAfi’›n gerçekleflti-
rece¤i entegre lojistik destek
faaliyetleri ise, yedek parça
tedariki ve yönetimi, garanti
yönetimi, kullan›c› üslerinde
yerleflik teknik destek sa¤-
lanmas›, helikopterin ömür
devri boyunca teknik dokü-
mantasyonunun güncellen-
mesi ve pilot / bak›m perso-
neli e¤itimlerinden olufluyor.
Hâlihaz›rda TUSAfi, Agusta-
Westland firmas›n›n gerçek-
lefltirmekte oldu¤u yeni mo-
tor entegrasyonu, yap›sal
modifikasyon, otomatik uçufl
kontrol bilgisayar› gelifltirme

ve uçak sistemleri izleme
bilgisayar› gelifltirme faali-
yetlerine yönelik mühendis-
lik çal›flmalar›na ‹talya ve ‹n-
giltere’de bulunan mühen-
dislik ekibi ile aktif kat›l›m
sa¤l›yor. TUSAfi, Agusta-
Westland ile imzalanan ifl
birli¤i anlaflmas› kapsam›n-
da helikopterin yeni konfigü-
rasyonunun fikri mülkiyet
hakk›na ortak olman›n yan›
s›ra nihai montaj ve uçufl ifl-
lemleri de dahil olmak üzere,
bütün gövde üretimi için
dünyada tek kaynak olarak
belirlenmifl bulunuyor. TU-
SAfi, T129’un ‹ngiltere ve
‹talya d›fl›nda tüm dünya ül-
kelerine sat›fl hakk›n› elinde
bulunduruyor. Bu kapsamda,
TUSAfi-AgustaWestland pa-
zarlama ekibi, helikopterin
fuarlarda tan›t›lmas›, pazar-
lanmas› ve sat›fl›na yönelik
çal›flmalar›n› sürdürüyor.

ASELSAN Tecrübesi
Uzun y›llard›r TSK’n›n en-
vanterinde yer alan heli-
kopterlerin modernizasyo-
nu s›ras›nda kazand›¤› bilgi
birikimini ATAK Progra-
m›’na aktaran ASELSAN’›n
proje kapsam›nda gerçek-
lefltirece¤i faaliyetler; heli-
kopterlerin özgün görev
bilgisayar›, termal niflan-
gah, seyrüsefer, haberlefl-
me, elektronik harp ve
kaska entegre kumanda
sistemlerinin üretimi; bu-
run topu, tanksavar füzesi,
serbest uçufllu roket ve ha-
vadan havaya füze lançer-
leri ile yard›mc› aviyonik
sistemlerin temini, sistem
entegrasyon laboratuvar›
kurulumu ve belirtilen sis-
temlerin tümünün aviyonik
entegrasyonundan oluflu-
yor. ASELSAN, bu projede
günümüzün en ileri tekno-
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loji düzeyine sahip aviyonik
ve silah sistemlerinin en-
tegrasyonunu, yaz›l›m›n› ve
donan›m›n› milli olarak ge-
lifltirdi¤i görev bilgisayar›
ile gerçeklefltirecek. 
Yeni aviyonik mimari ile
ATAK helikopterlerinin, ta-
mamen say›sal yap›ya ve
modüler yaz›l›ml› bir altya-
p›ya sahip olmas› ve bu sa-
yede ileride ihtiyaç duyula-
bilecek aviyonik veya silah
sistemlerinin entegrasyo-
nunun milli imkânlarla
gerçeklefltirilebilmesi ön-
görülüyor.
ATAK projesi kapsam›nda
ASELSAN, afla¤›daki sistem-
lerin tasar›m ve üretimini
gerçeklefltiriyor:
� Uçaktaki tüm elektronik 

sistemlerin yönetimini
sa¤layan aviyonik merkezi
görev bilgisayar›,

� Her türlü hava koflulunda
çok uzun mesafelerden
hedef tespit, teflhis ve
hassas koordinat bulma,
otomatik olarak çoklu
hedef izlemeyi, hedefin
lazerle mesafesinin 
ölçülmesini, lazer 
güdümlü mühimmat 
için hedefin lazerle 
iflaretlenmesini sa¤layan
yüksek çözünürlüklü 
k›z›l ötesi hedefleme 
sistemi,

� Helikopterlerde hassas
seyrüsefer imkân› 
sa¤layan GPS destekli
ataletsel seyrüsefer 
sistemi,

� Say›sal kokpit 
konfigürasyonundaki 
helikopterlerin yüksek
çözünürlüklü çok ifllevli
ekranlar›,

� Helikopterin hava-hava ve
hava-yer haberleflmesini
güvenli bir flekilde 
sa¤layan telsiz sistemleri,

� Helikopterin her türlü
muharebe ortam›nda 
güvenli olarak görev 
yapmas›n› sa¤layan 
elektronik harp sistemleri,

� Silah sistemlerinin ve 
k›z›l ötesi hedefleme 
sisteminin pilotun bafl
hareketine göre hedefe
yönelmesini sa¤layan ve
gece görüfl imkân› veren
kaska monteli niflangâh
sistemi,

� Tüm görev ve silah 
sistemlerinin elle 
kumandas›n› sa¤layan
görev kontrol birimi,

� Tanksavar füze, havadan
havaya füze ve serbest
uçufllu roketlerin 
emniyetli bir flekilde
atefllemesini ve kontrolünü
sa¤layan arayüz 
elektronik birimler.

Hâlihaz›rda ASELSAN, pro-
je takvimine uygun flekilde
tasar›m ve üretimine yöne-
lik çal›flmalar›na devam
ediyor. Ald›¤›m›z bilgilere
göre, söz konusu sistemle-
rin ön tasar›m süreci ta-
mamlanma aflamas›na gel-
mifl bulunuyor.

“ATAK” Motorlar›na
TEI ‹mzas›
Havac›l›k gibi yo¤un rekabete
dayal› bir alanda kulland›¤›
ileri teknoloji ve kalitesi ile
kendini kan›tlayan TUSAfi
Motor Sanayii A.fi. (TEI), TU-
SAfi ve ASELSAN d›fl›nda
projede önemli sorumluluk
alan bir di¤er Türk firmas›
olarak dikkat çekiyor. 22
Temmuz 2008’de Rolls Royce
firmas› ile anlaflma imzala-
yan TEI’nin, Rolls Royce / Ho-
neywell ifl ortakl›¤› taraf›ndan
gelifltirilen ve T129’a güç ver-
mek üzere seçilen LHTEC
T800-4A motoru için güç tür-
bin modülünü üretmesi kara-
ra ba¤lanm›fl bulunuyor. TEI,
güç türbin modülü üretimine
ek olarak motorun nihai
montaj ve testlerinin de yer
ald›¤› ifl paketlerine son flek-
lini vermek için çal›flmalar›na
devam ediyor. TEI ayr›ca; ser-
vis süresince destek, bak›m /
onar›m, revizyon, teknik tem-
silcilik ve lojistik destek ko-

nular›n› kapsayan sat›fl son-
ras› hizmetler iflini de üstlen-
meyi hedefliyor. ‹lk prototip
helikopter olan P1’in moto-
runda TEI taraf›ndan üretil-
mifl herhangi bir parça yer al-
masa da TEI’nin 2010 y›l›ndan
itibaren güç türbin modülle-
rinin üretimine bafllamas›
öngörülüyor. Rolls Royce ile
güç türbin üretimine yönelik
imzalanan anlaflman›n, top-
lam 300 motoru kapsad›¤›
belirtiliyor. Uçak motoru ana
üreticisi olma hedefine ulafl-
mak için ana modül ve kritik
parçalar›n tamam›n› üretebi-
lecek düzeyde üretim ve kali-
te teknolojilerinin kazan›lma-
s›n› kendisine bir alt hedef
koyan TEI’nin, imzalanan bu
anlaflma ile önemli bir kilo-
metre tafl›n› daha geride b›-
rakt›¤› de¤erlendiriliyor.

TUHP 149’un fians›
Artt› Yorumu
Kuflkusuz Türk ve ‹talyan sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n ifl
birli¤i ile gelifltirilen T129’un
ilk prototipinin uçufl testlerine
bafllamas›, program›n gele-
ce¤i aç›s›ndan önemli bir dö-
nemecin daha geçildi¤i anla-
m›na geliyor. Bu y›l içerisinde
sonuçland›r›lmas› beklenen
“Genel Maksat Helikopter Te-
darik Projesi”nin öncesinde,
taarruz helikopteri gibi kar-
mafl›k bir platformun geliflti-
rilmesinde sergilenen baflar›-
l› ifl birli¤i modeli ise, kulisler-
de AgustaWestland TUHP
149’un flans›n› artt›rd› yorum-
lar›na neden oluyor. MSI Der-
gisi olarak, ATAK Projesi’ni
yak›ndan takip etmeyi sürdü-
recek ve gelecek say›lar›m›z-
da da geliflmeler hakk›nda
sizleri bilgilendirmeye devam
edece¤iz.

ÖZEL HABER

24

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





Savunmada
Yaz›l›m›n Yeri
Nedir?

U
lus devlet yap›lanma-

s›nda en önemli ve

kritik bileflenlerin ba-

fl›nda ulusal güvenlik ku-

rumlar› gelir. Ulus devletin

s›n›rlar›n› di¤er (ulus) dev-

letlere karfl› koruyabilmek

için bir orduya gereksinim

duyulmas› son derece do-

¤ald›r. Ordular›n aktif koru-

ma ifllevleri yan›nda ve za-

man zaman bu ifllevlerini

aflar flekilde cayd›r›c›l›k ifl-

levleri de vard›r. Kuvvetli bir

orduya sahip olan bir (ulus)

devlete “sald›rmak” o kadar

kolay olmad›¤› gibi sald›rma

olas›l›¤›n› bir tehdit olarak

kullanmak da pek mümkün

de¤ildir. Dolay›s› ile kuvvetli

bir ulusal güvenlik yap›s›, bir

ulus devlet için son derece

yaflamsal bir gereksinimdir.

Tarihin bafl›ndan bu yana ve

hatta tarih öncesinde “ordu”

hep iki unsurdan oluflmufl-

tur: ‹nsanlar ve araçlar. Ka-

labal›k bir ordu cayd›r›c›d›r,

yüksek teknolojili bir ordu

da cayd›r›c›d›r. Savunma sa-

nayisi diye adland›rd›¤›m›z

fley ilk kez bir tafl›n ucunun

sivriltilmesi ile bafllam›fl,

geliflerek bugünkü halini al-

m›flt›r. Ama temel amaç her

zaman askerleri daha güçlü

k›labilecek araçlar›n tasar-

lanmas›, gelifltirilmesi ve

üretilmesi olmufltur. Bu

amaç ve ulus devletin gü-

venlik gereksinimi bir araya

geldi¤inde, yine do¤al ola-

rak, savunma sanayisinin

hemen her zaman öncü ve

yüksek teknolojileri kullan-

d›¤›n› ve hatta üretti¤ini gö-

rüyoruz. Hatta günlük hayat-

ta kulland›¤›m›z pek çok tek-

nolojik ürün öncesinde sa-

vunma sanayisi çerçevesin-

de gelifltirilmifl askeri tek-

nolojilerin sivil ortama uyar-

lanmas› ile ortaya ç›km›flt›r.

Bu özelli¤i ile savunma sa-

nayisinde kullan›lan tekno-

loji olsa olsa uzay teknoloji-

leri ile karfl›laflt›r›labilir, di-

¤er tüm sektörlerin çok çok

önündedir.

Biliflim de do¤al olarak bu
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Savunma,
Özgür Yaz›l›m
ve Pardus

Savunma,
Özgür Yaz›l›m
ve Pardus

Pardus ve özgür yaz›l›m›n savunma alan›nda kullan›lmas›na

yönelik dört ad›ml› projenin hayata geçmesi durumunda,

Pardus’un kayna¤›nda yatan amaç hâs›l olacakt›r.

Teknolojik ba¤›ms›zl›k yönünde önemli bir ad›m atm›fl

olman›n yan› s›ra Türkiye’nin savunma yaz›l›mlar› 

konusundaki bilgi ve gücünü çeflitlendirmek ve katlamak

aç›s›ndan edinece¤imiz kazan›mlar da cabas›...

Erkan TEKMAN* / tekman@pardus.org.tr / editor@savunmahaber.com
*PARDUS Proje Yürütücüsü, TÜB‹TAK UEKAE
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genel kurala uyar. En h›zl›

bilgisayarlar, en son biliflim

teknolojileri, en geliflmifl

yaz›l›mlar savunma sanayisi

için ya da savunma sanayisi

taraf›ndan gelifltirilir. En az

hata yapan (ya da yapma-

yan) biliflim sistemleri or-

dular taraf›ndan kullan›l›r,

daha do¤rusu kullan›lmak

zorundad›r. Dolay›s› ile bili-

flim teknolojileri ve tabii ki

yaz›l›m, savunma sanayisi-

nin çok kritik bir bileflenidir.

Burada “yaz›l›m” derken

yaln›zca bilgisayarlara yük-

lenen ve çal›flt›r›lan bildik

yaz›l›mlar› kastetmiyoruz.

Ordular taraf›ndan kullan›-

lan pek çok ileri teknoloji

ürünü sistem, içerisinde

gömülü (embedded) bilgi-

sayarlar ve bu bilgisayarlar

üzerinde koflan yaz›l›mlar

bar›nd›r›r. Basit bir telsiz-

den son derece karmafl›k

bir silah komuta sistemine

kadar her taraf›n›z yaz›l›m-

larla doludur. Yapt›¤›n›z

iflin güvenilirli¤i, bu yaz›-

l›mlar›n güvenilirli¤i ile s›-

n›rl›d›r.

Sahipli Yaz›l›m ve
fiehir Efsaneleri
Geçen yüzy›l›n son 20 y›l›nda

oluflan yaz›l›m endüstrisi

(daha do¤rusu önemli bir

k›sm›) ifl ve gelir modeli ola-

rak sahipli (proprietary) ya-

z›l›m dedi¤imiz yöntemi be-

nimsemifltir. Sahipli yaz›l›m

yöntemi programlar›n bilgi-

sayar üzerinde çal›flan ikili

(binary) hallerinin kullan›c›-

ya / müflteriye verilmesi,

programc›n›n okuyup anla-

yabildi¤i kaynak kodunun -

hem de s›k›ca- saklanmas›

ve gizlenmesi esas›na daya-

n›r. Sahipli yaz›l›m› kullana-

bilirsiniz, ama nas›l çal›flt›¤›-

n› anlamak, çal›flma fleklini

de¤ifltirmek ve gelifltirmek,

özel gereksinimlerinize uy-

durmak gibi ifllemler yapa-

mazs›n›z. Örne¤in yaz›l›mda

bir hata, bir performans dü-

flüklü¤ü ya da de¤ifltirilme-

sini istedi¤iniz bir fley varsa,

yaz›l›m›n fikri mülkiyetine

sahip olan firmaya baflvu-

rursunuz ve de¤ifliklik talep

edersiniz. Bu firma da -do-

¤al olarak- ancak di¤er

planlar› ile uyufluyor ve tica-

ri aç›dan da cazip ise bu ta-

leplerinizi yerine getirir.

Daha da önemlisi, sahipli

yaz›l›m kullanan bir siste-

min hangi koflul alt›nda tam

olarak nas›l çal›flaca¤›n› bu

koflul gerçekleflmeden bile-

mezsiniz. Olsa olsa testler

ve tatbikatlar ile ifllevleri

olabildi¤ince genifl koflul ve

durumlarda deneme yoluna

gidebilirsiniz. Tabii bir de bu

koflul ve durumlar gerçek

hayatta karfl›n›za ç›kt›¤›nda

yaz›l›m›n aynen tatbikatta

çal›flt›¤› flekilde çal›flaca¤›

varsay›m›nda bulunman›z

gerekir.

Özellikle yaz›l›m konusunda

ulus olarak yetkin de¤ilse-

niz, kulland›¤›n›z yaz›l›mlar›

baflka (ulus) devletlerden te-

darik ediyorsan›z, bu varsa-

y›m›n geçerlili¤i sorgulana-

bilir hale gelir. En kritik bil-

gilerinizin bu çok güvendi¤i-

niz yaz›l›mlar taraf›ndan ele

geçirildi¤i ve ulusal güvenli-

¤iniz aç›s›ndan sak›ncal› el-

lere geçebilece¤i, en güven-

di¤iniz sistemlerin tatbikatta

çal›fl›rken gerçek hayatta

çal›flmaz hale geldi¤i ve bu-

nun, sizin d›fl›n›zdaki unsur-

larca kontrol edildi¤i ve ben-

zeri flehir efsaneleri yay›l-

maya bafllar. Sahipli yaz›l›-

m›n kaynak kodunu göreme-

di¤iniz için de bu efsaneleri

çürütmek için elinizde (sa-

vunma söz konusu oldu¤un-

da en az güvenilecek) iyi ni-

yet ve karfl›l›kl› güven d›fl›n-

da bir fley kalmaz.
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Özgür Yaz›l›m 
Nedir?
Neyse ki yaz›l›m alan›nda

tek oyun tarz› sahipli yaz›-

l›m de¤il. Yine çok benzer

zaman diliminde ortaya ç›-

kan ve özellikle bu biny›l›n

bafl›ndan itibaren gittikçe

güçlenmeye bafllayan özgür

yaz›l›m yöntemi, sahipli ya-

z›l›ma çok ciddi bir seçenek

oluflturuyor.

Özgür yaz›l›m, fikri mülki-

yetin belli s›n›rlar dahilinde

paylafl›m› mant›¤›na daya-

n›yor. Yaz›l›m› derlenmifl ve

çal›flmaya haz›r ikili dosya-

lar fleklinde alabilece¤iniz

gibi kaynak kodu olarak da

al›p kendiniz derleyebili-

yorsunuz. Özgür yaz›l›m

içeren bir gömülü sistem

ald›¤›n›zda, burada çal›flan

yaz›l›m›n kaynak kodunu da

al›yorsunuz. Bu sayede ya-

z›l›mlar›n›z›n nas›l çal›flt›¤›-

n› anlamak, çal›flma fleklini

de¤ifltirmek ve gelifltirmek,

özel gereksinimlerinize uy-

durmak da aynen yaz›l›m›

çal›flt›rmak gibi s›radan bir

ifl haline geliyor.

Özgür yaz›l›m›n kaynak kodu

aç›k oldu¤u için fikri mülki-

yet sahibine ba¤l› ya da mec-

bur kalman›z söz konusu de-

¤il. ‹sterseniz kendiniz, ister-

seniz güvendi¤iniz bir teda-

rikçiniz, örne¤in ulusal yaz›-

l›m sanayiniz, gerekli incele-

me ve de¤ifliklikleri yapabili-

yor yaz›l›m üzerinde. Bu

aç›kl›k, sonuçta özgür yaz›-

l›mlar›n tek bir “fikri mülki-

yet sahibi” olmamas›na, pay-

lafl›mc› bir gelifltirme orta-

m›nda bir nevi imece ile üre-

tilmesine yol aç›yor.

Savunma Neden
Özgür Yaz›l›m 
Kullanmal›?
Bu özellikleri ile özgür yaz›l›-

m›n ulusal güvenlik için bire-

bir oldu¤unu rahatl›kla söy-

leyebiliriz. Kaynak koduna

sahip oldu¤unuz, kendi elle-

rinizle derleyip bilgisayar ve

gömülü sistemlerde çal›fl-

maya haz›r hale getirdi¤iniz,

hatta istedi¤iniz flekilde de-

¤ifltirdi¤iniz yaz›l›m için flehir

efsanesi üretmek mümkün

de¤il. Çok sevdi¤imiz bir de-

yimle, yaz›l›m›n›z›n “ne yapt›-

¤› ve ne yapmad›¤›”ndan

emin olabiliyorsunuz.

Yap›lmas› gereken; art›k kü-

resel özgür yaz›l›m camias›-

n›n bir ürünü ve hatta bir ma-

l› haline gelmifl bu yaz›l›mlar›

inceleyecek ve de¤ifltirecek

bilgi birikimine sahip olmak.

Bu bilgi birikiminin ulusal ol-

mas›, son ürünün “ulusal”l›¤›

aç›s›ndan yeterli. Her fleyi

bafltan keflfetmek ve gelifltir-

mek gerekmiyor, zaten hep-

sini kullanabiliyorsunuz ve

üstelik hepsi tümüyle aç›k.

Özellikle ulusal yaz›l›m sana-

yisi geliflmemifl ve buna kar-

fl›n savunma gereksinimleri

yüksek devletler için özgür

yaz›l›ma ve özgür yaz›l›m

ekosistemlerine yönelmenin

ne derece önemli oldu¤u ga-

yet aç›k.

Bunun yan›nda gelen güven-

lik, esneklik, maliyet tasarru-

fu gibi avantajlar› saym›yoruz

bile. Yukar›da tan›mlad›¤›m›z

özgür yaz›l›m gelifltirme yön-

teminin en az›ndan sahipli

yaz›l›ma eflde¤er ve ço¤u za-

man daha üst kalite ve güve-

nilirlikte üretim yapabildi¤i

akademik ve sistemli karfl›-

laflt›rmalarla defalarca gös-

terilmifl durumda. Aç›k kay-

nak kodlu yaz›l›mlar kullan-

d›¤›n›zda yeni gereksinimleri

karfl›lama konusunda daha

esnek olaca¤›n›z ve inovas-

yon yetene¤inizin artaca¤› da

aç›k. Özgür yaz›l›m ürünleri-

nin gelifltirme ve da¤›t›m

yöntemlerinin do¤al bir so-

nucu olarak ya tümüyle be-

delsiz ya da eflde¤er sahipli

yaz›l›mlara göre son derece

düflük bedellerle edinilecek-

leri ve iflletilecekleri de de-

neyimle sabit.

Ve Pardus Geliyor...
Kavramsal düzeyden Türkiye

özeline geldi¤imizde son 5

y›lda yaflad›¤›m›z son derece

ümit veren bir geliflme ile
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karfl›lafl›yoruz: TÜB‹TAK UE-

KAE (Ulusal Elektronik ve

Kriptoloji Araflt›rma Enstitü-

sü) bünyesinde yürütülmek-

te olan Pardus projesi, özgür

yaz›l›m Pardus iflletim siste-

mini gelifltiriyor ve özellikle

Pardus çevresinde bir özgür

yaz›l›m ekosistemi oluflmas›

için çal›flmalar yürütüyor.

Pardus projesinin bafllang›c›

2003 y›l› bafllar›nda ulusal gü-

venlik birimlerinin ön ayak ol-

du¤u bir beyin f›rt›nas›na da-

yan›yor: “Türkiye'nin, özellik-

le ulusal güvenlik de¤erlen-

dirmeleri ›fl›¤›nda, aç›k kay-

nak kodlu bir iflletim sistemi-

ne gereksinimi var m›d›r?”

sorusu etraf›nda yürütülen bu

çal›flma sonras›nda TÜB‹TAK

UEKAE bu konuda resmen

görevlendiriliyor ve 2003 y›l›

sonundan itibaren Linux te-

melli ve aç›k kaynak kodlu bir

iflletim sistemi gelifltirme ça-

l›flmalar› bafllat›l›yor.

Bu çal›flmalar›n ilk meyvesi

2005 y›l› bafl›nda yay›mlanan

Pardus Çal›flan CD. Bunu

Pardus 1.0 ve Pardus 2007

izliyor. Son derece yetenekli

bir çekirdek ekip taraf›ndan

yürütülen gelifltirme çal›fl-

malar›na çok say›da gönüllü

gelifltirici de katk› veriyor ve

sürüm ç›karma ifli son dere-

ce oturmufl ve tekrarlanabi-

lir bir süreç haline geliyor.

Pardus 2008 ve Pardus 2009,

çekirdek ekipteki önemli de-

¤iflikliklere kafl›n bu sürecin

iflletilmesi ile yay›mlanm›fl

ve özellikle küresel Linux ve

özgür yaz›l›m camias›nda bü-

yük be¤eni toplam›fl ürünler.

Masaüstü sistemlere ve bi-

reysel kullan›c›ya yönelik

Pardus 2000 serisi, özellikle

Milli Savunma Bakanl›¤›

(MSB) teflkilat›nda Pardus

kullan›m› karar› ard›ndan,

kurumsal gereklere göre fle-

killenen Pardus Kurumsal

serisi ile tamamlan›yor.

MSB'nin 600'e yak›n Askerlik

Daire ve fiubesi'nde sunucu-

lar ve 6000'e yak›n istemcide

kullan›lan “Pardus Kurum-

sal 1”i, 2009 y›l› içerisinde

yay›mlanacak Pardus Ku-

rumsal 2 izleyecek.

Pardus'un yaratt›¤› rüzgâr,

yavafl da olsa savunma dün-

yas›n›, kamu kesimini ve özel

sektörü de etkilemeye bafll›-

yor. Özgür yaz›l›m yönteminin

do¤al sonucu olarak kendi

çabalar› ve oluflturduklar› bil-

gi birikimi ile Pardus'a ve öz-

gür yaz›l›ma göç eden kamu

kurulufllar›, sivil toplum ör-

gütleri ve firmalara art›k daha

büyük çapl› projelerde TÜB‹-

TAK UEKAE ve ifl ortaklar› ile

çal›flarak büyük kurumsal

göç çal›flmalar› yürüten kamu

kurulufllar› ekleniyor. ‹lk za-

manlarda yaln›zca merakl›la-

r›n›n bildi¤i ve kulland›¤› Par-

dus, art›k yüzbinlerce kiflinin

kulland›¤› ve sokaktaki insa-

n›n dahi aflina oldu¤u bir mar-

ka haline geliyor.

Güçlü Savunma ‹çin
Pardus
Pardus ve özgür yaz›l›m›n

ulusal güvenlik örgütlerinde

yayg›n kullan›lmas› için önü-

müzdeki y›llarda at›lmas›

gereken bir dizi ad›m var:

Öncelikle kararl› bir flekilde

Pardus'a yönelmek ve bunu

en üst derecede ve kararl›-

l›kla yapmak.

Ard›ndan mevcut gereksi-

nimlerin özgür yaz›l›mlar ile

karfl›lanabilmesini sa¤lamak

için genifl çapl› bir çal›flma

bafllatmak. Bu çal›flma bir

yandan Türkiye özgür yaz›l›m

ekosisteminin büyüklü¤ü ve

yetene¤inin artmas›na neden

olurken, tam olarak bunun

sonucu olarak ulusal kay-

naklar ile ve güvenilir bir fle-

kilde yürütülebilir.

Ard›ndan bireyler için geliflti-

rilen Pardus 2000 serisi ve

sivil kurumlar için gelifltiri-

len Pardus Kurumsal serisi-

nin yan›na kod de¤erlendir-

mesinden (audit) geçmifl, gü-

venlik s›k›laflt›rmalar› do¤ru

bir flekilde yap›lm›fl ve gü-

venlik sertifikasyonuna (ör-

ne¤in, Common Criteria) tabi

tutulmufl Güvenlikli Pardus

serisinin eklenmesi gereki-

yor. Gerek TÜB‹TAK UEKA-

E'de ve gerekse özgür yaz›-

l›m ekosistemindeki bilgi bi-

rikimi ve dinamizm, do¤ru

kaynaklar›n ayr›lmas› duru-

munda, bu hedefe h›zla ula-

fl›labilece¤i yönünde bize

ümit veriyor.

Son derece önemli bir ad›m

da gömülü sistemlerde kul-

lan›lmaya haz›r, tercihen

Pardus temelli, bir gömülü

iflletim sistemi referans›n›n

oluflturulmas› ve bu ürün et-

raf›nda faaliyet gösteren bir

ekosistemin hayata geçiril-

mesi olacakt›r. Bu sayede

yaln›zca bilgisayarlara yük-

lenen ve çal›flt›r›lan bildik

yaz›l›mlarda de¤il, yaz›l›m

içeren her türlü silah sistemi

ve araçta da özgürlü¤e ka-

vuflmufl olaca¤›z. 29
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Denizalt› simülatörleri-
ne iliflkin projelerde
yerli katk› pay›n›n art-

t›r›lmas›na yönelik imzala-
nan mutabakat muht›ras›yla,
simülasyon ve simülatör sis-
temleri konusunda önemli
altyap› ve bilgi birikimine sa-
hip Meteksan Savunma da
HAVELSAN’›n ana yüklenici-
li¤inde gerçeklefltirilecek
olan bu projelerde Rheinme-
tall ile birlikte alt yüklenici
olarak yer alacak. 
HAVELSAN ve Meteksan Sa-
vunma’n›n birlikte yapacak-
lar› çal›flmalarda, öncelikle,
maliyet etkin bir flekilde yerli
katk› pay›n›n art›r›lmas› ve
firmalar›n mevcut altyap› ve
bilgi birikiminden karfl›l›kl›
olarak faydalan›lmas› hedef-
leniyor.
Konuya iliflkin 14 Eylül’de,
HAVELSAN’› temsilen Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun ve Genel Mü-
dür Faruk Yarman, Meteksan
Savunma’y› temsilen Yönetim
Kurulu Baflkan› Vahit U¤urlu
ve Genel Müdür Turgut fienol
ve her iki firman›n üst düzey
yöneticilerinin kat›l›m›yla dü-
zenlenen törende konuflan
HAVELSAN Genel Müdürü
Faruk Yarman; Rheinmetall
Defence ve Meteksan Savun-
ma ile gerçeklefltirilecek
olan ifl birli¤inin yarataca¤›
sinerji ile Türk Donanma-
s›’n›n mevcut ve gelecekteki
gereksinimlerinin karfl›lan-
mas›nda önemli bir kaynak
ve bilgi birikimi sa¤lanaca¤›n›
ve bu sayede ihracat imkan-
lar› da dahil savunma sanayi-
mizin daha da ileriye tafl›na-
ca¤›n›n alt›n› çizdi. Yarman

ayr›ca, HAVELSAN’›n sektör-
deki mevcut konumuyla Türk
savunma firmalar›na liderlik
yapmaya ve sektörün bekle-
di¤i ifl birli¤i geliflimine katk›
sa¤lamaya devam edece¤ini
vurgulad›. Yarman, “HAVELSAN
sürekli geliflen ve de¤iflen bir

flirket ve yeni stratejik yakla-
fl›mlar›m›z›n meyvelerini top-
luyoruz. Bu son meyvelerden
birisi de bu ifl birli¤i. Yeni
stratejimizi çok basit bir slo-
ganla ifade edebilirim: Reka-
bet yurt içinde de¤il yurt d›-
fl›nda olmal›d›r” dedi.

Meteksan Savunma Genel
Müdürü Turgut fienol ise flir-
ketinin kuruluflundan itiba-
ren Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
teknolojinin en üst seviyesin-
deki çözümleri milli olarak
üretebilmek misyonu do¤rul-
tusunda hareket etti¤ini söy-
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HAVELSAN ve 
Meteksan Savunma 

Denizalt› Simülatörleri ‹çin
Güçlerini Birlefltirdi
HAVELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyac› olan 

ve denizalt› mürettebat›n›n e¤itiminde kullan›lacak 

denizalt› dal›fl simülatörleri ve denizalt› taktik simülatörleri

üretmeye yönelik Meteksan Savunma ile ifl birli¤i yapmak

üzere 28 A¤ustos 2009 tarihinde bir Mutabakat Muht›ras›

imzalad›. HAVELSAN’›n bahsi geçen konularda Alman

Rheinmetall Defence firmas› ile ortak gerçeklefltirece¤i

projeleri kapsayan bu anlaflma, IDEF 2009 fuar› esnas›nda

HAVELSAN’›n Rheinmetall ile imzalad›¤› ifl birli¤i

anlaflmas›n›n devam› niteli¤ini tafl›yor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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ledi. Bu kapsamda bugüne
kadar odaklan›lmam›fl konu-
larda çok önemli deneyimler
ve bilgi birikimi elde ettikleri-
ni belirten fienol, bu birikimi
de Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› için yürütmekte olduk-
lar› iki kritik simülasyon pro-
jesiyle ortaya koyduklar›n›
ekledi. Deneyimleri ile deni-
zalt› dal›fl simülatörleri ve
denizalt› taktik simülatörü
projelerine de önemli katk›
sa¤layacaklar›na inand›klar›-
n› belirten fienol flöyle devam
etti: “Türkiye’de her fleyden
önce sanayi kurulufllar› ara-
s›nda ifl birli¤ine örnek olma-
s› aç›s›ndan bu projenin öne-
mini vurgulamak istiyorum.
HAVELSAN’›n liderli¤inde
bundan sonra flekillenecek
simülasyon projelerinde,
Türkiye’nin yurt d›fl›ndan baz›
kritik teknolojilerin s›n›rl› bir
çerçevede getirilmesi d›fl›nda
almas› gereken baflka bir fley
kalmam›fl olacakt›r. Biz ken-
di kendine yeterli bir flekilde
simülasyonun günlük hayat›-
m›za bile girdi¤i bir ortamda
kendi kendine yeterli bir alt-
yap›y› geri dönülmez bir fle-
kilde silahl› kuvvetlerimize
kazand›rm›fl olaca¤›z”.
Törende söz alan HAVELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Hayrettin Uzun, ka-
t›l›mc›lara HAVELSAN’›n
ulaflt›¤› seviyeyi anlatt›ktan
sonra gelecek hedefleri hak-
k›nda bilgi verdi. Türkiye’nin
bir numaral›, dünyan›n ise ilk
12 simülatör üreticisi flirke-

tinden biri olan HAVEL-
SAN’›n, her fleyi kendimiz
üretelim arzusu içerisinde
olmad›¤›n› söyleyen Korg. (E)
Uzun, oluflturduklar› endüs-
triyel modellerde çok say›da
alt yüklenici kulland›klar›n›
belirtti. HAVELSAN projeler-
de alt yüklenicilerin katk›la-
r›n› her zaman önemseyen
bir flirkettir diyen Korg. (E)
Uzun, HAVELSAN’›n teknolo-
jik olarak “Seviye D” simüla-
tör üretebilen dünyadaki 3
flirketten birisi oldu¤unun da
alt›n› çizdi. Dünyadaki gelifl-
meler bizi daha çok d›fl pa-
zarlara yöneltiyor diyen
Korg. (E) Uzun, bu süreçte
kendilerine Raytheon ve
Rheinmetall gibi güçlü ya-
banc› ortaklar seçtiklerini
söyledi. Korg. (E) Uzun, si-
mülatör alan›nda dünyan›n
en önemli flirketlerinden bi-
risi olan Rheinmetall’in HA-
VELSAN’›n alt yüklenicisi ol-
mas›n›n, HAVELSAN’›n ne
kadar önemli bir flirket konu-
muna geldi¤inin ve yaratt›¤›
fark›n bir göstergesi oldu¤u-
nun da alt›n› çizdi.

Denizalt› 
Simülatörleri de
HAVELSAN’dan 
Sorulacak
Yaklafl›k 10 y›ld›r deniz sa-
vafl sistemleri ve simülas-
yon ve e¤itim sistemlerine
yapt›¤› yat›r›mlar, bugün
bahsi geçen her iki alanda
da HAVELSAN’› zirveye tafl›-
m›fl durumda. Bu paralelde

HAVELSAN’›n GENES‹S
projesi ile elde etti¤i deniz
platformlar›na yönelik; ko-
muta kontrol yaz›l›mlar›,
sensör ve silah sistemleri
entegrasyonu alan›ndaki
mevcut imkân ve kabiliyet-
leri, Yeni Tip Denizalt› Pro-
jesi kapsam›nda, mevcut
ISUS 90-72 Entegre Sualt›
Komuta ve Kontrol Siste-
mi’ne, proje kapsam›nda
seçilen Raytheon üretimi
MK 48 Mod 6 AT torpidosu-
nun yaz›l›m ve donan›m en-
tegrasyonu çal›flmalar› ile
daha da geniflleyecek.
HAVELSAN ve oluflturdu¤u
yerli endüstri ekosistemi,
simülasyon teknolojilerine
yönelik tüm teknoloji ve bil-
gi birikimlerini, Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›’n›n mo-
dernize edilen Gür ve Pre-
veze s›n›f› (209 s›n›f›) deni-
zalt›lar›n›n denizalt› sürüfl
simülatörleri ve 214 s›n›f›
yeni tip denizalt›lar›n deni-
zalt› kontrol ve taktik simü-
latörlerinin gelifltirilmesi
programlar›nda kullana-
cak. HAVELSAN ana yükle-
nicili¤inde ve HELS‹M pro-
jesi benzeri bir modelle
gerçeklefltirilecek bu çal›fl-
malarda, azami yerli katk›-
n›n yan› s›ra ortaya ç›kart›-
lacak özgün ürünlerin ihra-
cat› da hedefleniyor. Bu ça-
l›flmalar kapsam›nda ayr›-
ca, KOB‹ ölçekli firmalarda
HELS‹M projesiyle olufltu-
rulan simülasyon ve e¤itim
kabiliyetlerinin daha da ileri

noktalara tafl›nmas› planla-
n›yor.
Proje kapsam›nda HAVELSAN
tesislerinde kurulacak ka-
raya konufllu test sistemi
ile denizalt›lar›m›z için ihti-
yaç duyulacak algoritma,
yaz›l›m ve donan›m gelifltir-
me / de¤ifltirme ifllemleri
ve sistem testleri de kolay-
l›kla yap›labilir hale gele-
cek. Bu çal›flmalar›n, deni-
zalt› simülatörleri gelifltiri-
lirken HAVELSAN’a büyük
avantajlar sa¤lamas› bekle-
niyor.
Mürettebat›n dal›fl ve teknik
konularda e¤itimlerinde
kullan›lan denizalt› dal›fl si-
mülatörleri, e¤itim alan
personelin sistemde bulu-
nan cihazlar› tan›mas› ve
denizalt›n›n farkl› operas-
yon modlar›ndaki dinamik
davran›fl farkl›l›klar›na
uyum sa¤layabilmesi aç›-
s›ndan son derece önemli-
dir. Denizalt› taktik simüla-
törleri ise denizalt›n›n mu-
harebe bilgi merkezinde
görev yapacak personelin
ve komuta personelinin e¤i-
timinde kullan›lmaktad›r.
HAVELSAN, kurulan strate-
jik ortakl›k kapsam›nda
Rheinmetall’in yan› s›ra
Meteksan Savunma ve be-
lirlenecek di¤er alt yükleni-
cilerin kabiliyetlerinden de
yararlanarak üretece¤i ilk
209 s›n›f› dal›fl simülatörü-
nü 3’üncü ülkelere ihraç et-
mek üzere flimdiden çal›fl-
malara bafllam›fl durumda.
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K azada hayat›n› kaybe-
den Russian Knights
akrobasi timinin ko-

mutan› Albay Igor Tkachen-
ko’nun an›s›na 1 dakikal›k
sayg› duruflunun ard›ndan bu
y›l 9’uncu kez ziyaretçilere
kap›lar›n› açan MAKS, 18-23
A¤ustos 2009 tarihleri ara-
s›nda Rusya’n›n baflkenti
Moskova yak›nlar›ndaki Zhu-
kovsky Havaalan›’nda düzen-
lendi. Fuara 34 ülkeden,
436’s› Rus olmak üzere, top-
lam 711 firma ve çok say›da
resmi heyet kat›ld›. Ürün çe-
flitlili¤i ve imzalanan anlafl-
malar aç›s›ndan ev sahibi
Rusya’n›n havac›l›k ve uzay
sanayisi alan›nda faaliyet
gösteren firmalar›n›n a¤›rl›-
¤›n›n hissedildi¤i MAKS’ta,
sivil ve askeri kullan›ma yö-
nelik olarak 740 farkl› uçak
ve helikopter teflhir edildi.
Ancak bunlar›n bir bölümü-
nün model olmas›, havac›l›k
merakl›lar›nda biraz hayal
k›r›kl›¤› yaratt›.
Fuar süresince icra edilen
uçufl gösterileri, ziyaretçile-
re unutulmaz anlar yaflatt›.
Rus Savunma Sanayisi tara-
f›ndan üretilen 4+. nesil sa-
vafl uçaklar› aras›nda yer
alan Su-35 ile Su-30MKI ve
MiG-29M OVT’nin gerçek-

lefltirdi¤i gösteriler büyük
be¤eni toplad›. Özellikle Su-
30MKI ile MiG-29M OVT’nin
ilk kez birlikte icra ettikleri
uçufl gösterisi, ziyaretçiler-
den tam not ald›.

Rusya’n›n 
Son Gözdeleri
Fuar alan›nda sergilenen ye-
ni ürünlerden biri, Sukhoi
Superjet 100 bölgesel yolcu
uça¤›yd›. Hat›rlanaca¤› üzere
uçak, ilk gösteri uçuflunu ya-
k›n bir tarihte icra edilen Pa-
ris Airshow 2009’da gerçek-
lefltirmiflti. Zhukovsky Hava-

alan›’nda gökleri süsleyen
bir di¤er yeni uçak ise, yine
sivil kullan›ma yönelik olarak
gelifltirilen SSJ-100 oldu.
Uça¤›n gelifltirilmesinden
sorumlu UAC (United Air-
craft Corporation)’›n baflkan›
Alexey Fedorov, fuar s›ras›n-
da yapt›¤› aç›klamada, SSJ-
100 projesinin planland›¤› fle-
kilde devam etti¤ini ve yak›n
bir gelecekte uça¤›n seri üre-
timine bafllanaca¤›n› ifade et-
ti. Ald›¤›m›z bilgilere göre,

SSJ-100’ün 2010 y›l›nda seri
üretiminin bafllamas› hedef-
leniyor. Uça¤›n ilk müflterile-
rinin ise, Rus Aeroflot ve Er-
meni ArmAvia havayollar›n›n
olmas› bekleniyor.
MAKS 2009’da Tranzas /
Kronshtadt firmas›, yer he-
deflerine taarruz edebilme
kabiliyetine sahip insans›z
hava arac› Dozor-600’ü görü-
cüye ç›kard›. Arac›n bafl ta-
sar›mc›s› Gennady Trubni-
kov, 2010 y›l› ortalar›nda
uçufl testlerine bafllayacak-
lar› arac›n 24 saat havada ka-
labilece¤ini ve füze ve ak›ll›
bombalar da dahil olmak
üzere 120 kg faydal› yük tafl›-
yabilece¤ini belirtti.
Fuarda, Rus Hava Kuvvetle-
ri’nin harekat ihtiyaçlar› do¤-

ÖZEL HABER
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Havac›l›¤›n Kalbi
MAKS 2009’da Att›

Dünyan›n önde gelen havac›l›k ve uzay fuarlar› aras›nda
gösterilen MAKS (International Aviation and Space Salon),
her zaman oldu¤u gibi çok say›da havac›l›k devinin 
boy gösterdi¤i renkli bir etkinlik olarak belleklerdeki yerini
ald›. Fuara gölge düflüren tek olay, etkinlik öncesi deneme
uçuflu gerçeklefltiren Rus akrobasi timi Russian Knights’a
ba¤l› 2 adet Su-27 savafl uça¤›n›n 16 A¤ustos’ta havada
çarp›flmas› ve bir pilotun hayat›n› kaybetmesiydi.
Yuri LASKIN, Maria MOROZOVA / editor@milscint.com

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’na ait 
2 adet Su-30MKI savafl uça¤› da fuar›n konuklar› aras›ndayd›.
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rultusunda 5’inci nesil bir sa-
vafl uça¤›n›n gelifltirilmesi
için hayata geçirilen T-50
projesi kapsam›nda üretilen
2’nci prototip uça¤›n da test-
lerine baflland›¤› duyuruldu.
Rus Hava Kuvvetleri Komu-
tan› Korg. Alexander Zelin,
yapt›¤› aç›klamada, T-50’de
kullan›lmak üzere gelifltiri-
len yeni nesil Saturn motor-
lar›nda karfl›lafl›lan bir tak›m
teknik sorunlara ra¤men,
testlerin planlanan takvime
uygun flekilde tamamlanaca-
¤›n› ümit ettiklerini belirtti.
Korg. Zelin, önümüzdeki 2 y›l
içerisinde, aralar›nda hava-
dan havaya Kh-31 ve Kh-35
füzelerinin de yer ald›¤› 14
yeni mühimmat› envantere
alacaklar›n› söyledi. Söz ko-
nusu mühimmatlar›n ope-
rasyonel olarak kullan›lmaya
bafllanmas› ile hava kuvvet-
lerinin kara, hava ve deniz
hedeflerine yönelik taarruz
kapasitesinin önemli ölçüde
artaca¤›n›n da alt›n› çizdi.

Irkut’tan
Gövde Gösterisi
Yeni nesil jet itkili e¤itim
uça¤› Yak-130, fuarda 2
farkl› versiyonu ile görücüye
ç›kt›. Yurt d›fl› pazarlara yö-
nelik olarak gelifltirilen ‹ngi-
lizce kokpite sahip uçak

uçufl gösterileri icra eder-
ken; Rus Hava Kuvvetle-
ri’nde hizmete giren ilk seri
üretim uçak ise yerde sergi-
lendi. Yak-130’un gelifltiril-
mesinden sorumlu Irkut
Corporation’›n Baflkan› Oleg
Demchenko, fuar s›ras›nda
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda,
2006 y›l›nda imzalanan an-
laflma kapsam›nda Cezayir
Hava Kuvvetleri için üretilen
ilk uça¤›n montaj ifllemleri-
nin tamamland›¤›n› duyur-
du. Projenin toplam 16 adet
Yak-130’un üretilmesini ön-
gördü¤üne iflaret eden
Demchenko, söz konusu
uçaklardan 6 tanesini 2010
y›l›na kadar teslim etmeyi
planland›klar›n› belirtti.
Demchenko, önümüzdeki

dönemde yurt d›fl› pazarlar-
da 200 civar›nda Yak-130 sa-
tabileceklerini de¤erlendir-
diklerini de ifade etti.
Öte yandan Demchenko, Ma-
lezya Hava Kuvvetleri’nin si-
parifl etti¤i 18 adet Su-
30MKM savafl uça¤›n›n tesli-
matlar›n› planlanan takvime
uygun flekilde tamamlad›kla-
r›n› söyledi. 28 adet Su-
30MKA siparifl eden Cezayir
Hava Kuvvetleri’ne ise bugü-
ne kadar 22 tane uçak teslim
ettiklerini belirtti.
Bas›n toplant›s› s›ras›nda si-
vil kullan›c›lara yönelik yürü-
tülen orta menzilli MC-21
yolcu uça¤› projesi hakk›nda
önemli bilgiler de veren
Demchenko, uçakta kullan›-
lacak alt sistemlerin tedari-

¤ine yönelik aç›lan uluslara-
ras› ihalede k›sa listeye ka-
lan firmalar› aç›klad›. Ald›¤›-
m›z bilgilere göre, Tupolev
154/204 serisi ile bölgesel
havayollar›n›n hizmetinde
yer alan Boeing ve Airbus
üretimi yolcu uçaklar›n›n ye-
rini almak üzere gelifltirilen
MC-21, 2016 y›l›nda hizmete
girecek. 8 milyar dolar büt-
çeye sahip olan projede,
farkl› menzil ve yolcu tafl›ma
kapasitesine sahip 3 farkl›
versiyon üretilecek. MC-21-
200, 3500 km menzile ve 150
yolcu tafl›ma kapasitesine;
MC-21-300, 5000 km menzi-
le ve 180 yolcu tafl›ma kapa-
sitesine ve MC-21-400 ise
5500 km menzile ve 210 yol-
cu tafl›ma kapasitesine sahip
olacak.

Irkut Gazetecileri
Uçurdu
Irkut Corporation, fuarda
efline az rastlan›r renkli bir
etkinli¤e de imza att›. Hintli
gazetecilerin yard›mc› pilot
koltu¤una oturdu¤u Su-
30MKI ile uçufl gösterileri
icra eden firma, baflta Hin-
distan medyas› olmak üze-
re, dünyan›n farkl› ülkele-
rindeki yay›n organlar›nda
çok say›da haberle yer al-
may› baflard›.
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Hintli gazeteciler 
Su-30MKI’n›n yard›mc› pilot
koltu¤una oturdu.

Fuarda Cezayir Hava Kuvvetleri için üretilen ilk Yak-130’un
montaj ifllemlerinin tamamland›¤› duyuruldu.



Hindistan Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na ba¤l› 2 adet
Su-30MKI savafl uça¤›, Hint-
Rus ortak yap›m› BrahMos
güdümlü mermileri ile dona-
t›lm›fl olarak fuardaki yerini
ald›. 290+ km menzile sahip
olan BrahMos, 2,8 Mach’l›k
seyir h›z› ile dikkat çekiyor.
Radara yakalanma riskini en
aza indirilecek flekilde tasar-
lanan sistem; hava platform-
lar› d›fl›nda, su üstü plat-
formlar, denizalt›lar ve kara-
da konufllu bulunan lançerler
taraf›ndan da atefllenebiliyor.

Rus Hava 
Kuvvetleri’ne 
Taze Kan
Belli bir program kapsam›n-
da hava kuvvetlerini yeni ne-
sil uçaklarla yenilemek iste-
yen Rusya, bu hedef do¤rul-
tusunda MAKS’ta önemli bir
ad›m att›. Sukhoi Corporation
firmas› ile imzalanan muta-
bakat muht›ras›yla, 2009-

2015 y›llar› aras›nda teslim
edilmek üzere, 60’tan fazla
savafl uça¤›n›n üretimi kara-
ra ba¤land›. Aç›l›fl günü fuar›
ziyaret eden Rusya Baflbaka-
n› Vladamir Putin taraf›ndan
imzalanan ve yaklafl›k bedeli
2,5 milyar dolar olan anlafl-
ma; 2010 ila 2015 y›llar› ara-
s›nda teslim edilmek üzere
48 adet Su-35S, 2009 ila 2011
y›lar› aras›nda teslim edil-
mek üzere 12 adet Su-27SM
ve 2011 y›l› sonuna kadar
teslim edilmek üzere de 4
adet Su-30M2 savafl uça¤›n›n
üretimini kaps›yor. Rus Sa-
vunma Bakanl›¤›’na yak›n
kaynaklar 2015 y›l›na kadar
24 adet daha MiG-35 siparifl
edilebilece¤ine de dikkat çe-
kiyor. Rus Hava Kuvvetle-
ri’nin 2015-2020 y›llar› ara-
s›nda ise ilave 24 adet Su-35
ve 48 adet MiG-35 savafl uça-
¤› alabilece¤i belirtiliyor.
Rusya’n›n önde gelen havac›-
l›k firmalar›ndan Ilyushin,
MAKS 2009’da ald›¤› siparifl-
lerle tüm dikkatleri üzerine
çekti. Farkl› firmalardan top-
lam 47 adet uçak siparifli alan
firma, sektörün lider oyuncu-

lar›ndan biri oldu¤unu tüm
dünyaya gösterdi. Ald›¤›m›z
bilgilere göre, yaklafl›k 2 mil-
yar dolar bedele sahip olan
anlaflmalar, 43 adet opsiyonu
da içeriyor. Öte yandan Ilyus-
hin, Rus Hükümeti’nin At-
lant-Soyuz Havayollar› ile 30
adet An-148 ve 15 adet Tu-
204SM uça¤›n›n üretimine
yönelik bir leasing anlaflmas›
da imzalad›. Anlaflman›n 1,2
milyar dolar bedele sahip ol-
du¤u belirtiliyor.
Fuardan bir siparifl haberi
de Russian Helicopter Cor-
poration’dan geldi. Firma-
n›n CEO’su Andrey Shibitov
taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada; Birleflik Arap Emir-
likleri (BAE)’de yerleflik Air-
freight Aviation ile 20 adet Mi-
171 genel maksat helikopter-
linin üretimine yönelik bir
anlaflma imzaland›¤› belirtil-
di. Shibitov, anlaflma kapsa-
m›nda üretilecek helikopter-
lerin 2010 y›l› itibariyle teslim
edilmeye bafllanaca¤›n› söy-
ledi.
MAKS 2009’da en çok konu-
flulan konulardan biri ise, hiç
flüphesiz Rusya’n›n Rosavia

Havayollar›’n›n almay› plan-
lad›¤› 65 adet bölgesel yolcu
uça¤›yd›. Airbus, Boeing ve
UAC firmalar› aras›nda geç-
mesi beklenen yar›fl›n, yak›n
bir gelecekte sonuçland›r›l-
mas› bekleniyor.
MAKS 2009, firmalar aras›n-
da imzalanan çeflitli ifl birli¤i
anlaflmalar›na da tan›kl›k et-
ti. Bunlar aras›nda en dikkat
çekici olanlardan biri, Rus-
ya’n›n havac›l›k alan›nda ön-
de gelen firmalar›ndan Suk-
hoi Corporation ile finans
alan›ndaki dev kurulufllar›n-
dan Russian Vnesheconom-
bank (VEB)’in, Su-35 ve SSJ-
100 gibi yeni nesil sivil ve as-
keri havac›l›k projelerinde ifl
birli¤ine yönelik imzalad›kla-
r› anlaflmayd›. Söz konusu
anlaflman›n finansal ifl birli¤i
amaçl› oldu¤u belirtildi.
Genel bir de¤erlendirme ya-
pacak olursak, 6 gün süreyle
uluslararas› havac›l›¤›n kal-
binin att›¤› MAKS 2009’un,
gerek nefes kesen uçufl gös-
terileri gerekse sergilenen
platformlar›n çeflitlili¤i aç›-
s›ndan ziyaretçilerden tam
not ald›¤›n› söyleyebiliriz.
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‹nsans›z hava araçlar›, MAKS 2009’da da ziyaretçilerin 
yo¤un ilgi gösterdi¤i platformlar aras›nda yer ald›.





8-11 Eylül 2009 tarihleri aras›nda icra edilen DSEi’ye Tür-
kiye, SSM’nin koordinasyonu alt›ndaki 20 firman›n yan› s›-
ra Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)

temsilcilerinden oluflan bir heyetle kat›larak savunma ürünle-
rimizi ve kabiliyetlerimizi sergiledi. Etkinli¤e Milli Savunma Ba-
kan› (MSB) Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar bizzat kat›larak firmalar›m›za destek verdi. Müsteflar Ba-
yar ayr›ca, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey ‹rlanda’n›n bafl-
kenti Belfast’a giderek Thales firmas›n›n, özellikle hava savun-
ma sistemleri üzerinde uzmanlaflan birimlerinde incelemeler-
de bulundu. Uluslararas› alanda gerçeklefltirilen daha önceki
fuarlarda oldu¤u gibi, etkinlik süresince firmalar›m›z›n yabanc›
heyet ve delegasyonlarla temas kurabilmesi için yo¤un çaba
sarf eden SSM yetkilileri, baflta Murad Bayar olmak üzere bü-
yük takdir toplad›. TSKGV Vak›f Hizmetleri Grup Baflkan› Tu¤a.
(E) Ahmet fienol’un tüm stantlar› dolaflarak firmalar›m›zla biz-
zat ilgilenmesi de ayn› flekilde olumlu karfl›land›.

“Nokta At›fl›”
Fuar süresince tüm firmalar›m›z, yurt içindeki ve yurt d›fl›ndaki
muhataplar› ile mevcut iliflkileri güçlendirme ve potansiyel müfl-
terilerle temas kurma ad›na yo¤un me-
sai yapt›. SSM çat›s› alt›nda Londra’da
bayrak gösteren KOB‹ ölçe¤indeki sek-
tör firmalar›m›z ise daha çok uluslarara-
s› bir organizasyonda yer alarak pazar-
daki oyuncular› daha iyi tan›man›n yan›
s›ra kendilerini tan›tma f›rsat›n› iyi de-
¤erlendirdi. Projelerdeki ana yüklenici
firmalar›n yan›nda stant açarak “biz de
buraday›z” mesaj›n› veren KOB‹’lerimiz,
yurt d›fl› pazarlara aç›lmaktansa, önce-
likle yurt içinde, ayn› kulvarda yol ald›k-

lar› firmalara kabiliyetleri hakk›nda bilgi
vermeye ve fark›ndal›k yaratmaya yönelik
faaliyetleriyle dikkat çekti. DSEi 2009 hak-

k›nda görüfllerini ald›¤›m›z firma yetkilileri her ne kadar kat›l›mc›
heyet ve delegasyon say›s›ndan pek memnun olmasalar da gelen
ziyaretçilerin nitelik aç›s›ndan üst düzeyde olmas›, DSEi’yi “nokta
at›fl›” yap›labilecek bir etkinlik olarak öne ç›kartt›.

Türkiye fiafl›rt›yor
Son y›llarda gösterilen yo¤un çabalar sayesinde h›zl› bir ilerle-
me kaydeden Türk Savunma Sanayisi, fuarda ürün çeflitli¤i ve
kabiliyetleriyle yabanc›lar›n oldukça ilgisini çekti. Türkiye’ye
gösterilen ilginin belki de en somut göstergelerinden biri, 10-13
May›s 2011 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da icra edilecek olan IDEF
2011 Uluslararas› Savunma Sanayii Fuar›’na yönelik taleplerdi.
TSKGV ve TÜYAP taraf›ndan aç›lan stantta IDEF 2011’in tan›t›m›-
n› yapan yetkililer, önümüzdeki fuar›n gerek kat›l›mc› firma sa-
y›s›, gerekse ziyaretçi aç›s›ndan IDEF 2009’a göre çok daha ba-
flar›l› bir etkinlik olaca¤› konusunda hemfikirler. IDEF 2011 için
flimdiden rezervasyon yapt›ran çok say›da ülke olmas› da ifllerin
IDEF aç›s›ndan iyi gitti¤ine iflaret ediyor.

Bayar: “Y›l Sonuna 
Kadar Karar Al›r›z”
MSI Dergisi olarak, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ile gündemde-
ki projeler ve DSEi 2009 hakk›nda Lon-
dra’da k›sa bir söylefli yapma f›rsat›n›
da kaç›rmad›k. Öncelikli olarak “Genel
Maksat Helikopter Tedarik Projesi”
hakk›nda bilgi veren Bayar, “Bu sene
bitirmeyi hedefledi¤imiz iki önemli ko-
nu var. Birisi genel maksat helikopteri,
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Türk Savunma Sanayisi firmalar›n›n 

son dura¤›, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

(SSM)’nin çat›s› alt›nda kat›ld›klar› DSEi

(Defence Systems and Equipment

International) 2009 oldu. Uluslararas› bir

platformda daha ürün ve kabiliyetleri ile

dikkatleri üzerine çeken firmalar›m›z,

ziyaretçi ve kat›l›mc›lardan tam not ald›.

‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da düzenlenen

DSEi 2009’a, 40 ülkeden 1300’ü aflk›n

firma ve çok say›da resmi heyet kat›ld›.

27 ülkenin ulusal kat›l›mla yer ald›¤› fuar,

49 ülkeden gelen askeri delegasyonu ve

26.000’i aflk›n ziyaretçiyi a¤›rlad›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Türk Savunma Sanayisi’nin
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di¤eri de hava savunma projelerinin en az›ndan belli bölümleri.
Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi’nde AgustaWestland ve
Sikorsky’nin tekliflerini TUSAfi üzerinden ald›k. Eylül’ün ortas›n-
da son teklifler geldi. Kas›m ay›ndan beri üzerinde çal›fl›ld›¤› için
söz konusu tekliflerin belli bir olgunluk seviyesine ulaflm›fl oldu-
¤unu ümit ediyoruz. E¤er teklifler hem içerik hem de maliyet aç›-
s›ndan iyi bir seviyeye geldiyse, bunlar›n de¤erlendirmesini en
geç Aral›k’a kadar tamamlayaca¤›z. Zaten de¤erlendirmenin be-
lirli bölümleri daha önceden verilen bilgilerle tamamlanm›flt›.
Bunlar son gelecek olan bilgiler do¤rultusunda yenilenecek. Bu-
radaki hedefimiz en geç y›l sonuna kadar bu sonuçlar› Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi’ne sunabilmek. Görevimiz iyi bir rekabet ya-
ratmak ve bu paralelde her iki firmadan da flu ana kadar iyi yak-
lafl›mlar ald›k ve her ikisini de yar›flmada ciddi aday olarak tut-
mak istiyoruz. Ancak nihai karar› Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
alacak. Çok yüksek hedeflerimizin oldu¤u bu projeden ümitliyim.
Oldukça iyi bir sanayi kat›l›m› sa¤layaca¤›m›z› düflünüyorum.
Hangi firma olursa olsun, Türkiye için genel maksat helikopteri
konusunda art›k kal›c› bir çözüm bulunacak” fleklinde konufltu.
Gündemdeki bir di¤er konu olan alçak, orta ve yüksek irtifa hava
savunma projeleri hakk›nda sorular›m›z› yan›tlayan Bayar, “Hava
savunman›n, Türkiye’deki firmalar›m›z taraf›ndan üstlenilen k›-
s›mlar› var. “Çekili Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi Pro-
jesi”nde ROKETSAN; “Kunda¤› Motorlu Namlulu Alçak ‹rtifa Ha-
va Savunma Silah Sistemi Projesi”nde ise ASELSAN ile MKEK
birlikte çal›fl›yor. Haz›r al›nacak k›s›mlarda ise, alçak ve orta irti-
fada teklifleri ald›k. Bunlarda teknik de¤erlendirme süreci bafll›-
yor. Heyetler kuruldu. Y›l sonu ya da en geç önümüzdeki y›l›n ilk
çeyre¤ine kadar onlar› da toparlar›z. Yüksek irtifa ise daha özgün
bir proje. De¤iflik boyutlar› var. Onun tekliflerini Ekim ortas›nda
alaca¤›z. Biraz daha kendi içerisinde çal›flmam›z gereken bir pro-
je” dedi. ‹srail’den tedarik edilen sistemlerde teknik aksakl›klar
ç›kt›¤› iddialar›yla bir dönem gündemden düflmeyen insans›z ha-

va arac› (‹HA) projelerine iliflkin de sorular›m›z› Bayar, “Taktik
‹HA’da bafllatt›¤›m›z yar›flma devam ediyor. Vestel Savunma ve
Kale-Baykar taraf›ndan gelifltirilen prototipler kendilerine tahsis
edilen Sinop Havaalan›’nda uçufl testlerine bafllad›. Eylül sonu ya
da Ekim bafl›na kadar iki uça¤› da deneyece¤iz. Bunlar›n ticari
tekliflerini daha önce alm›flt›k. Y›l içerisinde yap›lacak Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi ile bu proje de karara ba¤lan›r. ‹srail’den te-
darik etti¤imiz ‹HA’lar konusunda ise, pilot e¤itimlerinin tamam-
lanmas›n› bekliyoruz. Kabul testlerine geçece¤iz. Bu ay içerisin-
de testlere bafllamay› planl›yoruz” fleklinde konufltu.

“IDEF Daha Baflar›l›”
Söyleflimiz esnas›nda son olarak DSEi hakk›nda genel bir de¤er-
lendirme yapan Bayar, geride b›rakt›¤›m›z IDEF 2009’un daha ba-
flar›l› bir fuar oldu¤unun alt›n› çizdi. Mevcut stratejiyi devam et-
tirmeleri durumunda yak›n bir gelecekte DSEi ve benzeri fuarla-
r› geçeceklerini vurgulayan Bayar, “Biz her sene belirli uluslara-
ras› fuarlara kat›l›m sa¤l›yoruz. Öncelikli hedef bölgelerimiz olan
Orta Do¤u ve Asya’da fuarlar var. Oralarda bizim için çok daha
yo¤un bir gündem olufluyor. Buraya gelme maksad›m›z, Avru-
pa’da büyük bir fuarda görünmek. Türk Savunma Sanayisi vard›r
ve tüm fuarlarda temsil edilir imaj›n› sürdürmek için kat›l›yoruz.
Bu fuarda da daha çok beklentilerimiz, flirketlerimizin özellikle
Avrupal› ve ABD’li ifl ortaklar› ile bir araya gelmesi. Bu tip orga-
nizasyonlar, ifl birli¤i yapt›¤›m›z ülkelerin temsilcileri ile buluflma
imkân› sa¤l›yor. Birçok insanla görüflme f›rsat› buluyorsunuz.
Tek tek görüflmeye kalksan›z epey zaman›n›z› al›r” dedi.
Her ne kadar gerek yabanc› firmalar gerekse Türk firmalar› ta-
raf›ndan sönük geçen bir fuar olarak de¤erlendirilse de, 4 gün
boyunca seçkin ziyaretçilere kap›lar›n› açan DSEi 2009, savun-
ma sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin uluslararas› alanda
sergilenmesi aç›s›ndan baflar›yla icra edilen bir etkinlik olarak
geride b›rak›ld›.
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Antalya Serbest Bölge-
si’nde faaliyetlerine de-

vam eden ve yat inflas› konu-
sunda önemli bir bilgi biriki-
mine sahip olan ARES Tersa-
nesi, savunma ve güvenlik
alan›ndaki ihtiyaçlar› karfl›la-
maya yönelik gelifltirdi¤i çö-
zümlerin yabanc› kullan›c›lar
nezdinde tan›t›m›n› gerçek-
lefltirmek için DSEi’de yerini
ald›. Fuarda ürün yelpazesin-
deki botlar hakk›nda potansi-
yel müflterileri bilgilendiren
firma, gördü¤ü yo¤un ilgiden
bir hayli memnundu.
ARES’in tan›tt›¤› yeni ürünle-
rinden biri, ARES 53 Ghost
Patrol adl› h›zl› devriye / ani
müdahale botunun büyütülüp
gelifltirilmifl versiyonu olan
18 m boyundaki ARES 60
Ghost Patrol’du. Söz konusu
botun ileri kompozit malze-
meler kullan›larak infla edil-
mesi ve saatte 65 deniz mili
süratin üzerine ç›kabilmesi
öngörülüyor. 12,7 mm stabi-
lize makineli tüfek platformu
ve alçak irtifa hava savunma
sistemleriyle donat›labilecek
olan botun flimdiden büyük il-
gi toplad›¤› belirtiliyor.
ARES’in fuarda görücüye ç›-
kard›¤› bir di¤er yeni ürün
ise, yaklafl›k 1 y›ld›r üzerinde
çal›fl›lan ve tasar›m› ile ön
mühendislik çal›flmalar› ta-
mamlanan ARES 100 Hercu-
les oldu. 30,7 m boyu ile dik-
kat çeken Hercules’in, üstün
denizcilik kabiliyetine sahip
olmas› ve saatte 50 deniz mi-
li süratin üzerine ç›kmas›
planlan›yor. Alüminyumdan
infla edilen botun, istenildi-
¤inde kompozit malzemeler
kullan›larak da infla edilebi-
lecek olmas› önemli bir

avantaj teflkil ediyor. Hâliha-
z›rda Hercules’in iki farkl›
versiyonu bulunuyor. Ancak
talebe göre daha farkl› versi-
yonlar›n infla edilmesinin de
mümkün oldu¤u belirtiliyor.
30 mm stabilize top ve hava
savunma sistemleri ile dona-
t›labilen versiyonu ARES 100
Coastal Patrol olarak adlan-
d›r›lan bu bot, tahliye ve ben-
zeri operasyonlar için stan-
dart mürettebat›na ilave ola-
rak 38 yolcu tafl›yabilecek.
Coastal Patrol’un, k›ç güver-
tesinde bulunan yard›mc› bo-
tu, özel mekanizmas› saye-
sinde seyir halinde bile deni-
ze indirebilmesi veya ana
tekneye alabilmesi düflü-
nülüyor. ARES
100 Fast At-
tack Missile
Boat olarak
adland›r›lan
di¤er versiyon
ise, ayn› anda
30 mm stabilize
top, hava savunma füze siste-
mi, 12,7 mm stabilize maki-
neli tüfek platformu, 4 adet
a¤›r makineli tüfek ve 2 adet
çift lançerli sat›htan sat›ha
güdümlü mermi ile donat›la-

bilecek flekilde tasarlanm›fl.
Mürettebat d›fl›nda 18 adet
komando tafl›yabilecek Fast
Attact Missile Boat’ta da özel
mekanizmas› sayesinde seyir
halinde bile denize indirilen
veya ana tekneye al›nabilen
yard›mc› bot bulunacak.
DSEi 2009 hakk›nda görüflle-
rini ald›¤›m›z firman›n Genel
Müdürü Kerim Kalafato¤lu,
DSEi’nin kendileri aç›s›ndan
çok önemli bir etkinlik oldu-
¤unu vurgulad›. Ka-
lafato¤lu, “Fuar ön-
cesinde bir tak›m
çal›flmalar

yaparak muhtemel
müflteriler ve 2 farkl› bölge-

deki temsilcilerimizle bir
araya geldik. Esas itibariyle
marka bilinirli¤i yaratma yö-
nündeki çabalar›m›z›n bir
uzant›s› olarak bu fuarda bu-
lunmak bizim için çok önem-
liydi. Fuarda gördü¤ümüz ilgi

bu çabalar›m›z›n yavafl yavafl
sonuç vermeye bafllad›¤›n›
hissettirdi bizlere” fleklinde
konufltu. Sözlerine, daha ön-
ceden temas kurduklar› olas›
müflterilerle görüflmeleri
aç›s›ndan DSEi’nin faydal› ol-
du¤unu belirterek devam
eden Kalafato¤lu, “Özellikle
Afrika ve Uzak Do¤u’dan da-
ha evvel ald›¤›m›z baz› talep-
leri ve bunlara istinaden yap-

t›¤›m›z çal›flmalar› gö-
rüfltük. Ancak bunlar›n

d›fl›nda da
yeterli ilgi gör-

dü¤ümüzü düflünü-
yoruz. Zira çok çeflitli ül-

kelerden ziyaretçilerimiz ol-
du ve bunlara ba¤l› olarak
yeni bir tak›m projelerin gün-
deme gelmesi söz konusu
olacakt›r. Burada özellikle
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› yetkililerine teflekkür et-
mek istiyorum. Bizleri hiç ih-
mal etmediler ve azami gay-
retle çeflitli delegasyonlar›n
stand›m›z› ziyaret etmelerini
sa¤lad›lar” dedi.

ARES’in Yurt D›fl› Ata¤› Devam Ediyor
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Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlar›n›n milli imkân-

larla yurt içinden karfl›lan-
mas›n›n yan› s›ra ihracat ba-
flar›lar› ile de Türk Savunma
Sanayisi’nin uluslararas›
alanda bir marka haline gel-
mesinde önemli pay sahibi
olan ASELSAN, DSEi’de adeta
gövde gösterisi yapt›. 109,25
m2’lik alan üzerine kurulu
stand›nda sergiledi¤i genifl
ürün yelpazesi ile dikkat çe-
ken ASELSAN, ziyaretçiler-
den tam not ald›. Fuarda
ASELSAN, tamamen milli im-
kânlarla gelifltirilip üretilen;

yaz›l›m tabanl› askeri telsiz-
ler, taktik haberleflme sis-
temleri, elektro-optik sistem-
ler, elektronik harp uygula-
malar›, tank modernizasyon
çözümleri ve silah sistemleri-
ni sergiledi. ASELSAN stand›-
n›n en dikkat çeken ürünleri
ise, hiç flüphesiz Stabilize Ma-
kineli Tüfek Platformu
(STAMP) ve Kaideye Monteli
Hava Savunma Sistemi oldu.
Edindi¤imiz bilgilere göre, ya-
k›n gelecekte ASELSAN ürü-
nü stabilize silah sistemlerine
iliflkin yeni ihracat haberlerini
sizlerle paylaflabilece¤iz.

Milli teknoloji üretme gereklili¤inin bilinci ile 1997 y›l›ndan
beri Ankara’da faaliyetlerine devam eden ve Ar-Ge’ye

verdi¤i önemle dikkatleri üzerine çeken ATEL Telekomüni-
kasyon, DSEi’de ürün yelpazesinde yer alan RF sinyal kar›flt›-
r›c› çözümlerini sergiledi. Fuar süresince, özellikle Orta Do¤u
ülkelerinden pek çok üst düzey heyet ile bir araya gelen ATEL
yetkilileri, fuar sonras›nda baz› ülkelere çözümleri hakk›nda
daha detayl› sunumlar yapacak. 2009 y›l›n›n Nisan ay›nda as-
keri iletiflim ve bilgi sistemleri alan›nda faaliyet gösteren
ABD’nin Harris Corporation firmas› ile Türkiye ve Orta Do¤u
pazar›na yönelik baz› ürünlerin Türkiye’de ortak üretimi için
anlaflma imzalayan ATEL, fuar süresince birlik, s›n›r ve kara-
kol güvenli¤inin art›r›lmas›na yönelik ortaklafla yap›lacak ça-
l›flmalarla ilgili Harris yetkilileriyle de temaslarda bulundu.
Atel yetkilileri, 2010 y›l› itibariyle büyük bir gururla hayata ge-
çirecekleri haberleflme projeleriyle birlikte, milli teknoloji
üretimine önemli katk›larda bulunacaklar›n›n da alt›n› çizdi.

Kat›ld›¤› tüm fuarlarda

öncelikli hedefi, Türk

Savunma Sanayisi içeri-

sinde kabiliyetleri ile ilgili

fark›ndal›k yaratmak olan

Ayyaz›l›m, Londra’da da

bu paralelde enerji harca-

d›. Yurt içinde yürütülen

projelerde alt yüklenici

olarak alt birim ve mü-

hendislik hizmetleri ver-

meyi amaçlayan firma,

Ar-Ge çal›flmalar›n› da

DSEi gibi kat›ld›¤› ulusla-

raras› fuarlarda dünyada-

ki potansiyel ihtiyaçlar›

gözlemleyerek flekillen-

diriyor. Örne¤in firma, ilk

yurt d›fl› fuar› olan IDEX

2009’da görüntü sistem-

leri alan›nda önemli bir

pazar oldu¤unu tespit

ederek bu alanda kap-

saml› bir Ar-Ge çal›flmas›

bafllatm›flt›. Sabit gündüz

görüfl ve termal kamera-

larla 180 derecelik pano-

ramik görüntü elde edil-

mesine olanak tan›yan bir

yaz›l›m›n gelifltirilece¤i

bu Ar-Ge çal›flmas› halen

SSM taraf›ndan de¤erlen-

dirme aflamas›nda. De-

¤erlendirme sürecini ba-

flar›yla geçmesi halinde,

proje kapsam›nda geliflti-

rilecek nihai ürünün re-

kabetçi bir fiyata sahip ol-

mas› ve SSM’nin yürüttü-

¤ü anayurt güvenli¤i ve

z›rhl› araçlar gibi plat-

form entegrasyon proje-

lerinde kullan›labilir nite-

likte olmas› bekleniyor.

Savunma Fuarlar›n›n As Oyuncusu: ASELSAN

ATEL Gelece¤e Bak›yor

Ayyaz›l›m 
Bilinirli¤ini Artt›r›yor
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‹leri mühendislik hizmetleri alan›nda faaliyet göstermek
üzere, 1990 y›l›nda Bursa’da kurulan F‹GES için fuar›n ay-

r› bir anlam› vard›. Önceki y›llarda Türkiye’de birçok fuara
kat›lan firma, ilk kez DSEi 2009 ile yurt d›fl›ndaki bir etkin-
likte boy göstermifl oldu. Fuar s›ras›nda görüfllerini ald›¤›-
m›z firman›n Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Tar›k Ö¤üt, böyle-
si önemli bir organizasyonda Türk kat›l›m›nda yer almaktan
büyük gurur duyduklar›n› söyledi. Gelece¤e yönelik hedef-
lerinin savunma sanayisi firmalar› ile olan ifl birliklerini ulu-
sal ve uluslararas› platformlarda daha ileri seviyelere tafl›-
mak oldu¤unu ifade eden Dr. Ö¤üt, yüksek kaliteleri ve re-
kabetçi fiyatlar› ile sektördeki iddialar›n› dile getirdi. Yakla-
fl›k 20 y›ll›k tecrübesi ve 80 kiflilik kadrosu ile M‹LGEM ve
Yeni Tip Karakol Botu projelerinde ileri mühendislik hesap-
lar› çal›flmalar›n› yürüten firma; birçok ulusal savunma
projesinde alt yüklenici olarak görev yap›yor.

F‹GES’in ‹lk 
Yurt D›fl› Ç›karmas›

Kat›ld›¤› fuarlarda genellikle bomba imha robotu çözümleri-
ni sergileyen Elektroland, DSEi 2009’da bir de¤ifliklik yapa-

rak askeri amaçl› kullan›lmas› planlanan yeni insans›z kara
arac›yla yer ald›. Üzerine piyade tüfe¤inin yan› s›ra gerek görül-
dü¤ü takdirde bir keskin niflanc› tüfe¤i de monte edilebilece¤i
belirtilen yeni araç; arazi flartlar›na göre hareket kabiliyetini
ayarlayabildi¤i gibi GPRS sistemi ile bulundu¤u yerin koordi-
natlar›n› da kullan›c›ya bildirebiliyor. Muadillerinden çok daha
üstün yeteneklere sahip olan insans›z kara arac›n›n, özellikle
firman›n tamamen kendi tasar›m› olan 7 eksenli hidrolik kolu,
ABD’li robot üreticilerinin bir hayli dikkatini çekmifl görünüyor.
ABD’li bir firman›n fuar esnas›nda Elektroland’dan kolun li-
sans alt›nda üretim hakk›n› talep etmesi ile bafllayan süreç
olumlu sonuçlan›rsa, yap›lacak olan teknoloji transferi ile fir-
man›n baflar›lar›na bir yenisini daha eklenmifl olacak. Geçti¤i-
miz günlerde Emniyet birimlerinin açt›¤› bomba imha robotu
ihalesini de kazanan Elektroland, insans›z sistemler alan›nda
Türkiye’nin gururu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Elektroland Aç›k Ara Önde

Son y›llarda y›ld›z› parla-
yan insans›z sualt› araç-

lar› konusunda ülkemizin
teknoloji merkezi olma yo-
lunda h›zla ilerleyen GATE
Elektronik, bu alanda gelifl-
tirdi¤i çözümler ile DSEi
2009’a kat›lan ziyaretçiler-
den büyük ilgi gördü. Fuar
s›ras›nda ‹ngiliz yetkililer ile
temas kurma f›rsat› yakala-
yan firma, önümüzdeki dö-
nemde ürün yelpazesinde
yer alan tamamen yerli ta-
sar›m ve üretim olan insan-
s›z sualt› araçlar› konusun-
da ‹ngiliz Kraliyet Donan-

mas›’na bir sunum yapacak.
Fuar esnas›nda Pakistan
heyeti ile de görüflen GATE
Elektronik, Ekim ay› içeri-
sinde Pakistan Donanma-
s›’na da insans›z sualt›
araçlar› hakk›nda bir sunum
yapmaya haz›rlan›yor. Elek-
tronik sinyal kar›flt›r›c›
ürünleri ile kendisini uzun
süre önce kan›tlam›fl olan
GATE Elektronik’in, düzen-
lenen son fuarlarda ön pla-
na ç›kartt›¤› insans›z sualt›
araçlar›, önümüzdeki gün-
lerde firman›n baflar›s›n›
pekifltirecek gibi görünüyor.

GATE Elektronik ‹ngiliz Karasular›na Demir Att›
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Bilkent Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve son dö-
nemlerde birbiri ard›na hayata geçirdi¤i Ar-Ge çal›flma-

lar› ile ad›n› s›kça duyuran Meteksan Savunma, ‹ngiltere’de
bayra¤›m›z› dalgaland›ran bir di¤er kat›l›mc› firmam›zd›.
Geçti¤imiz günlerde Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› taraf›n-
dan “Su Alt› Akusti¤i Mükemmeliyet Merkezi” olarak seçilen
firma, özellikle su alt› akustik sistemler alan›ndaki çözüm-
leri ile ziyaretçilerin ilgi oda¤› oldu. Fuarda harp oyunu si-
mülasyonlar›, 3’üncü nesil veri aktarma (data link) sistem-
leri, radar çözümleri ve e¤itim simülatörleri gibi genifl bir
yelpazede yer alan ürünlerinin tan›t›m›n› da gerçeklefltiren
firma; deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamada güveni-
lir bir çözüm orta¤› oldu¤u mesaj›n› verdi.Ürün yelpazesini her

geçen gün geniflle-

ten Girsan, Londra’da

her biri farkl› çaplardaki

Yavuz 16 tabanca model-

lerini sergiledi. ‹ç ve d›fl

pazarlarda “Girsan Ya-

vuz 16” olarak yeni bir

marka yaratmay› hedef-

leyen firma, fuar boyun-

ca birçok ülkenin temsil-

cisi ile görüflerek ihraca-

ta yönelik çal›flmalar

gerçeklefltirdi. Firma

yetkilileri, her ne kadar

bu anlamda fuar›n çok

verimli geçti¤ini söylese

de ABD’de düzenlenen

Shot Show gibi hafif silah

fuarlar›n›n kendileri aç›-

s›ndan çok daha önemli

oldu¤unun alt›n› çizdi.

Baflta ABD olmak üzere

dünyan›n birçok ülkesine

ihraç edilen Yavuz 16 ta-

bancalar›, Malezya Özel

Kuvvetler Komutanl›¤›

ve Emniyet Teflkilat›,

Gürcistan Emniyet Tefl-

kilat› ve Kolombiya Hava

Kuvvetleri olmak üzere

birçok ülkenin güvenlik

güçlerinde kadro silah›

olarak kullan›l›yor.

Üniversite-sanayi ifl birli-
¤ini etkin flekilde kulla-

narak, savunma ve güvenlik
sektörüne yönelik çözümler
gelifltiren Genetlab, DSEi
2009’da kritik öneme sahip
tesislerin çevre güvenli¤i
için tasarlanm›fl bir kablo-
suz duyarga (sensör) a¤›
sistemi olan Tesis Güvenli¤i
Duyarga A¤› Sistemi (TE-
DAS)’› tan›tt›. Yüksek güve-
nilirlik, etkin kontrol, kolay
kurulum ve maliyet etkinlik
özelliklerini bir araya geti-
ren TEDAS; tel örgü, panel
çit ve demir parmakl›k gibi
çevre güvenli¤ine yönelik
tüm engel tiplerine monte
edilerek; yetkisiz geçiflleri
tespit edebildi¤i gibi yerini
de belirleyebiliyor. Ö¤ren-
me yetene¤i ile dikkat çeken
TEDAS, farkl› çit sistemleri-
ne göre kalibre edilebilme

ve sinyal iflleme özellikleri
sayesinde yanl›fl alarm ver-
me oran›n› önemli ölçüde
düflürüyor. Kolay kurulu-
mun yan› s›ra esnek ve yük-

sek güvenilirlik özellikleriy-
le de dikkat çeken sistemi
fuar boyunca ziyaretçilerine
tan›tan Genetlab, stant içe-
risine yerlefltirilmifl tel örgü

üzerinde TEDAS’› sergileye-
rek baflta Pakistan olmak
üzere Hindistan, ‹ngiltere ve
Polonya gibi birçok ülke he-
yetinden büyük ilgi gördü.

Genetlab TEDAS’› Görücüye Ç›kard›

Yavuz 16’n›n Baflar›s›

Meteksan Savunma
DSEi’yi “Mükemmeliyet”
ile Tan›flt›rd›
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Ürün yelpazesinde yer
alan hafif ve a¤›r silah-

lar›n yan› s›ra roket, havan
ve top mermisi gibi mühim-
matlarla DSEi’de yerini alan
Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKEK); savunma
sektöründe ne kadar iddial›
bir oyuncu oldu¤unu bir kez
de ‹ngiltere’de gösterdi.
Uluslararas› standartlarda
imal edilen ürünleri ziyaret-
çilerden yo¤un ilgi gören
MKEK, DSEi’de ülkemizi en
iyi temsil eden firmalar›-
m›zdan biri oldu.
MKEK yetkilileri, fuar süre-
since Avrupa, Latin Ameri-
ka, Orta Do¤u ve Uzak Do¤u
ülkelerinden gelen firma-
larla ikili temaslar gerçek-
lefltirdi. Söz konusu temas-
larda yürürlükte olan mev-
cut projelerin d›fl›nda, ileri-
ye yönelik yeni projeler hak-
k›nda da görüfl al›flveriflinde
bulunuldu.
Fuar s›ras›nda de¤erli va-
kitlerini ay›rarak sorular›-
m›z› yan›tlayan MKEK Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Tümg. (E) Ünal Ön-
sipahio¤lu, DSEi 2009’un
Türk Savunma Sanayisi ad›-
na baflar›yla icra edilen bir
etkinlik oldu¤unu ifade etti.
Yabanc›lar›n Türk Savunma
Sanayisi’nin gelmifl oldu¤u
noktay› hayretle karfl›lad›k-
lar›n› belirten Tümg. (E) Ön-
sipahio¤lu, “Sizde flu ürün
var m›? Bize flunu verebilir
misiniz?” diyen çok say›da
firma oldu¤unu söyledi. Fu-
arda yabanc› firmalarla son
derece verimli görüflmeler
gerçeklefltirdiklerini ifade
eden Tümg. (E) Önsipahio¤-
lu, “Londra fuar› bizim için;
yeni teknolojileri görme ve
ifl birli¤i imkânlar› arama,
ihracat yapm›fl oldu¤umuz
veya ihracat yapma potansi-
yeli olan ülkelerin temsilci-
leri ile karfl›laflma ve Türk
Savunma Sanayisi’nin 20
firma kat›l›m› ile dünyaya

gelmifl oldu¤u noktay› ve
yakalam›fl oldu¤u ivmeyi
gösterme aç›s›ndan faydal›
oldu” dedi.
Son dönemde savunma sa-
nayimiz aç›s›ndan dönüm
noktas› say›labilecek çok
say›da projede imzas› olan
MKEK, milli bir ana muha-
rebe tank›n›n gelifltirilmesi
için bafllat›lan “ALTAY Pro-
jesi”nde, silah sisteminin
tasar›m ve üretiminden so-
rumlu. Modern Piyade Tüfe-
¤i Projesi’nde ana yüklenici
olarak görev yapan kuru-
mun, söz konusu projeyi ta-
kiben, Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin manga, tim ve tak›m
seviyesindeki birliklerinde
kullan›lacak milli bir maki-
neli tüfe¤in gelifltirilme ça-
l›flmalar›na da bafllamas›
planlan›yor.
MKEK, Temmuz 2009’da al›-
nan icra komitesi karar› ge-

re¤ince, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’n›n ihtiyac› olan
milli havadan tafl›nabilir 105
mm hafif çekili obüs’ü ta-
sarlay›p üretmekle de gö-
revlendirildi. Proje kapsa-
m›nda obüsün at›fl kontrol
sistemi ise ASELSAN tara-
f›ndan üretilecek.
155 mm’lik F›rt›na ve Panter
obüslerinde kullan›lmak
üzere 40 km menzilli mo-
dern mühimmat üretimini
de tamamen milli olarak
sürdüren MKEK, K›r›kkale
A¤›r Silah ve Çelik Fabrika-
s›’nda monoblok teker üre-
timine yönelik 300 milyon li-
ral›k bir yat›r›m yapmay› da
planl›yor. 2010-2014 y›llar›
aras›nda yap›lacak bu yat›-
r›mla kurulacak tesiste as-
keri ve sivil ihtiyaçlara yö-
nelik üretim yap›lmas›yla
y›ll›k yaklafl›k 27,5 milyon
avroluk döviz tasarrufu ve

ilerleyen süreçte ihracat
imkân› hedefleniyor.
TÜB‹TAK SAGE ile 1 Eylül
2009’da imzalad›¤› bir di¤er
sözleflme kapsam›nda ise
MKEK, modern, milli duyar-
s›z patlay›c› üretecek. Bu
sözleflme kapsam›nda bir
pilot tesis kurulmas› için
kurum, bir Ar-Ge projesi de
bafllatm›fl durumda.
Chaff / flare gibi elektronik
karfl› tedbir mühimmat› ve
120 mm tank topu mühim-
mat›n›n tamamen milli im-
kânlarla üretimlerinde de
son aflamaya gelen MKEK,
son y›llarda yapm›fl oldu¤u
at›l›mlar›n bir sonucu ola-
rak 2008 y›l›nda gerçeklefl-
tirdi¤i 560 milyon liral›k
üretimden sat›flla Türki-
ye’nin 500 büyük sanayi ku-
ruluflu aras›nda 98’inci s›-
rada yer ald›. Geçti¤imiz y›l
125 milyon dolarl›k sözlefl-
me imzalayan ve 2008 y›l›n-
da y›ll›k ihracat›n› 4 milyon
dolardan 33,5 milyon dola-
ra ç›kartan MKEK, hâliha-
z›rda Malezya’dan ABD’ye
kadar 40’› aflk›n ülkeye ih-
racat yap›yor. Ülke sanayi-
cisi ile entegrasyon, mo-
dernizasyon çal›flmalar› ve
Ar-Ge ve yat›r›m projeleriy-
le öne ç›kan MKEK, art›k
savunma sanayisinde “de-
¤iflim” ile birlikte an›lacak
gibi görünüyor.

De¤iflimin
Ad›: MKEK
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Sistem entegrasyonu ve yaz›l›m gelifltirme alanlar›nda
10 y›l› aflk›n bir süredir faaliyetlerine devam eden Mil-

SOFT, SSM çat›s› alt›nda DSEi 2009’da da boy gösterdi.
Fuarda, su üstü platformlara yönelik gelifltirilen modern
ve ölçeklendirilebilir mimariye sahip savafl yönetim siste-
mi GEMKOMS‹S; elektronik harp subaylar›n›n e¤itimi için
kullan›lan bilgisayar tabanl› e¤itim ve simülasyon arac›
JETS ve JETSIM; insans›z hava araçlar› gibi platformlar-
dan elde edilen görüntü verilerini iflleyen Görüntü K›y-
metlendirme Sistemi ve Link 11 ile Link 16 gibi farkl› tak-
tik veri linkleri aras›nda bilgi paylafl›m›n› sa¤layacak Çok-
lu Veri Linki ‹fllemcisi gibi özgün milli ürünlerinin yan› s›-
ra MilSOFT’a ba¤l› MilSOFT ICT firmas›n›n Acil Durum Yö-
netimi Bilgi Sistemi Mil-EMIS’i de tan›tan firma, gördü¤ü
ilgiden memnundu. Fuar s›ras›nda görüfllerini ald›¤›m›z
firman›n Pazarlama Direktörü Cem Koç, milli ve en son
teknolojilere dayal› gelifltirdikleri çözümleri ile uluslara-
ras› pazarda s›n›rl› say›da firman›n kendilerine rakip ola-
bilece¤inin alt›n› çizdi.

Geçti¤imiz aylarda yap›lan hisse devir anlaflmas› ile M‹-

KES’in ortakl›k yap›s› de¤iflmifl ve ASELSAN’›nM‹-

KES’teki hisse miktar› yüzde 97’ye yükselmiflti. Savunma

elektroni¤i alan›ndaki çal›flmalar›na elektronik harp uz-

manl›¤›yla devam eden M‹KES, yeni kimli¤iyle DSEi 2009’u

oldukça iyi de¤erlendirdi. DSE‹ fuar›na ilk kez kat›lan fir-

ma, stand›nda, hava konufllu platformlar› radyo frekans›

(RF) ve k›z›l ötesi (IR) tehditlerden korumaya yönelik gelifl-

tirilen karfl› tedbir at›m sistemi SPREAD’›; Türk Hava Kuv-

vetleri’nin Blok 50 F-16 uçak filosu için yürütülen SPEWS II

Projesi kapsam›nda gelifltirilen AN/ALQ-178(V)5+ elektro-

nik harp kendini koruma sistemini; çeflitli alt bileflen ve sa-

y›sal kart ürünleri ile yaz›l›m çözüm ürünleri ve test / des-

tek sistemlerini tan›tt›. Etkinlik süresince birçok yabanc›

delegasyon ve firma ile görüflme f›rsat› yakalayan M‹KES,

M›s›r heyeti ile bu ülkenin hava platformlar› için yürütülen

modernizasyon çal›flmalar›na yönelik görüflmeler de ger-

çeklefltirdi. DSEi’yi Avrupa’da bayrak gösterme aç›s›ndan

yararl› gördüklerini ifade eden M‹KES Stratejik Planlama

ve ‹fl Gelifltirme Direktörü Atilla Özkefeli, M‹KES’in genifl-

leyen ürün yelpazesi ve yeni yap›s›yla 2010 sonras›nda da-

ha da güçlenece¤ini söyledi.

M‹KES Londra’da
Bayrak Gösterdi

MilSOFT Milli Çözümleri
ile Öne Ç›k›yor

Türkiye’nin taktik teker-
lekli araçlar konusunda

uzman firmalar›ndan Oto-
kar, DSEi’de en yeni ürünü
olan may›na dayan›kl› ve pu-
suya karfl› bekas› artt›r›lm›fl
(Mine Resistant Ambush
Protected / MRAP) z›rhl›
arac› KAYA’y› sergiledi. Zi-
yaretçilerden yo¤un ilgi gö-
ren araçla ilgili olarak aç›k-
lama yapan Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç,
“KAYA ile hedefimiz ihracat
pazarlar›na aç›lmak. KA-
YA’n›n çok k›sa bir sürede
benimsenerek, dünyada sa-
vunma alan›nda maliyet et-
kin ve uygun bir çözüm ola-
ca¤›na inan›yorum” fleklin-
de konufltu. Otokar’›n fuar-

da sergiledi¤i bir di¤er çö-
zümü ise, COBRA z›rhl› ara-
c›yd›. Son dönemde Türki-
ye’de ve uluslararas› alanda
önemli sat›fl baflar›s› yaka-

layan araca da de¤inen Gör-
güç, “COBRA z›rhl› arac›m›z
bugün dünya çap›nda kabul
gören, modern ordular›n
tüm ihtiyaçlar›na cevap ve-

rebilecek yap› ve özellikler-
de tasarlanm›fl çok fonksi-
yonel bir z›rhl› araç. COB-
RA’n›n farkl› tehdit, görev ve
ihtiyaçlara uygun birçok
versiyonu var. Kullan›c›lar-
dan gelen ihtiyaçlar do¤rul-
tusunda sürekli gelifltirili-
yor, COBRA ailesine her y›l
yeni konfigürasyonlar ekle-
niyor. Araç, eflsiz arazi kabi-
liyeti ve üstün koruma sa¤-
lamas› özellikleri ile dikkat
çekiyor. Bu özellikleri ile
COBRA, gerek yurt içinde
gerekse yurt d›fl›nda silahl›
kuvvetlerin birçok ihtiyac›na
ideal çözüm oldu¤unu ka-
n›tlam›flt›r” dedi.

Otokar KAYA ile ‹lgi Oda¤› Oldu
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Öztek Tekstil, DSEi 2009’da yanmaya dayan›kl› ünifor-
malar›yla dikkatleri üzerine çekmeyi baflard›. Muha-

rebe alanlar›ndaki flarapnel veya mermi tehditlerinin d›-
fl›nda özellikle yol kenarlar›na yerlefltirilen el yap›m› pat-
lay›c›lar›n sebep oldu¤u yan›klar› göz önünde bulundura-
rak SPECTRATEX 3000 ad› verilen yanmaya dayan›kl› as-
keri kumafl› gelifltiren firma, askerleri, yüksek ›s› ve yan-
g›n gibi tehditlerden korumay› hedefliyor. Farkl› elyaflar
kullan›larak üretilen ve 210 gr/m2 a¤›rl›¤›nda olan ka-
muflaj desenli askeri kumafl, gerekti¤inde su ve ya¤ itici

özellikte de üretilebiliyor. Ürünleriyle özellikle son kulla-
n›c›lar›n oldukça ilgisini çeken Öztek Tekstil, her fuarda
sergiledi¤i yeniliklerle göz doldurmaya devam ediyor.

Hafif silah alan›ndaki ka-
biliyetlerini sergilemek

için kat›ld›¤› DSEi’de gör-
dü¤ü ilgiden bir hayli

memnun olan Samsun Yurt
Savunma, stand›nda ürün

yelpazesinde yer alan Ca-
nik 55 markal› tabancalar›
sergiledi. “Do¤u Karadeniz
Silah Projesi” kapsam›nda
kurulan firma, 1998 y›l›n-
dan beri faaliyetlerine
Samsun’da devam ediyor.
2009 y›l› itibariyle, piyasada
Canik 55 markas› ile çeflitli
modellerde binlerce ta-
bancas› bulunan flirket,
yurt içine oldu¤u kadar yurt
d›fl›na da sat›fl gerçekleflti-
riyor. Dünyan›n önde gelen
savunma firmalar› için de
üretim yapan firma, Türki-
ye’de ise Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK)
ve Türk Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi) gibi
firmalar›m›z›n alt yükleni-
cilerinden biri. Fuar s›ra-
s›nda görüfllerini alma im-
kân› buldu¤umuz firman›n
Genel Müdürü Cahit Utku
Aral, öncelikli hedeflerinin
ürün yelpazelerini genifl-
letmek oldu¤unu söyledi.
Hâlihaz›rda tabanca d›fl›n-
da daha büyük kalibreli si-
lahlar üretmek için çal›fl-
malar yapt›klar›n› belirten
Aral, gerekli yasal izinlerin
al›nmas› için giriflimlere
bafllad›klar›n› da ekledi.
Firma, özellikle silahl› kuv-
vetlere yönelik üretim yap-
may› planl›yor.

Askerleri Yanmaktan
Öztek Tekstil Koruyacak 

Son y›llarda birbiri ard›-

na yürürlü¤e koydu¤u

roket ve füze projeleri ile

Türkiye’de oldu¤u kadar

yurt d›fl›nda da ses getiren

ROKETSAN, DSEi 2009’da

özgün ürünleri ile ziyaret-

çilerini karfl›lad›. Aralar›n-

da Birleflik Arap Emirlikle-

ri (BAE), Pakistan ve Ür-

dün’ün de yer ald›¤› birçok

yabanc› ülke heyeti tara-

f›ndan ziyaret edilen 

ROKETSAN, fuarda; 2,75

inç lazer güdümlü füzesi

Cirit, uzun menzilli tanksa-

var füzesi UMTAS, orta

menzilli tanksavar füzesi 

OMTAS ve Cirit / UMTAS

lançer sistemlerinin yan›

s›ra 107 ve 122 mm’lik top-

çu roket sistemlerini ser-

giledi. Baflar›l› ürünleri ile

ziyaretçilerin ilgi oda¤› ol-

may› baflaran firma; özel-

likle yurt d›fl›na yönelik pa-

zarlama faaliyetlerini ara-

l›ks›z sürdürüyor. Cirit’in

gelifltirme çal›flmalar›nda

da son aflamaya gelen 

ROKETSAN, 2010 y›l› ba-

fl›nda seri üretime geçme-

yi planl›yor.

DSEi’nin
Y›ld›z›:
ROKETSAN  

Samsun’un Gururu: Canik 55
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Neredeyse kat›ld›¤› her
fuarda sergiledi¤i

kurflun sektirmeyen beton
çözümü ile tüm kat›l›mc›-
lar›n haf›zas›na tan›t›m fil-
mindeki at›fl sesleri ile ka-
z›nan Target Grup, Lon-
dra’daki fuarda de¤ifliklik
yaparak mühendislik ve
gömülü sistemlere yöne-
lik kabiliyetlerini sergile-
di. Genel amaç olarak gü-
nümüz savunma sanayisi-
nin izledi¤i yolu takip et-
meye çal›flt›klar›n› belir-
ten Target Grup yetkilileri,
“Gömülü Sistemlerdeki
Çözüm Orta¤›n›z” sloga-
n›yla kat›ld›klar› DSEi’de,

özellikle gerçek zamanl›
iflletim sistemleri üzerine
uygulama gelifltirme kabi-
liyetleri ve sistem enteg-
ratörlü¤ü misyonunu ön
plana ç›kard›. Stand›nda
ba¤l› firmas› ETA’n›n
ASELSAN için gelifltirdi¤i,
çeflitli sensörlerden gelen
verileri uygun formata dö-
nüfltürerek ilgili birimlere
gönderen "Genel Maksatl›
Çevirici / CIU” ba¤lant› ara
birimini ve TUSAfi’›n öz-
gün çözümü T‹HA için ge-
lifltirilen “Uçufl Kontrol
Bilgisayar›”n› sergileyen
Target Grup, farkl› ürün-
leriyle takdir toplad›.

Ba¤lant› elemanlar› ve kablo gruplama (harness) alan›nda
uzman bir firmam›z olan TTAF, savunma sektöründeki bi-

linirli¤ini artt›rmak ve sektördeki oyuncular› daha iyi tan›mak
için kat›ld›¤› DSEi’de yerli ve yabanc› birçok ziyaretçiyi a¤›rla-
man›n mutlulu¤unu yaflad›. Ürün yelpazesindeki kablo grup-
lar› hakk›nda ziyaretçileri bilgilendiren firma yetkilileri, gele-
ce¤e yönelik ümit vadeden temaslar sa¤lad›. Kat›ld›¤› di¤er
uluslararas› fuarlar›n meyvelerini de toplamaya bafllayan
TTAF, hâlihaz›rda Norveç’in Comrod Communication firmas›-
na askeri kablo gruplar› tedarik ediyor ve en son sunduklar›
prototiplerin de uygun bulunmas›yla seri teslimatlara baflla-
maya haz›rlan›yor. Ayr›ca Fransa’da simülatörlere yönelik yü-
rütülen bir projede EADS’ye ba¤l› GDI Simulation ile çal›flan
TTAF, 13.000 kablo grubunu içeren projenin, 2010 y›l› içerisin-
de sonuçlanmas›n› bekliyor. Türk Silahl› Kuvvetleri’ne yönelik
de üretim yapan firma, ihracat konusunda oldukça iddial›.

NATO standartlar›nda imal etti¤i tekstil, deri, ayakkab›-
bot, saraciye ve çad›r ürünleri ile yurt içinde oldu¤u ka-

dar yurt d›fl›nda da bir marka haline gelen Yakupo¤lu, DSEi
2009’u en iyi flekilde de¤erlendiren Türk firmalar›ndan biri
oldu. Yabanc› ülke heyetleri ve temsilcileri ile temas kurma
aç›s›ndan fuar› önemli bir f›rsat olarak gören firman›n, özel-
likle Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilerle ger-
çeklefltirdi¤i temaslar dikkat çekiciydi. Fuar s›ras›nda gö-
rüfltü¤ümüz firma yetkilileri; savunma piyasas›nda baflar›l›
olabilmek için imal etti¤iniz ürünler hakk›nda son kullan›c›-
n›n görüfllerini alman›n önemine iflaret etti ve bu tip organi-
zasyonlara kat›lman›n bunu sa¤lad›¤›n› söyledi. Yakupo¤lu,
‹ngiliz Ordusu’nun önümüzdeki y›l gerçeklefltirece¤i bot
ihalesinin de iddial› oyuncular› aras›nda yer al›yor. Söz ko-
nusu ihalede, Yakupo¤lu’nun ‹ngiltere’deki ifltiraki olan Go-
liath firmas›n›n alt yap›s›n›n önemli bir avantaj teflkil edece-
¤i de¤erlendiriliyor.

Target Grup’un 
Yeni Yüzü

Yakupo¤lu 
Ada’y› Fethedecek

TTAF ‹hracatta da ‹ddial›
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SPATIONAV V1 ad› verilen
proje, Frans›z Hükümeti
taraf›ndan ülkenin sahil

fleridinin daha iyi gözetlemesi
için bafllat›lm›flt›. Proje ayr›ca;
trafik güvenli¤ini gelifltirmek,
kara güvenli¤i, gemi ve insan-
lar›n görüntülenmesi ve yasa-
d›fl› aktivitelerin tespitini de
kaps›yor. Bu gibi görevlere
çeflitli devlet kurumlar›n›n efl-
zamanl› kat›l›m göstermesi
nedeniyle program; Savunma
Bakanl›¤› (Donanma), Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› (Deniz Kurtar-
ma Koordinasyon Merkezleri
/ DKKM) ve Maliye Bakanl›¤›
(gümrük)’leri kapsar hale ge-
tirildi. Tüm taahhütlerini za-
man›nda yerine getiren Sofre-
log, bu y›l son sistemi teslim
edecek.
SPATIONAV Program›'n›n
ikinci faz› olan SPATIONAV V1,
Sofrelog’un Frans›z Donan-
mas›’n›n sinyal istasyonlar›na
19 adet Akdeniz radar›n›n en-
tegrasyonunu gerçekleflti¤i
SPATIONAV V0’›n 2003-2004
y›llar› aras›nda tamamlanma-
s›n›n ard›ndan bafllat›ld›. Ta-
mamlanan bu faz, Frans›z Do-
nanmas›’n›n Toulon Komuta
Merkezi’ne tüm deniz sahas›-
na iliflkin durumsal fark›nda-
l›k kabiliyeti kazand›rd›.
V0 faz›n›n tecrübesi üzerine

infla edilen SPATIONAV
V1’in, afla¤›da belirtilen
bafll›ca operasyonel ve
teknik özelliklerle donat›l-
mas› öngörülüyor:
� Denizafl›r› (Do¤u ve Bat›

Hint Adalar›) ve anakara
k›y›lar›n›n tamam›n›n 
gözlemlenmesi,

� Gemilerden transfer 
edilen AIS bilgisinin 
toplanmas› ve yurt 
çap›nda a¤ ortam›nda 
yay›n sa¤lanmas›,

� SPATIONAV V1 gerçek 
zamanl› gözetleme a¤›
içinde yer alacak mobil
sensör birimlerinin, 
gemilerin ve uçaklar›n 
entegrasyonu,

� Çok bakanl›kl› 
operasyonel yaklafl›m›n
desteklenmesi: Deniz
Kuvvetleri için Savunma
Bakanl›¤›, DKKM için
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 
gümrükler için Maliye 
Bakanl›¤›,

� Di¤er ulusal ve Avrupal›
sistemlerle ve/veya 
a¤larla arayüzleme: 
Traffic 2000 ve Safeseanet
gibi,

� 4500 km’den fazla sahil
fleridi ile birlikte tüm 
ülkenin, küresel tip a¤la
birbirlerine ba¤lanacak

çok say›da sensörle 
(70 radar, 44 AIS üs 
istasyonu, optronik 
sensörler ve 30’dan fazla
mobil birim) kaplanmas›,

� Büyük ve küçük gemilerin
deniz sahas›ndaki tam 
fark›ndal›klar›n›n 
sa¤lanmas›,

� Gerçek zamanl› olarak 
takip edilen nesnelerin
hassasiyet ve say›lar› 
bak›m›ndan yüksek 
performans seviyesinin
sa¤lanmas›,

� Özel kriz durumlar›n› 
görüntülemek ve analiz
etmek için tasarlanan 
üst seviye fonksiyonlar›n
kullan›m›nda, operatörlerin
görevlerini en verimli 
flekilde yerine 
getirebilmeleri için 
hassasiyet gösterilmesi.

Muadili sistemler içerisinde
en geliflmifl çözümlerden biri
oldu¤u de¤erlendirilen SPA-
TIONAV V1 için, Frans›z Do-
nanmas›'nda görevli sistemin

gereksinim özelliklerinden
sorumlu proje yöneticisi flun-
lar› söylüyor; “Daha önceki
tecrübeler ›fl›¤›nda flekillendi-
rilen SPATIONAV V1’in hizme-
te girmesiyle, dünyadaki en
geliflmifl ve entegre deniz gö-
zetleme sistemlerinden biri
ortaya ç›km›fl olacak.”
Kuflkusuz SPATIONAV V1 Pro-
jesi, Sofrelog’un deniz ve hava
gözetleme radar ve sensör
sistemleri alan›ndaki teknik
üstünlü¤ünü ortaya koyan ör-
neklerden biri olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. Geçti¤imiz y›llarda;
� ‹spanya ‹çiflleri 

Bakanl›¤›’n›n Kanarya
Adalar› Sahil Gözetleme
birimi için 11 ilave mobil
istasyonun teslimat›,

� Malezya’n›n Malacca 
Bo¤az› Gözetleme Sistemi
yar›-ömür dönüflümü,

� Hürmüz Bo¤az›’n›n her 
iki yakas›n›n gözetlemesi,

� Danimarka Kraliyet 
Donanmas› için Greatbelt
Köprüsü’nün gözetlemesi,

� 4 adet Frans›z Channel
MRCC radar istasyonunun
iyilefltirilmesi,

� Fransa’daki Rouen, 
Le Havre, Nantes, 
Marsilya ve Bordo
limanlar›n›n iyilefltirilmesi,

gibi birçok projeyi üstlenen
Sofrelog, sahil gözetleme uy-
gulamalar›nda sektörün önde
gelen oyuncular› aras›nda yer
al›yor.

ADVERTORIAL
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Deniz ve hava gözetleme amaçl› radar ve

sensör sistemlerinden gelen sinyallerin

ifllenmesinde dünyan›n önde gelen 

firmalar› aras›nda yer alan Sofrelog, 

bir y›l süren uluslararas› rekabetten

sonra en iyi teklifi sunarak, SPATIONAV

Projesi’nin ikinci faz› için Fransa’n›n

savunma tedari¤inden sorumlu kurumu

DGA ile anlaflarak 1 Eylül 2005’te

çal›flmalara bafllad›.

Frans›z Sahilleri
Sofrelog’a
Emanet





Oysa yaklafl›k 2 y›l önce
Aaviksoo, birdenbire
kendini o güne dek hiç

karfl›lafl›lmam›fl türde bir kri-
zin ortas›nda bulmufltu. 2007
y›l› Nisan ay›n›n son günlerin-
de, Estonya parlamentosu-
nun bütün bakanl›klar›n›n,
bankalar›n›n, gazetelerinin,
TV kanallar›n›n internetteki
web siteleri kilitlenmifl, ileti-
flim a¤lar› t›kanm›flt›.

Tallinnli 
Asker Heykeli
Her fleyin bafl›nda o günlerde
Estonya’n›n Rusya ile yaflad›-
¤› Tallinnli Heykel krizi vard›.
Yaklafl›k 2 m yüksekli¤indeki
heykel ve Sovyet askerlerinin

mezarlar› 1945’te Sovyet Or-
dusu’nun Estonya’y› Nazi ifl-
galinden kurtarmalar›n›n
simgesi olarak 1947’de Bafl-
kent Tallinn’in merkezine,
Tönismagi (Ba¤›ms›zl›k)
Meydan›’na yerlefltirilmiflti.
2007 y›l›n›n Nisan ay›nda Es-
tonya Hükümeti, heykelin
Tallinn Askeri Mezarl›¤›’na
tafl›nmas›na karar verdi. As-
kerlerin cenazeleri de ailele-
rinin iste¤ine göre Tallinn
Askeri Mezarl›¤›’na tafl›nd›
veya ülkelerine gönderildi.
Tahmin edilebilece¤i gibi bu
uygulama Estonya’n›n Rus
as›ll› vatandafllar›n›n büyük
tepkisine yol açt›. 27 Nisan
gecesi Tallinn’de kargaflalar
ve ayaklanmalar yafland›,
Rus as›ll› bir gösterici öldü;
Moskova’daki Estonya elçili¤i
göstericiler taraf›ndan kufla-
t›ld› ve Estonya ile Rusya hü-
kümetleri aras›nda büyük bir
gerginlik bafllad›.
Kuflkusuz bizim aç›m›zdan il-
ginç olan; bu geliflmenin
uluslararas› politika aç›s›n-
dan de¤erlendirilmesi de¤il,
say›sal ortamda savafl uygu-
lamas›n›n önemli bir örne¤i-
ne giden süreci bafllatmas›.
Önce Estonya’n›n neden bu
tür bir sald›r› denemesi için
seçildi¤ine bakal›m.

Say›sal Ortam 
Savafl› Neden 
Estonya’da?
‹lk bak›flta Balt›k denizi k›y›-
s›ndaki 45.000 km2’lik, 1,4
milyon nüfuslu bu küçük Av-
rupa ülkesinin say›sal ortam
sald›r›s› için neden seçildi¤i
sorgulanabilir. Sovyetler Bir-
li¤i’nin da¤›lmas›yla 1991’de
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Es-
tonya, 2004 y›l›nda NATO’ya
ve Avrupa Birli¤i’ne girmiflti.
1990’lar›n ikinci yar›s›nda
Kaplan At›l›m› (Tiger Leap /

ANAL‹Z
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2009 y›l›n›n Haziran ay›nda Estonya Savunma Bakan› Jaak

Aaviksoo, ‹stanbul’da Arkeoloji Müzesinin önündeki bahçede

düzenlenen özel akflam yeme¤inde konuklarla politik felsefe

konusunda konufluyordu. Oldukça uzun boylu olan bu sar›fl›n

kuzeyli, kendini bir politikac›dan çok bir bilim adam› olarak

tan›ml›yor ve uluslararas› olaylara da bilimin ayd›nlatt›¤›

pencereden bak›yordu. Ne de olsa Prof. Aaviksoo 100’den

fazla makalesi olan bir teorik fizikçiydi. Küresel Güvenlik

Çal›fltay›’n›n yorucu geçen gününün ard›ndan Haziran

akflam›n›n serinli¤indeki bahçede konuklara seslenen

Aaviksoo’nun sesi de dingin ve sakindi.

Say›sal Ortamda Savafl 
ve Estonya Örne¤i

Kaya YAZGAN* / yazgan@sasad.org.tr / editor@savunmahaber.com
*Genel Sekreter, Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD)
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Tiigrihüpe) projesi ile Eston-
ya’n›n internetten yararlanan
e¤itim sistemi ve e-devlet
uygulamalar› ile bu konuda
Avrupa önderi oldu¤unu gö-
rüyoruz. Ülke, Baflkent Tal-
linn’den en uzak Balt›k ada-
s›na kadar bilgisayar ve in-
ternetle donat›ld›.
E¤itim alan›ndaki uygulama-
da bütün okullara bilgisayar-
lar yerlefltirildi ve internete
ba¤land›. Gerekli bilgisayar
say›s› her 12 ö¤renciye ve 5
ö¤retmene bir bilgisayar ola-
rak hesapland›. Hemen he-
men bütün devlet ifllemleri
internete aktar›ld›. Art›k vergi
beyannameleri çevrimiçi (on-
line) veriliyor, devlet bütçesi
çevrimiçi izleniyordu. Ülke
mevduat›n›n yüzde 75’i iki
bankada yo¤unlaflm›flt› ve ifl-
lemlerin büyük ço¤unlu¤u da
çevrimiçi gerçeklefliyordu.
“Biz ilk kâ¤›ts›z hükümetiz”
diyordu 1999-2002 dönemi-
nin baflbakan› Mart Laar.
Baflbakanl›k binas›n› gezen
gazeteciler, binay› Uzay Yolu
dizisinin amiral gemisi-
ne benzetiyordu.
K›sacas› Kaplan At›l›m›
projesi baflar›ya ulaflm›fl;
di¤er yandan ülkedeki bir-
çok hizmet internete, bilgi-
sayara, iletiflim a¤lar›na
ba¤›ml› hale gelmiflti.

Sald›r› Bafll›yor
Tallinnli Asker Heykeli olay›-
n›n Rusya ile Estonya aras›n-
da büyük bir gerilim olufltu-
raca¤› ve Ruslar’›n bu olaya
tepkisiz kalmayaca¤› kuflku-
suz biliniyordu. Ama Rus-
lar’›n nas›l bir karfl› ad›m
atacaklar› bilinmiyordu.
Kaderin ilginç bir cilvesi ola-
rak 1990’larda Estonya Kül-
tür Bakan› olarak Kaplan At›-
l›m› projesinin önde gelen is-
mi olan Jaak Aaviksoo, 2007
y›l›n›n Nisan ay› bafl›nda Sa-
vunma Bakan› olmufltu. He-
nüz koltu¤unda bir ay› dol-
durmam›flt› ki zor günler
bafllad›.
26 Nisan 2007 gecesi saat
22.00 dolaylar›nda say›sal
ortamda ilk sald›r› dalgas›

geldi. Estonya Bilgisayar Acil
Durum Tepki Grubu (Compu-
ter Emergency Response Te-
am / CERT)’in güvenlik yöne-
ticisi Hillar Aarelaid, hükü-
met web sitelerini koruyan
güvenlik duvarlar›n› etkin-
lefltirdi, yard›mc› hizmet bil-
gisayarlar›n› devreye ald› ve
grubundaki görevlileri yo¤un
bir hafta için göreve ça¤›rd›.
‹lk dalga ile parlamentonun
bilgisayar sistemine gelen
sahte e-posta seli sistemi
kapatt›. Bir di¤er sald›r›da,
bilgisayar korsanlar› Reform
Partisi’nin ‹nternet sitesine
girerek Baflbakan imzal›
sahte bir özür dileme bildiri-
si yerlefltirdiler. Baflbakan
Andrus Ansip, simgesel de-
¤eri çok büyük olan heykeli

tafl›tt›¤› için sözde özür dili-
yordu. ‹ki gecelik kar›fl›kl›¤›n
ard›ndan, 29 Nisan’da, Tal-
linn sokaklar› sakindi. Ama
elektronik sistemler çok zor
durumdayd›.
Aarelaid, Estonya ‹nternet
hizmet sunucular›n›n, ban-
kalar›n, hükümet kurumlar›-

n›n ve polisin güvenlik uz-
manlar›n› toplant›ya ça¤›rd›.
Finlandiya, Almanya, Sloven-
ya gibi ülkelerle iliflki kurup
Peru’dan Çin’e uzanan co¤-
rafyada baz› kuflkulu bilgisa-
yarlardan gelen trafi¤i izle-

meye ve durdurmaya
ça¤›rd›.
Say›sal ortam sald›r›-
lar›n›n büyük k›sm›
yayg›n hizmet d›fl› b›-
rakma (Distributed

Denial of Service –
Distibuted DoD)
olarak tan›mlanan

bir yöntemle gerçekle-
fliyordu.
Bu yöntemde; hedefte-
ki ‹nternet sitesine ya-
p›lan çok say›da baflvu-
ru, gönderilen mesaj
ve yüklenen veri ile yal-

n›zca söz konusu siteler de-
¤il hizmet bilgisayarlar›, yön-
lendiricileri, a¤ anahtarlar›
da kilitlenebilir. Sald›r›n›n
boyutunu büyütmek ve nere-
den geldi¤ini gizlemek için
bilgisayar korsanlar› çeflitli
ülkelerdeki bilgisayarlar› da
kullanabilir. Sald›r›da kulla-

n›lacak bilgisayarlar önce-
den bir virüs veya Truva at›
yerlefltirilerek korsan›n ko-
mutlar›na aç›k hale getirilir
(Zombi bilgisayar). Bu tür bil-
gisayarlardan oluflan robot
a¤lar› (botnet) kurulur. Sald›-
r› an› geldi¤inde ise bu a¤lar-
daki bilgisayarlardan hedef-
lenen siteye baflvurular ve e-
posta’larla veriler akmaya
bafllar.
Estonya’daki sald›r›da, kor-
sanlar önce a¤›n kapasitesini
ölçmek için büyük boyutlu bir
veriyi a¤a gönderdiler. Bir-
kaç saat sonra da birçok kay-
naktan a¤›n kapasitesinin
üzerinde veri ak›fl› bafllad› ve
a¤daki yönlendiricilerin ve
anahtarlar›n üst s›n›r›na ula-
fl›l›p sistem kilitlendi.
Birinci haftan›n sonunda –di-
¤er ülkelerdeki uzmanlar›n
da yard›m› ile- Estonyal›lar
zararl› veriyi süzme konu-
sunda belirli bir düzeye gel-
mifllerdi.
Yine de Aarelaid daha kötü-
sünün gelmesini bekliyordu.
Çünkü 9 May›s, Rusya’da Za-
fer Günü olarak kutlanan ve
Sovyetler Birli¤i’nin Nazi Al-
manyas›’n› yendi¤i tarihin y›l
dönümüydü. Aarelaid banka-
lar›n güvenlik birimlerini bu
nedenle uyard›. Dikkatini hü-
kümetin duyurular yay›nlay›p
halka bilgi verdi¤i bir site
üzerinde yo¤unlaflt›rd›. Es-
tonya devlet baflkan›n›n site-
si bile daha az önemliydi ve
feda edilebilirdi.
Korkuldu¤u gibi 8 May›s’ta
büyük sald›r› dalgas› bafllad›.
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ABD’den Vietnam’a kadar
uzanan bir alandaki 1 mil-
yondan fazla zombi bilgisa-
yardan Estonya’ya veri ak-
maya bafllad›.
Bu sald›r›da; korsanlar›n
önemli mali kaynaklar›n›n
oldu¤u ve baflkalar›n›n robot
a¤lar›ndan zaman kiralad›k-
lar› görüldü.
9 May›s gününün erken saat-
lerinde a¤ trafi¤i ola¤an dü-
zeyin binlerce kat›na ç›kt›. 10
May›s’ta sald›r› daha da a¤›r-
laflt›. Estonya’n›n en büyük
bankas› olan Hansabank,
çevrimiçi hizmetini bir saat-
ten uzun süre kapatt›.
Hansabank üzerine olan
bask› olaydan aylar sonra
bile sürdü. Zarar›n en az 1
milyon dolar oldu¤u tahmin
edilen sald›r›lar karfl›s›nda
banka, 300 civar›nda ‹nter-
net adresini bloke etti. Bu
dönem içinde özellikle
Estonya güvenlik bi-
rimlerinin ülke d›-
fl›ndan gelen hatlar›
kesmek zorunda kal-
d›klar›n› ve yurt
d›fl›ndaki ifl
a d a m l a r › n › n
banka hesaplar›na ulafla-
mad›klar›n› belirtmekte de
fayda var.
Sonunda 10 May›s günü ö¤-
leden sonra korsanlar›n ki-
ralad›¤› hizmetlerin kiralama
süresi bitti ve robot a¤lardan
gelen sald›r›larda keskin bir
azalma gözlendi.
Sald›r›lar s›ras›nda yap›lan
ölçümlerde, en büyük 10 sal-
d›r› s›ras›nda Estonya a¤›na
saniyede 90 Megabit veri
gönderildi¤i ve her bir sald›r›-
n›n yaklafl›k 10 saat sürdü¤ü

gözlendi. Bu verinin büyüklü-
¤ü hakk›nda bir fikir edinmek
için, 10 saat boyunca her 6
saniyede bir tüm Windows XP
iflletim sisteminin yüklendi¤i-
ni düflünebiliriz.

Kim Sald›rd›?
Say›sal ortamdaki bu sald›r›-
y› Tallinnli Asker Heykeli ola-
y›n›n tetikledi¤i ve sald›r›n›n
arkas›nda bir biçimde “Rus-
lar”›n oldu¤u belirgindi. Ama
bu “Ruslar”›n kim oldu¤u,
Rusya hükümet yetkilileri ile
iliflkileri olup olmad›¤› hiçbir
zaman kan›tlanamad›. 17
May›s’ta The Times’a verdi¤i
demeçte Estonya D›fliflleri
Bakan› Urmas Paet, Krem-
lin’i suçluyor ve “sald›r›lar›n
Rus yetkililerinin resmî IP

(Internet Protokol)
adreslerinden geldi¤ini” be-
lirtiyordu. Di¤er yandan, bir
bilgisayar›n ‹nternet’teki
adresi olan IP adresinin ko-
layca de¤ifltirilebildi¤ini de
biliyoruz.
Tarihin ilk bütünsel say›sal
ortamda savafl›n› yürütenle-
rin cezaland›r›lmas› için 2
May›s 2007’de, Estonya ceza
yasas›n›n “bilgisayarlara sa-
botaj” ve “bilgisayar a¤›n›n
çal›flmas›n› bozmak” konu-
sundaki hükümleri gere¤in-

ce, sorumlular hakk›nda 3 y›-
la kadar hapis istemiyle ceza
soruflturmas› bafllad›. Sald›-
r›lar›n büyük k›sm›n›n Rusya
Federasyonu’ndan kaynak-
land›¤› belirlendi¤inden Kar-
fl›l›kl› Adli Yard›mlaflma An-
laflmas› gere¤ince, Estonya
Kamu Savc›l›¤› soruflturma
için Rusya Federasyonu Sav-
c›l›¤›’ndan yard›m istedi. An-
cak günümüze kadar bu yön-
de olumlu bir geliflme sa¤la-
nabilmifl de¤il.
Bu arada Estonya’da yürütü-
len soruflturma kapsam›nda
24 Ocak 2008’de Tallinn’de
bir üniversite ö¤rencisi Es-
tonya Reform Partisi’nin ‹n-
ternet sitesine sald›rmaktan
suçlu bulunup 1650 dolar ce-
zaya çarpt›r›ld›.
Yine Savunma Bakan› Aavik-
soo’ya dönelim. 6 Eylül
2007’de Aaviksoo, “Say›sal
ortamdaki bu sald›r›n›n
Kremlin veya di¤er Rus Hü-
kümet organlar› taraf›ndan
yönetildi¤ini kesin olarak
söyleyemem. Di¤er yandan
kuflku olmayacak biçimde
Moskova’dan emir al›nmad›-
¤›n› veya bu yönde bir istek
gelmedi¤ini söylemem de
olanaks›z” diyordu. (Estonya
TV kanal› Kanal 2)

Günümüze 
Yans›malar
Sald›r› sonras›nda öncelikle
Estonya’n›n askeri doktrini-
ne a¤ savunmas› kavram›n›
ekledi¤ini görüyoruz. Hillar
Aarelaid “Bütün savafl suç-
lular› mahkemeye getirile-
medi¤i gibi say›sal ortamda

yürütülen savafllar›n bütün
suçlular›n› da hakim önüne
ç›kartam›yoruz. Ama bilgi-
sayar korsanlar› bize de¤er-
li bir fley, uyar›c› bir ders de
verdiler. Çok fley ö¤rendik
ve ö¤rendiklerimizi flimdi
müttefiklerimizle paylafl›yo-
ruz” diyor.
Ayr›ca NATO da bafl›ndan be-
ri konuyla yak›ndan ilgilendi
ve Tallinn’de 2008’de sanal
ortamda savunma konusun-
da bir Ortak Mükemmeliyet
Merkezi (Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellen-
ce ) kurdu. Proje Kaplan At›-
l›m› projesine gönderme ya-
parak Kaplan Savunmas› 
(Tiigrikaiste) olarak adland›-
r›ld›. (Türkiye’nin günümüz-
de bu mükemmeliyet merke-
zine üye olmad›¤›n› belirtme-
liyiz.) 2008 y›l›n›n Nisan ay›n-
da Bükrefl’te gerçeklefltirilen
NATO zirvesinin bildirisinde,
NATO’nun “müttefiklerine
istedikleri zaman say›sal or-
tam sald›r›s›na karfl› bir ye-
tenek sa¤lamaya haz›r oldu-
¤u” ifadesine yer verildi.
Estonya deneyiminden sonra
birçok ülke, say›sal ortamda
savafl konusunda çal›flmala-
r›n› yo¤unlaflt›rd›. ‹nternet’in,
say›sal iletiflim a¤lar›n›n yay-
g›nlaflmas› paralelinde konu
giderek önemini artt›r›yor.
Örne¤in Pentagon sözcüsü
23 Haziran 2009’da Ulusal
Güvenlik Ajans› (National Se-
curity Agency / NSA) çat›s›
alt›nda özel bir komutanl›k
(Cyber Command) örgütlen-
di¤ini, 4 y›ld›zl› bir general
olacak komutan›n ayn› za-
manda NSA direktörü olarak
görev yapaca¤›n› belirtti.

ANAL‹Z
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Üniversitelerdeki ö¤-

renci topluluklar›n›n

teknolojinin geliflimi-

ne sa¤lad›klar› katk›n›n en

önemli örneklerinden birisi

olarak sayfalar›m›za tafl›d›-

¤›m›z SA‹TEM, flimdi de Sa-

karya Günefl Arabas› (SAGU-

AR) ile 25-31 Ekim tarihleri

aras›nda Avustralya’da dü-

zenlenen ve dünyan›n en

prestijli günefl arabalar› ya-

r›fl› olan Australia World So-

lar Challenge’a kat›lmak için

gün say›yor.

Sakarya Üniversitesi’nde ve-

rilen ve alternatif enerjilerin

konu edildi¤i Çevre ve Enerji

dersi s›ras›nda ö¤rencilerin

beyinlerinde çakan bir k›v›l-

c›m›n alevlendirilmesi sonu-

cu kurulan SA‹TEM, ülkemiz

için oldu¤u kadar dünyam›z

için de büyük önem tafl›yan

bir amaca hizmet etme ama-

c›yla çal›flmalar›n› sürdüren

giriflken ö¤rencilerden olu-

fluyor. Yenilenebilir enerji

kaynaklar› konusunda çal›-

flarak bu kaynaklar›n daha

yayg›n ve verimli kullan›m›-

na yönelik yeni teknolojiler

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

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 2003
y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren ve

kurumsal yap›s›yla bir ö¤renci
toplulu¤undan çok bir flirketi and›ran

Sakarya Üniversitesi ‹leri Teknolojiler
Uygulama Toplulu¤u (SA‹TEM), k›sa

sürede, hem Türkiye’nin hem de dünyan›n
en seçkin üniversitelerinin kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen yar›flmalarda elde etti¤i
derecelerle ad›n› duyurmay› baflard›.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

SAGUAR NL, 
Avustralya Günefliyle
Zirveye Oynuyor
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gelifltirmek ad›na çeflitli pro-

jelere imza atan SA‹TEM’li

genç mühendis adaylar›n›n

bafll›ca ilgi alanlar›n› ise gü-

nefl enerjisi ve hidrojen

enerjisi oluflturuyor.

Günefl enerjisi ve hidrojen

enerjisinin kullan›m›n›n art-

mas› ve insan yaflam›nda da-

ha önemli bir yere sahip ol-

mas› ve dahas› uzun vadede-

ki enerji krizlerinin önüne

geçilmesi aç›s›ndan önemli

görüldü¤ünden, SA‹TEM

üyeleri, gelifltirdikleri tekno-

lojileri insanlar›n kullan›m›-

na sunabilmek için otomo-

billere entegre ediyorlar. Bu

konudaki ilk çal›flmas› SA-

GUAR X4 olan SA‹TEM, daha

sonra SAGUAR’›n X5, X6 ve

X7 modelleriyle kendi tasa-

r›m› üzerinde çeflitli iyilefltir-

meler yapt› ve bu araçlarla

TÜB‹TAK taraf›ndan düzen-

lenen Formula G yar›fllar›n-

da grup birincili¤i de dahil

olmak üzere çeflitli baflar›lar

elde etti. Hidrojen enerjisiyle

çal›flan otomobil konusun-

daki çal›flmalar›n›n ilk mey-

vesi olarak da Sakarya Hidro

Mobil (SAH‹MO)’yu ortaya ç›-

karan SA‹TEM üyeleri, bu

araçlar›yla, Fransa’da dü-

zenlenen Shell Eco Marat-

hon yar›fl›nda flehir arabala-

r› klasman›nda Avrupa 3’ün-

cülü¤ünü elde etti.

Kurumsallaflmayla
Gelen Baflar›
Türkiye’de ve Avrupa’da bu

denli önemli dereceler alan

ve çal›flt›klar›nda neleri ba-

flarabileceklerini gören SA‹-

TEM ekibinin as›l hedefi,

dünyan›n en prestijli günefl

arabalar› yar›fl› olan Austra-

lia World Solar Challenge’da

dünyan›n en büyük üniversi-

telerinin günefl arabas› ta-

k›mlar›n› dize getirmek.

Avustralya’da iki y›lda bir dü-

zenlenen ve kat›lan tak›mla-

r›n, araçlar›yla 3000 km’lik

trafi¤e aç›k

parkuru ta-

mamlamaya

çal›flt›¤› bir

teknoloji ve

dayan›kl › l ›k

yar›fl› olan Australia World

Solar Challenge, teknoloji

geliflimlerinin sergilenmesi

aç›s›ndan bir bak›ma ülkele-

rin de teknoloji alan›nda boy

ölçüflmelerine sahne oluyor.

Bu nedenle Türkiye ve dün-

yadaki önemli firmalar›n da

deste¤ini esirgemedi¤i SA‹-

TEM, 2 Eylül 2009’da T‹M

Show Center’de yapt›klar›

tan›t›m toplant›s›yla Avus-

tralya’daki yar›flta boy göste-

recekleri SAGUAR NL’nin ta-

n›t›m›n› yapt›. Sakarya Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Durman, MOTORO-

LA Türkiye Müdürü Cenk Ce-

sur ve Otomotiv Endüstrisi

Tan›t›m Komitesi (OETK)

Baflkan› Cengiz Kabatepe’nin

de kat›ld›klar› toplant›da

Cenk Cesur, bu projeyi di¤er-

lerinden farkl› k›lan temel

unsurun, SA‹TEM ekibinin

inatç›, hayallerinin peflinden

koflan ve hayal etti¤ini yapa-

bilen kiflilerden oluflmas› ol-

du¤unu söyledi. Konuflmas›

s›ras›nda otomotiv endüstri-

sindeki geliflmelerden bah-

seden Cengiz Kabatepe ise

alternatif enerjilerin önemini

ve gelecekte otomotiv dünya-

s›nda sahip olaca¤› yeri anla-

t›rken bu konudaki en güzel

örneklerden birisi olarak da

SA‹TEM’i gösterdi. Kat›l›mc›-

lar aras›nda son olarak söz

alan Rektör Prof. Dr. Durman

ise 7 y›ll›k rektörlük görevi

boyunca bir çok projeye imza

att›klar›n›, ancak en önemli

gördü¤ü ve kendisini en çok

heyecanland›ran, duygulan-

d›ran projenin SAGUAR oldu-

¤unu vurgulad›.

Tüm ekip ad›na konuflan

SA‹TEM Bas›n-Tan›t›m Gru-

bu Yöneticisi Mehmet Burak

M›s›rl› ise bu baflar›lar› elde

etmenin hiç de kolay olmad›-

¤›n› ve ço¤u gece laboratu-

arda uyuduklar›n› söyledi. 1

y›ll›k bir tasar›m sürecinin

ard›ndan sponsorluk çal›fl-

malar›na ve üretime yönel-

diklerini belirten M›s›rl›, tüm

bu çal›flmalar›n SA‹TEM üye-

si 40 ö¤renci taraf›ndan ya-

p›ld›¤›n›n alt›n› çizdi. 800.000

TL gibi büyük paralara mal

olan SAGUAR Projesi’nin al-

t›ndan kalkabilmelerindeki

en önemli etkenin kurum-

sallaflma oldu¤unu vurgula-

yan M›s›rl›, Yönetim Ekibi,

Sponsorluk ve Kurumsal
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‹liflkiler Ekibi, Teknik Ekip ve

Bas›n-Tan›t›m Ekibi grupla-

r›n›n oluflturuldu¤unu ve

böylece ö¤rencilerin de ken-

di alan›nda profesyonellefl-

melerine ön ayak olarak

projelerin belli bir düzen

içinde ilerlemesini sa¤lad›k-

lar›na dikkat çekti.

SAGUAR’›n Tüm 
Tasar›m› Ö¤renciler
Taraf›ndan Yap›ld›
Australia World Solar Chal-

lenge’a kat›lacak ilk iki Türk

ekibinden biri olman›n hakl›

gururunu yaflayan SA‹TEM

üyesi genç mühendis adayla-

r›n›n bu önemli yar›flma için

haz›rlad›klar› SAGUAR NL

adl› araç, teknik özellikleri-

nin üstünlü¤üyle dikkat çeki-

yor. Yüzeylerine gelen günefl

›fl›¤›n› do¤rudan elektrik

enerjisine dönüfltüren yar›

iletken fotovoltaik paneller,

di¤er bir ad›yla da günefl pa-

nelleri sayesinde günefl

enerjisini elektrik enerjisine

çeviren SAGUAR NL, bu yolla

elde etti¤i enerjiyi arac›n

elektrik motoruna aktar›yor

ve araç hareket ettiriliyor.

Üzerindeki bu panellerde

yer alan silisyum esasl› 402

adet SUNPOWER A300 gü-

nefl paneli sayesinde top-

lamda 1246 W enerji elde

edebilen SAGUAR NL, sade-

ce güneflten ald›¤› enerjiyle

hiç durmadan 70 km/sa’lik

bir h›zla seyredebiliyor. 4 Kw

kapasiteli bataryalara sahip

olan ve en fazla 140 km/sa’-

lik h›za ulaflabilen arkadan

çekiflli araç, önde iki arkada

da bir adet olmak üzere top-

lam üç tekerle¤e sahip.

Hafiflik ve Motorun
Verimlili¤i Ön Planda
Tasar›m› tamamen SA‹TEM

üyesi ö¤renciler taraf›ndan

yap›lan SAGUAR NL’nin ka-

bu¤u ve flasesinin tamam›,

infüzyon tekni¤i kullan›larak

kompozit malzemelerden

üretildi. Üretimde kullan›lan

teknikler sayesinde, karbon

fibere emdirilen reçinenin

a¤›rl›k yapan fazlal›k k›sm›

ortadan kald›r›larak araç

hafifletildi. Bu sayede arac›n

a¤›rl›¤›, toplam 180 kg’a ka-

dar çekildi.

Sürtünmenin azalt›lmas› ve

böylece arac›n havay› daha

rahat bir flekilde yararak

ilerleyebilmesi için aerodi-

namik kayg›lar da tasar›m

aflamas›nda ön planda tutul-

du. Yüzey modellemesinin en

verimli flekilde yap›lmas›

amac›yla CFD (Computatio-

nal Fluid Dynamics / Hesap-

lamal› Ak›flkanlar Dinami¤i)

analizine ve say›sal ortamda

testlere tabi tutulan SAGUAR

NL’nin hava sürtünme katsa-

y›s›, 0,12’ye kadar indirildi.

Üretim teknikleri ve aerodi-

namik tasar›m›n›n yan› s›ra

motor teknolojisi aç›s›ndan

da di¤er birçok günefl enerji-

li araca üstünlük sa¤layan

SAGUAR NL’de, hub motor

sistemi kullan›ld›. Al›fl›lagel-

mifl elektrik motorlar›ndan

farkl› tarzda tekerin içine

gömülü olarak çal›flan hub

motor kullan›larak tüm ak-

tarma organlar› ortadan kal-

d›r›ld› ve bu sayede oluflan

enerji kayb› da en aza indiril-

di. fiu ana kadar bir elektrik

motorundan elde edilen en

yüksek elektromekanik ve-

rim (Elektrik enerjisini me-

kanik etkiye çevirme) olan

yüzde 98,5 oran›ndaki ve-

rimlili¤iyle daha az enerji ile

daha çok yol gidebilen SA-

GUAR NL, günümüzde kulla-

n›lan içten yanmal› motorla-

r›n ortalama yüzde 25 ve-

rimle çal›flt›¤› düflünülürse,

bugüne kadar yap›lan test-

lerle önemli bir enerji tasar-

rufu sa¤lad›¤›n› da ispatla-

m›fl durumda.

Di¤er yandan Telemetri fir-

mas›yla ortak çal›flmalar yü-

rüten SAGUAR Ekibi, tek ki-

flilik bir yar›fl arac› olan SA-

GUAR NL’ye telemetri siste-

mini entegre etmeyi baflard›.

Bu sayede araç, anl›k de¤i-

flimleri kontrol noktalar›na

aktar›yor ve bir sorunla kar-

fl›lafl›ld›¤›nda da teknik ekibi

uyar›yor. Formula 1 araçla-

r›nda kullan›lan KERS (Kine-

tic Energy Recovery System

/ Kinetik Enerji Geri Dönü-

flüm Sistemi) sisteminin bir

önceki uygulamas› olan re-

jeneratif frenleme sistemi-

nin de kullan›ld›¤› SAGUAR

NL, özellikle virajlarda yap›-

lan fren esnas›nda enerji de-

polayarak bu tür yar›fllarda

çok önemli olan “daha az

enerjiyle daha fazla mesafe

kat etme” kriterine önemli

bir yat›r›m yapm›fl oldu.

Ancak SAGUAR NL her ne

kadar teknik anlamda çok

geliflmifl bir araç olsa da bu

arac› kullanan pilotun yapa-

bilece¤i hatalar, yar›fltan hiç

beklenmedik sonuçlar al›n-

mas›na neden olabilir. Bu

nedenle tasar›m esnas›nda

pilotun rahat› da göz önünde

bulunduruldu. Ayarlanabilir

direksiyonu sayesinde arac›

kendisine en uygun pozis-

yonda kullanabilen pilotun

arkay› görmesi içinse arac›n

arkas›na kamera yerlefltiril-

di. Bunlara ek olarak süs-

pansiyon tasar›m› sayesinde

sars›nt›lar›n da azalt›ld›¤›

SAGUAR NL’nin ön aksam›n-

da birer adet, arka aksam›n-

da da iki adet olmak üzere

toplam 4 adet birbirinden

ba¤›ms›z haval› amortisör

kullan›ld›.

MSI Dergisi olarak Avustral-

ya’dan güzel haberler getir-

mesini bekledi¤imiz SA‹TEM

Ekibi’ne baflar›lar dileriz.
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Muharebe Sahas›n›n
Asli Unsuru: 

Ana Muharebe
Tanklar›
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Siper savafl› ç›kmaz›n› yok etmek için piyade unsurlar›na
destek amac›yla ilk defa Birinci Dünya Savafl›’nda ‹ngi-
lizler taraf›ndan kullan›lmaya bafllanan tanklar, k›sa sü-

re içerisinde büyük geliflme kaydetmifl ve sahip oldu¤u üstün
özellikler sayesinde modern ordular›n vazgeçilmezi konumu-
na gelmifltir. ‹kinci Dünya Savafl› ile birlikte piyade unsurlar›-
na destek silah› olmaktan ç›kan tanklar, bu tarihten itibaren
kara muharebelerinin asli silah sistemi olarak de¤erlendiril-
meye bafllanm›fl ve bu özelli¤ini tüm So¤uk Savafl dönemi bo-
yunca devam ettirmifltir.
Öte yandan Varflova Pakt›’n›n da¤›lmas›n›n ard›ndan risk ve
tehdit alg›lamalar›nda yaflanan farkl›laflma, bir dönem özel-
likle Bat›l› ülkeler nezdinde ana muharebe tanklar›n›n gelece-
¤inin sorgulanmas›na neden olmufltur. Ancak gerek yerini
alabilecek alternatif bir platformun olmamas› gerekse bar›fl›
koruma operasyonlar› ve meskûn mahal harekâtlar› kapsa-
m›nda elde edilen s›cak çat›flma deneyimleri, bunun çok er-
ken ortaya at›lm›fl bir düflünce oldu¤unu k›sa süre içerisinde
kan›tlam›flt›r.
Öyle ki; ‹srail Ordusu’nun Lübnan’da gerçeklefltirdi¤i hare-
kâtlarda ve Amerikan Ordusu’nun öncülü¤ünde koalisyon
güçlerinin Irak ile Afganistan’da girdi¤i düflük yo¤unluklu
çat›flmalarda, ana muharebe tanklar›n›n piyade unsurlar›na
sa¤lad›¤› faydalar askeri uzmanlar›n dikkatlerinden kaçma-
m›flt›r. Nitekim has›m güç karfl›s›nda yaratt›¤› psikolojik et-
kiye, alternatif olarak gösterilen hafif z›rhl› araçlar›n ve taar-
ruz helikopterlerinin harekât ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
uzak olduklar› gerçe¤i de eklendi¤inde, ana muharebe tank-
lar›n›n gelece¤ine yönelik tart›flmalar büyük ölçüde son bul-
mufltur.

Müflterek Taburlar Dönemi
En son teknolojileri kullan›larak üretilen modern ana muhare-
be tanklar› (3’üncü nesil ve sonras›); farkl› mühimmatlar›n kul-
lan›m›na olanak tan›yan 120 / 125 mm’lik yivsiz setsiz toplar,
asgari 20 BG/t gibi yüksek bir güç / a¤›rl›k oran› sa¤layan 1200
/ 1500 BG’lik dizel veya gaz türbin motorlar, her tür arazi koflu-
lunda hareket etmelerine imkân veren hidro-pnomatik süs-
pansiyon sistemleri ve balistik koruma düzeyini artt›rmak için
farkl› alafl›mlar kullan›larak üretilen modüler z›rh kitleri veya
reaktif z›rh panelleri ile donat›lmaktad›r. Aktif koruma sistem-
leri entegre edilen, baflta haberleflme, GPS/INS destekli sey-
rüsefer ve at›fl kontrol sistemleri olmak üzere, geliflmifl elek-
tronik sistemler ile donat›lan ana muharebe tanklar›, a¤ mer-
kezli harp konseptine uygun yap›lar› ile de dikkat çekmektedir.
Ana muharebe tanklar› genellikle; tabur, bölük ve tak›mlar
fleklinde organize olmaktad›r. 

Atefl gücü, z›rh ve hareket kabiliyeti
özelliklerinin en iyi flekilde bir araya

getirildi¤i kara platformu olan ana
muharebe tanklar›, de¤iflen risk ve
tehdit alg›lamalar›na karfl›n So¤uk

Savafl sonras› dönemde de önemini
korumaktad›r. Kara muharebelerinin
asli unsuru olarak nitelendirilen ana

muharebe tanklar›n›n, yeni görev
tan›mlar›n›n paralelinde yap›lacak

modernizasyon çal›flmalar› ile daha
uzun y›llar bu özelli¤ini 

devam ettirece¤ine kesin gözüyle
bak›lmaktad›r.

Cenk ÖZGEN / 
cenkozgen@savunmahaber.com
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Ülkeden ülkeye de¤ifliklik göstermekle birlikte, örnek verme
aç›s›ndan 3’lü organizasyon yap›s›na göre teflkil edilen tipik bir
tank taburunu ele alacak olursak; her biri 4 adet ana muhare-
be tank›ndan teflkil edilen 3 tak›ma sahip olan bölüklerde, 2
adet komutan tank› ile birlikte 14 tane ana muharebe tank›n›n
oldu¤u görülmektedir. Ayn› flekilde 3 bölükten teflkil edilen ta-
burlarda ise, 2 adet komutan tank› ile birlikte 44 adet ana mu-
harebe tank› bulunmaktad›r.
Bar›fl zaman› ayr› birlikler fleklinde teflkil edilseler de, modern
z›rhl› birlik konseptinde, istisnai durumlar d›fl›nda ana muha-
rebe tanklar›n›n muharebe sahas›ndaki di¤er araçlarla birlikte
hareket etmesi esast›r. Buna göre; savafl zaman› tank, piyade,
istihkâm gibi s›n›flar›n bir araya getirilmesi ile teflkil edilen
müflterek birlikler (örnek: tabur görev kuvveti), günümüz kara
muharebelerinin temel vurucu gücünü oluflturmaktad›r.
Öte yandan günümüzde, farkl› s›n›flardan teflkil edilen müflte-
rek birliklerin bar›fl zaman›ndan itibaren oluflturulmas› yö-
nünde bir e¤ilim de mevcuttur. De¤iflen risk ve tehdit alg›la-
malar› ›fl›¤›nda gündeme gelen bu geliflmenin, birçok ordu ta-
raf›ndan incelendi¤i bilinmektedir. Amerikan Ordusu; 2000’li
y›llar›n bafl›nda hayata geçirdi¤i yeni organizasyon yap›s›nda,
her biri 2 tank bölü¤ü, 2 piyade bölü¤ü ve 1 istihkâm bölü¤ün-
den teflkil edilen müflterek taburlar oluflturarak bu konudaki
öncülerden biri olmufltur.

Gözler ALTAY’da
‹lk kez 1928 y›l›nda Fransa’dan sat›n al›nan Renault FT-17
tanklar› ile z›rhl› araçlarla tan›flan Türkiye, aradan geçen 80
küsur senenin ard›ndan bugün say›sal aç›dan dünyan›n en bü-
yük ana muharebe tank› filosuna sahip ülkelerinden biri konu-
muna gelmifltir. Gizlilik gerekçesiyle aktif görevde olan ana
muharebe tank› say›s›n› net olarak vermek mümkün de¤ilse

de, halen Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n envanterinde; M48
A5T1, M48 A5T2, M48 T5, M60 A1, M60 A3, Leopard 1A1 ve
Leopard 1A3 modellerinden oluflan 3500 civar›nda 1’inci ve
2’inci nesil ana muharebe tank› oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
Baz›lar› 50 yafl›n› bulan söz konusu ana muharebe tanklar›n›n
günümüz harekât ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzak oldu¤u afli-
kârd›r. Ancak Türkiye, son y›llarda birbiri ard›na yürürlü¤e so-
kulan modernizasyon ve tedarik projeleri ile eskiyen ana mu-
harebe tank› filosunu yenileme yönünde önemli ad›mlar at-
m›flt›r.
Öyle ki TSK, 2007 y›l›nda Alman Ordusu’nun hizmet d›fl›na ç›-
kard›¤› 298 adet Leopard 2A4’ü k›smi bir modernizasyona tabi
tuttuktan sonra Leopard 2A4T olarak adland›rarak envanterine
alm›flt›r. ‹lave (41+15) Leopard 2A4 al›m› için Alman makamla-
r› nezdinde giriflimler ise devam etmektedir. Ayn› flekilde Tür-
kiye, hâlihaz›rda 170 adet M60 A1’i ‹srail’in IMI (Israel Military
Industries) firmas›n›n deste¤i ile 3’üncü nesil ana muharebe
tanklar› seviyesinde modernize ederken, 162 Leopard 1’i ise,
ASELSAN taraf›ndan gelifltirilen Volkan at›fl kontrol sistemi ile
donatmaktad›r.
Türkiye’nin ana muharebe tank› filosunu yenileme yönünde
att›¤› en önemli ad›m ise, hiç kuflkusuz ALTAY Projesi’dir. Mil-
li bir ana muharebe tank›n›n gelifltirilmesi için 29 Temmuz
2008’de at›lan imzalarla hayata geçirilen proje, Otokar’›n ana
yüklenicili¤inde yürütülmektedir. K1 ve K2 Black Panter ana
muharebe tanklar›n›n üreticisi Kore Cumhuriyeti’nin ROTEM
firmas›n›n alt yüklenici olarak görev yapt›¤› projede; Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 120 mm’lik topun, ROKET-
SAN z›rh›n, ASELSAN ise baflta at›fl kontrol sistemi olmak
üzere, elektronik sistemlerin gelifltirilmesinden sorumludur.
Uygulama takvimi 15 Ocak 2009 tarihi itibariyle bafllayan AL-
TAY Projesi, 3 fazdan oluflmaktad›r. Hâlihaz›rda yürürlükte
olan 1’inci fazda, sistem gereksinimlerinin tan›mlanmas› ve
kavramsal tasar›m çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 2010 y›l›nda
bafllayacak olan ve yaklafl›k 3 y›l sürmesi hedeflenen 2’inci
fazda, detayl› sistem tasar›m›n›n gerçeklefltirilmesi öngörül-
mektedir. 3’üncü ve son fazda ise, 4 adet ALTAY prototipinin
haz›rlanmas› ve test çal›flmalar›n›n yap›lmas› planlanmakta-
d›r. 500 milyon dolar›n üzerinde Ar-Ge bütçesine sahip olan ve
ilk etapta 250 adet ana muharebe tank›n›n üretilmesinin ön-
görüldü¤ü ALTAY Projesi’nde, seri üretimin 2016-2017 y›llar›
aras›nda bafllamas› hedeflenmektedir. Her ne kadar tasar›m›
netleflmese de, ALTAY’›n 3+. nesil ana muharebe tanklar› se-
viyesinde bir platform olmas› beklenmektedir.
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Envanterinde yer alan
M48 Patton II’lerin, dö-

nemin Sovyet yap›m› T-54
ve T-55 ana muharebe
tanklar› karfl›s›nda tutuna-
mayaca¤›n› de¤erlendiren
Amerikan Ordusu, 1950’li
y›llar›n sonlar›nda yeni bir
ana muharebe tank›n›n ge-
lifltirilmesi için çal›flmalar
yapmaya bafllam›flt›r. Söz
konusu çal›flmalar›n sonu-
cunda gelifltirilen M60 Pat-
ton III; M46 Patton, M47
Patton I ve M48 Patton II
olarak devam eden serinin
4’üncü ve son temsilcisidir.
1960 y›l›nda hizmete giren

M60, atefl gücü ve balistik
koruma aç›s›ndan T-54 ve
T-55 ana muharebe tankla-
r›ndan daha üstün özellik-
lere sahiptir. ABD d›fl›nda,
çok say›da ülke taraf›ndan

hizmete al›nan M60’tan,
1960-1983 y›llar› aras›nda,
farkl› versiyonlarda yakla-
fl›k 15.000 adet üretilmifltir.
Hâlihaz›rda önemli bir bö-
lümü aktif görevde olan söz

konusu ana muharebe
tanklar›n›n, yürürlü¤e so-
kulan modernizasyon pro-
jeleri ile daha uzun y›llar
kullan›lmas›na kesin gö-
züyle bak›lmaktad›r.

Almanya ile birlikte yürü-
tülen MBT-70 Projesi’nin

iptal edilmesinin ard›ndan
gelifltirilen M1 Abrams’›n ilk
prototipi 1976 y›l›nda gün
yüzüne ç›km›flt›r. Seri üreti-
mine 1980 y›l›nda bafllanan
Abrams’›n ilk modelleri 105
mm’lik top ile donat›lm›flt›r.
Ancak 1985 y›l›ndan itibaren
üretilen M1A1 ve M1A2 mo-
delleri, Alman Leopard 2
ana muharebe tank›nda da
kullan›lan 120 mm’lik M256
topu ile donat›lm›flt›r. Sey-
reltilmifl uranyum z›rh› ile
dikkat çeken Abrams, günü-
müzün en yüksek balistik
koruma sa¤layan ana mu-
harebe tanklar›ndan biri
olarak kabul edilmektedir.
ABD d›fl›nda; Avustralya,
Kuveyt, M›s›r ve Suudi Ara-
bistan taraf›ndan da kullan›-
lan Abrams’tan, seri üreti-
me baflland›¤› günden bugü-
ne kadar 9000 adetten fazla
üretilmifltir. Birinci ve ikinci

körfez savafllar›nda görev
yapan Abrams, atefl gücü ve
balistik koruma aç›s›ndan
Irak Ordusu’nun envanterin-
de yer alan Sovyet ve Çin ya-
p›m› ana muharebe tankla-
r›ndan üstün oldu¤unu gös-
termifltir. Amerikan Ordusu,
de¤iflen risk ve tehdit alg›la-
malar› ›fl›¤›nda Abrams’› sü-
rekli olarak modernize et-
mektedir. Abrams’›n en son
modeli, a¤ merkezli harp
kabiliyeti ile dikkat çeken
M1A2 SEP (System Enhan-
cement Package)’dir.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n efsanevi tanklar›n›n üreticisi Al-
manya’n›n, savafl sonras› gelifltirdi¤i ilk ana muharebe tan-

k› olan Leopard 1’in seri üretimine 1965 y›l›nda bafllanm›flt›r.
Üretimin sona erdi¤i 1984 y›l›na kadar farkl› versiyonlarda
toplam 4744 adet üretilen Leopard 1, 9’u NATO ülkesi olmak
üzere, 14 ülkenin silahl› kuvvetlerinin envanterine girmifltir.
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) taraf›ndan üretilen Leopard
1’in en dikkat çekici özelli¤i, bozuk arazi koflullar›nda sergi-
ledi¤i üstün hareket kabiliyetidir. So¤uk Savafl sonras› dö-
nemde icra edilen bar›fl gücü
operasyonlar›nda görev ya-
pan Leopard 1, özellikle har-
be haz›rl›k oran›n›n yüksekli-
¤i ve bak›m / idame kolayl›¤›
ile göz doldurmaktad›r. Uz-
manlar taraf›ndan 40 ton s›-
n›f›n›n en baflar›l› ana muha-
rebe tank› olarak kabul edi-
len Leopard 1’in, yap›lacak
modernizasyon çal›flmalar›
ile daha uzun y›llar hizmette
kalmas› beklenmektedir.

M60

Leopard 1

M1
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M60A3

Chrysler / ABD

4

6,94 m (gövde)

3,63 m

3,27 m

52,6 ton

48 km/sa

480 km

Continental AVDS-1970-2 V12 dizel

1 x 105 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek
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M1A2 SEP

General Dynamics / ABD

4

9,82 m (namlu saat 12 yönünde)

3,66 m

2,89 m

63 ton

66 km/sa

435 km

Honeywell AGT1500 gaz türbin

1 x 120 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek
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Leopard 1A3

KMW / Almanya

4

9,54 m (namlu saat 12 yönünde)

3,37 m

2,62 m

42,2 ton

65 km/sa

600 km

MTU MB 838 CaM 500 dizel

1 x 105 mm top

2 x 7,62 mm makineli tüfek
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ABD ile birlikte yürütülen
MBT-70 Projesi’nden

yükselen maliyetleri gerek-
çe göstererek Ocak 1970’te
ayr›lma karar› alan Almanya,
vakit kaybetmeden kendi
ana muharebe tank›n› gelifl-
tirmek için dü¤meye bas-
m›flt›r. Leopard 2 olarak ad-
land›r›lan ana muharebe
tank›n›n, projenin bafl›nda 50
ton s›n›f›nda olmas› öngörül-
müfltür. Ancak Yom Kippur
Savafl›’n›n ard›ndan yap›lan
de¤erlendirmelerde, tank-
savar füze tehdidine karfl›
z›rh korumas›n›n artt›r›lmas›
gerekti¤i sonucuna var›l›nca,
tasar›m de¤ifltirilerek arac›n
60 ton s›n›f›nda olmas›na ka-
rar verilmifltir. ‹lk olarak
Ekim 1979’da Alman Ordu-
su’nun envanterine giren

Leopard 2; atefl gücü, hare-
ket kabiliyeti ve z›rh koru-
mas› özelliklerinin dengeli
biçimde bir araya getirildi¤i
bir tasar›ma sahiptir. Bugü-
ne kadar farkl› versiyonlarda
üretilen 3500 civar›nda Leo-
pard 2, ço¤u NATO üyesi ol-
mak üzere, halen 16 ülke ta-
raf›ndan kullan›lmaktad›r.
Hizmete girdi¤i 1979 y›l›ndan
günümüze kadar çeflitli ba-

r›fl gücü operasyonlar› kap-
sam›nda görev yaparak ger-
çek muharebe flartlar›nda
test edilen Leopard 2, kulla-
n›c› memnuniyeti aç›s›ndan
son derece olumlu bir geç-
mifle sahiptir. Dünyan›n en
iyi ana muharebe tanklar›
aras›nda gösterilen Leopard
2’nin, yap›lacak modernizas-
yon çal›flmalar› ile 21’inci
yüzy›l›n ortalar›na kadar hiz-

mette kalaca¤› de¤erlendi-
rilmektedir.

Sovyet yap›m› T-54 ana muharebe tank›n›n kopyas› olan Tip 59
temel al›narak 1970’li y›llar›n bafllar›nda gelifltirilme çal›fl-

malar›na bafllanan Tip 69, Çin’in özgün olarak tasarlad›¤› ilk ana
muharebe tank› olarak kabul edilmektedir. Ancak Bat›l› istihba-
rat raporlar›na göre, Tip 69’un tasar›m sürecinde; 1969 y›l›nda
Çin ile Sovyetler Birli¤i aras›nda yaflanan s›n›r çat›flmalar›nda ele
geçirilen Sovyet yap›m› T-62 ana muharebe tank›n›n etkisi ol-
mufltur. Çin Ordusu’nun, performans›n›n yetersiz oldu¤u gerek-
çesiyle s›n›rl› say›da envanterine ald›¤› Tip 69, maliyet uygun ya-
p›s› nedeniyle, özellikle Afrika,
Asya ve Orta Do¤u co¤rafyala-
r›nda büyük talep görmüfltür.
Çin Ordusu, 1980’li y›llar›n so-
nunda Tip 69’un geliflmifl mo-
deli olan Tip 79’u hizmete al-
m›flt›r. Daha yüksek güç sa¤la-
yan yeni bir motora sahip olan
Tip 79’un dikkat çekici di¤er
farklar› aras›nda; 105 mm’lik
top ve daha geliflmifl at›fl kon-
trol sistemi ile donat›lm›fl ol-
mas› say›labilir.

Çin Ordusu’nun fazla ilgi göstermedi¤i Tip 69 ana muhare-
be tank› temel al›narak gelifltirilen Tip 80 (Tip 88)’in ilk

prototipi 1985 y›l›nda gün yüzüne ç›km›flt›r. Görünüm olarak
Tip 69’a benzeyen araç, 5 yerine 6’flar tafl›y›c› tekerle¤e sahip
olmas› ile dikkat çekmektedir. Çinli mühendisler taraf›ndan
gelifltirilmifl olmakla birlikte, Sovyet ve Bat› menfleli sistemle-
rin birlikte kullan›lmas› nedeniyle melez bir tasar›m olarak ni-
telendirilen Tip 80’den, 1987-1995 y›llar› aras›nda yaklafl›k 500
tane üretilmifltir. Söz konusu
ana muharebe tanklar›ndan
bir k›sm›n›n, Pekin Askeri
Bölgesi’nde konufllu bulunan
6’nc› Z›rhl› Tümen bünyesin-
de görev yapt›¤› bilinmekte-
dir. Öte yandan Çin, 1990’l›
y›llar›n bafllar›nda Tip 80’in
modifiye edilmifl versiyonu
olan Tip 85’i de gelifltirmifltir.
Tip 85, Çin d›fl›nda Pakistan
Ordusu taraf›ndan da hizmete
al›nm›flt›r.

ÖZEL DOSYA

60

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

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Tip 69

Factory 617 (bugün FIRMACO) / Çin

4

9,12 m (namlu saat 12 yönünde)

3,27 m

2,4 m

36,7 ton

50 km/sa

420 km

12150L-7BW dizel

1 x 100 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

2 x 7,62 mm makineli tüfek
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Menzili

Motor
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Tip 80

Factory 617 (bugün FIRMACO) / Çin

4

10,65 m (namlu saat 12 yönünde)

3,3 m

2,3 m

39,5 ton

57 km/sa

430 km

12150L-7BW dizel

1 x 105 mm top
1 x 12,7 mm makineli tüfek
1 x 7,62 mm makineli tüfek
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Motor
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Leopard 2A6EX

KMW / Almanya

4

10,97 m (namlu saat 12 yönünde)

3,74 m

3 m

62,4 ton

68 km/sa

470 km

MTU MB 873-Ka 501 dizel

1 x 120 mm top

2 x 7,62 mm makineli tüfek

Leopard 2

Tip 69 / Tip 79

Tip 80 / Tip 85
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Çin’in ilk 3’üncü nesil ana muharebe tank› olan Tip 90-II,
Tip 80 (Tip 88) ve Tip 85 projelerinden elde edilen dene-

yimler ›fl›¤›nda gelifltirilmifltir. Söz konusu ana muharebe
tanklar› ile birçok ortak alt sisteme sahip olan Tip 90-II, kö-
fleli kule tasar›m› ile dikkat çekmektedir. Atefl gücü ve z›rh
korumas› aç›s›ndan, önceki dönemlerde üretilen Çin menfle-
li ana muharebe tanklar›ndan üstün özelliklere sahip olan
Tip 90-II, bu yap›s›yla Çin Savunma Sanayisi için bir s›çrama
tafl› niteli¤i tafl›maktad›r. Bat›l›lar›n ilk olarak 1991 y›l›nda
varl›¤›ndan haberdar oldu¤u Tip 90-II, Çin Ordusu’nun terci-
hini Tip 96 (ZTZ-96)’dan yana
kullanmas› nedeniyle bu ül-
kede hizmete girmemifltir.
1990’l› y›llar›n sonlar›nda
MBT-2000 ad›yla uluslarara-
s› pazarlarda kendine müfl-
teri arayan araç, Pakistan
Ordusu taraf›ndan seçilmifl-
tir. Yap›lan baz› modifikas-
yonlar›n ard›ndan Pakis-
tan’da lisans alt›nda üretilen
MBT-2000, bu ülkede Al
Khalid olarak adland›r›lmak-
tad›r.

Tip 85 ana muharebe tank› temel al›narak gelifltirilen Tip
96 (ZTZ 96), ilk olarak 1997 y›l›nda Çin Ordusu’nun envan-

terine girmifltir. Geliflmifl elektronik sistemler ile donat›lm›fl
olan araç, Bat›l› ana muharebe tanklar›n› and›ran köfleli ku-
le tasar›m› ile dikkat çekmektedir. Bat›l› istihbarat raporla-
r›nda, 2009 y›l› itibariyle, Çin Ordusu’nda 2000 ila 2500 ara-
s›nda Tip 96’n›n görev yapt›¤› belirtilmektedir. Çin, 2006 y›-
l›nda Tip 96’n›n modifiye edilmifl versiyonu olan Tip 96G’yi de
gelifltirmifltir. Kulenin ön k›sm›na, Leopard 2A5 ana muhare-
be tank›na benzer flekilde
keskin aç› verilmifl modüler
z›rh kitlerinin entegre edildi-
¤i Tip 96G, ilave olarak reak-
tif z›rh panelleri ile de dona-
t›lm›flt›r. Geliflmifl at›fl kon-
trol sistemi ile dikkat çeken
Tip 96G’nin ihraç versiyonu,
Rus yap›m› T-80 ve T-90 ile
Ukrayna yap›m› T-84 ana
muharebe tanklar›nda kulla-
n›lan Shtora-1’in benzeri bir
aktif koruma sistemi ile pa-
zarlanmaktad›r.

Tip 90-II

Tip 96Üretici
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Tip 90-II

Factory 617 (bugün FIRMACO) / Çin

3

10,07 m (namlu saat 12 yönünde)

3,5 m

2,4 m

48 ton

65 km/sa

450 km

6TD dizel

1 x 125 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Tip 98 (ZTZ 98) kamuoyu-
nun karfl›s›na ilk olarak 1

Ekim 1999’da Çin Halk Cum-
huriyeti’nin 50’nci kurulufl
y›ldönümü nedeniyle düzen-
lenen resmi geçit töreninde
ç›km›flt›r. fiasisi Rus yap›m›
T-72 ana muharebe tank› ile
benzerlik tafl›yan Tip 98; atefl
gücü, hareket kabiliyeti ve
z›rh korumas› aç›s›ndan ön-
ceki dönemlerde üretilen Çin
menfleli ana muharebe tank-
lar›ndan üstün özelliklere sa-
hip bulunmaktad›r. Bu yap›-
s›yla Tip 98, Çin Ordusu’nun
z›rhl› birlik doktrininin önem-
li ölçüde de¤iflmesini de be-
raberinde getirmifltir. Çin,
2001 y›l›nda Tip 98’in modifi-

ye edilmifl versiyonu olan Tip
99 (ZTZ 99)’u hizmete alm›fl-
t›r. Hâlihaz›rda Çin Ordu-
su’nda görev yapmakta olan
en geliflmifl ana muharebe
tank› olarak kabul edilen Tip
99, ön k›sm›na keskin aç› ve-
rilmifl kulesi ve reaktif z›rh
panelleri ile dikkat çekmek-

tedir. Bat›l› istihbarat rapor-
lar›nda, 2009 y›l› itibariyle,
Çin Ordusu’nda yaklafl›k 200
adet Tip 98 / Tip 99 oldu¤u
belirtilmektedir. Ayn› rapor-
larda, Çin’in Sovyetler Birli-
¤i’nin T-72 / T-80 örne¤inde
oldu¤u gibi, efl zamanl› ola-
rak 2 farkl› ana muharebe

tank›n› hizmete ald›¤›na ifla-
ret edilmektedir. Buna göre;
basit yap›s› ve ucuzlu¤u saye-
sinde çok say›da üretilebilen
Tip 96 ordunun standart ana
muharebe tank› olurken, so-
fistike ve pahal› Tip 98 / Tip 99
sadece elit birlikler taraf›n-
dan kullan›lmaktad›r.

Tip 98 /
Tip 99
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Tip 96

NORINCO / Çin

3

10,65 m (namlu saat 12 yönünde)

3,3 m

2,3 m

41,5 ton

65 km/sa

400 km

dizel

1 x 125 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek
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Tip 99

CNGC / Çin

3

11 m (namlu saat 12 yönünde)

3,4 m

2,2 m

54 ton

80 km/sa

400 km

dizel

1 x 125 mm top
1 x 12,7 mm makineli tüfek
1 x 7,62 mm makineli tüfek



Gelifltirme çal›flmalar›na
1957 y›l›nda bafllanan

AMX-30’un ilk prototipi 1960
y›l›nda gün yüzüne ç›km›flt›r.
6 y›l süren test sürecinin ar-
d›ndan 1966 y›l›nda Frans›z
Ordusu’nun envanterine gi-
ren AMX-30’dan, 1966-1993
y›llar› aras›nda farkl› versi-
yonlarda yaklafl›k 3500 tane
üretilmifltir. Frans›z Ordusu
d›fl›nda, yurt d›fl› kullan›c›lar-
dan da büyük ilgi gören araç;
Güney K›br›s Rum Yönetimi,
‹spanya, Katar, Suudi Arabis-
tan, fiili, Venezuela ve Yuna-
nistan silahl› kuvvetleri tara-
f›ndan hizmete al›nm›flt›r.
Hareket kabiliyetinin artt›r›l-
mas› için mümkün oldu¤un-
ca hafif tasarlanan AMX-30,
muadili ana muharebe tank-
lar›ndan daha düflük bir ba-

listik korumaya sahiptir.
Frans›z Ordusu, de¤iflen risk
ve tehdit alg›lamalar› ›fl›¤›n-
da AMX-30’u sürekli olarak
modernize etmifltir. Arac›n
en son modeli olan AMX-
30B2; daha yüksek güç sa¤-
layan yeni motoru, geliflmifl
at›fl kontrol sistemi ve artt›-
r›lm›fl z›rh korumas› ile dik-
kat çekmektedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti
Ordusu’nun envanterinde

yer alan Centurion ana muha-
rebe tanklar›n›n flasisi temel
al›narak gelifltirilen Olifant
Mk.1, ilk olarak 1970’li y›llar›n
sonlar›nda hizmete girmifltir.

fiasi olarak Centurion’lar kul-
lan›lmakla birlikte, baflta kule
tasar›m›, güç paketi ve at›fl
kontrol sistemi olmak üzere,
birçok farkl›l›¤a sahip olan
Olifant, bu yap›s›yla uzmanlar
taraf›ndan yeni bir ana muha-
rebe tank› olarak de¤erlendi-
rilmektedir. Güney Afrika

Cumhuriyeti Ordusu d›fl›nda
kullan›c›s› olmayan Oli-
fant’tan; Mk.1, Mk.1A ve
Mk.1B versiyonlar›nda, top-
lam 172 adet üretilmifltir. Hâ-
lihaz›rda BAE Systems ile Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti, en-
vanterde yer alan Mk.1B’lerin
modernize edilmesi için ifl

birli¤i yapmaktad›r. Olifant
Mk.2 olarak adland›r›lan
araç; artt›r›lm›fl z›rh koruma-
s› ve geliflmifl at›fl kontrol sis-
temi ile dikkat çekmektedir.
Farkl› bir kule tasar›m›na sa-
hip olan Mk.2, 105 mm veya
120 mm’lik top ile donat›labil-
mektedir.

Frans›z Ordusu’nun envanterinde yer alan AMX-30B2 ana
muharebe tanklar›n›n yerine almak üzere tasarlanan Lec-

lerc, ilk olarak 1992 y›l›nda hizmete girmifltir. Bat› dünyas›nda
tasarlanan en son ana muharebe tank› olan Leclerc, günümü-
zün en geliflmifl silah ve sensör sistemleri ile donat›lm›flt›r.
Sovyetler Birli¤i’nin say›sal üstünlü¤ünü dikkate alan Frans›z
mühendisler, Leclerc’i, 1’e
karfl› 4 ana muharebe tank›
ile savafl›laca¤›n› öngörerek
tasarlam›fllard›r. At›fl h›z›n›n
artt›r›lmas› için di¤er Bat›l›
sistemlerin aksine otomatik
doldurucu ile donat›lan Lec-
lerc, 8 saniyede bir at›fl yapa-
bilen rakiplerinin aksine, 6
saniyede bir at›fl yapabilmek-
tedir. Geliflmifl at›fl kontrol
sistemi sayesinde, hareket
halinde bile çok yüksek bir
isabet oran›na sahip olan
Leclerc, 4000 m uzakl›ktaki hedefleri imha edebilmektedir.
Modüler z›rh yap›s› ile önemli bir avantaja sahip olan Lec-
lerc’de, tüm mürettebat birbirlerinden ayr› z›rh kompart›man-
lar› içerisinde görev yapmaktad›r. Hâlihaz›rda Leclerc, Fransa
d›fl›nda Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) taraf›ndan da kullan›l-
maktad›r.
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AMX-30

Olifant
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AMX-30B2

GIAT (bugün Nexter) / Fransa

4

9,48 m (namlu saat 12 yönünde)

3,1 m

2,28 m

36 ton

65 km/sa

600 km

Hispano-Suiza HS-110

1 x 105 mm top

1 x 20 mm top

1 x 7,62 mm makineli tüfek
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Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Leclerc

GIAT (bugün Nexter) / Fransa

3

9,87 m (namlu saat 12 yönünde)

3,71 m

2,53 m

56,5 ton

72 km/sa

450 km

SACM DU V8X 1500 TD9 dizel

1 x 120 mm top

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i
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Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Olifant Mk.1B

OMC (bugün BAE Systems) / 

Güney Afrika Cumhuriyeti

4

10,2 m (namlu saat 12 yönünde)

3,38 m

2,94 m

58 ton

58 km/sa

500 km

Continental V-12 dizel

1 x 105 mm top

2 x 7,62 mm makineli tüfek

Leclerc

©
N

ex
te

r
©

A
m

erik
an

 S
av

u
n

m
a B

ak
an

l›¤›

©
G

ü
n

ey A
frik

a C
u
m

h
u
riyeti S

av
u
n

m
a B

ak
an

l›¤›



‹lk prototipi 1984 y›l›nda gün
yüzüne ç›kan Arjun, karfl›la-

fl›lan teknik sorunlar nedeniy-
le çeyrek as›r› aflan bir sürecin
ard›ndan ancak 2009 y›l›nda
hizmete girebilmifltir. Tasar›-
m›nda Leopard serisi ana mu-
harebe tanklar›n›n üreticisi
olan Alman Krauss-Maffei
Wegmann firmas›ndan destek
al›nan Arjun, görünüm olarak
Leopard 2A4’e benzemekte-
dir. Yüksek maliyetler ve iste-

nilen performans›n al›nama-
mas› nedeniyle Hindistan Or-
dusu, sadece 124 adet Arjun
tedarik etmeyi planlamakta-
d›r. 2 alayda görev yapmas›
planlanan ana muharebe
tanklar›n›n sadece 45 adedi
teslim edilmifltir. Arjun Proje-

si’nde istedi¤ini bulamayan
Hindistan, 2001 y›l›nda Rus-
ya’ya 310 adet T-90S siparifli
vermifltir. 330 adet T-90S’in li-
sans alt›nda üretimi için 2006
y›l›nda bu ülke ile yeni bir an-
laflma imzalayan Hindistan’›n,
önümüzdeki dönemde ilave T-

90S siparifli verebilece¤i de-
¤erlendirilmektedir.

Centurion ana muharebe
tank›ndan elde edilen de-

neyimler ›fl›¤›nda gelifltirilen
Chieftain, ilk olarak 1963 y›-
l›nda ‹ngiliz Ordusu’nun en-

vanterine girmifltir. Yüksek
seviyede balistik koruma sa¤-
layan a¤›r z›rh› ile dikkat çe-
ken Chieftain, söz konusu z›r-
h›n getirdi¤i a¤›rl›k art›fl›n›n
bedelini düflük hareket kabili-
yeti ile ödemektedir. Bat›

dünyas›nda 120 mm’lik top ile
donat›lm›fl ilk ana muharebe
tank› olan Chieftain, özellikle
Orta Do¤u pazar›nda büyük il-
gi görmüfl ve ‹ran, Kuveyt,
Umman ve Ürdün silahl› kuv-
vetleri taraf›ndan hizmete
al›nm›flt›r. ‹ngiliz Hükümeti,
söz konusu ana muharebe
tank›n›n sat›fl› için ‹srail ile
imzalanan anlaflmay› ise,
1969 y›l›nda iptal etmifltir.
Chieftain’in aktif olarak kulla-
n›ld›¤› en kapsaml› s›cak ça-
t›flma, 1980-1988 y›llar› ara-

s›nda yaflanan ‹ran-Irak Sa-
vafl› olmufltur. 

‹ran Ordusu’nun harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda ‹ngiltere ta-
raf›ndan yürütülen Shir Iran 2 ana muharebe tank› projesi, 1979

y›l›nda gerçekleflen ‹slam Devrimi nedeniyle iptal edilmifltir. An-
cak proje ‹ngiliz Ordusu taraf›ndan üstlenilmifl ve yap›lan modifi-
kasyonlar›n ard›ndan araç, Challenger 1 olarak hizmete girmifl-
tir. Seri üretimi 1983 y›l›nda bafllayan Challenger 1, chobham z›r-
h› sayesinde yüksek bir balistik korumaya sahiptir. ‹ngiliz Ordu-
su d›fl›nda, Ürdün silahl› kuvvetleri taraf›ndan da hiz-
mete al›nan Challenger 1, 1991 y›l›ndaki Bi-
rinci Körfez Savafl›’nda, hiç kay›p vermeden
yaklafl›k 300 tane
Irak ana muharebe
tank›n› imha etme-
si ile dikkatleri üzerine
çekmifltir. ‹ngiliz Ordu-
su, 1998 y›l›nda ise Chal-

lenger 1 temel al›narak gelifltirilen Challenger 2’yi hizmete al-
m›flt›r. Önceki modele göre tamamen yenilenmifl bir tarete sahip
olan Challenger 2; 120 mm’lik yeni topu, geliflmifl at›fl kontrol
sistemi, artt›r›lm›fl z›rh koru-
mas› ve ileri teknoloji ürünü
sensör sistemleri ile öne ç›k-
maktad›r. Hâlihaz›rda Challen-
ger 2, ‹ngiliz Ordusu d›fl›nda,
Umman silahl› kuvvetleri tara-

f›ndan da kul-
lan›lmak-
tad›r.
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Arjun

Chieftain

Challenger

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Arjun

DRDO / Hindistan

4

10,19 m (namlu saat 12 yönünde)

3,84 m

2,32 m

58,5 ton

72 km/sa

450 km

MTU 838 Ka-501 dizel

1 x 120 mm top
1 x 12,7 mm makineli tüfek
1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Chieftain

Leyland / ‹ngiltere

4

7,5 m (gövde)

3,5 m

2,9 m

55 ton

48 km/sa

500 km

Leyland L60 dizel

1 x 120 mm top

2 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Challenger 2

Vickers Defence Systems 

(bugün BAE Systems) / ‹ngiltere

4

11,55 m (namlu saat 12 yönünde)

3,52 m

2,49 m

62,5 ton

56 km/sa

500 km

Perkins CV12 TCA dizel

1 x 120 mm top

2 x 7,62 mm makineli tüfek
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Kuruldu¤u günden beri Arap komflular› ile sürekli savaflan
‹srail’in kendi z›rhl› birlik doktrinine uygun olarak tasarla-

d›¤› Merkava, ilk olarak 1979
y›l›ndan hizmete girmifltir. ‹b-
ranice anlam› savafl arabas›
olan Merkava, günümüzün en
yüksek balistik koruma sa¤la-
yan ana muharebe tanklar›n-
dan biri olarak kabul edilmek-
tedir. Merkava’y› muadili ana
muharebe tanklar›ndan ay›ran
en önemli özelliklerinden biri,
motorun arac›n ön k›sm›na
yerlefltirilmifl olmas›d›r. Z›rh
korumas›n› artt›ran bu özellik,
arac›n t›rmanma kabiliyetini
düflürmekle birlikte, ‹srail’in
çevresinin genifl düzlüklerle

kapl› oldu¤u düflünüldü¤ünde büyük bir sorun teflkil etme-
mektedir. Merkava’y› muadili ana muharebe tanklar›ndan ay›-
ran bir baflka özellik ise, arka bölümde personel tafl›nmas›na
imkân veren tasar›m›d›r. Arac›n istenildi¤inde z›rhl› personel
tafl›y›c› gibi kullan›lmas›na olanak tan›yan bu tasar›m, özellik-
le meskûn mahal operasyonlar›nda avantaj sa¤lamaktad›r. ‹s-
rail Ordusu d›fl›nda kullan›c›s› olmayan Merkava’n›n; Mk.1,
Mk.2 ve Mk.3 versiyonlar›nda, 1500 ila 2000 aras›nda üretildi-
¤i tahmin edilmektedir. ‹srail Ordusu, modüler z›rh yap›s› ve
artt›r›lm›fl atefl gücü ile dikkat çeken Merkava Mk.4’ten ise,
400 adet tedarik etmeyi planlamaktad›r.

‹lk olarak 1995 y›l›nda hiz-
mete giren C-1 Ariette,

‹talya’n›n önde gelen savun-
ma sanayisi firmalar› ara-
s›nda yer alan Iveco ve
Oto Melara fir-

malar›n›n oluflturdu¤u kon-
sorsiyum taraf›ndan geliflti-
rilmifltir. Ariette’nin flasi ve
motoru Iveco, top ve at›fl
kontrol sistemi ise Oto Me-
lara imzas›n› tafl›maktad›r.
fiasi, palet ve tafl›y›c› teker-

lekleri Alman Leopard 2
serisi ana muharebe

tank› ile benzerlik tafl›yan
Ariette, hâlihaz›rda sadece
‹talyan Ordusu taraf›ndan
kullan›lmaktad›r. Üretimin
sona erdi¤i 2002 y›l›na kadar
toplam 200 adet Ariette’yi
envanterine alan ‹talyan Or-
dusu, 2005 y›l›nda söz konu-
su ana muharebe tanklar›-

n›n modernize
edilmesine ka-

rar vermifltir. C-1
Ariette Mk.2 olarak adland›-
r›lan araç; otomatik doldu-
rucuya sahip 120 mm/55
kalibrelik topu, geliflmifl at›fl
kontrol sistemi, yeni süs-

pansiyon donan›m›, daha
güçlü motoru ve modüler
z›rh yap›s› ile dikkat çek-
mektedir.

Japon Öz Savunma Kuvvet-
leri’nin envanterinde bulu-

nan Tip 61 ana muharebe
tanklar›n›n yerini almak üzere
gelifltirilen Tip 74, ilk olarak
1975 y›l›nda hizmete girmifltir.

Japonya’n›n engebeli arazi ko-
flullar› düflünülerek geliflmifl
bir süspansiyon sistemi ile do-
nat›lan araç, yüksek güç /
a¤›rl›k oran› sayesinde arazide
üstün bir hareket kabiliyetine
sahiptir. ‹ngiliz yap›m› 105
mm’lik L7 topu ile donat›lan

Tip 74, yüksek infilakl› tanksa-
var ve z›rh delici sabotlu mer-
mileri kullanabilmektedir. Se-
ri üretimin sona erdi¤i 1989 y›-
l›na kadar 893 adet üretilen
Tip 74’lerden, 2006 y›l› itibariy-
le yaklafl›k 700 tanesinin aktif
görevde oldu¤u tahmin edil-

mektedir. 1990’l› y›llar›n bafl-
lar›nda Japonya, Tip 74’leri
modernize etmeye karar ver-
mifltir. Ancak yüksek maliyet-
ler nedeniyle söz konusu proje
yürürlü¤e sokulmam›flt›r.

Merkava

C-1

Tip 74

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Merkava Mk.4

Israel Military Industries / ‹srail

4

9 m (namlu saat 12 yönünde)

3,72 m

2,66 m

65 ton

60 km/sa

500 km

General Dynamics GD883 V12 dizel

1 x 120 mm top (LAHAT güdümlü 

füze atma kabiliyetli)

1 x 12,7 mm makineli tüfek

2 x 7,62 mm makineli tüfek

60 mm havan

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Tip 74

Mitsubishi / Japonya

3

9,41 m (namlu saat 12 yönünde)

3,18 m

2,25 m

38 ton

53 km/sa

300 km

Mitsubishi 10ZF Model 21 dizel

1 x 105 mm top 
1 x 12,7 mm makineli tüfek
1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

C-1

Iveco-Oto Melara / ‹talya

4

9,67 m (namlu saat 12 yönünde)

3,6 m

2,5 m

54 ton

65 km/sa

550 km

Iveco V-12 MTCA dizel

1 x 120 mm top 

2 x 7,62 mm makineli tüfek
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Envanterinde yer alan Tip
74’lerin, atefl gücü ve

z›rh korumas› aç›s›ndan dö-
nemin Sovyet yap›m› T-72
ana muharebe tanklar› kar-
fl›s›nda yetersiz kalaca¤›n›
de¤erlendiren Japon Öz Sa-
vunma Kuvvetleri, 1970’li y›l-
lar›n sonlar›nda yeni bir ana
muharebe tank›n›n gelifltiril-
mesi için çal›flmalar yapma-
ya bafllam›flt›r. Söz konusu
çal›flmalar›n sonucunda ge-
lifltirilen Tip 90, ilk olarak
1990 y›l›nda hizmete girmifl-
tir. Yaklafl›k 10 milyon dolar-
l›k yüksek birim maliyeti ile
dikkat çeken Tip 90, sahip ol-
du¤u üstün özellikler nede-
niyle dünyan›n en iyi ana mu-
harebe tanklar›ndan biri ola-
rak kabul edilmektedir. 50
ton s›n›f›nda yer alan araç,
otomatik doldurucu ile do-

nat›lmas› sayesinde 3 kiflilik
mürettebat taraf›ndan idare
edilmektedir. Tip 90’›n gelifl-
tirme sürecinde, Leopard
serisi ana muharebe tankla-
r›n›n üretici olan Alman Kra-
uss-Maffei Wegmann firma-
s› ile ifl birli¤i yap›lm›flt›r. Söz
konusu ifl birli¤inin de etki-
siyle Tip 90, d›fl görünüm
olarak Leopard 2A4’e benze-
mektedir.

Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Tip
74 ve Tip 90 ana muharebe tanklar›n›n yerini alacak Tip 10

(TK-X) tank›n›n gelifltirilmesine yönelik proje, 2000’li y›llar›n
bafllar›nda yürürlü¤e girmifltir. ‹lk prototip arac›n 13 fiubat
2008’de gün yüzüne ç›kt›¤›
projede, gelifltirilecek olan
ana muharebe tank›n›n
2010-2011 y›llar› aras›nda
hizmete girmesi hedeflen-
mektedir. Ön k›sm›na keskin
aç› verilmifl kulesi ve modü-
ler z›rh yap›s› ile dikkat çe-
ken Tip 10, muadili ana mu-
harebe tanklar›ndan daha
düflük bir a¤›rl›¤a sahiptir. 27
BG/t gibi yüksek bir güç /
a¤›rl›k oran›na sahip olan Tip
10, saatte 70 km’nin üzerin-
de h›za ulaflabilmektedir. Üretici firma Mitsubishi Heavy In-
dustries, Tip 10’un tasar›m sürecinde, özellikle meskûn ma-
hal operasyonlar›nda karfl›lafl›lan risk ve tehditlere odaklan-
m›flt›r. Bu kapsamda arac›n z›rh›, çoklu RPG at›fllar›na karfl›
güçlendirilmifltir.

ABD’nin General Dyna-
mics firmas› taraf›ndan

üretilen M1 Abrams ana
muharebe tank› temel al›-
narak gelifltirilen K1’in ilk
prototipi, 1983 y›l›nda gün

yüzüne ç›km›flt›r. 4 y›l süren
kapsaml› testlerin ard›ndan
1987 y›l›nda hizmete giren
K1’den, 2009 y›l› itibariyle
farkl› versiyonlarda yaklafl›k
1000 adet üretilmifltir. K1’in
en son versiyonu, K1A1 ola-
rak adland›r›lmaktad›r.
2001 y›l›nda hizmete giren
arac›n en önemli farklar›,
M1A1 Abrams ana muhare-
be tank›nda da kullan›lan
120 mm’lik top ve yeni bir
at›fl kontrol sistemi ile do-
nat›lm›fl olmas›d›r. Uzman-
lar, K1’in hizmete girmesi-
nin, Kore Yar›madas›’ndaki
askeri güç dengelerini Kore
Cumhuriyeti lehine önemli
ölçüde de¤ifltirdi¤ini belirt-
mektedirler. Ayn› uzmanlar,
K1 Projesi’nin, Kore Cum-

huriyeti’nin modern ana
muharebe tank› üretim tek-
nolojisine sahip olmas› aç›-

s›ndan önemli bir dönüm
noktas› teflkil etti¤ine de
iflaret etmektedirler.

Tip 90

Tip 10

K1

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

K1A1

ROTEM / Kore Cumhuriyeti

4

9,71 m (namlu saat 12 yönünde)

3,59 m

2,25 m

54,5 ton

65 km/sa

400 km

MTU MB 871 Ka-501 dizel

1 x 120 mm top
1 x 12,7 mm makineli tüfek
2 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Tip 90

Mitsubishi / Japonya

3

9,76 m (namlu saat 12 yönünde)

3,43 m

2,34 m

50 ton

70 km/sa

400 km

Mitsubishi 10ZG dizel

1 x 120 mm top 

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

Tip 10

Mitsubishi / Japonya

3

9,42 m (namlu saat 12 yönünde)

3,24 m

2,3 m

48 ton

70+ km/sa

-

dizel

1 x 120 mm top 

1 x 12,7 mm makineli tüfek

2 x 7,62 mm makineli tüfek
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General Dynamics firmas›
ile birlikte yürütülen K1

Projesi ile modern ana muha-
rebe tank› üretim altyap›s›na
sahip olan Kore Cumhuriyeti,
1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›n-
da, herhangi bir yabanc› alt
yükleniciden destek almadan
yeni bir ana muharebe tank›-

n›n tasar›m› için çal›flmalara
bafllam›flt›r. Hâlihaz›rda ge-
lifltirme çal›flmalar› devam
eden araç, K2 Black Panther
(Kara Panter) olarak adland›-
r›lmaktad›r. ‹lk prototipi 2007
y›l›nda gün yüzüne ç›kan
K2’nin, 2010-2011 y›llar› ara-
s›nda hizmete girmesi bek-
lenmektedir. Bir ana muha-
rebe tank›n›n en önemli bile-

flenleri olan; atefl gücü, hare-
ket kabiliyeti ve z›rh koruma-
s› özelliklerinin dengeli bi-
çimde bir araya getirildi¤i bir
tasar›ma sahip olan K2, bu
yap›s›yla günümüzün en mo-
dern ana muharebe tankla-
r›ndan biri olarak kabul edil-
mektedir. Mevcut planlara
göre, Kore Cumhuriyeti Ordu-
su 680 adet K2 tedarik etmeyi

planlamaktad›r. Ancak bütçe
k›s›nt›lar› nedeniyle bu say›-
n›n azalmas› kuvvetle muhte-
mel bir geliflmedir. Üretici fir-
ma ROTEM, Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n modern ana
muharebe tank› ihtiyac›n›n
yurt içinden karfl›lanmas› için
yürütülen ALTAY Projesi’nde
OTOKAR’›n alt yüklenicisi ola-
rak görev yapmaktad›r.

T-55 ana muharebe
tank› temel al›na-

rak gelifltirilen T-
62’nin ilk prototipi
1958 y›l›nda gün yü-
züne ç›km›flt›r. Yakla-
fl›k 2 y›l süren test ve
deneme sürecinin ard›ndan 1960 y›l›nda hizmete giren araçtan,
üretimin sona erdi¤i 1975 y›l›na kadar farkl› versiyonlarda yakla-
fl›k 23.000 adet imal edilmifltir. Görünüm aç›s›ndan T-55 ile büyük
benzerlik tafl›yan T-62’nin en dikkat çekici fark›, 115 mm’lik U-5TS
(2A20) topudur. T-55’lerde kullan›lan 100 mm’lik topun, Bat›l› ana
muharebe tanklar›n›n ön z›rhlar›n› delemeyece¤i düflüncesiyle

gelifltirilen bu 115 mm’lik top, o
dönem için T-62’ye önemli bir
atefl üstünlü¤ü sa¤lam›flt›r. T-
62’nin yer ald›¤› ilk s›cak çat›fl-
ma, 1969 y›l›nda Çin ile Sovyet-
ler Birli¤i aras›nda yaflanan s›-
n›r çat›flmas› olmufltur. Söz ko-
nusu çat›flmada baflar›l› bir
performans sergileyen T-62,
Sovyetler Birli¤i (bugün Rus-
ya)’n›n Afganistan ve Çeçenis-
tan’da icra etti¤i harekâtlarda
da yayg›n flekilde kullan›lm›flt›r.
T-62’nin yer ald›¤› en son s›cak
çat›flma ise, A¤ustos 2008’deki Rusya-Gürcistan Savafl› olmufltur.

T-54 ana muharebe tank›n›n
tasar›mc›s› Alexander A.

Morozov’un bafl›nda bulundu-
¤u bir ekip taraf›ndan Harhov
Dizayn Bürosu’nda tasarlanan
T-64, ilk olarak 1966 y›l›nda
hizmete girmifltir. Sovyetler
Birli¤i’nin ana muharebe tank›
tasar›mlar›nda devrim say›la-
bilecek birçok özelli¤e sahip
olan T-64, dünyada otomatik
doldurucu ile donat›lan ilk ana
muharebe tank›d›r. Motor, yü-
rüyen aksam ve at›fl kontrol
sisteminde sorunlar bulun-
mas›na karfl›n, sahip oldu¤u

üstün özellikler nedeniyle
Sovyetler Birli¤i taraf›ndan
yurt d›fl› kullan›c›lara sat›lma-
yan T-64, sadece Sovyet Ordu-
su’nun envanterine girmifltir.
Bat›l›lar taraf›ndan uzun y›llar
boyunca K›z›l Ordu’nun envan-
terinde yer alan en geliflmifl

ana muharebe tank› olarak
kabul edilen T-64, ekseriyetle
Do¤u Avrupa’da ön hatlarda
konuflland›r›lm›fl olan elit bir-
liklerde görev yapm›flt›r. Seri
üretimin sona erdi¤i 1985 y›l›-
na kadar yaklafl›k 13.000 adet
imal edilen T-64’ten, hâliha-

z›rda 6000 kadar›n›n Rus ve
Ukrayna Ordular›’n›n bünye-
sinde aktif görevde oldu¤u
tahmin edilmektedir.

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

K2

ROTEM / Kore Cumhuriyeti

3

10 m (namlu saat 12 yönünde)

3,6 m

2,5 m

61 ton

70 km/sa

450 km

MTU MB 883 Ka500 dizel

1 x 120 mm top 

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

T-62

Uralvagonzavod / Rusya

4

9,34 m (namlu saat 12 yönünde)

3,30 m

2,4 m

40 ton

50 km/sa

450 km

dizel

1 x 115 mm top 

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

T-64

Malyshev / Sovyetler Birli¤i (bugün

Ukrayna)

3

9,22 m (namlu saat 12 yönünde)

3,41 m

2,17 m

38 ton

60 km/sa

400 km

5DTF dizel

1 x 125 mm top 
1 x 12,7 mm makineli tüfek
1 x 7,62 mm makineli tüfek

K2

T-62

T-64
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Birim maliyetinin yüksekli¤i nedeniyle tüm z›rhl› tümenler-
de konuflland›r›lmas› mümkün olmayan T-64’e alternatif

bulmak için aray›fla giren Sovyetler Birli¤i, 1960’l› y›llar›n son-
lar›nda yeni bir ana muharebe tank›n›n tasarlanmas› için ça-
l›flmalara bafllam›flt›r. Söz konusu çal›flmalar›n sonucunda
gelifltirilen T-72, ilk olarak 1973 y›l›nda hizmete girmifltir. 
Tasar›m felsefesi aç›s›ndan
T-55 ve T-62 ana muharebe
tanklar› ile önemli benzerlik-
ler tafl›yan T-72’nin gelifltiril-
mesinde, T-64’te kullan›lan
baz› teknolojilere de yer veril-
mifltir. Basit yap›s› sayesinde
T-64’e göre daha kolay üreti-
lebilen ve birim maliyetinin
düflüklü¤ü nedeniyle K›z›l Or-
du d›fl›nda çok say›da yabanc›
kullan›c› taraf›ndan da tercih
edilen T-72’den, 2009 y›l› iti-
bariyle farkl› versiyonlarda
yaklafl›k 25.000 adet üretilmifltir. Öte yandan M-84 (Eski Yu-
goslavya Federasyonu), M-95 Degman (H›rvatistan), PT-91
Twardy (Polonya), TR-125 (Romanya) ve T-72AG (Ukrayna)
olarak adland›r›lan ana muharebe tanklar› da, T-72’nin modi-
fiye edilmifl versiyonlar›d›r.

Rus Ordusu’nun envante-
rinde yer alan en mo-

dern ana muharebe tank›
olarak gösterilen T-90, ilk
olarak 1993 y›l›nda hizmete
girmifltir. Genel olarak T-72
ana muharebe tank›n›n ge-
liflmifl versiyonu olarak ta-
n›mlanan araç, T-80 projesi
kapsam›nda gelifltirilen baz›
teknolojilerle de donat›lm›fl-
t›r. Reaktif z›rh panelleri ve
Shtora-1 aktif koruma siste-
mi ile dikkat çeken T-90,
özellikle z›rh korumas› aç›-
s›ndan geçmifl dönemlerde
hizmete giren Rus yap›m›
ana muharebe tanklar›ndan
üstün özelliklere sahip bu-
lunmaktad›r. Rus Ordu-
su’nun 1999 y›l›nda gerçek-
lefltirdi¤i ikinci Çeçenistan
harekât›nda baflar›l› bir per-
formans sergileyen T-90,

Çeçen milislerin çoklu RPG
at›fllar›na karfl› koyabilmesi
ile dikkat çekmifltir. Bat›l›
istihbarat raporlar›nda, hâli-
haz›rda Rus Ordusu’nun en-
vanterinde farkl› versiyon-
larda 1000 kadar T-90 oldu-
¤u belirtilmektedir. T-90,
Rusya d›fl›nda; Cezayir, Hin-
distan ve Venezuela taraf›n-
dan da seçilmifltir.

T-64 ana muharebe tank› temel al›narak gelifltirilen T-80, ilk
olarak 1976 y›l›nda K›z›l Ordu’nun envanterine girmifltir. Ön

hatlarda yer alan elit birliklerde görev yapmak üzere tasarlanan
T-80, dizel yerine türbin motor ile donat›lm›fl olmas› ve top
namlusundan tanksavar füze atefllenebilmesi ile dikkat çek-
mektedir. T-80’in en son versiyonu T-80U-M2 olarak adland›r›l-
maktad›r. Söz ko-
nusu model; daha
yüksek güç sa¤la-
yan motoru, reaktif
z›rh panelleri ile
donat›lm›fl kulesi
ve Shtora-1 aktif
koruma sistemi ile
dikkat çekmekte-
dir. T-72’nin aksine
birim maliyetinin
yüksekli¤i nedeniy-
le çok say›da üretil-

meyen T-80, Rusya d›fl›nda; Beyaz Rusya, Çin, Güney K›br›s
Rum Yönetimi, Kazakistan, Kore Cumhuriyeti, Pakistan ve Uk-
rayna taraf›ndan da hizmete al›nm›flt›r. Öte yandan Ukrayna,
1990’l› y›llar›n bafllar›nda T-80’in dizel motorlu versiyonu olan
T-80UD’yi temel alarak T-84 ana muharebe tank›n› gelifltirmifl-
tir. T-84’ü T-80UD’den ay›ran
en önemli özellikler, daha
yüksek güç sa¤layan motoru
ve keskin aç› verilmifl kule ta-
sar›m›d›r. Ukrayna d›fl›nda Pa-
kistan Ordusu taraf›ndan da
tercih edilen T-84, 2000’li y›l-
lar›n bafllar›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri taraf›ndan aç›lan,
ancak daha sonra iptal edilen
“Tank 2000 Projesi” kapsa-
m›nda T-84-120 Yata¤an mo-
deli ile Türkiye’ye de öneril-
mifltir. T-84’ün en geliflmifl
versiyonu olan T-84 Oplot, Ya-
ta¤an’›n türevidir.

T-72

T-90

T-80 / T-84

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

T-72

Uralvagonzavod / Rusya

3

9,53 m (namlu saat 12 yönünde)

3,59 m

2,23 m

41,5 ton

60 km/sa

460 km

dizel

1 x 125 mm top 

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

T-90

Uralvagonzavod / Rusya

3

9,53 m (namlu saat 12 yönünde)

3,46 m

2,22 m

46,5 ton

60 km/sa

550 km

V-84MS dizel

1 x 125 mm top (AT-11 Sniper-B

tanksavar füze atma kabiliyetli)

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat

Uzunlu¤u 

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Muharebe A¤›rl›¤›

Azami H›z›

Menzili

Motor

Silahlar›

T-84

Malysev / Sovyetler Birli¤i 

(bugün Ukrayna)

3

9,72 m (namlu saat 12 yönünde)

3,56 m

2,28 m

46 ton

65 km/sa

540 km

KMDB 6TD-2 dizel

1 x 125 mm top (AT-11 Sniper-B

tanksavar füze atma kabiliyetli)

1 x 12,7 mm makineli tüfek

1 x 7,62 mm makineli tüfek
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Savafl›n en kritik saf-
has›nda kuvvet ko-
mutan›n›n kaybedil-

mesi, moralman Japon De-
niz Kuvvetleri için son de-
rece a¤›r bir darbe olmufl-
tur. Harp tarihi aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda çok önemli bir
planlama ve baflar›l› bir ha-
va harekât› olarak de¤er-
lendirilebilecek Oramiral
Yamamoto’nun uça¤›n›n
düflürülmesinin, gelecekte
icra edilebilecek harekât
planlamalar› yönünden son
derece önemli dersler içe-
ren özellikler tafl›d›¤› gö-
rülmektedir.

Oramiral 
Yamamoto ve 
Deniz Savaflç›l›¤›
Serüveni
Konunun askeri tarih aç›s›n-
dan önemini tart›flabilmek
için, öncelikle Oramiral Ya-
mamoto’nun askeri kariyeri-
nin seyrine göz atmak gerek-
mektedir. Gerçekten çok
parlak bir askerlik ve liderlik
örne¤i teflkil eden Oramiral
Yamamoto, askerlik hayat›n-
da hem Rus hem de ABD do-
nanmalar›na karfl› savafl-

m›flt›r. Oramiral Yamamoto,
savafl öncesindeki temel
strateji olarak, güçlü bir de-
niz gücüne sahip olman›n, ifl-
galci ve yay›lmac› askeri poli-
tikalardan daha üstün ve
önemli oldu¤u görüflünü sa-
vunmufltur.
Oramiral ayn› zamanda poli-
tik-askeri de¤erlendirmesin-
de, ABD ve ‹ngiltere ile sa-
vaflmak yerine, bu devletler
ile ittifak kurmak sureti ile
müttefik olman›n Tokyo’nun
ç›karlar›na daha uygun oldu-
¤u hipotezini ileri sürmüfltür.
Bu maksatla, bafllang›çta ‹n-
giltere liderli¤indeki deniz
kuvvetleri silahlar›n›n s›n›r-
land›r›lmas› antlaflmalar›na
destek vermifltir. Bu yakla-
fl›m, ayn› zamanda yükselen
afl›r› Japon milliyetçili¤inin
yat›flt›r›lmas› aç›s›ndan da
etkili sonuçlar vermifltir. An-
cak, harbin kaç›n›lmaz hale
gelmesi ile birlikte, Oramiral
Yamamoto, bir asker olarak
tarihin ve uluslararas› kon-
jonktürün sürükledi¤i savafl›
önlemekte yetersiz kal›nca,
bu defa üstün liderlik ve
stratejik öngörü vas›flar›n›
ortaya koyarak, Japonya’n›n

HARP TAR‹H‹
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Japon Deniz
Kuvvetleri
Komutan›
Oramiral Isoroku
Yamamoto’nun
Ölümü
“‹lk 6 ay veya 12 ay içinde zaferden zafere
koflaca¤›m. Fakat savafl›n uzamas› halinde
baflar› için beklentim yoktur.”

Oramiral Isoroku Yamamoto

‹kinci Dünya Savafl› esnas›nda muharip

taraflar aras›ndaki mücadelenin en

önemli köfle tafllar›ndan bir tanesi de,

flüphesiz ki stratejik istihbarat ve 

propaganda faaliyetleri olmufltur.

Nitekim 18 Nisan 1943 tarihinde, 

askerlerinin moral gücü ve savaflma

azmine destek vermek amac› ile

Solomon Adalar›’ndaki Japon Deniz

Üssü’nde görevli bulunan personele

sürpriz bir ziyaret planlayan Oramiral

Yamamoto’nun plan›n› ö¤renen ABD,

Guadalcanal’da konufllu bulunan

Henderson Hava Üssü’ndeki avc› 

uçaklar› vas›tas› ile düzenledi¤i ani bir

hava bask›n› ile Japon Deniz Kuvvetleri

Komutan›’n›n uça¤›n› düflürmeyi

baflarm›flt›r.

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN
mcasin@savunmahaber.com

Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi
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zaferi yolunda hayat›n› kay-
betmifl flerefli bir komutan
olarak halk›n›n gönlünde yer
etmifltir. Oramiral Yamamo-
to bu maksatla, Japon ege-
menli¤ine karfl› en büyük en-
gel teflkil eden ABD’yi dikka-
te alarak, bu ülkenin haz›r-
l›ks›z oldu¤u bir anda taarruz
edilmesini öngörmüfltür.
Bu yaklafl›m, Pearl Harbor
bask›n›ndaki ana düflünceyi
teflkil etmifltir. ABD ise, Ja-
pon diplomatlar›n›n müzake-
re tekliflerini oyalayarak, Ja-
pon ‹mparatorluk Ordusu’nu
savafla mecbur k›lm›flt›r. An-
cak, iç kamuoyunu savafla ik-
na edebilmek için de bölgede
konufllu donanmas›n› taar-
ruza karfl› aç›k b›rakm›flt›r.
ABD stratejisi, hayat›n› kay-
beden askerlerinin intikam›-
n› alma üzerine kurulmufl-
tur. Oramiral Yamamoto’nun
iflaret etti¤i en büyük silah
olan uçak gemileri bölgeden
geri çekilerek, savafl›n nihai
kaderinde rol oynamak üze-
re emniyete al›nm›flt›r. Bu
suretle ABD taraf› Pasifik’te-
ki rövanfl› önce Tokyo Bask›-
n›, ard›ndan de¤iflen güç
dengesine ba¤l› olarak da
1942 Midway Deniz Muhare-
beleri ile sa¤lam›flt›r. Fakat
Japon harp tarihi aç›s›ndan
bu intikam›n moral aç›dan en
kritik kayb›, kanaatimizce
Oramiral Yamamoto’nun
uça¤›n›n düflürülmesi ve son
söz olarak da atom bombas›-
n›n Hiroflima ve Nagazaki’ye
at›lmas›d›r.
Oramiral Yamamoto, ABD’de
ald›¤› e¤itime de ba¤l› ola-
rak, Pasifik Muharebele-

ri’nde Japon ‹mparatorluk
Donanmas›’n›n temel savafl
stratejisinin en önemli belir-
leyicileri aras›nda yer alm›fl-
t›r. Japon savafl stratejisinin
belirlenmesinde, “ABD’nin
düflman› olmak, bütün dün-
yan›n düflman olmakla eflit-
tir” diyerek ülkesinin Alman-
ya ve ‹talya ile Üçlü Askeri ‹t-
tifak kurmas›na karfl› ç›k-
m›flt›r. Bununla birlikte,
flartlar, Oramiral Yamamo-
to’nun ABD Donanmas›’na
karfl› düzenlenen Pearl Har-
bor bask›n›n›n planlay›c›s› ol-
mas›n› dikta ettirmifltir. Bu
kapsamda Oramiral Yama-
moto, ABD’ye karfl› düzenle-
necek taarruzun hata oldu-
¤unu bilmektedir. Ancak ya-
p›lacak ani bask›n›n, ABD ile
k›sa süreli bir savafl sonu-
cunda bar›fla zorlay›c› bir koz
olarak kullan›labilece¤inin
de bilincindedir.

Efsanevi Lider
Oramiral Yamamoto, taktik
alandaki h›zl› düflünme ve ka-
rar verme yetene¤i ile kazan-
d›¤› deniz muharebeleri ile
seçkin bir komutan olarak
tüm Japon halk› ve ordusu
nezdinde çok büyük sayg› ve
takdire mazhar olmufl seçkin
bir askerdir. Muharebe ala-
n›ndaki taktiksel cesaret ve
yarat›c› fikirleri, komuta etti¤i
ordusundaki liderli¤i ve as-
kerlerinin savafl hukuku ku-
rallar›na uyumlar› yolundaki
hassasiyeti nedeni ile düflma-
n› konumundaki Amerikan
Ordusu taraf›ndan da takdir
ve sayg› ile karfl›lanan bir ko-
mutan olma vasf›na sahiptir.

Yamamoto, 4 Nisan 1884 ta-
rihinde Japonya’n›n Niigata
kentinde Adakichi Taka-
no’nun alt›nc› erkek çocu¤u
olarak dünyaya gelmifltir.
Do¤du¤unda babas›n›n 56
yafl›nda olmas› nedeni ile
kendisine 56 anlam›na gelen
"Isoroku" ad› verilmifltir. Ya-
mamoto 16 yafl›nda girdi¤i
askeri lise e¤itiminin ard›n-
dan 1904 y›l›nda Japon Deniz
Harp Okulu’ndan mezuniye-
tini müteakiben Rus-Japon
Savafl›’na ifltirak etmifltir.
Savafl s›ras›nda görevli oldu-
¤u Niflflin kruvazörünün isa-
bet almas› sonucu a¤›r yara-
lanm›fl ve sol iflaret ile orta
parma¤›n› kaybetmifltir.
1905’de te¤menlik rütbesine
yükselen Yamamoto, 1910 y›-
l›nda kurmay subay olarak
Deniz Harp Akademisi’ne
girmifltir.
Yamamoto, 1919 y›l›nda
ABD’nin Harvard Üniversite-
si’nde, petrol endüstrisi üze-
rine e¤itim alm›flt›r. 1923’de
Japonya’ya geri dönen Ya-
mamoto, yüzbafl› rütbesi ile
Fuji kruvazöründe görev yap-
m›flt›r. Müteakiben, Kasumi-
gaura Deniz Hava Üssü’nde

pilotluk e¤itimi alm›flt›r. Bu-
rada hava gücünün etkinli¤i-
ni idrak etmifltir. Yamamoto,
k›sa sürede Japon Deniz Ha-
va Kuvvetleri’nin seçkin bir
pilotu olmufl; ard›ndan da
okul müdürlü¤üne yükseltil-
mifltir. 1925 y›l›nda, Japon-
ya’n›n Washington askeri de-
niz ataflesi görevine atan-
m›flt›r. “Isuzu” kruvazörü ve
“Akagi” uçak gemisi komu-
tanl›klar›ndan sonra, ‹kinci
Dünya Savafl› öncesi en
önemli silahs›zlanma faali-
yetleri içinde yer alan 1929
Londra Silahlar›n S›n›rlan-
mas› Konferans›’na uzman
olarak kat›ld›ktan sonra, tü-
mamirallik rütbesine terfi et-
mifltir. Yamamoto, 1940’ta
oramiralli¤e terfi etmifltir.
Yamamoto, Japon Deniz
Kuvvetleri’nin yabanc› uçak-
lara ba¤›ml› kalmas›na son
vererek, Japon mühendisleri
taraf›ndan imal edilen yeni
tip savafl uçaklar›n›n imala-
t›nda da liderlik yapm›flt›r.
Ancak, bunlar aras›nda yer
alan "Betty" tipi bombard›-
man uça¤›, adeta kaderin ac›
bir cilvesi olarak kendisinin
içinde hayat›n› kaybetti¤i
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Albay rütbesindeki Yamamoto, dönemin Amerikan Donanma Bakan› Curtis Wilbur ile.
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uçak olarak harp tarihindeki
yerini alm›flt›r.
Yamamoto, 1941 y›l›nda ABD
ile savafla neden olan Pearl
Harbor bask›n›n› planlam›fl-
t›r. Ancak, savafl›n belki de
en önemli dönüm noktas›n›
teflkil eden 1942 Midway De-
niz Muharebesi’ni kaybet-
mifltir. Yamamoto bu savafl-
ta, t›pk› Pearl Harbor bask›-
n›nda oldu¤u üzere, Ameri-
kan Donanmas›’n›, çok gü-
vendi¤i Japon uçak gemileri
ve torpido uçaklar› ile bek-
lenmedik bir flekilde tuza¤a
düflürmek sureti ile imha et-
meyi planlam›flt›r. Ancak
Amerikan istihbarat birimle-
rinin, Japon Deniz Kuvvetle-
ri’nin gizli kripto flifrelerini
çözmeleri neticesinde, sa-
vaflta bu defa kaybeden taraf
olmufl ve 4 Japon uçak gemi-
si, Amerikal›lar taraf›ndan
bat›r›lm›flt›r. Oramiral Yama-
moto, 18 Nisan 1943 tarihin-
de, cephedeki personeli tef-
tifl etmek ve askerlerine mo-
ral deste¤i vermek için de-
netleme görevi planlam›flt›r.
Bu maksatla emrine bir Mit-

subishi G4M Betty tipi bom-
bard›man uça¤› tahsis edil-
mifltir. Oramiral Yamamoto,
uça¤›n›n Solomon Adalar›
bölgesindeki Ballale Adas›
istikametindeki uçufl rota-
s›nda bulunan küçük Bouga-
inville Adas›’n›n hava saha-
s›nda iken, Amerikan Hava
Kuvvetleri’ne ait P-38 tipi av-
c› uça¤› taraf›ndan düflürül-
mesi neticesinde hayat›n›
kaybetmifltir. Oramiral Ya-
mamoto, ölümünü müteaki-
ben Japon ‹mparatorlu¤u ta-
raf›ndan Mareflallik rütbesi
ile flereflendirilmifltir.

ABD’nin ‹ntikam
Harekât›
Askeri geliflmeleri k›saca
özetledikten sonra, stratejik
istihbarat ve harekât› planla-
mas› aç›s›ndan ABD’nin oy-
nad›¤› intikam uçuflu kart›n›n
iflleyifl mekanizmas›n›n irde-
lenmesinde fayda görülmek-
tedir. Oramiral Yamamoto,
Japon Ordusu’nun Guadalca-
nal Muharebeleri’ni kaybe-
derek geri çekilmesinden
sonra, cephede görev yapan

askeri personelin bozulan
moralinin düzeltilmesi, sa-
vaflma azmi ve gücünü takvi-
yesi amac› ile bölgedeki de-
niz ve hava üslerine yönelik
bir askeri teftifl ve denetleme
ziyareti gerçeklefltirmeyi
planlam›flt›r. Bu maksatla
Yeni Gine bölgesinde yer alan
Solomon Adalar› civar›nda
konufllu bulunan Japon as-
keri birliklerinin denetlen-
mesi amaç edinilmifltir. Bu
do¤rultuda haz›rlanan de-
netleme plan›, “ben giderim”
olarak tan›mlanarak 7 Nisan
1943’de görevin icras›na bafl-
lan›lm›flt›r.
Bununla birlikte, Amerikan
Donanmas›’n›n istihbarat bi-
rimleri, Oramiral Yamamo-
to’nun görevini haber alarak,
bask›n bir taarruzla komuta-
n›n uça¤›n›n düflürülmesi
için “Magic” kod ad› ile çok
gizli bir haz›rl›k içine girmifl-
tir. Komutan heyetinin 18 Ni-
san günü yerel saat ile
06:00’da kalk›fl yapaca¤› tes-
pit edilmifltir. Bu maksatla
yap›lan de¤erlendirmelerde,
yüksek rütbeli bir düflman
komutan›n›n uça¤›n›n düflü-
rülmesinin savafl hukukuna
uygunlu¤u ve bir pusu veya
basit bir tuzak olup olmad›¤›
hususu, ABD genelkurmay
makamlar› taraf›ndan sürat-
le de¤erlendirmeye al›nm›fl-
t›r. Sonunda, uça¤›n düflürül-
mesi konusu ABD Devlet
Baflkan› Franklin Roose-
velt’e sunularak gerekli siya-
sal izin al›nm›flt›r. ABD Bafl-
kan›, “Yamamoto’yu al›n”
emrini vermifltir. Görev so-
rumlulu¤u, Oramiral Ni-
mitz’e tevdi edilmifltir. Ora-
miral Nimitz ise harekât gö-

revini Oramiral Halsey’in
emir ve komutas›na vermifl-
tir. Böylece ABD, Pearl Har-
bor’un planlay›c›s› olan Ora-
miral Yamamoto’dan intikam
almak amac› ile harekât›n
dü¤mesine basm›flt›r.
Oramiral Yamamoto ve ko-
muta heyetinin uçaklar›,
planland›¤› üzere saat 06:00
sular›nda kalk›fl yaparak, 510
kilometrelik hedef bölgesine
ulaflmak amac› ile yola ç›k-
m›flt›r. Refakat görevindeki 6
adet Zero avc› uça¤› ise, ko-
mutan uçaklar›n› 1500 feet
(500 m) yüksekten izlemeye
alarak, kol düzeninde uçma-
ya bafllam›flt›r.
Oramiral Yamamoto’nun
uça¤›n›n düflürülmesi görevi,
Guadalcanal’daki Henderson
Hava Üssü’nde konufllu bu-
lunan 339’uncu filoya veril-
mifl; görev içinse 18 adet P-
38G uça¤› tahsis edilmifltir.
Hedef bölgesinin 690 kilo-
metre uzakl›¤› dikkate al›na-
rak, uçaklar ikifler adet yak›t
tank› ile teçhiz edilmifltir. Gö-
rev filosu komutan› Binbafl›
John Mitchel, görevin çok
gizli tutulan as›l amac›n›
uçuç öncesindeki brifingde
pilotlar›na net olarak aç›kla-
mam›flt›r. Taarruz kolu, saat
07:35’te havalanarak, yakla-
fl›k 2 saatlik uçuflun ard›n-
dan, hedef noktas›na planla-
nandan tam bir dakika önce
varm›flt›r. Görev grubu, Ja-
pon radarlar›na ve avc› uçak-
lar›na yakalanmamak için
deniz seviyesinden 50 feet
(15 m) yükseklikten uçmufl-
tur. Uçaklar, hedef bölgesine
yaklaflt›klar›nda yak›t tankla-
r›n› at›p 20.000 feet (6100 m)
irtifaya t›rmanm›fl ve altla-

HARP TAR‹H‹
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Mitsubishi G4M Betty bombard›man uça¤›
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r›nda kalan zero avc› uçakla-
r› ile it dalafl›na girmifltir.
Bu esnada istihbarat bilgile-
rinin aksine, Japon uçufl ko-
lunda 2 adet "Betty" bombar-
d›man uça¤› oldu¤u anlafl›l-
m›flt›r. Hava muharebesi es-
nas›nda, Yüzbafl› Thomas G.
Lamphier, arkas›na düflen 2
zero avc› uça¤›na ra¤men
Oramiral Yamamoto’nun
uça¤›n› sa¤ motor, gövde ve
kanat gerisi hizas›ndan to-
puyla vurarak a¤açl›k bölge-
ye düflürmüfltür. Japon uçak
k›r›m uzmanlar›, bölgede
yapt›klar› incelemelerinde,
Amiralin bir a¤ac›n alt›na
elinde samuray k›l›c› çekili
olarak hayat›n› kaybetti¤ini
rapor etmifltir. 2’nci bombar-
d›man uça¤›, Te¤men Rex T.
Barber taraf›ndan vurularak,
denize düflmüfltür. Uçaktan
komutan yard›mc›s› Orami-
ral Matome Ugaki sa¤ olarak
kurtulmufltur.
ABD makamlar›, flifrelerin
çözüldü¤ünün anlafl›lmama-
s› ve Lamphier’in kardeflinin
Japonlar’›n elinde esir bu-
lunmas› nedeniyle görevi
gizli tutmufltur. Buna muka-
bil Japon Hükümeti de, olay›
21 May›s 1943 tarihine kadar
gizlemifltir. ABD bas›n›nda

Time Dergisi olaya yer ver-
mifltir. Harekât› gerçekleflti-
ren Amerikan pilotlar›, Deniz
Kuvvetleri Haç Madalyas› ile
ödüllendirmifltir. Japon Or-
dusu, talihsizce kaybettikleri
büyük komutanlar›n› Musas-
hi savafl gemisi ile Tokyo’ya
getirip, 3 Haziran 1943 tari-
hinde büyük bir cenaze töre-
ni düzenlemifltir. Tören son-
ras› Oramiral Yamamo-
to’nun cesedi yak›larak kül-
leri halk mezarl›¤›na defne-
dilmifltir.

Al›nan Dersler
Japon askeri makamlar›,
komutan uça¤›na yeteri ka-
dar refakat uça¤› tahsis et-
memifl; görevlendirilen re-
fakat uçaklar› ise koruma
görevlerini lay›k›yla icra

edememifltir. Kald› ki, muh-
temel bir taarruza karfl› inifl
meydan›ndaki uçaklar ile
karfl›lama görev uçuflu da
icra edilmemifltir. fiüphesiz
ki en büyük hata; askeri is-
tihbarat aç›s›ndan Oramiral
Yamamoto’nun görevindeki
gizlili¤in sakl› tutulamama-
s›d›r. Böylesi bir kayb›n, or-
du ve millet için ne kadar
büyük bir moral çöküntüsü-
ne neden olabilece¤i hesaba
kat›lamam›flt›r. Elbette mu-
harebe alan›nda bir komuta-
n›n askerlerini denetlemesi,
onlar›n savaflma azmini
müspet yönde etkileyecek-
tir. Bunda askeri aç›dan hiç-
bir yanl›fl yoktur. Oysaki
Midway Savafl› sonras›nda
Japon istihbarat›n›n, Ameri-
kan Ordusu’nun Japonya’n›n

gizli flifrelerini çözdü¤ünü
tahmin ederek yeni bir krip-
tolama sistemine geçmesi
gerekirdi. Buradan ç›kan so-
nuç, bir devletin savafltaki
ak›betinin muhabere istih-
barat›na ve haber alma sis-
temlerine ba¤l› oldu¤u ger-
çe¤idir. Bu kapsamda, krip-
to sistemlerinin zafer veya
ma¤lubiyetin asli nedeni
olabilece¤i gerçe¤i asla
ak›llardan ç›kar›lmamal› ve
haber alma sisteminde olas›
bir s›z›nt› hesaba kat›larak,
daima aldatma taktikleri uy-
gulanmal›d›r.
Japon Ordusu, bu olaydan
sonra 16 ay daha savafla de-
vam etmifltir. Ancak moral
aç›s›ndan ordu ve milletin bu
kay›ptan olumsuz yönde etki-
lendi¤i de bir gerçektir.
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Oramiral Yamamoto’nun cenazesi Musashi 
savafl gemisi ile Tokyo’ya getirilirken.
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Kat›l›m›n yüzde 58 oldu¤u referandumda, “evet” diyenlerin oran› yüzde 67

olarak aç›kland›. AB’den de memnuniyet aç›klamas› geldi. ‹rlanda'da 

Lizbon Anlaflmas›'n› destekleyen siyasetçiler sonucu kutlamaya bafllarken,

anlaflman›n ‹rlanda'n›n ç›kar›na olmayaca¤›n› savunan Lizbon karfl›tlar› 

"yenilgi"yi kabul etti.

‹rlanda Baflbakan› Brian Cowen, ‹rlanda'da ikinci kez referanduma sunulan 

Lizbon Anlaflmas›'n›n halk›n büyük ço¤unlu¤unca desteklenmesinde eme¤i 

geçenlere teflekkür ederek, "Do¤ru fleyi yapt›k" dedi.

Cowen, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, referandumun ilk sonuçlar›n›n güçlü 

bir "evet"e iflaret etti¤ini belirterek, "Çocuklar›m›z›n gelece¤i için en do¤ru fleyi

yapt›k" diye konufltu.

Referandum kampanyas›nda eme¤i geçen tüm siyasi partilere, sivil toplum

kurulufllar›na ve ‹rlandal›lar’›n Lizbon Anlaflmas›'na dair endiflelerini gidermek 

için güvenceler veren AB'ye teflekkür eden Cowen, "AB ile birlikte daha iyi, 

daha güçlüyüz" ifadesini kulland›.

‹rlandal›lar, Lizbon Anlaflmas›'n›, 12 Haziran 2008'de düzenlenen ilk referandumda

yüzde 46,6 oran›ndaki "Evet" oyuna karfl›, yüzde 53,4 ile geri çevirmiflti.

Referanduma kat›l›m oran› geçen y›l yüzde 53,1 olarak kaydedilmiflti.

"Evet" cephesi, Lizbon Anlaflmas›'n›n AB'nin karar alma süreçlerini h›zland›raca¤›n›

belirtirken, "Hay›r" cephesi, anlaflman›n içeri¤inin ‹rlanda'n›n egemenlik haklar›n›

ortadan kald›raca¤›n› savunuyordu.

‹rlandal›lar, ilk referandum için sand›k bafl›na gittiklerinde, ülke ekonomisi AB’nin

en iyisi olarak de¤erlendiriliyordu. Son referandumda ise halk, küresel krizin en

sert vurdu¤u ülkelerden birinin iflsizlikle bo¤uflan vatandafllar› ve sorunlar›n›n

çözümünde Brüksel’deki mali fonlar› önemli bulan insanlar olarak sand›k bafl›na

gittiler.

Sand›ktan "hay›r" oyu ç›kmas› durumunda, Lizbon Anlaflmas›'n›n rafa kald›r›lmas›

söz konusuydu. Çünkü AB'nin anayasas› konumundaki anlaflman›n yürürlü¤e 

girebilmesi için, 27 üye ülke taraf›ndan da onaylanmas› gerekiyor.

‹rlanda’daki bu sonuçla birlikte, AB’ye özellikle d›fl politika konusunda daha 

güçlü birliktelik sa¤layacak Lizbon Anlaflmas›’na karfl› duran Çek ve Polonya 

yönetimlerinin de anlaflmay› onaylamas› bekleniyor. 

Avrupa Birli¤i (AB), ‹rlanda seçmeninin ülkede düzenlenen
referandum sonucunda ald›¤› kararla rahat bir nefes ald›. 
‹rlandal›lar, yaklafl›k 16 ay önce düzenlenen bir referandumla
“hay›r” dedikleri “Lizbon Anlaflmas›”n› bu kez kabul ettiler.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

‹rlanda AB’yi Rahatlatt›

Rusya ve
Türkiye
Aras›nda
Yeni Bir 
‹ttifak
Do¤ar m›?

‹rlanda seçmeninin, Av-
rupa Birli¤i (AB) ’nin or-
tak d›fl politika, geniflle-

me politikalar›nda ortak
kararl›l›k ve ortak savun-
ma politikas›n›n güçlendi-
rilmesine yol açan Lizbon
Anlaflmas›’n› –nihayet-
onaylamas›n›n hemen ar-
d›ndan tarihçi Tony Judt’un
aç›klamalar›n› okumak
hayli ilginç.
Tony Judt, son olarak kale-
me ald›¤›, “Savafl Sonras›:
Avrupa’n›n 1945 Sonras›
Tarihi” isimli kitab›yla çok
dikkat çekti. Kendisiyle Öz-
gür Avrupa Radyosu tara-
f›ndan yap›lan söylefli*
gerçekten derinlikleri olan
düflünceleri gündeme geti-
riyor.
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Judt, Avrupa tarihinin
Rusya ile pazarl›klar zinci-
rinde flekillendi¤ine inan›-
yor. Avrupa-Rusya iliflkile-
rinin k›tan›n kaderini çizdi-
¤ini, bu noktada da Türki-
ye’nin öneminin ortaya
ç›kt›¤›n› ifade ediyor. Söy-
ledikleri asl›nda Avrupal›
“ufku k›t” siyasetçiler aç›-
s›ndan çok önemli uyar›
görevi görüyor:
“Avrupa’n›n Türkiye’yi d›fl-
layan politikas›, k›ta aç›s›n-
dan tam bir y›k›md›r. Çünkü
geliflmeler Rusya’n›n ç›ka-
r›na hizmet etmektedir.
Fransa ve Almanya, Türki-
ye’ye karfl› politikalar› ile
haritaya bile bakt›¤›n›zda
stratejik önemini gösteren
bu ülkeyi Rusya’ya do¤ru it-
mektedirler. Birkaç y›l önce
‹stanbul’da görüfltü¤üm
Türkler bana aç›kça, e¤er
Avrupa bizi kesin olarak is-
temezse biz de Rusya ile
birlikte Orta Asya’ya yöneli-
riz demifllerdi. Avrupal›-
lar’›n biz Türkler’in bizim
için çok önemli boru hatla-
r›na sahip ç›kmalar›n›, fa-
kat Avrupa’ya girmemeleri-

ni istiyoruz demeleri çok
kötü sonuçlar do¤urur.
Ruslar bu gidiflin sonunu
çok iyi biliyorlar. Bunun için
Avrupa’y› her k›fl do¤algaz
flantaj› ile sarsabiliyorlar.
Çünkü orta ve uzun vadede
Türkler’in kendi yanlar›nda
olaca¤›na inan›yorlar. Rus-
lar, Avrupal›lar ile gerçek
anlamda görüflme sürecini,
ancak Türkiye tam olarak
AB üyesi olunca kabul ede-
bilirler. Türkiye günümüz-
de oldu¤u gibi belirsiz ülke
oldu¤u sürece Ruslar, Av-
rupa’ya karfl› çok avantajl›
olacakt›r.”
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu’nun,
Brüksel’de, AB yetkilileriy-
le yapt›¤› görüflmelerden
Nahç›van’daki “Türk Dili
Konuflan Ülkeler Devlet
Baflkanlar› Toplant›s›”na
do¤ru uçarken, Türkiye ile
Rusya’n›n “ortak kabine
toplant›s›ndan” söz etmesi
bir tesadüf müdür? Bu so-
runun yan›t›n› bir de tarihçi
Judt’un sözlerinin ›fl›¤› al-
t›nda de¤erlendirmek ge-
rekir.
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ABD’nin Afganistan
ve ‹ran Riski

ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton’un, nükleer
çal›flmalar›nda geri ad›m atmayan ‹ran’a 
dönük son aç›klamalar›, Washington’un 

‹ran politikas›nda çok ciddi sallant›lar oldu¤unu 
bir kez daha ortaya koydu.
ABD’nin önde gelen yay›n kurulufllar›ndan CBS’e
konuflan Clinton, “Son izlenimlerimiz, ‹ran’›n, 
nükleer çal›flmalar›yla ilgili gerçek bilgileri dünya 
ile paylaflmayaca¤› yönündedir. E¤er durum böyle
devam ederse, ‹ran’a karfl› daha sert yapt›r›mlar›n
gündeme gelmesi kaç›n›lmazd›r” dedi.
‹ran’›n, G-20 Zirvesi s›ras›nda nükleer zenginlefltirme
program›n› bir ad›m ileri götürdü¤ünü aç›klamas›,
Washington’da, Tahran’›n kesin bir meydan okumas›
olarak de¤erlendiriliyor. Nitekim, ABD Baflkan› 
Barack Obama da son aç›klamalar›nda, yönetime
geldi¤i günlerdeki sakinli¤ini biraz geride b›rakarak,
‹ran’a dönük askeri yapt›r›mlardan söz etmeye
bafllam›fl durumda.
Bununla birlikte, ‹ran’›n, son olarak Uluslararas› 
Atom Enerjisi Kurumu baflkan ve heyetini ülke 
topraklar›nda a¤›rlamas› ve nükleer tesislerini
gezdirmesi de dikkat çekiyor.
Bu arada, Amerikan yönetiminden esen genel 
hava, ülkenin Afganistan’da da beklenilen sonuçlar›
elde edemedi¤i yönünde. Son olarak, Afganistan’daki
en üst komuta konseyini kabul edip yüz yüze
görüflmeler yapan Baflkan Obama’n›n, özellikle 
G-20 Zirvesi’nde yapt›¤› konuflmada, “Afganistan’da
her fleyin yolunda gitmesi için gerekenleri yapmaya
çal›fl›yorum. Ama bu ülkedeki özel durumu hep 
birlikte izliyoruz. Baz› çözümler için zamana ve 
insanlara flans tan›mam›z gerekti¤ine inan›yorum.
Afganistan’a yeni takviye birlikleri göndermeden 
belli baz› çözüm olanaklar›na zaman tan›maya
çal›flt›¤›m bir gerçektir” demesi bunun en önemli
kan›t› olarak de¤erlendirildi.
Pentagon taraf›ndan bir k›sm› kamuoyuyla 
paylafl›lan son raporlarda da Afganistan’daki 
askeri mücadelenin yolunda olmad›¤›, 
NATO’nun bu ülkeye daha çok asker sevk etmesi 

gerekti¤i vurgulan›yordu.
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Kerkük... Petrol uygar-
l›¤›n›n en önemli
enerji baflkentlerin-

den biri olarak an›lan ve yüz
y›ld›r topraklar›n›n alt›ndan
büyük bir servet ç›kar›lan
bu Irak kenti, insan› flok
edici görüntüler ile karfl›l›-
yor. Gecekondular, fakirlik
ve terör... ‹nsan Kerkük’ü,
asl›nda insanl›¤a katt›¤›
ola¤anüstü servet nedeniy-
le, en az›ndan bir Dubai ola-
rak görmek istiyor. Normali
de bu. Ama görülen zorluk
içinde yaflan›lan insanlar›n
birbirlerine k›rd›r›lmas› se-
naryosundan baflka bir fley
de¤il.
Kürt as›ll› gazeteci Adnan
Jaf, o pek güzel lehçesiyle
konufluyor Türkmence’yi...
“Burada, Kürt’le Türkmen
aras›nda hiç bir fley olabile-
mez. Çok denediler bak bu-

nu... Yani Kürt’le Türkmen’i
bölmek, ayr› cephelere koy-
mak, sonra da Kerkük’ün
hepsine sahip olmak iste-
yen çok ç›kt›. Buradaki Kürt
ile Türkmen bu oyuna düfl-
medi. Niye? Benim day›m
Türkmen’se, bir Türk-
men’in amcas› da Kürt... K›z
al›p verme deriz ya, iflte bu-
rada yaflan›lan budur ve
Kürtler’le Türkmenler’in
birbirine silah çekmesi me-
sela, ye¤enin day›s›n› öldür-
mesi demektir...” Adnan
Jaf’›n bu sözlerini Kerküklü
Türkmen meslektafl Ali Mü-
kerrem Kasapo¤lu’nun flu
sözleri taçland›r›yor: “Bizi
rahat b›raks›nlar. Ker-
kük’ün yerli Arap’› da bu ifl-
ten b›kt›. Türkmen’le
Kürt’ün hiç bir meselesi
yok. As›rlard›r bir arada ba-
r›fl içinde yaflam›fl, birbirine

akraba olmufl insanlar› d›-
flar›dan gelip birbirlerine
düflürmeye çal›fl›yorlar...”
Ama ortada bir gerçek var...
Kerkük’ün Kürt ve Türk-
men insan› birbiriyle akra-
ba olmufl, Arap’la olmam›fl.
Arap aileleriyle k›z al›p-
verme hemen hiç yok...
Arap kendini çekmifl,
Kürt’le Türkmen kaynafl-
m›fl... ‹flte sözünü etti¤im
“akrabal›k” bu...
Irak’›n kuzeyindeki yolcu-
lu¤umda karfl›laflt›¤›m ve
dünyan›n hiç bir “aç›l›m›-
n›n” yerini dolduramayaca-
¤› bir gerçek: Akrabal›k!..
Kürdistan Demokrat Partisi
Uluslararas› ‹liflkiler Büro-
su Direktörü Sefin M. Diza-
ye’yi Türkiye’nin “demokra-
tik aç›l›m›”na duydu¤u derin
güven ile bulmak çok
önemli.

Biz, Türkiye’deki bütün
herkese bir tek fley söylü-
yoruz. Silahlar susmal›. Si-
lahla hiç bir fley olmaz.
Tam tersine, Türkiye’deki
Türkler ve Kürtler’in, flu
aflamada yaflan›lan tüm
demokratik geliflmelere en
içten duygularla sahip ç›-
k›p, destek olmas› gereki-
yor. PKK, Türkiye’nin de-
mokratikleflmesi için risk-
tir. Oysa bütün Kürtler’in,
Avrupa Birli¤i üyesi olmufl
tam demokratik bir Türki-
ye’ye ihtiyac› var. En az›n-
dan buras› için söyleyeyim,
bizim ihtiyac›m›z var...”
Dünyan›n üzerinde kanl›
senaryolar üretti¤i Ker-
kük’ü ve tabii ki Irak’› anla-
mak bu sözlerden geçiyor.
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Kerkük’ü Anlamak...

©
A

m
er

ik
an

 S
av

u
n

m
a 

B
ak

an
l›

¤›



75

Eduard fievardnadze,
Sovyetler Birli¤i’nin
son d›fliflleri bakan›.

Gürcü as›ll›. Özellikle So¤uk
Savafl’›n sonlanmas›nda çok
önemli görevler üstlenmifl
tarihi bir kiflilik.
Sovyet tarihinden iki çok
farkl› Gürcü as›ll› devlet ada-
m›n›n geçmesi çok ilginç. Bi-
rincisi Stalin. O, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n Sovyet lideri ve
haliyle So¤uk Savafl› da bafl-
latan isim. fievardnadze ise
Gorbaçov ile omuz omuza So¤uk Savafl’› bitiren siyasi portre
olarak tan›mlan›yor. Bu nedenle son dönemlerde, Gorbaçov’a
verilmifl olan Nobel Bar›fl Ödülü’nün Eduard fievardnadze’ye
verilmesi gerekti¤i yolunda görüfller art›yor. Sovyetler Birli-
¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra ülkesi Gürcistan’›n liderlik maka-
m›na da oturan, fakat ülkedeki siyasi geliflmeler sonucunda
bir süredir bir kenara itilen fievardnadze, son aç›klamalar›yla
ayn› zamanda tarihin karanl›k noktalar›na da ›fl›k tuttu. Özel-
likle, Avrupa’y› So¤uk Savafl süresince ikiye ay›ran Berlin Du-
var›’n›n nas›l y›k›ld›¤›n› geçti¤imiz günlerde genifl bir flekilde
anlatt›. Konu uzun ama, günümüz Avrupas›’n›n perde arkas›n-

daki “tepiflmeleri” daha iyi
görebilmemiz için bir detay
çok önemli: “fiubat 1990’da
Ottowa’daki NATO-Varflova
Pakt› ortak toplant›s›nda
Amerikan D›fliflleri Bakan›
Baker yan›ma geldi ve art›k
bu Berlin Duvar›’n›n ortadan
kald›r›lmas›n›n zaman› gel-
medi mi dedi. Ben de kendisi-
ne Alman meslektafl›m Gens-
cher’e sormas› gerekti¤ini

söyledim. Konuflmufllar, Genscher zaman›n geldi¤ini söyle-
mifl. Baker, bunu bizim kabul etmemiz halinde bile çözülmesi
gereken komflular ile ilgili sorunlar oldu¤unu, ‹ngiltere Bafl-
bakan› Margaret Thatcher’›n Alman birleflmesini engellemek
için büyük bir mücadele verdi¤ini söyledi.” fievardnadze’ye gö-
re, Almanya(lar)-Sovyetler Birli¤i-ABD-‹ngiltere ve Fransa
aras›nda gerçekleflen bütün pazarl›klarda, ‹ngiltere, bir kez
daha, Avrupa’n›n ortas›nda birleflmifl güçlü bir Almanya iste-
medi¤ini aç›kça ifade etmifl. Sonunda Sovyetler Birli¤i ile ABD,
“‹ngiltere’nin muhalefeti”ne ra¤men duvar› kald›rabiliyorlar!..
‹ngiltere ve Almanya günümüzde de “müttefik”.

Yunanistan’›n giderek sa-
bitlenen bir “oligarfli”ye
dönüflen demokrasisi

bir kez daha “Papandreu ha-
nedan›n›” ifl bafl›na getirdi. Ül-
kede yap›lan son seçimde “gi-
den” ise, Baflbakan Kostas
Mitçotakis’in liderli¤indeki
“Mitçotakis hanedan›” oldu.
Yunanistan, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’ndan bu yana, Mitçotakis
ailesinin liderli¤indeki Yeni
Demokrasi Partisi ile Papan-
dreu ailesinin liderli¤indeki
Pan-Helenik Sosyalist Parti
(PASOK)’un aras›ndaki mü-
cadeleyle siyasi yaflam›n› fle-
killendiriyor. Yunan siyaseti-
ne damgas›n› vuran Papan-
dreu hanedanl›¤›n›n son tem-
silcisi Yorgo Papandreu, 57
yafl›nda. Sosyalist lider 90'l›
y›llar›n sonlar›nda Türk-Yu-
nan yak›nlaflmas›na öncülük
etmiflti. fiimdi de iktidara gel-
di¤inde Türkiye ile iliflkileri
daha da iyilefltirmek istedi¤i-
ni söylüyor. Annesi Amerikal›
olan ve ABD'de dünyaya ge-

len Yorgo Papandreu'nun
ad›n› ald›¤› dedesi, 3 kez bafl-
bakanl›k yapt›. Babas› Andre-
as Papandreu ise askeri cun-
tan›n devrilmesinin ard›ndan
1974'te Pan-Helenistik Sos-
yalist Hareketi yani PASOK'u
kurdu ve ülkenin ilk sosyalist
baflbakan› oldu. Babas›n›n is-
te¤i üzerine siyasete at›lan
Yorgo Papandreu ise, ilk kez
1981'de meclise girdi¤inde,
henüz 29 yafl›ndayd›. ‹ki kez
e¤itim bakanl›¤› yapan Pa-
pandreu, Türkiye ile Yunanis-
tan aras›ndaki yak›nlaflma
sürecinin de öncülerinden.
90'l› y›llar›n sonunda d›fliflleri
bakanl›¤› yapt›¤› dönemde
merhum D›fliflleri Bakan› ‹s-
mail Cem'le süreci bizzat yü-
rüttü.
Papandreu, Bat› Trakyal›-
lar’›n kendilerini "Türk" diye
tan›tmas›nda sak›nca olma-
d›¤›n› aç›klayan ilk Yunan D›-
fliflleri Bakan›. ‹ki ülke ara-
s›ndaki iliflkileri daha da iyi-
lefltirmek istedi¤ini söyleyen

Papandreu, son y›llarda
Türk-Yunan iliflkilerinde Tür-
kiye'nin Avrupa Birli¤i süreci-
ni etkileyebilecek engeller
yafland›¤›n› belirtiyor ve "So-
runlar› gözden geçirmeliyiz,
Türkiye de üzerine düflen
ad›mlar› atmal›" diyor. K›br›s
sorununun çözümüne iliflkin
müzakerelerde de yer alan
Papandreu, 2004 y›l›nda K›b-

r›sl› Rumlar’›n oylar›yla red-
dedilen Annan plan›na da
destek vermiflti. PASOK lide-
rinin öncelikli hedefi ise eko-
nomiyi düze ç›karmak. Pa-
pandreu, 3 milyar avroluk pa-
ket ç›karmay›, gereksiz kamu
harcamalar›n› k›smay›, rüfl-
vet ve yolsuzlukla mücadele
etmeyi, çok kazanandan çok
vergi almay› vadediyor.
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‹ngiliz-Alman “Duvar” Kavgas›

Yunanistan’da
Yeniden Papandreu
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‹ran, 12 Temmuz’da yap›lan
cumhurbaflkanl›¤› seçi-
minden bu yana durulmu-

yor. Ülkenin ifl bafl›ndaki
Cumhurbaflkan› Ahmedine-
cad’›n makam›n›, reformist
Musavi’ye karfl› “flaibeli bir
seçimle” korudu¤u yönünde-
ki iddialar ülkenin ili¤ini-ke-
mi¤ini sarm›fl durumda.
“Reformcular”, Ahmedine-
cad’›n temsil etti¤i “muhafa-
zakâr” kanad›n izledi¤i sert-
lik yanl›s› politikayla ‹ran ‹s-
lam Cumhuriyeti’ni tahrip
etti¤ini savunuyor. Muhafa-
zakârlar ise reform yanl›la-
r›n› “düflmanla ifl birli¤i yap-
makla...”
Bu iddia vahim... Çünkü “‹s-
lam Cumhuriyeti’ne karfl›

düflmanla ifl birli¤i yapmak-
la” suçlananlar, ‹ran Devri-
mi’nin lideri Ayetullah Hu-
meyni ile birlikte yola ç›k-
m›fl, tam 30 y›ld›r ülkeye en
üst noktada hizmet etmifl,
eski cumhurbaflkanlar› Raf-
sancani ve Hatemi, Humey-
ni’nin baflbakan› Musavi gibi
isimler!
Üstelik Ahmedinecad’›n son
bas›n toplant›s›nda 12 Tem-
muz sonras› sokak gösterile-
rini düzenleyenlerin mutlaka
adalet önünde hesap vermesi
gerekti¤ini söylemesi, bir dö-
nemin zirve isimlerinin tutuk-
lanmas› olas›l›¤›n› da günde-
me getirdi...
Ama komfludaki geliflmeleri
en vahim noktaya ilerleten

aç›klama, Devrim Muhaf›zlar›
Ordusu’nun komutan› Mu-
hammed Ali Caferi’den kay-
nakland›. Caferi, aç›klama-
s›nda, ülkenin önde gelen ba-
z› isimlerinin ‹ran’da kal›c› is-
tikrars›zl›k yaratt›¤›n› ve bu-
nun hesab›n› vermeleri ge-
rekti¤ini söyledi...
Caferi’nin “rütbeli subay”
olarak yapt›¤› bu aç›klamaya
en sert yan›t, ‹ran Parlamen-
tosu’nun önde gelen isimle-
rinden milletvekili Hüseyin
Haflemiyan’dan geldi: “Hu-
meyni bu ülkeyi sivil sistem

üzerine oturttu ve ordunun
siyasete bulaflmas›na asla
izin vermedi. Caferi’nin aç›k-
lamas› ‹slam Devrimi’nin ru-
huna ve mevcut sisteme ayk›-
r›d›r. Ordu siyasetin bir par-
ças› asla olamaz...”
‹ran’›n yaflan›lan bütün tart›fl-
malardan sonra ulaflaca¤›
sentez, dünyada merakla
bekleniyor. Giderek sertleflen
bir rejim mi, yoksa kendi için-
de de¤iflimi ön plana ç›karan
bir yap›lanma m›? Bu soru-
nun yan›t› Asya’n›n da kaderi-
ni belirleyecek.

D›fliflleri Bakan› Prof.

Dr. Ahmet Davuto¤-

lu’nun, Ermeni mev-

kidafl› Edward Nalbantyan

ile ‹sviçre’de imzalamakta

kararl›l›k gösterdi¤i Türki-

ye-Ermenistan yak›nlaflma

protokolü, asl›nda bölgede

sorunun as›l olarak kim-

den kaynakland›¤›n› gös-

termesi bak›m›ndan önem-

li bir örnek oluflturdu.

Öncelikle, Azerbaycan,

topraklar›n›n yüzde 20’si

iflgal alt›nda ve do¤rudan

sald›r›ya u¤ram›fl bir dev-

let olarak Türkiye-Erme-

nistan diplomatik yak›n-

laflmas›na ses ç›kartma-

yarak, bölgesel bar›fl ve

kal›c› çözümler aç›s›ndan

ne kadar güvenilir bir ülke

oldu¤unu bir kez daha

göstermifl oldu.

Dünya, bu geliflmeler çerçe-

vesinde Türkiye’deki afl›r›

milliyetçi kanad›n çok büyük

sorunlar ç›kartaca¤›na ve

Ankara’n›n belli noktalarda

ciddi kilitlenmeler yaflaya-

ca¤›na inan›yordu; Türki-

ye, geliflmeyi demok-

ratik olgunluk içinde tart›-

flarak karfl›lad›.

Buna karfl›l›k, düne kadar,

Türkiye-Azerbaycan ara-

s›nda s›k›flt›¤›n› ve yaflam-

sal varl›¤›n› koruyabilmek

için bütün dünyan›n yard›m

etmesi gerekti¤ini savunan

Ermenistan cephesinde ya-

flan›lan tart›flmalar›n gel-

di¤i nokta, herkesin dikka-

tini çekti. Söz konusu pro-

tokolde, Türkiye-Ermenis-

tan s›n›r›, de¤iflmez bir bi-

çimde taraflarda resmen

kabul ediliyor. Ermenistan,

bu protokole kadar, Türki-

ye-Ermenistan s›n›r›n›n

1921 y›l›nda Türkiye ile

Sovyet yönetimi aras›nda

imzalanan bir anlaflmayla

belirlendi¤ini savunarak

s›n›r› tan›m›yordu. Eri-

van’daki afl›r› milliyetçi

gruplar›n, protokolü, “Tür-

kiye s›n›rlar› içinde kalm›fl

Ermeni kentlerini sat›yor”

sözleriyle elefltirmeleri, bu

ülkedeki siyasi duygular›n

boyutlar›n› göstermesi aç›-

s›ndan önemli bulundu. Ay-

n› flekilde, Ermeni diaspo-

ras› da söz konusu proto-

kole, “soyk›r›m› tart›flmaya

aç›yor” bahanesiyle karfl›

ç›kt›, hatta Ermeni Cum-

hurbaflkan› Sarkisyan, di-

asporay› ikna turuna bile

ç›kmak zorunda kald›.

Türkiye-Ermenistan nor-

malleflme süreci, Ermeni-

ler’in normalleflmeye ne

kadar haz›r olduklar›n› da

ayr› bir tart›flmaya açt›...

‹ran’da De¤iflim 
Her Yeri Zorluyor!

Kafkasya’da Sorun Kimde, Anlafl›ld›
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Bu tespitten yola ç›ka-
rak konu incelendi-
¤inde, Atlantik ötesi

güç Washington’un, küresel
politikalar› aç›s›ndan, nük-
leer güce sahip Rusya Fe-
derasyonu ve ‹ran ile olan
iliflkilerini, ayr›ca enerji
kaynaklar›n›n kesiflim nok-
tas›nda bulunan Hazar böl-
gesindeki kontrolünü kade-
meli olarak güçlendirmeyi
amaç edindi¤i gözlemlen-
mektedir. Washington’un
ayn› zamanda NATO bayra¤›
alt›nda Karadeniz-Hazar
Denizi-‹ran Körfezi üçgenini
yak›n takip alt›nda tutarak
bölgede demokrasi ve libe-
ral pazar ekonomisine geçi-
fli sa¤layacak aç›l›mlara ifl-
lerlik kazand›rabilecek 25
y›ll›k projeleri de yürürlü¤e
koymaya çal›flt›¤› söylene-
bilir.
Geliflmeleri ihtiyatla ve dik-
katle takip eden Rusya ise,
NATO’nun genifllemesine
müsaade etmeyece¤i yo-
lundaki kararl› tutumunu,
‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra ilk kez silah kulland›-
¤› 2008 y›l›ndaki Gürcistan
müdahalesi ile ortaya koy-
mufltur. Bu geliflme, çat›fl-
man›n, Ermenistan, Azer-
baycan ve Karadeniz co¤-
rafyas›nda Ukrayna ve Mol-
dova topraklar›na s›çraya-
bilece¤i sinyalini verirken
diplomatik ve askeri çevre-
ler, yeni çözüm aray›fllar›n›
h›zland›rm›fllard›r.
‹flte tam bu noktada, Türki-
ye ve Ermenistan iliflkile-
rinde yeni aç›l›mlar için ata-
¤a geçilmesinin bir tesadüf
olmad›¤› söylenebilir. ''Dip-
lomatik ‹liflkilerin Tesisi
Protokolü'' ile ''‹kili ‹liflkile-
rin Gelifltirilmesi Protoko-

lü”ne dair parlamentolar›n-
da siyasi istiflareleri bafllat-
ma hususunda mutabakata
varan Türkiye ve Ermenis-
tan’›n, belirlenen takvime
göre 1 Kas›m 2009 tarihin-
den itibaren karfl›l›kl› tem-
silciler göndermeleri öngö-
rülmektedir. Bu paralelde
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu da, 1993
y›l›ndan bu yana kapal› olan
Ermenistan s›n›r›n›n yeni
y›la do¤ru aç›labilece¤ini
ifade etmifltir.

Rusya’ya Ra¤men
Kafkasya’da 
Güç Dengeleri 
De¤iflebilir mi?
Ermenistan, ABD ile gele-
neksel ba¤›n› güçlendirirken
di¤er yanda da NATO içinde
bir ortakl›ktan ve AB bünye-
sinde Fransa ile yak›n siyasal
ve ekonomik ticari iliflkiler-
den istifade etmeye çal›fl-
maktad›r. Erivan, Moskova
ile zorunlu askeri ve stratejik
ortakl›¤›n› sürdürürken Çin
ve ‹ran ile de ticari yak›nl›¤›n›

korumaktad›r. Böylece, Er-
meni diasporas›n›n siyasal,
ekonomik ve ideolojik boyut-
lu deste¤ini arkas›na alan
Ermenistan, çok tarafl› bir
diplomasi modeli sürdürme-
ye devam etmektedir. Azer-
baycan ise Aliyev'in tutumu
nedeniyle Rusya ve ABD ara-
s›nda dengeli davran›rken
Gürcistan ise ABD'den yana
tav›r koymufltur.
Özellikle 11 Eylül sonras›nda
terörle mücadele gerekçe-
siyle Beyaz Saray’›n Orta As-
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Türkiye-Ermenistan 
‹liflkilerinin Normalleflmesi
ve Hassas Dengeler

Tarihte Rusya, ‹ran, ‹ngiltere ve Türkiye aras›ndaki 

güç mücadelesinin merkezi olan Kafkasya, ‹kinci Dünya

Savafl›’nda Almanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birli¤i (SSCB) aras›nda yo¤un bir rekabete sahne olmufltur. 

So¤uk Savafl’ta SSCB’nin mutlak kontrolü alt›nda kalan

bölge, 21’inci yüzy›lda yeni geliflmelere de sahne olmaya

devam etmektedir.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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ya ve Afganistan’da bölgesel
varl›¤›n› güçlendirme yolun-
daki çabalar›n›n artt›¤› göz-
lemlenmektedir. Benzeri fle-
kilde, Rusya’ya olan gaz ve
petrol ba¤›ml›l›¤›, alternatif
enerji koridorlar› içinde s›k›-
flan Avrupa Birli¤i (AB)’nin de
at›l›mlar›n› bölgeye yönlen-
dirmektedir.
Rusya, ABD, AB ve Türkiye;
Da¤l›k Karaba¤ sorununun
çözümünde farkl› paramet-
reler ile belli bir yak›nlaflma
iradesi sergilemektedirler.
Esasen, meselenin çözüme
ulaflarak iflgalin kalkmas›
halinde, bölgesel kalk›nmay›
sa¤layacak çok say›da enerji
boru hatt› projesi k›sa sürede
iflsizlik sorununa önemli kat-
k›lar sa¤layabilecek kapasi-
teye sahiptir. Bu noktada, 6
s›n›r ülkesi Gürcistan, Erme-
nistan, Azerbaycan, Türkiye,
‹ran ve Rusya’n›n ifl birli¤inin
bölge bar›fl› ve ekonomik kal-
k›nmas›na olumlu katk›lar
sa¤layabilmesinin de müm-
kün oldu¤u söylenebilir.

Türkiye Ermenistan
‹liflkilerinde 
Engeller Afl›labilir mi?
SSCB’nin tasfiyesinden son-
ra 1990’da ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflan Ermenistan, do¤u
s›n›rlar›m›zdaki yeni komflu-
muz olmufltur. Ancak, Erme-
nistan iki ülke aras›ndaki s›-
n›r› belirleyen 1921 Kars Ant-
laflmas›’n›n gere¤i olan hu-
kuki yükümlülüklerinin hala
geçerli oldu¤unu göz ard› et-
mektedir. Erivan, bu suretle
Türkiye’nin s›n›rlar›n›n ge-
çerlili¤ini tart›flmaya açmay›
planlamaktad›r.
Bu tespit ›fl›¤›nda soruna da-
ha yak›ndan bak›ld›¤›nda, Er-
menistan Parlamentosu’nun
23 A¤ustos 1990’da kabul et-
ti¤i Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nin
11. maddesinde, Türkiye’nin
Do¤u Anadolu Bölgesi için
“Bat› Ermenistan” ifadesine
yer verilmifltir. Erivan taraf›
ayn› zamanda sözde “Ermeni
Soyk›r›m›”n›n uluslararas›
alanda tan›nmas› çabalar›n›
bir d›fl politika stratejisi ola-

rak küresel düzleme tafl›-
m›flt›r. Nedeni bilinmese da-
hi Ermenistan Anayasas›’n›n
13. maddesinin 2. paragra-
f›nda, Devlet Armas›’nda A¤-
r› Da¤›’n›n da bulundu¤u ka-
y›tl›d›r. Ermenistan, çeflitli
dönemlerde ortaya att›¤›,
Türkiye ile Ermenistan ara-
s›ndaki s›n›r› belirleyen 1920
tarihli Gümrü ve 1921 tarihli
Kars antlaflmalar›n›n yürür-
lükte olmad›¤›n› iddia et-
mektedir.
Oysa 16 Aral›k 1991 tarihin-
de Ermenistan’›n ba¤›ms›z-
l›¤›n› tan›yan Türkiye, ba-
¤›ms›zl›¤›n›n ard›ndan ciddi
ekonomik güçlüklerle kar-
fl›laflan Ermenistan’a insanî
yard›mda bulunmufl ve ayr›-
ca topraklar› üzerinden Er-
menistan’a insanî yard›m
malzemesi gönderilmesine
imkân tan›m›flt›r. Ermenis-
tan, Türkiye taraf›ndan, 25
Haziran 1992’de kurulan
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli-

¤i Örgütü’ne kurucu üye
olarak davet edilmifl ancak,
Ermenistan’›n ›srarla sür-
dürdü¤ü uzlaflmadan uzak
siyasi tutumu nedeniyle,
Türkiye’nin Ermenistan ile
diplomatik iliflki kurmas›
mümkün olamam›flt›r. Son
olarak Ermenistan’›n Da¤l›k
Karaba¤ topraklar›n› iflgali
üzerine Türkiye, Ermenis-
tan s›n›r›n› tek tarafl› olarak
1993 y›l›nda kapatm›flt›r.
Peki gerek uluslararas› hu-
kuk kurallar›na gerekse
antlaflmalar hukukuna ve
s›n›rlar› düzenleyen Viyana
Sözleflmeleri’ne ayk›r› bu
tutum resmi olarak nas›l

aç›klanmaktad›r? Bu konu-
da 6 Nisan 1993’te dönemin
Ermenistan Savunma Ba-
kan Vekili Vazgen Manuk-
yan’›n, TASS haber ajans›na
yapt›¤› aç›klamada, Erivan
yönetiminin, s›n›rlar›n de-
¤iflmezli¤i ilkesini kabul et-
medi¤ini, bu ilkenin iki dün-
ya savafl› sonucunda olufl-
mufl Avrupa s›n›rlar› için
geçerli oldu¤unu iddia et-
mifltir. Manukyan’›n “eski
Sovyet cumhuriyetlerinin
rastgele kalem darbeleriyle
çizilmifl olan s›n›rlar›n›n ise
ayn› ilkeler çerçevesinde ta-
n›namayaca¤›n›” iddia et-
mesi, Türk yetkililer taraf›n-
dan, Ermenistan yönetimi-
nin “Büyük Ermenistan” ha-
yalinin peflinde oldu¤unun
göstergesi olarak kabul
edilmifltir. Türkiye, bu tes-
pitlere ra¤men iyi komfluluk
iliflkileri kurulmas› maksad›
ile 1995’te ‹stanbul-Erivan
aras›nda uçak seferlerine

imkân veren H-50 hava ko-
ridorunun aç›lmas›na izin
vermifltir.
Bunlara ra¤men, Erivan’›n
gerek Yukar› Karaba¤ soru-
nunun çözümü için sergiledi-
¤i gerekse Türkiye ile olan
problemlerin çözümünde
sergiledi¤i sert tutumunda
›srar etmesi halinde, Rus-
ya’ya ba¤›ml›l›¤›n›n artmas›,
bölgesel ifl birli¤i mekaniz-
malar›n›n d›fl›nda kalarak
yaln›zlaflmas›, ekonomik ola-
rak d›fl yard›mlara muhtaç
yaflayarak ba¤›ms›z d›fl poli-
tika ve ekonomik zenginlefl-
me seçeneklerinden mah-
rum kalmas› çok olas›d›r.

Protokoller 
Ne Diyor?
Söz konusu protokoller dik-
katle incelendi¤inde, taraf-
lar›n, ortak s›n›r›n aç›lmas›-
n› ve resmen diplomatik ilifl-
ki kurmaya karar verdikleri
söylenebilir. Protokollerde,
karfl›l›kl› güveni sa¤lamak
için Ermeni taraf›n›n "Büyük
Felaket" olarak adland›rd›¤›
1915'le ilgili ortak tarihsel
çal›flmalar yap›lmas›, bilim,
e¤itim, kültür alanlar›nda ifl
birli¤i, ö¤renci ve uzman de-
¤iflimi, ticaret, turizm, eko-
nomi ve çevre alanlar›nda ifl
birli¤i yap›lmas› da yer al-
m›flt›r. Di¤er yandan, her iki
ülke, aralar›ndaki ifl birli¤i
sürecini tesis etmek maksa-
d› ile d›fliflleri bakanl›klar›
düzeyinde bir hükümetler
aras› komisyon ve buna ba¤-
l› çal›flacak alt komisyonlar
kurulmas›na karar vermifl-
tir. Parafe edilen mevcut
protokolün yaz›m tekni¤i d›-
fl›nda, taraflar›n izleyecekle-
ri diplomatik yol haritas›nda,
ad›m ad›m çözülebilecek
küçük sorunlardan, asli an-
laflmazl›k konular›na giden
kademeli bir yol haritas›
tekni¤inin takip edildi¤i söy-
lenebilir.
Anlaflmazl›k konusunun te-
melleri aras›nda yer alan
sözde soyk›r›m iddialar› kar-
fl›s›nda Türkiye, tarihsel bir
problemin, tarih uzmanlar›
taraf›ndan incelenerek, me-
selenin ayd›nl›¤a kavufltu-
rulmas› yolunda bir tutum
sergilemektedir. Ermenis-
tan’›n uzun y›llard›r elinde
koz olarak tutu¤u ve ulusla-
raras› hukuk aç›s›ndan Tür-
kiye’yi itham etti¤i mesele-
nin çözüme kavuflmas› ha-
linde, k›smen zemin kayb›na
u¤rayabilece¤i söylenebilir.
Ankara, itham edilen suçu,
kabul etmemekle birlikte,
tarafs›z bir inceleme komis-
yonu ile belgelere dayal›
olarak ortaya konmas›n› ve
e¤er böyle bir suç ifllendi
ise, bu iddialar›n kesin bel-
gelere dayal› olarak ispat›n›
talep etmektedir.
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Tarih komisyonun önündeki
en önemli engel, iç politika
ve Ermeni diasporas›n›n bas-
k›s› ile, Erivan taraf›n›n ma-
sada, ”tarihi tart›flman›n bir
yarar› yok” itiraz›n›n ortaya
konabilmesidir. Bu itibarla,
komisyon tarih mücadelesi
aç›s›ndan, diplomatik veya
psikolojik olarak Türk kamu-
oyunun beklentilerine cevap
veremeyebilir. Erivan bu me-
tinleri bundan sonraki müza-
kere etab›nda asgari pazarl›k
çizgisi olarak kabul edip yeni
ödünler aramaya giriflebilir.
Bat› da ilk baflta Ankara’n›n,
uzlaflmac› ve cesur tav›rlar›
nedeniyle s›rt›n› s›vazlad›k-
tan bir süre sonra - ki bu sü-
re flafl›rt›c› derece de k›sa
olabilir- “sen bunlar› kabul
edebiliyorsun, ama onlar ka-
bul edemiyor, demek ki ödün
vermesi gereken sensin”
söylemine girebilir. Protokol
önce veya sadece Türkiye ta-
raf›ndan bekletilse veya red-
dedilse bile çok muhtemelen
metin yine ikili iliflkilerin
standart referans metni ola-
rak görülmeye devam edile-
cek ve hatta Türkiye “m›z›k-
ç›l›k” yapt›¤› için “ö¤retici ce-
zaland›r›lmalar”a maruz ka-
labilecektir. 
Nitekim, ABD’nin eski Anka-
ra Büyükelçisi ve eski D›flifl-
leri Bakan Yard›mc›s› Marc
Grossman’›n, Washington’un
geliflmeler hakk›ndaki mem-
nuniyetini ifade etmekle bir-
likte, “baz› kimselerin sözde
soyk›r›m iddialar› hakk›nda
asla taviz vermeyece¤ini, do-
lay›s›yla iki ülke aras›nda

iliflki kurulmas›n›n “sözde
soyk›r›m›n tan›nmas›” için
yap›lan siyasi giriflimlere
nokta koymayaca¤›n› düflün-
dü¤ünü” ifade etmesi, önü-
müzdeki yolun oldukça uzun
ve y›prat›c› engeller ile dolu
oldu¤unu haber veriyor.

Olas› Geliflmeler
Türkiye-Ermenistan iliflkile-
rinin normallefltirilmesi, yu-
kar›da izah edildi¤i üzere ye-
ni bir sürece girmifltir. Bu
noktada kum saatinde iflle-
yen zaman faktörü Türki-
ye’nin lehinedir. Ermenis-
tan’›n 2008 Gürcistan Savafl›
sonras›nda akaryak›t ve lo-
jistik aç›dan büyük s›k›nt›ya
düflmesi, Türkiye ile müza-
kere sürecinde etkili bir un-
sur olmufltur. Gerek ABD D›-
fliflleri Bakan› Hillary Clinton
gerekse Baflkan Obama’n›n
yaklafl›mlar› taraflar üzerin-
de olumlu etkide bulunmufl-
tur. Türkiye, Erivan’›n bilinen
politikalar›ndaki ›srarc› yak-
lafl›mlar›n›n afl›lmas› mak-
sad› ile, Ermenistan devleti
ile diaspora ikilemini ayr› de-
¤erlendirmenin yararl› ola-
ca¤›n› dikkate alan yeni bir
siyasal anlay›flla hareket et-
mektedir. Öte yandan,
AB’nin Nabucco Projesi kap-
sam›nda Azerbaycan ve
Türkmenistan gaz›n›n Gür-
cistan ve Ermenistan top-
raklar›ndan geçen çift boru
hatt› politikas›n› ortaya at-
mas›, ABD enerji flirketleri
taraf›ndan da destek gör-
mektedir. Ticari anlamda, s›-
n›r kap›s›n›n aç›lmas› Türki-

ye için 250 milyon dolar gibi
düflük bir hacim tafl›mas›na
ra¤men, bu konuda as›l
avantaja sahip olacak olan
flüphesiz ki Ermenistan ta-
raf› olacakt›r. Erivan, Kara-
deniz limanlar›na bu suretle
ulaflarak, Avrupa’ya ihracat
yapabilecektir. Türkiye ise,
Azerbaycan ve di¤er Türk
cumhuriyetlerine demiryolu
ile daha k›sa bir ulafl›m hatt›
elde edebilir.
Buna ra¤men, meseleye re-
el politika aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda, iki ülkenin parlamen-
tolar›ndaki siyasal muhale-
fetin ve baz› gruplar›n sert
tepkileri ile karfl›laflmalar›
kaç›n›lmaz olarak görül-
mektedir.
Ayr›ca, Rusya’n›n Erivan ve
Bakü üzerindeki kontrolünü
kaybetmek istemeyece¤inin
alt› mutlaka çizilmelidir.
Rusya, bölgede NATO ve
ABD askerini istemedi¤ini
savafl yolu ile göstermifltir.
Kremlin’in üçüncü istemedi-
¤i ise, Bat›l› petrol flirketleri-
nin boru hatlar›d›r. Nitekim
Azerbaycan-Türkmenistan-
Kazakistan ile Baflbakan Pu-
tin’in imzalad›¤› enerji ant-
laflmalar›, pazarl›¤›n çok zor
geçece¤inin iflaretleri olarak
alg›lanabilir. Bu geliflmelere
ra¤men, gerek Cumhurbafl-
kan› Gül’ün Moskova, gerek-
se Baflbakan Putin’in Ankara
ziyaretlerinde Rusya, Erme-
nistan-Türkiye yak›nlaflma-
s›n› engelleyici bir tutum
sergilememifltir. Ancak,
Rusya’n›n son k›rm›z› çizgisi,
Ermenistan ve Gürcistan’›n
NATO’ya girmemeleri, Azer-
baycan’›n ABD askeri gücü-
ne yard›m amaçl› olarak
‹ran’a karfl› olas› bir müda-
hale maksad› ile üslerini aç-
mamas›d›r.
Nihai sonuç olarak, Türkiye
Ermenistan ilifllilerinde zor-
lu bir viraja girilmifltir. Da¤-
lar› yüksek Kafkaslar treni-
nin, oldukça fazla ve karma-
fl›k diplomatik ve siyasal en-
gebeyi aflmas› gerekti¤i flim-
diden söylenebilir.
Bu projede Türkiye için en

büyük risk, Azerbaycan’›n
kaybedilmesidir. Azerbay-
can’› kaybetmek, Türkiye için
d›fl politikada tamiri müm-
kün olmayacak bir tarihsel
hata olabilir ve Rusya’n›n efl
zamanl› olarak Erivan, Bakü,
Tiflis üçgenindeki askeri ve
siyasal kontrolünü güçlü k›-
lar. Bu durum, Ermenistan-
Azerbaycan savafl›na yol
açabilir. Bu noktada, Türki-
ye’nin bu çok hassas müza-
kere sürecinde “tek millet,
iki devlet” yaklafl›m›n›n ge-
rekli k›ld›¤› yak›n diyalog sü-
recini (iletiflim, dan›flma,
planlama, koordinasyon ve
karar alma mekanizmalar›
tesisi vb. ) sürdürmesi, her
iki ülkenin hayati ç›karlar›na
ve müflterek politik hedefle-
rine uygun bir hareket tarz›
olarak düflünülmelidir. Buna
mukabil, Baflbakan Erdo-
¤an’›n gerek Azerbaycan
parlamentosunda gerekse
Türkiye ve dünya kamuoyuna
yapt›¤› aç›klamalarda, “Da¤-
l›k Karaba¤ sorunu çözül-
meden s›n›r kap›lar›n›n aç›-
lamayaca¤›”n›n alt›n› çizme-
si, diplomatik ve hukuki aç›-
dan çok önemli bir sigorta ve
garantidir. Bu nedenle An-
kara’n›n yo¤urdu üfleyerek
yemesi sürpriz olmayacak-
t›r. Evet, nihai anlamda pro-
tokolün onaylanmas› Erme-
nistan’›n sözde soyk›r›m id-
dialar› ve s›n›rlar›m›z›n hu-
kuki statüsü hakk›nda bili-
nen yaklafl›mlar›nda fazla
iyimser de¤ifliklikler getir-
meyecektir. Ancak, unutma-
mak gerekir ki, birlikte yüz-
y›llarca yaflad›¤›m›z Ermeni
halk›na, Türkiye A¤r› Da-
¤›’n›n eteklerinden dostluk
ve iyi komfluluk elini bir kez
daha uzatmaktad›r. Tarih, bu
f›rsat› de¤erlendiren tarafla-
ra bar›fl ve kardeflli¤i hediye
etmeye haz›rd›r. Diplomasi
sanat›, savafl›n önündeki en
büyük engeldir. Taraflar›n
bölgede zenginlik, demokra-
si, istikrar ve refah› elde et-
mek amac› ile ortak güven-
lerini tazelemeleri için güzel
bir flans getirmifltir.
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