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Seul’de HAVELSAN Fark›
Kore Cumhuriyeti’nin baflkenti Seul’de 20-25 Ekim tarihleri aras›nda bu y›l 7’ncisi düzenlenen

Uluslararas› Seul Havac›l›k ve Savunma fuar› ülkemizi yak›ndan ilgilendiren geliflmelere de sahne oldu.

Geçti¤imiz say›da savunma sanayimiz ad›na yaflatt›¤› ilklerle öne ç›kt›¤›na de¤indi¤imiz HAVELSAN,

yaklafl›k 30 ülkeden 300 civar›nda firman›n kat›ld›¤› fuarda, Türk bayra¤›n› dalgaland›ran tek kat›l›mc›

olarak dikkat çekti.

F-15K, T-50 ve A-380 gibi platformlar›n gösteri uçufllar›yla renk katt›¤› fuarda HAVELSAN, stand›nda;

Kore’de kuraca¤› Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahas› (EHTES) projesinin yan› s›ra komuta kontrol

çözümleri, simülasyon ve e¤itim sistemleri, askeri bilgi sistemi yaz›l›mlar›n› ve GENES‹S baflta olmak

üzere deniz savafl sistemlerine iliflkin çözüm ve kabiliyetlerini sergiledi. Ald›¤›m›z bilgilere göre,

fuarda ziyaretçilerin ilgi odaklar›ndan biri olmay› baflaran HAVELSAN, askeri delegasyonlar›n da 

ak›n›na u¤rad›. Fuar süresince Kore’deki yerel firmalarla da çeflitli konularda görüflmeler yapan

HAVELSAN, güçlü yerel stratejik partnerlerle bu ülkede büyümeyi planl›yor. Hat›rlayaca¤›n›z üzere 

bu yönde at›lan ad›mlardan biri de IDEF 2009 s›ras›nda Korea Aerospace Industries (KAI) firmas› ile 

KT-1 uçaklar›n›n simülatörlerine yönelik imzalanan mutabakat muht›ras› olmufltu.

Kore Hava Kuvvetleri için üretip Busan’daki Gimhae Hava Üssü’ne kurdu¤u CN-235 tam uçufl

simülatörü 3 y›ld›r baflar›yla hizmet veren HAVELSAN, Kore baflta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde

son derece aktif. HAVELSAN’›n ayr›ca Seul’de de bir bölge ofisi bulunuyor.

Kore Cumhuriyeti ile son derece yak›n iliflkiler tesis eden HAVELSAN, iliflkilerini sürekli gelifltirmeyi de

ihmal etmiyor. Bu y›l›n ilk yar›s›nda, yine Kore Hava Kuvvetleri için bir Elektronik Harp Test ve E¤itim

Sahas› kurulmas›na yönelik olarak Kore’nin savunma tedarikinden sorumlu kurumu DAPA ile yapt›¤›

anlaflmayla HAVELSAN, bu ülkedeki konumunu daha da güçlendirmifl durumda.

Türk Heyeti de Kore’deydi
Asya-Pasifik bölgesinin en önemli havac›l›k ve savunma etkinliklerinden biri olan fuar, 19-23 Ekim 

tarihleri aras›nda Kore Cumhuriyeti’ne 5 günlük resmi bir çal›flma ziyareti gerçeklefltiren Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n baflkanl›¤›ndaki Türk heyeti taraf›ndan da ziyaret edildi.

Bayar, DAPA taraf›ndan düzenlenen Uluslararas› Savunma Tedariki Sempozyumu’ndaki “Turkish

Defense Procurement Reform Changes and Results” bafll›kl› aç›l›fl konuflmas›nda, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤›’n›n savunma tedarik süreçlerine iliflkin bilgi verdi¤i gibi savunma sanayimiz ve 

ürünlerimize iliflkin genel bir bilgilendirme de yapt›.

Edindi¤imiz bilgilere göre çal›flma ziyareti kapsam›nda, Kore Cumhuriyeti Savunma Bakan› 

Kim Tae-young ve DAPA Baflkan› Byun Moo Keun ile görüflen Türk heyeti, sempozyuma kat›lan

Endonezya, Malezya ve ‹ngiltere’nin son kullan›c› ve tedarik makamlar› ile de ikili temaslarda 

bulunarak savunma sanayisi alan›nda ifl birli¤i olas›l›klar›n› ve yürütülmekte olan faaliyetleri

de¤erlendirdi. Kore’nin Hyundai ROTEM, KAI, HANJIN, Samsung-Techwin, IGGY, Huneed Technologies

ve Hanwa gibi savunma firmalar›yla da görüflmeler yapan Türk heyeti ayr›ca, Dokdo s›n›f› LHD gemisini

de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Murad Bayar baflkanl›¤›ndaki Türk heyeti, Kore’de, 

Türk Hava Kuvvetleri’nin temel e¤itim uça¤› ihtiyac› kapsam›nda seçilen KT-1T uçaklar›ndan ilkinin

tan›t›m› için düzenlenen törene de kat›ld›.

Keflif uçaklar›n› ele alaca¤›m›z ve ayn› zamanda 50’nci say›m›z› geride b›rakaca¤›m›z Aral›k ay›nda, 

sektörden yeni geliflmelerle tekrar 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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Nedir yaflan›lanlar?
Bu yaflan›lanlar 
içindeki “komplo 

teorilerinin” temelinde 
neler yatmaktad›r?
Bafla dönelim...
“Komplo teorileri” insanl›¤›n
çok özel bir döneminde öne
ç›kan kavramlar bütünüdür.
‹kinci Dünya Savafl›
sonras›nda, Berlin’i iflgal
etmifl olan dört ülkenin
askerlerinin, “Check Point
Charlie”deki o ola¤anüstü
karfl›laflmalar›...
‹ngiliz-Frans›z-Amerikan
askerleriyle Sovyet 
askerlerinin tanklar›yla 
karfl› karfl›ya geldikleri o
an... Taraflar “s›cak 
çat›flma” yerine dengeli 
bir çekiflmeyi tercih edince,
ad›na “So¤uk Savafl”
denilen, esas olarak 
istihbarat servislerinin 
ön planda oldu¤u, 
askerlerin dünyan›n
“k›rsal ülkelerinde” 
zaman zaman karfl› 
karfl›ya geldikleri büyük
mücadele y›llar›...
Amerikan-Sovyet ikileminde
ortadan ikiye bölünmüfl bir
dünyada, üstelik bir de 
istihbaratç›lar›n James 
Bond filmlerine tafl ç›kartan
çekiflmeleri eklenince,
“komplo teorileri” birer
gerçe¤e dönüfl olana¤› da
yakalam›flt›r kuflkusuz...
So¤uk Savafl y›llar›nda iki
kutbun içinde yer alan
baflkentler, ana politikalar›n›
merkezdeki baflkentlerin

stratejilerine göre 
belirlemifllerdir. Türkiye
dahil, Bat› ittifak› içinde 
yer alanlar Washington,
Varflova Pakt› içinde yer
alanlar ve pek çok
Ba¤lant›s›z Bloku ülkesi
Moskova’ya göre... 
O günün flartlar› budur.
Dolay›s›yla, bir ülkenin 
d›fl politika tercihlerinde
yaflan›lan geliflmeler ile
“merkez baflkentteki” 
tercihler aras›nda önemli
iliflkiler vard›r. “Bloklaflma”
dedi¤imiz kavram, ulusal
ba¤›ms›zl›¤› karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤a çeviren ve bu
arada bazen, o ülkenin 
yönetimlerinin pek de
hofllanmad›klar› baz›
gerçekleri yaflamalar›na
neden olan gerçeklerdir.
So¤uk Savafl y›llar›nda
Türkiye bir “cephe” 
ülkesidir. Bunun di¤er
anlat›m›, “Bat›’n›n kenar

ülkesi olma” durumudur.
Kabul edelim, pek hofl bir
kavramdan söz etmiyoruz.
Zaten, Türkiye, 46 y›l 
boyunca yaflan›lan ve
“nükleer dehflet dengesi” 
ile istikrar›n yakalanabildi¤i
o belal› y›llarda bu 
konumunun zorluklar›n› da
yaflam›flt›r.
“Bela”n›n geldi¤i ilk kez
1962 Küba Krizi’nde
görülmüfltür. Bir anda,
Amerikan-Sovyet pazarl›k
masas›na topraklar›ndaki
orta menzilli Amerikan 
nükleer füzeleri ile konulan
bir ülkedir Türkiye... 
So¤uk Savafl’›n karfl›l›kl›
olarak “iç istikrars›zl›k 
ç›karmaya” yöneldi¤i 
1970’li y›llarda iç savafl›n
nefesini,  özellikle ‹ran’daki
Humeyni Devrimi ile
Afganistan’daki Sovyet
iflgalinin gerçekleflti¤i
1979’dan, Berlin Duvar›’n›n

y›k›ld›¤› 1989 y›l›na kadar
çok büyük krizler yaflam›fl
bir ülke...
Bütün bu süreç içinde
Türkiye’nin “kararl›” oldu¤u
tek nokta, Bat› kanad›ndaki
yerini korumakt›r... 
‹ç çalkant›lar, ekonomik 
krizler, yüksek enflasyon
bask›lar› ve darbelerle 
geçen y›llar...
“Cephe ülkesi” Türkiye’nin 
o dönemdeki yap›lanmas›, 
o günün flartlar›na uygun 
bir yap›lanmad›r.
Ekonomisi zay›f ve k›r›lgan...
Sivil siyaset kurumlar› c›l›z...
Demokrasi gelene¤i s›¤...
‹nsan haklar› raporu
karanl›k...
Sosyal yap›s› fukaral›¤a 
oturmufl...
Siyaset geleneklerinin
içinde “seçilmemifl
bürokrasi”nin a¤›rl›¤› 
yüksek...
Bütün bu tablo karfl›s›nda
durumu zaman zaman 
kurtarmak için “ordusu
müdahil” bir ortam...
Belki Türkiye, So¤uk Savafl
y›llar›n›n çalkant›lar›ndan
çok büyük savafl darbeleri
yemeden, hatta, “galip
taraf›n bir üyesi” olarak
ç›km›flt›r ama, o y›llar
süresince bu ülkeye
yerleflen siyasi geleneklerin
verdi¤i zarar çok yüksektir.
Türkiye’nin 1980’lerin 
ortalar›ndan bugüne 
uzanan tarihinin ana 
talihsizli¤i ise, “So¤uk Savafl
kurumsallaflmalar›n› tasfiye
edemeden” ve “o dönemin
al›flkanl›klar›ndan
s›yr›lamadan” etnik bir terör
dalgas›yla karfl›laflm›fl
olmas›d›r. Ülkenin
merkezine dönük bu etnik
sald›r› ne yaz›k ki, bir 
“uluslararas› plan›n” 
sonucudur. Dünya sistemi,
Ankara’y› kontrol alt›nda 
tutman›n yolunu, ad›na 
PKK denilen bir yap›lanmay›
kurup, büyüterek
sald›rtmadan geçti¤ine
inanm›flt›r.
Nitekim bu örgütün halen
‹mral›’da yaflam›n› sürdüren

Asl›nda, yaflan›lan dönemin labirentlerinde yatan 
gizli flifrelere ulaflamaman›n s›k›nt›lar› yaflan›yor.
Medyan›n bir dönem çok öne ç›kartt›¤› “sit-com” 
modelinin ciddi habercilikten uzak bir yap›lanmay›
oturtmufl olmas›, “analizlerde yaflan›lan cehaletin” de
öne ç›kmas›na neden oluyor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Türkiye 
Rahats›z Edecek!
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elebafl›s›n›n mahkeme
süresince söylediklerinin
dökümü de PKK terör
örgütünün Türkiye’ye karfl›
büyük bir uluslararas› sald›r›
gücü oldu¤unu ortaya 
koymaktad›r. Elebafl›n›n,
bütün dünyan›n gözleri
önünde y›llarca bir komflu
ülkenin, Suriye’nin
baflkentinden bu sald›r›y›
yönetmesi, dünyan›n tüm
istihbarat örgütlerinin 
cirit att›¤› Lübnan’›n 
Bekaa Vadisi’nde üslenmesi,
askeri lojistik ve donan›m
aç›s›ndan bir terör
örgütünün çok ötesinde 
bir yap› göstermesi, 
hatta elebafl›n›n fiam’dan
ç›kar›ld›ktan sonra dünyada
izledi¤i trafik ve nihayetinde
bir baflka komflu ülke
Yunanistan’›n Nairobi’deki
büyükelçili¤inde ele 
geçirilmesi bunun en 
net kan›tlar›d›r.
Türkler, zaten, PKK’n›n bu
özel karakterini erken fark
etmifl, ülke 30 y›la varan ve
çok kay›plar verdiren kanl›
bir terör sald›r›s›yla
bo¤uflurken bile sokaktaki
insan bir Türk-Kürt 
gerginli¤ine dönüflecek
ad›mlardan itina ile uzak
durmufltur.
PKK bugün de Türkiye ile
belli konularda pazarl›k
masas›na oturmaya çal›flan
d›fl unsurlar›n bir mafla
örgütü konumunu
sürdürmektedir. Ama, 
bütün geliflmeler, 
Türkiye aç›s›ndan “So¤uk
Savafl y›llar›”n›n gerçekten
sona ermekte oldu¤unu
göstermektedir.
Türkiye, yaflan›lan son
dönemde, komflular›yla 
“s›f›r sorun” politikas›na,
tamam› Ankara’da 
oluflturulan bir plan
çerçevesinde varm›flt›r.
Çünkü Türkiye, özellikle
So¤uk Savafl sonras›nda
komflular›yla yaflad›¤› tüm
sorunlar›n, Washington 
gibi, emperyal baflkentler
aç›s›ndan son derece önemli
bir “sömürü” arac› oldu¤unu

görmüfltür.
“Çevresinden korkan” 
veya “bölgesel 
geliflmelerden endifle 
duyan” bir Türkiye’nin, t›pk›,
So¤uk Savafl y›llar›nda
oldu¤u gibi, s›rt›n› dayayacak
güçlü bir baflkente ihtiyaç
duyaca¤› düflüncesi
do¤rudur. Nitekim
Türkiye’nin, son 25 y›lda,
Yunanistan, Suriye, Irak 
ve Ermenistan ile yaflad›¤›
s›k›nt›l› iliflkilerden en 
çok kim veya kimlerin 
yararland›¤›n› görmek
mümkündür.
Türk-Yunan iliflkilerinin
düzelmesi, Ankara’n›n
Avrupa Birli¤i’ne tam
üyeli¤ine karfl› ç›kan “esas
baflkentin” Atina de¤il, 
Paris ve Berlin oldu¤unu 
göstermifltir. Art›k Fransa 
ve Almanya’n›n arkas›na
s›¤›nacaklar› bir Yunanistan
yoktur.
Türkiye-Ermenistan 
gerginli¤i, Kafkasya’da
Rusya ve ‹ran’›n adeta at
koflturmas›na neden 
olmakta, Türkiye’nin
bölgedeki elini kolunu
ba¤layan nitelik
tafl›maktad›r. Türkiye,
Erivan’a elini uzatarak esas
anlamda Rusya’n›n ve ‹ran’›n
bölgedeki parmaklar›n›
kesmektedir.
Ayn› flekilde, Türkiye’nin 
iki önemli Arap komflusu,
Suriye ve Irak ile yaflam›fl
oldu¤u savafl tehdidi yaratan
gerginliklerin de bölgede
sadece Amerikan-‹ngiliz-
‹srail ittifak›na yarad›¤›, 
bölgenin dev bir ülkesi
olarak Türkiye’nin Orta Do¤u
politikalar›nda adeta
“kuflat›ld›¤›” görülmüfltür.
Bir yanda tezgâhlanan 
terör sald›r›s›, di¤er yanda
komflular ile sürekli kriz
üreten bir dünya 
yap›lanmas›... Bu tablo,
Türkiye’nin So¤uk Savafl
sonras› kay›p y›llar›n›n da
ana etkenleridir.
fiimdi yaflan›lanlar, 
“normalleflme” sürecidir...
...Ve bu durumdan, tabii ki,

hiç memnun olmayanlar
vard›r.
E¤er hala akl›m›z, So¤uk
Savafl y›llar›n›n “komplo 
teorileri”ne göre çal›fl›yorsa,
burada ülkemize dönük
komployu bozan bir-kaç
unsurdan söz etmemiz
gerekir.

1Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
arkas›nda uluslararas›

destek olan bir terör 
hareketine karfl› gösterdi¤i
ola¤anüstü baflar›. 
Belli ki, bu durum, ülke
nüfusunun bir bölümünü
“terör baflar›s›yla”
hareketlendirmeye 
çal›flan d›fl plan›n ortadan
kalkmas›na neden olmufltur.

2Türk ekonomisinin 2001
krizinden sonra yaflad›¤›

yeniden yap›lanma sürecini
çok iyi tamamlamas› ve
ülkenin art›k k›r›lgan bir
ekonomik yap›lanmadan
uzaklaflmas›.

3Ankara’n›n büyük bir
kararl›l›kla “komflular 

ile s›f›r sorun” politikas›n› 
ve “bölgesel-ba¤lant›s›z 
d›fl politika” stratejisini
uygulamaya koymas›.
Bu geliflmenin en güzel
örne¤i, geçti¤imiz günlerde,
ABD’nin K›br›s özel 
temsilcisine “Türkiye’ye
bask› yap›n” diyen Rum 
liderin, “Türkiye’ye art›k
eskisi gibi bask› yapamay›z,
onlar bu bölgenin en güçlü
oyuncusu oldular” yan›t›n›
almas›d›r.
Demek, “eskiye dair 
kriterlerin” yerini “yeni
kriterlerin” ald›¤› bir 
dönemden geçiyoruz.
So¤uk Savafl y›llar›n›n
“Bat›l› Türkiye” format›, 
esas olarak iki ana zemine
oturuyordu: Birincisi,
Türkiye’nin bir NATO üyesi
olmas›, ikincisi, bölgesel
politikalar›nda ‹srail ile
kurdu¤u stratejik ittifak...
Bu yap›, Suriye, Irak ve M›s›r
gibi büyük Arap devletlerinin
Sovyetler Birli¤i’ne yak›n
politikalar izledi¤i, hatta
ordular›n› Sovyet silahlar›yla
donatt›klar› bir dönemde,

“normal” karfl›lanabilir 
bir politikad›r.
Ama, Amerikan 
müdahalesinden sonra
Irak’›n, Ürdün ve M›s›r gibi
“Bat› ittifak›n›n içinde yer
almaya” bafllad›¤›, Suriye’nin
genç lideriyle radikal politika
de¤iflikliklerine yöneldi¤i bir
dönemde gerçekçi de¤ildir.
Bat› bas›n›nda, Türkiye’nin,
Suriye-Irak-‹ran’la dengeli
iliflkiler kurarken, ‹srail’in
özellikle Gazze’deki masum
sivillere dönük politikalar›n›
en sert flekilde elefltiren
devlet olmas›n› “Türkiye rota
m› de¤ifltiriyor, Do¤u’ya m›
dönüyor?” diyerek 
yorumlayan makaleler iflte,
o, sözünü etti¤imiz “eski”nin
çizgilerini tafl›maktad›r.
“Cephe” veya “kenar ülke”
konumundan “merkez ülke”
konumuna yükselmekte olan
güçlü bir devletten söz 
ediyoruz.
Böyle bir devletin iç 
yap›lanmas› ve d›fl siyaseti
tabii ki “eski”den çok 
farkl› olacakt›r.
Bünyesindeki “farkl› 
kültürleri” bir güvenlik 
riski olarak görmeyen...
Aksine nüfusunun farkl›
kültürlerini korunmas›
gereken renklilikler olarak
alg›layan...
Etnik siyaset karfl›s›nda
kendi gücünü rahatl›kla 
gösterip, radikal ak›mlar›n
önünü devlet
kurumsallaflmas›yla 
önleyebilen...
Nüfusunun ekonomik
dinamizmini “soft power”
olarak s›n›rlar›n›n ötesine
tafl›yan. Bu çerçevede,
Kafkasya ve Orta Do¤u’daki
pazarlar› kendi pazar›na
ba¤lama yönünde önemli
ad›mlar atan, Avrupa Birli¤i
pazar›na girmesi halinde de
yafll› k›taya belirgin bir
hareketlilik getirmesi 
beklenen...
Ekonomisi güçlü...
Demokrasisi güçlü... 
Ordusu güçlü...
Böyle bir Türkiye rahats›z
edecektir...



Denizcilikle ilgili ilk

faaliyetlerine 1966

y›l›nda bafllayan ve

geçmifl y›llarda Türk Deniz

Kuvvetleri için 8 adet e¤itim

botu infla eden Düzgit Grup,

4 Kas›m Çarflamba günü,

Türk askeri gemi infla

sanayisinde faaliyet

gösteren tersanelerimizin

gücünün ve yapt›klar› ifllerin

kalitesinin geldi¤i noktay›

göstermesi aç›s›ndan önem

tafl›yan bir teslimata ev

sahipli¤i yapacak. Suriye

Arap Cumhuriyeti Limanlar

Genel ‹daresi’nin ihtiyaçlar›

kapsam›nda komflu ülke

Suriye taraf›ndan siparifl

edilen 2 adet liman 

devriye botu, Karadeniz’in

zorlu koflullar›nda 

gerçeklefltirilecek olan 

denemelerin ard›ndan, 

yeni kullan›c›s›na teslim

edilmek üzere Suriye’ye

do¤ru yola ç›kacak.

Suriye’de aç›lan devlet

ihalesi çerçevesinde Düzgit

Tersanesi, ihaleye Fransa

ve Hollanda’dan kat›lan

zorlu rakiplerini geride

b›rakarak 2005 y›l›nda ipi

gö¤üsleyen taraf olmufltu.

Yaklafl›k 4 milyon dolarl›k

bir teklif veren Düzgit

Tersanesi, askeri gemi infla

sanayisinde ad›n› duyurmak

ve bu alanda ilerlemek

hedefi do¤rultusunda 

özellikle fiyat avantaj› 

öne ç›kartarak ihaleyi

kazanm›flt›. ‹hale 

sürecinin 2005 y›l›nda

tamamlanmas›na ra¤men

anlaflma, yaklafl›k 2 y›ll›k 

bir onay ve sözleflme

sürecinden sonra 2007’de

imzaland›. Sonraki 2 y›l

içerisinde de tasar›m ve

üretim faaliyetlerinin

gerçeklefltirildi¤i proje,

2009 y›l›nda baflar›l› bir

flekilde sona erdirildi. 

Sivil bot olarak

adland›r›lmalar›na ra¤men

askeri standartlarda infla

edilen liman devriye botlar›,

asli görevi olan liman 

denetiminin yan› s›ra

arama-kurtarma,

kaçakç›l›kla mücadele ve

denetim gibi görevlerde de

kullan›lacak. Silahs›z olarak

teslim edilecek botlar›n,

ilerleyen süreçte Suriye

taraf›ndan silahland›r›lmas›

da gündemde.

Hedefte Daha Büyük
Projeler Var
Projenin bafl›nda haz›r bir

tasar›m seçilmifl olmas›na

ra¤men zaman içerisinde

Düzgit Tersanesi, bu

tasar›mda önemli

de¤ifliklikler yapt›.

Alüminyumdan üretilen 

botlar›n kullan›m amac›na

uygunlu¤unun artt›r›lmas›

ve belirtilen görevlerde

daha etkin kullan›m›n›n

sa¤lanmas› amac›yla, 

platformun verece¤i

hizmete yönelik 

ekipmanlar›n seçimi ve

da¤›l›m› Düzgit Tersanesi

taraf›ndan yap›ld›. Gürültü

seviyesi gibi d›flar› verilen

sinyallerin asgari seviyeye

indirilmesi için özel

mühendislik hesaplamalar›

yap›lan ve makine kontrol

ve seyir sistemleri tam

elektronik kontrollü olarak

dizayn ve infla edilen bot-

lar›n köprü üstü de arama

kurtarma harekatlar›n›n

etkinlikle icra edilebilmesi

amac›yla her yönü 

görebilecek flekilde 

tasarland›. Özellikle kötü

hava koflullar›nda ve yüksek

deniz durumlar›nda görev

yapabilmesine olanak

tan›yan kabiliyetleriyle

dikkat çeken 19,6 m’lik 

botlar, 8 deniz durumunda

20 knot h›za ulaflabiliyor.

Azami 33 knot h›z yapabilen

40 ton deplasmana sahip

botlar›n seyir menzili ise

325 deniz mili.

Suriye taraf›ndan olumlu

de¤erlendirildi¤i takdirde

ülkenin gümrük teflkilat› 

ve askeri departmanlar› için

siparifllerin devam›n›n

gelece¤ini düflünen firma

yetkilileri; yüksek manevra

yetene¤i, denizcili¤i,

ergonomik dizayn› ve 

amaca yönelik detaylar›yla

asimetrik tehdit ve anayurt

güvenli¤i için ciddi bir

çözüm sunan bu botlar›n

di¤er ülkelere de ihraç

edilmesi yönündeki

çal›flmalar›na ise henüz 

yeni bafllad›. Ad›n› geçmiflte

Yeni Tip Karakol Botu 

projesi için aç›lan ihaleden

de hat›rlad›¤›m›z Düzgit

Tersanesi, Savunma 

Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n

belirledi¤i stratejiler

çerçevesinde bundan 

sonraki rotas›n› daha 

büyük askeri gemi infla 

projelerine çevirmifl 

durumda. Bu amaçla

çal›flmalar›n› tüm h›z›yla

sürdüren Düzgit Tersanesi,

çok yak›n gelecekte

Yalova’daki tesisleri için

tesis güvenlik belgesi

almay› hedefliyor.

Gerçeklefltirdi¤i projelerle,

yüzünü gelece¤e dönen

askeri gemi infla 

sanayimizin ön saflar›na

oynayan Düzgit Tersanesi,

Yalova’daki tesislerinde

boyu 10 ila 100 metre

aras›nda de¤iflen ve 

60 knot h›zlara ulaflabilen,

alüminyum ve çelik 

konstrüksiyon askeri ve 

sivil gemiler infla etmeyi

amaçl›yor.
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Suriye’nin Liman Devriye Botlar› Düzgit ‹mzas› Tafl›yacak
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T ürk Silahl›

Kuvvetleri (TSK)’n›n

ihtiyac› olan tank tafl›y›c›

araç ve römorklar›n milli 

imkânlarla gelifltirilip

üretilmesi amac›yla,

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) ile

Hattat Holding bünyesinde

faaliyet gösteren HEMA

Endüstri A.fi. aras›nda,

Tank Tafl›y›c› Araç ve

Römork Projesi Anlaflmas›

imzaland›. 2 Ekim’deki imza

törenine Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül,

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar, Hattat

Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mehmet Hattat ve

TSK’n›n üst düzey subaylar›

kat›ld›. Tank Tafl›y›c› Araç

ve Römork Projesi’ni 13 ay

gibi k›sa bir sürede yaklafl›k

yüzde 59’luk yerli katk›

oran›yla tamamlayacak

olan HEMA Endüstri 

A.fi., proje kapsam›ndaki

KOB‹ taahhüdünü yerine

getirmek amac›yla

KOB‹’lere önemli 

görevler vermesinin yan›

s›ra ‹sveçli firma Scania ile

de çal›flacak. Tüm 

entegrasyon çal›flmalar› 

ve performans testleri

HEMA Endüstri’nin

Çerkezköy’deki tesislerinde

infla edilmekte olan 

alanlarda gerçeklefltirilecek

araçlar, 6x6 özelli¤inde

olup 480 BG motorla

donat›lacaklar. 

70 tonluk yükle yüzde 30

dik e¤im ve yüzde 20 yan

e¤im t›rman›p 75 cm sudan 

geçebilecek kapasitede 

olacak bu araçlar, hidrolik

süspansiyona ve 6 dingile

sahip olacaklar.

Korvet s›n›f› savafl gemisi ihtiyac›m›z› milli imkanlarla karfl›layaca¤›m›z
Milli Gemi (M‹LGEM) Projesi kapsam›nda 12 Ekim 2009 tarihinde, 

ASELSAN ve HAVELSAN ‹fl Ortakl›¤› ile Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
aras›nda, üretilecek olan 2’nci gemiye entegre edilecek Savafl Sistemi’nin
tedarikine yönelik 86 milyon avro de¤erinde bir anlaflma imzaland›. 
May›s 2007'de imzalanan ilk anlaflmaya dahil edilen bu anlaflmada 
yer alan entegre muhabere sistemi, uydu haberleflme sistemi, elektronik
harp sistemi, elektro-optik sistemler, seyrüsefer sistemleri, radarlar, 
hava savunma ve silah sistemleri, at›fl kontrol sistemleri, kendini koruma

sistemleri, gemi veri da¤›t›m sistemi ile savafl yönetim sistemi yaz›l›mlar›
ve donan›mlar›, ASELSAN-HAVELSAN M‹LGEM ‹fl Ortakl›¤› 

taraf›ndan sa¤lanacak ve M‹LGEM projesindeki 2’nci gemiye
entegre edilecek. 2’nci korvetin nihai kabulünün 

2013 y›l›nda yap›lmas› öngörülürken yap›lan 
planlamalara göre proje kapsam›nda toplam 

12 adet korvet üretilecek.

Tanklar›m›z› HEMA Endüstri Tafl›yacak

M‹LGEM 2’nin 
Savafl Sistemi de 

ASELSAN ve
HAVELSAN’dan
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Üniversiteler ile Türk Savunma Sanayisi aras›ndaki 
ifl birli¤ini daha da gelifltirmek ve ö¤rencileri bu konuda

bilinçlendirmek ad›na geçti¤imiz fiubat ay›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi (‹TÜ) bünyesinde kurulan ‹TÜ Savunma
Teknolojileri Kulübü (SAVTEK), yeni dönem çal›flmalar›na
bafllad›. SAVTEK üyeleri, 2008-09 e¤itim ö¤retim y›l›nda
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve Savunma 
Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD)’›n üst düzey 
yetkililerinin de aralar›nda bulundu¤u çok say›da kurum ve
kuruluflumuzun temsilcilerine düzenlenen ziyaretlerin yan›
s›ra savunma sanayimizde faaliyet gösteren çeflitli firmalar›n
yetkilileri de çeflitli seminerler kapsam›nda ‹TÜ’de

a¤›rlam›flt›. Yeni e¤itim ve ö¤retim y›l›na da h›zl› bir girifl
yapan SAVTEK, yeni üyelerine yönelik düzenlenen tan›flma
toplant›lar›yla ilk çal›flmalar›n› gerçeklefltirdikten sonra,
rotas›n› ‹TÜ ARI Teknokent’e çevirdi. Savunma ve di¤er
sanayi dallar›ndan birçok firman›n Ar-Ge çal›flmalar›n› 
yürüttü¤ü bu teknoloji merkezine Kas›m ay›n›n bafl›nda
yap›lacak gezide, çeflitli bölümlerde ö¤renim gören çok
say›da SAVTEK üyesi yer alacak.

‹nsanl›k tarihinde daha 
önce görülmemifl bir h›zla

gerçeklefltirilen bilginin
toplanmas›, üretilmesi,
depolanmas›, ifllenmesi 
ve iletilmesi faaliyetleri,
içinde bulundu¤umuz ça¤›
bir bilgi, a¤ yap›lar ve
flebekeler ça¤› haline getirdi.
Savunma ve güvenlik
alan›nda da önemli bir yer
tutmaya bafllayan biliflim
teknolojileri, savaflmak 
için s›cak çat›flmaya 
girme ihtiyac›n› da yavafl
yavafl azaltmaya bafllad›. 
Rus bilgisayar korsanlar›
taraf›ndan önce 2007’de
Estonya, ard›ndan da 
2008’de Gürcistan bilgi 
sistemlerine yap›lan 

efl güdümlü sald›r›lar ise,
say›sal ortamdaki savafllar›n
ilk örnekleri olarak tarihe
geçti ve bu türden savafllar
çeflitli ülkeler ile NATO’nun
öncelikleri aras›nda yer
almaya bafllad›. Durumun
ciddiyetinin bu kadar ileri
boyutlara ulaflmas› ve 
askeri a¤ yap›lar›n gün
geçtikçe önemini 
artt›rmas› sonucunda ise 
bu konunun askeri, sivil,
sanayi ve akademik çevreler
taraf›ndan tart›fl›lmas› 
ihtiyac› do¤du. Bu kapsamda
Savunma Sanayii ‹malatç›lar
Derne¤i (SASAD) taraf›ndan
10 Aral›k 2009’da Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
Konferans Salonu’nda

gerçeklefltirilecek olan 
ve MSI Dergisi olarak 
sponsorlar› aras›nda yer
ald›¤›m›z Say›sal Ortamda
Savafl Sempozyumu’nda

ülkemiz için olas› tehditler,
çözüm yollar› ve f›rsatlar
tart›fl›larak bu konu
hakk›nda fark›ndal›k
yarat›lmas› hedefleniyor.

‹TÜ SAVTEK 
Yeni Dönemde de
Çal›flmalar›n› Sürdürüyor

SASAD Say›sal Ortamda Savafl› Gündeme Tafl›yor
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Müflterek Taarruz Uça¤›
(JSF) Program›’n›n ana

yüklenici firmalar›ndan birisi
olan Northrop Grumman
d›fl›nda F-35 fiimflek II’nin
orta gövdesini üreten tek
firma olma özelli¤i tafl›yan
Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi), 

6 Ekim’de yap›lan duyuruya
göre Amerikal› firmayla bir
üretim anlaflmas› daha
imzalad›. 5 y›l boyunca
geçerli olacak yaklafl›k 
28,4 milyon dolarl›k
anlaflmaya göre TUSAfi, 
F-35 fiimflek II’nin hava 
girifl kanallar›n› Northrop

Grumman’dan sonraki tek
kaynak olarak üretecek.
Kompozit malzemelerden
üretilecek olan ve orta 
gövdenin en önemli 
bölümlerinden birisini
oluflturan hava girifl 
kanallar›n›n üretimi, TUSAfi
bünyesinde 2008 y›l›nda

kurulan ‹leri Teknoloji
Kompozit ‹malat Tesisi’nde
gerçeklefltirilecek. Program
boyunca en az 400 adet orta
gövde imal edecek olan
TUSAfi, ilk hava girifl 
kanallar›n› ise 2010 y›l›n›n
Haziran ay›nda Northrop
Grumman’a teslim edecek.

Teknolojinin gelifltirilmesi ve bunun çeflitli projelerle
somutlaflt›r›larak baflta ülkemiz olmak üzere tüm

insanl›¤›n hizmetine sunulmas› aç›s›ndan Türkiye’deki benzer
kurum ve kurulufllara öncülük eden TÜB‹TAK, Devlet
Planlama Teflkilat›’n›n sa¤lad›¤› kaynakla hayata geçirdi¤i
RASAT Gözetleme Uydusu projesindeki uydu f›rlatma 
iflleminin önümüzdeki y›l yap›laca¤›n› duyurdu. Türkiye’de
tasarlan›p üretilen ilk gözetleme uydusu olan RASAT’›n
tasar›m ve üretim faaliyetlerinin yan› s›ra tüm testleri de
TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araflt›rma Enstitüsü (TÜB‹TAK
UZAY)’daki Türk mühendisler taraf›ndan yap›ld›. Uydu yapma
yetene¤imizi göstermek ve uydudan çeflitli görüntüler elde
edip bunlar› yer istasyonuna gönderebilmek amac›yla
gelifltirilen RASAT, Türkiye’nin ileri teknoloji üretebilme

potansiyelinin artmas›na ve bu alanda bir teknoloji
altyap›s›n›n oluflmas›na büyük katk› sa¤layacak. Proje 
kapsam›nda ayn› zamanda, TÜB‹TAK UZAY taraf›ndan 
tasarlan›p gelifltirilen uydu sistemleri de uzayda denenmifl
olacak. International Space Company Kosmotras (ISCK)
taraf›ndan iflletilen Dnepr f›rlatma arac› ile Rusya’n›n 
güneydo¤usunda yer alan Orenburg Bölgesi’ndeki Yasny
F›rlatma Üssü’nden uzaya gönderilecek olan RASAT’›n
yörüngeye yerlefltikten sonra gönderece¤i görüntüler, 
flehir ve bölge planlama, ormanc›l›k, tar›m, afet izleme gibi
çeflitli amaçlarla kullan›lacak.

Northrop Grumman Kompozitte Yine TUSAfi Dedi

TÜB‹TAK’›n RASAT’› F›rlat›lmak ‹çin Gün Say›yor
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De¤iflik sektörlerde çal›flan 
sistem mühendisleri 

aras›nda kaynaflma ortam›
sa¤lamak, bilgi ve tecrübe
paylafl›m›n› temin etmek ve
sanayi ile üniversitelerin 
sistem mühendisli¤ine
bak›fl›n› çeflitli aç›lardan 
ele alarak ortak bir sinerji 
ile hareket edilmesini
sa¤lamak amac›yla bugüne
kadar pek çok defa düzenlenen
"Sistem Mühendisleri
Buluflmalar›", bu y›l da 27 Ekim’de,
"INCOSE VI. Sistem Mühendisleri
Buluflmas›" ad› alt›nda STM’nin ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi. 
INCOSE (International Council on Systems Engineering) Türkiye Kolu
faaliyetleri kapsam›nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
etkinli¤in bu y›lki ana temas›, “Sistem Düflüncesi (Systems Thinking)” 
oldu. Etkinlikte bir araya gelen çok say›da sistem mühendisi, 
“Sistem Düflüncesi” yaklafl›m›n›n sistem mühendisli¤i süreçlerinde
karfl›lafl›lan problemlere getirebilece¤i çözüm önerileri 
üzerine fikir paylafl›m›nda bulundu.

STM Sistem Mühendislerini
Buluflturdu

A irbus Military’nin ‹spanya’daki

tesislerinde ilk uçufl

çal›flmalar› devam eden A400M’in

MSN1 olarak adland›r›lan ilk 

prototipi, Eylül ay›n›n sonunda,

kendisine güç verecek 4 adet 

turboprop motorun sonuncusuna da 

kavufltu. Son motoru ve 

pervaneleri monte edilen uçak,

böylece sab›rs›zl›kla beklenen 

ilk uçufluna bir ad›m daha yaklaflt›.

TUSAfi Motor Sanayii A.fi. 

(TEI)’nin de önemli bir ifl pay›na

sahip oldu¤u ve bir C-130 uça¤›

üzerindeki testleri halen devam

eden TP400 motoru, flimdiden 

54 uçufl saatine ulaflm›fl durumda.

Taktik nakliye uça¤› olarak

s›n›fland›r›lsa da tafl›ma kapasitesi

ve menzil gibi özellikleri 

sayesinde stratejik nakliye 

uçaklar›na da yak›nl›k gösteren

A400M’nin, program›n bafl›nda

belirtilen performans kriterlerini

sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› henüz

belirsizli¤ini koruyor. Özellikle 

itki sistemi konusunda yaflanan

teknik aksakl›klar nedeniyle 

en az 3 y›l uzamas› beklenen 

program kapsam›nda uça¤›n 

ilk yer çal›flt›rmas›n›n Kas›m, 

ilk uçuflunun ise Aral›k ay›nda

yap›lmas› bekleniyor.

A400M Son
Motoruna da
Kavufltu
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Y aklafl›k 13 y›ld›r
AgustaWestland ile 

s›k› bir ifl birli¤i içinde
çal›flan ve geçti¤imiz
A¤ustos ay›nda at›lan
imzalarla ‹talyan firman›n,
hisselerinin yüzde 94’üne
sahip oldu¤u Polonyal›
helikopter üreticisi 
PZL-Swidnik, ifl birliklerinin
bafllad›¤› günden bu yana
AgustaWestland için üretti¤i
1000’inci helikopter 
gövdesini 21 Ekim’de 
firmaya teslim etti. Önemli
bir kilometre tafl› olan bu
1000’inci gövde ise, 
PZL-Swidnik taraf›ndan 
ilki 1996 y›l›nda üretilen
AW109 LUH helikopterinin

oldu. AW119Ke, AW109
Power, AW109 LUH ve
Grand’›n yan› s›ra Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayii

A.fi. (TUSAfi) taraf›ndan da
üretilen AW139 gövdeleri
olmak üzere 5 farkl›
AgustaWestland

helikopterinin gövdesini
üreten PZL-Swidnik, 
ayr›ca AW139’un üretiminde
risk orta¤› olarak rol 
al›yor. Polonya gibi Avrupa
ülkelerinin yan› s›ra Uzak
Do¤u’daki çal›flmalar›na da
devam eden
AgustaWestland, deniz
karakol, arama-kurtarma 
ve acil t›bbi müdahale 
görevlerinde kullan›lacak 
2 adet AW139 helikopterini
de 23 Ekim’de Kore Sahil
Güvenlik Teflkilat›’na 
teslim etti.

PZL-Swidnik 1000’inci Gövdeyi de
AgustaWestland’a Teslim Etti

Amerikan Ordusu’nun özellikle Afganistan’daki keflif
görevlerinde s›kl›kla kulland›¤› RQ-4 Global Hawk

‹HA’s›n›n uluslararas› versiyonu olan Euro Hawk (R), 
8 Ekim tarihinde Northrop Grumman tesislerinde 
düzenlenen törenle ile ilk kez gün yüzüne ç›kt›. Alman
Hava Kuvvetleri’nin, uzun y›llard›r kulland›¤› Atlantic keflif
uçaklar›n›n yerini almas› için Northrop Grumman ve EADS
Defence & Security taraf›ndan gelifltirilen Euro Hawk (R),
yüksek irtifalarda uzun süre görev yapabilme kabiliyetine
sahip olacak. EADS Defence & Security taraf›ndan 
gelifltirilen sinyal istihbarat› görev sistemi ile donat›lacak
olan Euro Hawk (R)’nin yer istasyonu da Northrop
Grumman taraf›ndan üretilecek. Bu sistem sayesinde 
elektronik ve muhabere vericilerini güvenli menzil d›fl›
mesafelerden tespit edebilecek olan Alman Hava
Kuvvetleri, sinyal istihbarat›n›n toplanmas› ve analizi
ihtiyaçlar›n› büyük ölçüde ba¤›ms›z olarak karfl›layabilecek.

Amerikan Hava Kuvvetleri
taraf›ndan Afganistan

Ulusal Hava Kuvvetleri için
siparifl edilen 18 adet 
modernize edilmifl G.222
taktik nakliye uça¤›ndan 
ilkini 25 Eylül’de Amerikan
Hava Kuvvetleri’ne teslim
eden Alenia Aeronautica, 
22 Ekim’de de sonuncu 
C-27J Spartan taktik 
nakliye uça¤›n› Litvanya 
Hava Kuvvetleri’ne teslim
etti. Litvanya Hava Kuvvetleri
taraf›ndan 2006 y›l›nda
siparifl edilen 3 adet 
C-27J’den ilkini ayn› y›l
içerisinde, 2’ncisini ise
2008’de teslim eden ‹talyan
firma, böylece 3’üncü ve 

son uça¤› da yeni kullan›c›s›na
teslim etmifl oldu. 2004
y›l›nda NATO’ya üye olan

Litvanya taraf›ndan pakt›n
gereksinimleri dahilinde
ülke s›n›rlar›n›n d›fl›nda da

kullan›lacak olan uçaklar,
asker ve malzeme naklinde
görev alacaklar.

Global Hawk
Uluslararas› Versiyonu
ile Sahneye Ç›kt›
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Afganistan’da görev yapan
Avustralyal› askerler

taraf›ndan 2010 y›l›ndan
itibaren bir y›l süreyle 
kullan›laca¤›n› henüz
geçti¤imiz ay duyurdu¤umuz
Heron MALE ‹HA’s›, bu kez
de Alman Ordusu taraf›ndan
ayn› bölgede kullan›lmak
üzere seçildi. ‹HA’lar›n

kiralanmas› için Alman
Savunma Teknolojileri ve
Tedarik Ofisi ile anlaflmaya
varan Rheinmetall Defence
firmas›, Afganistan’daki
Alman askerlerinin 
istihbarat, gözetleme ve
keflif deste¤i ihtiyac›n› 
Heron ‹HA’lar›yla 
karfl›layacak. Rheinmetall’in

projedeki orta¤› olan 
Israel Aerospace Industries
(IAI) taraf›ndan gelifltirilen 
ve orta irtifada uzun süre
havada kalabilen Heron
‹HA’lar›, bir y›ll›¤›na
kiralanacak. Ancak kiralama
süreleri, ihtiyaca göre iki y›l

daha uzat›labilecek. Bak›m
ve lojistik ihtiyaçlar›
Rheinmetall Defence
taraf›ndan sa¤lanacak olan
Heron’lar, Alman
Ordusu’ndaki görevlerine
2010 y›l›n›n Mart ay›nda
bafllayacak.

Afganistan Semalar› Heron’larla Doluyor

Eurocopter Ekonomik Krizlere Meydan Okuyor

©
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Tüm dünyay› etkisi alt›na alan küresel ekonomik 
krizde ve ayn› etkiyi yaratacak benzer krizlerde dahi

sürdürülebilir bir büyümeyi sa¤layabilmek, pazardaki
konumunu koruyabilmek ve belirsizli¤in hakim oldu¤u
koflullara uyum sa¤layabilmek amac›yla Eurocopter, 
22 Ekim’de yapt›¤› aç›klamayla birlikte SHAPE
program›n› bafllatt›. Eurocopter’in 2005 y›l›nda 
uygulamaya koydu¤u ve aradan geçen süre içerisinde 
firman›n sürekli geliflim göstermesine büyük katk›s› olan
VITAL program›yla benzerlikler tafl›yan SHAPE, 
“maliyetleri azaltma”, “gelifltirme” ve “yat›r›m yapma”

olmak üzere üç temel strateji etraf›nda flekillendirildi. 
Bu program›n “maliyetleri azaltma” ilkesine göre
Eurocopter, krizlerden etkilenmemek ad›na giderlerini
düflürecek. “Gelifltirme” ilkesiyle h›z› ve karmafl›kl›ktan
uzak olmay› hedefleyen firma, bu sayede ürünlerini daha
da gelifltirerek orta ve uzun vadede daha fazla kar
etmenin yollar›n› arayacak. Program›n üç temel
yap›tafl›ndan birisi olan “yat›r›m yapma” maddesine göre
ise Eurocopter, gelecekte hem farkl› pazarlara yat›r›m
yapacak hem de kriz ortamlar›nda dahi yeni teknolojiler
gelifltirmek ad›na Ar-Ge’ye yap›lan yat›r›mlar› artt›racak.
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, dünya 

pazar›nda ses getiren STAMP gibi 

bir sistemi gelifltirebilmek için hangi

aflamalardan geçti?

Fuat AKÇAYÖZ: Silah sistemi entegras-
yonu çal›flmalar›m›z kapsam›nda ASEL-
SAN olarak gelifltirdi¤imiz en baflar›l›
sistemlerimizden birisidir STAMP. Pro-
jenin bugünlere gelmesi ve baflar›s›n›n
ard›nda ASELSAN’›n 1990’l› y›llar›n ba-
fl›ndaki yap›lanmas› yat›yor. Sistem en-
tegrasyonu alan›nda faaliyet gösterme-
ye karar verdi¤imiz o günlerde Kaideye
Monteli Stinger (KMS) Projesi’nin kav-
ramsal tart›flmalar› yap›l›yordu. O tarih-
lerde ABD’de, 1980’lerin bafl›nda baflla-
t›lan bir proje kapsam›nda gelifltirilen ve
daha sonra envantere al›nan Avenger
sistemi vard›. Türkiye de Avenger’da
kullan›lan alçak irtifa hava savunma fü-
zesi Stinger’e sahipti. Acaba omuzdan

at›lan Stinger füzelerini hakikaten Ame-
rikal›lar’›n yapt›¤› gibi araç üzerinden
atarak kullan›m etkinli¤ini artt›rabilir
miyiz sorusuyla bafllayan tart›flma, bi-
zim KMS sistemini gelifltirmeyle görev-
lendirilmemizle sonuçland› ve bugün
gelinen noktan›n önünü açt›. Biz STAMP
projesine 1998 y›l›nda kalifiye etti¤imiz
KMS ile bafllam›fl olduk.
Hat›rlanaca¤› üzere KMS’nin üzerinde
Stinger füzelerinin yan› s›ra yak›n koru-
ma amaçl› 12,7 mm’lik bir makineli tü-
fek var. KMS, makineli tüfe¤in yan› s›ra
termal kamera, gündüz görüfl kameras›
ve lazer mesafe bulucu gibi sensörlerle
donat›lm›fl bir platform. Tabi konuya
uzak olanlar için söylüyorum, o dönem-
de böyle bir platform üzerinde makineli
tüfek olmas› çok tart›fl›ld›. Kolay bir ifl

de¤ildi ve teknik zorluklar› vard›. Nam-
lunun ucu at›fl yapt›kça ›s›nd›¤› için ter-
mal kameradaki görüntülerde bozul-
malar olacakt›. Titreflim, flok ve a¤›rl›k
sensör paketi için büyük bir handikapt›.
Yerleflim çok önemliydi. Hiç unutmuyo-
rum, Boeing’in o tarihlerdeki proje yö-
neticisi bana flöyle demiflti: “Fuat Bey,
siz böyle bir platform üzerine makineli
tüfek koymaya çal›fl›yorsunuz, bunun ne
demek oldu¤unu herhalde hiç yapmad›-
¤›n›z için bilmiyorsunuz. 10.000’den faz-
la mermi atmadan bu platformu olgun-
laflt›rman›z mümkün olamaz”. Sonra-
dan fark ettim ki adamca¤›z›n o zaman
ne demek istedi¤ini hiç anlamam›fl›m.

RÖPORTAJ
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STAMP Karaya Ç›k›yor
Uzaktan kumandal› insans›z silah platformlar›, 
dünya pazar›nda a¤›rl›klar› giderek artan 
sistemler olarak dikkat çekiyor. Bu s›n›fa 
giren Stabilize Makineli Tüfek Platformu 
(STAMP) ve Stabilize Top (STOP) sistemleri 
ile ASELSAN’›n stabilize silah sistemleri üzerinde
çal›flmalar›n›n geldi¤i nokta hakk›ndaki 
sorular›m›z›, ASELSAN firmas›n›n Savunma 
ve Sistem Teknolojileri Grup Baflkan› 
Fuat Akçayöz yan›tlad›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com©
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Hakl›ym›fl. KMS’yi gelifltirirken yapt›¤›-
m›z baz›lar› aylar süren muhtelif tasa-
r›m test, do¤rulama ve kalifikasyon
amaçl› at›fll› testlerde, 12,7 mm’lik ma-
kineli tüfekle yaklafl›k 15.000 adet mer-
mi atefllememiz gerekti.
ASELSAN’›n ilk uzaktan kumandal› 12,7
mm’lik makineli tüfek çal›flmas›n› yapt›-
¤›m›z KMS gelifltirme sürecinde, bu iflin
kritik yap› tafllar› hakk›nda önemli fikir
sahibi olduk. Önce sistem mimarisini ta-
n›mlama ve sistem entegrasyon yetene-
¤i kazanman›z gerekiyor. Hiç kimse biz-
den o aflamada bütün alt teknolojilerin
paralel olarak gelifltirilmesini ve nihai
üründe tüm alt birimlerin bizim taraf›-
m›zdan tasarlanmas›n› beklememiflti.
Ama biz bunu KMS’nin bafl›ndan itibaren
uygulamaya ald›¤›m›z bir plan ile aflama
aflama gerçeklefltirdik. Önce sistem ta-
sar›m›n› yapt›k, ondan sonra da kritiklik
düzeyine göre askeri bilgisayar, termal
kamera, lazer mesafe bulucu, stabili-
zasyon ve servo sistemi, makineli tüfek
elektromekanik uyumlama ve kontrolu
gibi donan›mlar›n yan› s›ra komuta kon-

trol, haberleflme, at›fl kontrol yaz›-
l›mlar› ve video hedef tespit ve ta-
kip algoritmalar› dahil olmak üze-
re tüm sistemin üzerinde kullan-
d›¤›m›z muhtelif yaz›l›m ve algo-
ritmalar› gelifltirdik.
Bafllang›çta KMS gibi bir sistemi
oluflturabilmek için kolayl›kla bu-
labildi¤imiz ürünleri, gerçeklefltir-
me aflamas›na geldi¤inizde kolay te-
min edemedi¤inizi gördük. Hemen
önümüze hükümet izinleri, süreler ve
artan maliyetler ç›kt›. Prototip dönemin-
de 10.000 -15.000 dolara ald›¤›m›z bir
ürünün fiyat› bir anda 40.000 dolara yük-
seldi. Askeri bilgisayar fiyat› konfigüras-
yon de¤ifltikçe artmakta, teslim süreleri
ve izinler önemli risk oluflturmaktayd›.
Bu süreç bize pek çok fley ö¤retti.
KMS’yi çok iyi kurgulam›flt›k. Öncelikli
amac›m›z Türk Silahl› Kuvvetleri’nin al-
çak irtifa çok k›sa menzilli hava savun-
ma sistem ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve
paralelinde silah sistemi entegrasyonu
bilgi ve deneyiminin kazan›lmas›yd›. Alt
sistemlerin özgün hale getirilmesi daha
sonraki aflamalar›n hedefi olarak öngö-
rülmüfltü. KMS’yi kurgularken temel
yap› tafllar›ndan oluflan modüler bir ya-
p›ya ulaflman›n yan› s›ra d›fla ba¤›ml›l›¤›
en aza indirmeyi ana hedefimiz olarak
belirledik. KMS’nin ilk prototip gelifltir-
me aflamas›nda, alt sistemlerin geliflti-
rilmesinden çok, sistem tasar›m›na
a¤›rl›k verip, alt sistemleri bulabildi¤i-
miz d›fl kaynaklardan alm›flt›k. Ama se-
ri üretime geçmeden önce, kritiklik aç›-
s›ndan önem arz edenlerden bafllayarak
neredeyse tüm alt sistemleri özgün ola-
rak tasarlay›p ürettik.
1998’e geldi¤imizde, seri üretim prototi-
pi kalifiye edilmifl KMS sistemi, bugün
STAMP’›n hatta STOP’un ana unsurlar›
olan alt birimlerin pek ço¤unun 
ASELSAN taraf›ndan tasarlan›p üretile-
bilece¤i bir sistem haline dönüflmüfltü.

Ümit BAYRAKTAR: Dünyada benzeri 

sistemler gelifltiren firmalar, genellikle

önce kara sistemleri ile bafll›yorlar. 

Biz neden önce denizden bafllad›k?

Fuat AKÇAYÖZ: KMS’den elde etti¤imiz
bilgi birikimi ve tecrübeden yola ç›karak
2005 y›l›nda kendi imkânlar›m›zla
STAMP’› gelifltirme çal›flmalar›na bafl-
lad›k. Asimetrik harp o günlerde de bü-
yük bir sorundu ve deniz platformlar›n-
da STAMP benzeri bir ürüne gelecekte
çok ihtiyaç olaca¤›n› düflündük. Yapt›¤›-
m›z pazar araflt›rmalar›nda böylesi bir
sistemin dünya pazar› için de büyük bir
sat›fl potansiyeli tafl›d›¤›n› gördük. Bir
yandan da deniz sistemlerine yönelme-
ye bafllam›flt›k. Bu nedenlerden ötürü
de önceli¤i deniz platformlar›nda kulla-
n›labilecek bir sisteme verdik.
‹lerleyen süreçte de Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›’ndan uzaktan kumandal› sta-
bilize bir silah platformu talebi geldi.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n bu yön-
deki talepleri bizi tetikledi. 
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Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n TCSG 307 borda numaral› 
Kaan s›n›f› ONUK MRTP33 botuna yerlefltirilen ilk STAMP’›n, 

denizde at›fllar da dahil olmak üzere tüm testleri 
2007 y›l›nda tamamlanm›flt›.
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2006 y›l›nda Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM), Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤› ve Yonca-Onuk Tersanesi ile bir adet
STAMP sistemi için sözleflme imzalad›k.
Sözleflme kapsam›ndaki ilk STAMP’›
TCSG 307 borda numaral› Kaan s›n›f›
ONUK MRTP33 botuna yerlefltirdik ve
denizdeki at›fllar dahil bütün testleri
2007 y›l›nda baflar›yla tamamlad›k.
Asl›nda bir ürünle böyle bir çal›flmay› fi-
nanse etmeniz mümkün de¤il. Bu yüz-
den yeri gelmiflken dönemin Sahil Gü-
venlik Komutan› Koramiral Can Ereno¤-
lu’na da teflekkür etmeliyiz. ‹ste¤i fluy-
du; gemideki mevcut sistemlerle
STAMP’›n entegrasyonunu sa¤lamam›z.
Sözleflmemizde böyle bir yükümlülü¤ü-
müz yok, dünya kadar para ve zaman
gerekir dedik. Can amiralimiz diretti ve
“Bu ülkenin ürününü yar›n yurt d›fl›na
satmay› düflünüyorsan›z bu özelliklerin
olmas› laz›m” dedi. Onun taviz verme-
yen, ›srarl› ve takipçi tutumu denizdeki
engin deneyimi ile birleflince, STAMP
için o dönemde öngörmedi¤imiz, ama
bugün STAMP’› emsallerinin çok ötesine
tafl›yan birçok ilave özelli¤in sisteme ka-
zand›r›lmas›n› mümkün k›ld›. Nihayetin-
de tüm istenenleri gerçeklefltirdik ve bu
sayede bugün STAMP’› birçok ülkeye ih-
raç etmeyi baflard›k. Biraz önce 15.000
mühimmat dedim ya STAMP’›n Birleflik
Arap Emirlikleri’ndeki testlerinde bir
günde 800 at›fl yapt›k. Dolay›s›yla baflta
Can amiralimiz olmak üzere Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›’n›n bu ürünün olgun-
laflmas›nda çok büyük katk›s› var.
STAMP’›n ortaya ç›kmas›nda Can ami-
rali yâd etmiflken Yonca-Onuk tersanesi
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ek-
ber Onuk’tan bahsetmezsek hakk›n› ye-

mifl oluruz. Bizi süre ve fiyat konusunda
çok zorlad›, yönlendirdi. Hatta Ekber
Bey’in bu konuda mesai saatlerinin d›fl›-
na ç›kan tacizleri oldu. Bütün amac›
dünyaya kendi platformunu ve kendi si-
lah sistemini veren birkaç ülkeden biri
olmay› baflarmakt›. Hep bu duyguyla ha-
reket etti ve bizi de inand›rd›. Sonunda
birlikte çal›flarak baflard›k da…
STAMP’tan elde etti¤imiz baflar› ve tec-
rübe ile 2007 y›l› ortalar›nda 25 / 30 mm
toplar için STOP sistemini gelifltirme
çal›flmalar›na bafllad›k ve 2008 y›l›nda
kalifiye ettik.

Ümit BAYRAKTAR: Hâlihaz›rda kaç tane

STAMP ve STOP siparifli ald› ASELSAN?

Fuat AKÇAYÖZ: Henüz STAMP sat›fllar›
yeterli büyüklü¤e ulaflm›fl de¤il. Hizme-
te sundu¤umuz ve üretimini tamamla-
y›p iflletmeye almak üzere oldu¤umuz
10 civar›nda STAMP var. Yeni ald›¤›m›z

sipariflleri de dahil edecek olursak yak-
lafl›k 100 adet STAMP için sözleflme im-
zalam›fl durumday›z. Baflta Birleflik
Arap Emirlikleri, Pakistan ve Gürcistan
olmak üzere muhtelif ülkelere 40’tan
fazla ihracat gerçeklefltirdik. STAMP si-
parifllerinin artarak devam edece¤ini ve
sistemin büyük ihracat potansiyeli oldu-
¤unu düflünüyoruz. Çok say›da ülkeyle
görüflmelerimiz sürüyor. Rakiplerimiz
karfl›s›nda en büyük gücümüzün, reka-
betçi fiyat›m›z›n yan›nda defalarca ka-
n›tlanm›fl oldukça yüksek sistem per-
formans› oldu¤unu belirtmeliyim.
STOP için ise Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nden siparifl almadan önce Pakistan’a
2 adet ve Gürcistan’a da 1 adet sat›fl
gerçeklefltirdi¤imizi biliyorsunuz. De-
nizdeki ilk at›fll› testleri yapt›¤›m›z Pa-
kistan’daki baflar›m›z büyük takdir top-
lam›flt› ve Pakistan’›n karar›nda bu ba-
flar› son derece etkili oldu. Bu 3 adet ih-
racat› takiben yurt içinden 16 adet STOP
siparifli ald›k. STOP siparifllerinin de
hem içerde hem de d›flar›da büyük mik-
tarlara ulaflmas›n› bekliyoruz. 2010 y›-
l›nda 200 adet civar›nda STAMP / STOP
siparifli alaca¤›m›z› de¤erlendiriyoruz.
Söz ihracattan aç›lm›flken belirtmeliyim
ki bu aralar birçok yabanc› firmadan ifl-
birli¤ine yönelik muhtelif teklifler geliyor.
Fakat hepsine ayn› fleyi söylüyoruz. “He-
definiz sadece Türkiye pazar› ise cevab›-
m›z hay›r, d›fl pazarlarsa oturup konufla-
biliriz” diyoruz. Do¤ru olan da budur ben-
ce. Dünya pazar›nda sat›lacak bir sistem
varsa illa STAMP ya da STOP olmak zo-
runda de¤il. Tasar›mda ve üretimde kat-
k› sa¤layabilece¤imiz pek çok husus var.
Sistem tasar›m yetene¤imizin yan›nda
muhtelif alt sistemler, yaz›l›mlar veya al-
goritmalar›m›z› do¤rudan ya da küçük
de¤iflikliklerle kullanarak ifl birli¤i çerçe-
vesinde kolayl›kla baflka ihtiyaçlar için
baflka sistemler ortaya ç›kartabiliriz.
Biliyorsunuz F›rt›na obüsünün at›fl kon-
trol sistemini gelifltirdik. At›fl kontrol
sistemimizin performans› ortada. 40 km
menzili aflan bu obüste ald›¤›m›z sonuç-
lar son derece memnun edici.  Avustral-
ya’da, Kore Cumhuriyeti’nin Samsung
Techwin firmas› ile birlikte onlar›n K9
Thunder obüsünde bu at›fl kontrol siste-
mini içeren bir sistem çözümü ile ihale-
ye kat›ld›k ve bu y›l›n sonuna kadar so-
nuçlanmas›n› bekliyoruz. Benzer flekil-
de Kore Cumhuriyeti’nin kendi K9 obüs-
lerini modernize etmeye yönelik yürüt-
tü¤ü program kapsam›nda ayn› at›fl
kontrol sisteminin kullan›lmas› konu-
sunda görüflmelerimiz devam ediyor.
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25 mm’lik KBA topu ile 
teçhiz edilmifl STOP sistemi©
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n 

Ekim ay›n›n bafl›nda Sahil Güvenlik 

Komutanl›¤›’n›n platformlar›na STAMP

sistemi entegre edece¤i yolunda bir 

aç›klamas› oldu. Bunlar sadece 

MRTP’leri mi kaps›yor?

Fuat AKÇAYÖZ: 02 Ekim 2009 tarihinde
SSM ile imzalad›¤›m›z sözleflme, Sahil
Güvenlik Komutanl›¤› envanterindeki
Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan üreti-
len ONUK MRTP botlar›na 21 adet
STAMP sisteminin entegre edilmesini
kaps›yor.

Ümit BAYRAKTAR: STAMP / STOP 

sistemlerinin tercih sebepleri ya da

muadillerine göre avantajlar› hakk›nda

neler söyleyebilirsiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Dünyadaki benzerle-
rine göre hedef takip, çoklu hedef iz-
leme, hedef seçimi, otomatik balistik
uygulama, hareketli hedeflerin pozis-
yon tahmin algoritmas›, yüksek stabi-
lizasyon hassasiyeti ve hareketli he-
deflere yüksek isabet oran› gibi özel-
liklerinin yan› s›ra maliyet etkinlik ile
de STAMP / STOP’un benzer sistem-

ler karfl›s›nda
üstünlü¤ünün ka-
n›tland›¤›n› söyleyebili-
rim. Her iki sistem de at›fl
kontrol bilgisayar›, ku-
manda birimi, lazer mesafe
bulucu ve termal / TV kame-
ra gibi birçok birim ortak. Mo-
düler yap›lar› sayesinde, komuta
kontrol ve radar sistemleri gibi d›fl
sensör ve sistemlerle entegre olabili-
yorlar ve böylece de kullan›m etkinli¤i
üst düzeye ç›k›yor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n daha 

büyük kalibrelere yönelik çal›flmalar›

hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Fuat AKÇAYÖZ: Bir tarafta KMS, di¤er
tarafta Leopard tank› ve F›rt›na obüsü
at›fl kontrol sistemleri bir di¤er tarafta
ise 76 mm top at›fl kontrol sistemimiz
var. Hemen tüm platformlarda ileri dü-
zeyde olgunlaflt›rd›¤›m›z at›fl kontrol
sistemleri gelifltirdik. Bunlar› yaparken

kullan›c› ve ihtiyaç sahibi makamlar›n
birçok yönden yak›n deste¤ini ald›k. 
ARMERKOM’la yak›n iliflki içerisinde
çok güzel bir ürün ortaya koyduk. 76
mm top at›fl kontrol sisteminin millilefl-
tirilmesi projesi kapsam›nda Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›’n›n bu konudaki ira-
desi sayesinde bu ifli tamamlad›k. 76
mm ile birlikte edindi¤imiz birikim, ben-
ce ASELSAN’› namlulu silah sistemleri
konusunda gelebilece¤i en üst düzeye
çok yaklaflt›rd›.
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STAMP / STOP’a uzaktan komuta edilmesini 
sa¤layan kontrol konsolu

Karap›nar At›fl Poligonu’nda at›fl testi yap›lan STAMP
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Bizim için iflin gizemli bir taraf› kalmad›.
Namlulu silah›n kendisi d›fl›nda namlulu
silah sistemi tasar›m› bizim için muam-
ma de¤il. Biliyorsunuz ASELSAN’da si-
lah ve mühimmat üretimi ile u¤raflm›yo-
ruz. Fakat bu alanda çal›flan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu ile ciddi bir
stratejik ifl birli¤i çal›flmas› içerisindeyiz.
35 mm top modernizasyonu ve kunda¤›
motorlu uçaksavar projelerinde birlikte
iyi ifller yapaca¤›m›za inanc›m›z tam.
FNSS ile de benzer bir iliflkimiz var.
Birlikte ve kendi kaynaklar›m›zla gelifl-
tirdi¤imiz 25/30 mm toplar için uzaktan
komutal› insans›z stabilize z›rhl› kule-
nin, gerek yurt içinde gerekse yurt d›-
fl›nda ciddi bir sat›fl potansiyeline ula-
flaca¤›ndan flüphemiz yok. Karfl›l›kl›
birbirimizi etkilemeye çal›fl›yoruz ve iyi
bir paylafl›m›m›z var. ASELSAN olarak
STOP için gelifltirdi¤imiz at›fl kontrol
sistemi ve elektronik birimleri bu kule-
ye uyarl›yoruz. FNSS ise z›rhl› kule ve
mekanik sistemleri gelifltiriyor. Sene
sonuna kadar prototip üretimini ta-
mamlayarak at›fls›z ve at›fll› testler ile
2010 y›l› bafllar›nda sistemi kalifiye et-
meyi planl›yoruz. Mevcut sistemlere
göre büyük avantajlar› olan, iyi bir ürün
ortaya ç›karaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: Daha büyük 

kalibreleri ne zaman görebilece¤iz?

Fuat AKÇAYÖZ: Kalibrenin asl›nda bi-
zim için çok da önemi yok. fiu anda ka-
rada ve/veya denizde 155 mm’ye kadar
muhtelif kalibrede top ve obüsler için
at›fl kontrol sistemi gelifltirip ürettik. Ya-
k›n dönemde tamamlad›¤›m›z 76 mm’yi
ufak tefek uyarlamalarla 127 mm’lik
toplara uygulayabiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Deniz platformlar›nda

kullan›lacak bir silah sistemi gelifltirmek

karaya göre daha zor de¤il miydi?

Fuat AKÇAYÖZ: Zordan bafllad›k, do¤ru.
Ama y›llardan beri STAMP ya da benze-
ri sistemlerin nihai kullan›m alan›n›n,
Türkiye için mevcut koflullarda kara uy-
gulamalar› oldu¤unu düflündüm.
STAMP’›n sabit bir noktada ya da z›rhl›
araç üzerinde kullan›labilmesi için de-
nizdeki kadar geliflmifl sensörlere ihti-
yaç yok. Boyutlar› da küçülebilir. 7,62
mm’den 30 mm’ye kadar uygulamalar›-
m›z var.

Ümit BAYRAKTAR: Tam da bu konuyu

sormak istiyordum. STAMP’›n kara 

versiyonunu ne zaman görece¤iz?

Fuat AKÇAYÖZ: Üzerinde mutab›k kal›-
nan bir konfigürasyon oldu¤u takdirde,
karakol gibi sabit bir noktada kullan›ma
yönelik kalifikasyona haz›r bir prototipi
çok k›sa sürede, birkaç ay içerisinde ya-
pabilecek durumday›z. Yoksa STAMP
flimdi bile problem olmadan kullan›labi-
lecek durumda. Burada sensörlerin azal-
t›larak maliyetlerin düflürülmesi önemli.
Yap›sal tasarruflar da olabilir.
Araç üstü kullan›ma gelince… Kara Kuv-
vetleri Komutanl›¤›’n›n envanterindeki
162 adet Leopard 1 A1/A1A4 tank›n›n Vol-
kan at›fl kontrol sistemi ile teçhiz edilme-
sini kapsayan iyilefltirme projesini ta-

mamlad›k. Bu projenin sözleflmesi kap-
sam›na baz› ilaveler yap›ld›. SSM ile yap›-
lan sözleflme de¤iflikli¤i çerçevesinde, bir
Leopard 2A4 tank› üzerine gelifltirmekte
oldu¤umuz kara versiyonu 12,7 mm’lik
STAMP’› yerlefltirece¤iz. Tank›n at›fl kon-
trol sistemine entegre edilecek STAMP’la
ilgili, at›fllar da dahil tüm testlere 2010 y›-
l› içerisinde bafllayaca¤›z. Tanklar›n yan›
s›ra F›rt›na obüsü ya da di¤er araçlar üze-
rine de kullan›labilecek bu sistem deniz
versiyonundan daha hafif, daha düflük si-
luetli ve daha düflük maliyetli olacak.
Leopard 1’den sonra at›fl kontrol sistemi
modernize edilmifl bir Leopard 2 de göre-
ceksiniz 2010 sonunda.

Ümit BAYRAKTAR: STAMP karada 

denendi mi? 

Fuat AKÇAYÖZ: STAMP / STOP sistem-
lerinin tüm fonksiyonel ve at›fll› testleri-
ni öncelikle sistemleri kara arac› üzeri-
ne monte ederek karada gerçeklefltir-
dik. At›fll› testleri, Milli Savunma Bakan-
l›¤› Teknik Hizmetler Dairesi ile yapt›¤›-
m›z protokol kapsam›nda Karap›nar
At›fl Poligonu’nda yapt›k ve yapmakta-
y›z. Sistemler karada kalifiye edildikten
sonra deniz arac›na entegre edilerek ni-
hai denemelerle do¤ruland›. Dolay›s› ile
deniz araçlar› için gelifltirilen birimler /
sistemler kara araçlar›nda da zaten test
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ASELSAN, denizdeki kullan›ma yönelik 
geliflmifl sensörlere ihtiyaç duymayan 

karakol gibi sabit noktada kullan›ma uygun 
bir STAMP prototipini birkaç ay gibi 

k›sa bir süre içerisinde yapabilecek durumda.
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edilip do¤rulanm›fl durumda. fiu an gel-
di¤imiz noktada, haz›r çözümlerimiz ya-
n›nda, talep edildi¤inde, gerek deniz ge-
rekse kara araçlar› için de¤iflik silah ve
konfigürasyonlar› çok h›zl› bir flekilde
STAMP / STOP sistemine uyarlayarak
üretebilir durumday›z. Tüm alt birimler,
silah kurma mekanizmas›, ateflleme se-
lenoidi, silah arayüz birimi, at›fl kontrol
bilgisayar›, sistem kumanda birimi ve
uygulama yaz›l›mlar› modüler olarak
tasarland› ve kalifiye edildi. Bu birimler,
STAMP / STOP’un hem kara ve hem de
deniz versiyonunda kullan›lacak alt sis-
temlerdir. Sonuç olarak biz hem kara ve
hem de deniz araçlar› için uzaktan ku-
mandal› silah istasyonlar›n›n taleplere
göre gerekli güncelleme ve üretim alt-
yap›s›n› oluflturmufl bulunmaktay›z.

Ümit BAYRAKTAR: STAMP’›n kara 

versiyonunun farkl› bir ismi olacak m›?

Çünkü STAMP ad› hep deniz ile 

özdeflleflti.

Fuat AKÇAYÖZ: Sistemlerimize verilen
isimler büyük ölçüde kullan›c›n›n takdi-
rine b›rak›l›yor. At›lgan ve Z›pk›n da öyle
oldu. Burada da öyle olacakt›r. Mesela
FNSS ile birlikte gelifltirdi¤imiz kuleyi
flimdilik “Stabilize Kule” ya da “STAK”
olarak adland›r›yoruz fakat STAMP’›n
kara versiyonu için belirgin bir isim he-
nüz yok.

Ümit BAYRAKTAR: Biliyorsunuz Yüksel

Savunma da ‹MTAKS ad› verilen kara 

konufllu bir sistem üzerinde bir kaç y›ld›r

çal›fl›yor. ASELSAN’›n bu çal›flmaya 

yaklafl›m› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Biz yarat›lm›fl
hiçbir fleyin köreltilmesinden
yana de¤iliz. Böyle bir yar›fla
gerek yok. Sonuçta ülkemizin
bir de¤eri. Orada ortaya ç›km›fl
bir birikim varsa, bunu 
ASELSAN’›n birikimlerinin ya-
n›na koyar›z. Özellikle donan›m-
sal katma de¤erin yan›nda
ASELSAN’›n ilgi alan›nda olma-
yan ama ülkede baflkalar›n›n ye-
tene¤inin oldu¤unu düflündü¤ü-
müz çeflitli alanlarda tasar›m›
bizim sorumlulu¤umuzda ve
yönlendirmemizde olmak üzere
yürüttü¤ümüz çal›flmalar var.
STAMP projesinde de yapt›k bu-
nu. ASELSAN’›n liderli¤inde Or-
ta Do¤u Teknik Üniversitesi ve
Kocaeli Üniversitesi ile
STAMP’ta kullan›labilecek bir
motorun tasar›m›n› yapt›k ve

ürettirdik. Sanayileflme ad›na güzel bir
örnek oldu. Bu paralelde, özellikle savun-
ma sanayimizin en önemli hedeflerinden
birisi olan ihracat yolunda güçlerimizi bir-
lefltirmemiz gerekti¤ini düflünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istedi¤iniz

bir fley var m›?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN olarak;
� 7,62 mm makineli tüfek ile 

30 mm top aral›¤›ndaki tüm 
silahlar›n entegre edilebilece¤i,

� Taktik ihtiyaçlara göre belirlenecek
taret seçeneklerine sahip,

� Deniz ve kara araçlar›na 
kolayl›kla yerlefltirilebilen,

� Modüler ve ihtiyaca göre 
konfigüre edilebilen,

� Yerli sanayimizin azami ölçüde 
görev ald›¤›

uzaktan kumandal› silah sistemleri
ailesini tamamlamak ve bu alanda dün-
yan›n bir numaras› olmay› hedefliyoruz.
Bu do¤rultuda gelifltirdi¤imiz STAMP /
STOP sistemleri ile çok büyük mesafe
kat ettik. Ald›¤›m›z yurt içi ve yurt d›fl› si-
parifller, do¤ru yolda oldu¤umuzu ka-
n›tl›yor. fiu anda dost bir ülke ile yapt›-
¤›m›z sözleflme kapsam›nda STAMP
sistemine 3 namlulu 12,7 mm’lik bir si-
lah› entegre ediyoruz. Ayr›ca STAMP /
STOP’a füze sistemleri entegre etme
konusunda çözüm oluflturma çal›flma-
lar›m›z da devam ediyor.

Say›n Akçayöz’e keyifli sohbet ve 
verdi¤i bilgiler için okuyucular›m›z 
ad›na teflekkür ediyoruz. ASELSAN’›n
silah sistemleri hakk›nda yeni 
geliflmeleri gelecek say›lar›m›zda 
ele alaca¤›z.
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Temsili resimleri görülen STAMP’›n 
araç üstü versiyonlar›n› 2010 y›l› içerisinde görebilece¤iz.

ASELSAN, 12,7 mm’lik STAMP sistemi ile flimdiden çok say›da
siparifl almay› baflard›.
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Denizlerimizde ihtiyaç
duyulabilecek arama
kurtarma, denetim,

devriye, kontrol ve kirlilik ön-
leme faaliyetlerine yönelik
arama kurtarma gemilerinin
yurt içi özel sektör tersane-
lerinde inflas› ve donat›m›
için bafllat›lan Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi
projesi, SSM ve RMK Marine
aras›nda 2007 y›l›nda at›lan
imzalarla yürürlü¤e girmiflti.
7 Ekim’de düzenlenen tören-
le ise proje kapsam›nda infla
edilecek ilk gemi olan
“Dost”, k›za¤a konuldu. RMK
Marine Tersanesi’nde ger-
çeklefltirilen törene Milli Sa-
vunma Bakan› M. Vecdi Gö-
nül, Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, Deniz E¤i-
tim ve Ö¤retim Komutan› Ko-
ramiral Can Ereno¤lu, Sahil
Güvenlik Komutan› Tümami-
ral ‹zzet Artunç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding

CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu
ve Koç Holding Savunma Sa-
nayi ve Di¤er Otomotiv Grubu
Baflkan› Kudret Önen, 
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu’nun yan› s›ra çok

say›da üst düzey askeri ve si-
vil davetli kat›ld›.
Projenin planland›¤› flekilde
sorunsuz ilerledi¤inin
önemli bir göstergesi olan
bu tören ve ülkemizdeki özel
sektör tersaneleri taraf›n-

dan infla edilen en büyük
muharip gemi olan “Dost”,
yerli tersanelerimiz taraf›n-
dan gelecekte gerçeklefltiri-
lecek projelerin ipuçlar›n›
vermesi aç›s›ndan da büyük
önem arz ediyor.

ÖZEL HABER

24

Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2009 www.milscint.com

Sahil Güvenlik Komutanl›¤› (S.G.K.l›¤›)’n›n ihtiyaçlar› 

kapsam›nda bafllat›lan Sahil Güvenlik Arama Kurtarma

Gemisi projesindeki ilk imzalar, 16 Ocak 2007 tarihinde

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile Koç Toplulu¤u’nun

gemi infla sektöründe faaliyet gösteren flirketi RMK Marine

aras›nda yap›lan sözleflmeyle at›lm›flt›. Genifl kat›l›ml› bir

törenle proje kapsam›ndaki ilk gemi olan “Dost”un k›za¤a

konuldu¤u 7 Ekim günü ise, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma

Gemisi projesi için oldu¤u kadar Türk ticari gemi infla 

sektörü için de tarihi bir gün oldu. Dost denize indirildi¤inde,

ülkemizdeki özel tersaneler taraf›ndan infla edilmifl 

en büyük muharip gemi olma unvan›n› da kazanacak.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

RMK Marine “Dost”u
K›za¤a Koydu
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2’nci Geminin 
‹nflas›na da Baflland›
“Dost”un ilk saclar›n›n k›za-
¤a konma töreninin aç›l›fl ko-
nuflmas›n› yapan Koç Hol-
ding Savunma Sanayi ve Di-
¤er Otomotiv Grubu Baflkan›
Kudret Önen, ilk imzalar›n
at›lmas›ndan yaklafl›k 17 ay
sonra, programa uygun bir
flekilde ilk geminin k›za¤a
konuldu¤unu söyleyerek
sözlerine bafllad›. S.G.K.l›¤›
ve SSM ’in ortak yürüttü¤ü
Sahil Güvenlik Arama Kur-
tarma Gemisi projesi kapsa-
m›nda infla edilecek gemile-
rin, inflas›n› özel sektörün
üstlendi¤i en büyük muharip
gemiler olaca¤›n›n alt›n› çi-
zen Önen, gemilere entegre
edilecek olan savafl sistem-
leri ve komuta kontrol yaz›l›-
m›n›n milli olarak gelifltirilip
kullan›laca¤›n› vurgulad›.
Projenin ileriki süreçleri
hakk›nda da kat›l›mc›lar› bil-
gilendiren Önen, 2’nci gemi-
nin saclar›n›n kesimine de
baflland›¤›n› ve 1’inci gemi-
nin tamamlanan bloklar›n›n
yerine 2’nci geminin saclar›-
n› koyarak yeni geminin in-
flas›na bafllad›klar›n› söyle-
di. Önen, RMK Marine Ter-
sanesi’nde yürütülen bu öz-
verili çal›flmalar neticesinde
Dost’un 2010 May›s’›nda de-
nize indirilip 2011’in sonun-
da da S.G.K’l›¤›’na teslim
edilece¤ini, Güven, Umut ve
Yaflam ad› verilen di¤er ge-
milerin ise 2012 y›l›nda, plan-
lanandan daha erken tarihte
teslim edilece¤ini belirtti. fiu
ana kadar Dost gemisine ait

M1, M2 ve A2 olmak üzere 3
adet blo¤un imal edildi¤ini ve
yap›lan törende de F1 olarak
adland›r›lan 4’üncü blo¤un
k›za¤a konulaca¤›n› aç›kla-
yan Önen, hedeflerinin, kalan
di¤er bloklar›n da konulmas›
ile yaklafl›k 1 ay içerisinde
geminin k›zakta tam fleklini
almas› oldu¤unu söyledi.

RMK Marine 
Tasar›m Ekibini 
Büyütmeyi Hedefliyor
Konuflmas›n›n sonraki k›s-
m›nda gemi infla sanayimizin
mevcut durumundan ve ge-
lece¤inden bahseden Önen,
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
ve SSM’nin son y›llarda ger-
çeklefltirdikleri projeler sa-
yesinde, sanayimizin lisans
alt›nda üretimden daha çok
tasar›m ve mühendisli¤in ön
plana ç›kt›¤›, kendi özgün ta-

sar›mlar›m›z› ortaya koydu-
¤umuz projelere do¤ru kay-
d›¤›n› söyledi. Önen’e göre,
oldukça h›zl› büyüyen sanayi-
miz içinde RMK Marine Ter-
sanesi’nin hedefi, su üstü
platformlar›n imalat›n› ger-
çeklefltirmenin yan› s›ra ken-
di bünyelerinde oluflturduk-
lar› tasar›m ekibini büyüt-
mek ve muharip gemi dizayn
kabiliyetlerini gelifltirmek.
Türk gemi infla sanayisinin
gelece¤i aç›s›ndan oldukça
umut verici olan bu hedef
kapsam›nda RMK Marine
Tersanesi’ndeki ekibin, bu
projede çok önemli kazan›m-
lar elde etti¤ini ifade eden
Önen, bu ekibin, ilk s›nav›n›
amfibi tank ç›karma gemisi
(LST) projesine yönelik olarak
‹stanbul Teknik Üniversite ile
ifl birli¤i içinde yapt›klar› tasa-
r›m ile verece¤ini söyledi.

Savunma Sanayisi,
Teknolojik 
Yetenekleri 
Gelifltirme Arac›d›r
Kudret Önen’in ard›ndan
kürsüye ç›kan Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, törenin,
Türk Savunma Sanayisi ve
RMK Marine Tersanesi aç›-
s›ndan tafl›d›¤› önemi vur-
gulayarak sözlerine bafllad›.
RMK Marine’nin ASELSAN,
MilSOFT, SELEX Komüni-
kasyon ve ‹talyan Fincantie-
ri tersanesi gibi güçlü yük-
lenicileri ile Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi
projesinde baflar›ya ulafla-
ca¤›ndan flüphesi olmad›¤›-
n› belirten Koç, konuflmas›-
na Türk Savunma Sanayi-
si’nin bugünkü durumu
hakk›nda verdi¤i bilgilerle
devam etti. 
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç

Koç Holding Savunma Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Kudret Önen



TSK’n›n savunma ihtiyaçlar›n
yüzde 44’ünün yurt içi im-
kânlarla karfl›land›¤›n› ve ih-
racat›n da 600 milyon dolar›n
üzerine ç›kt›¤›n› belirten
Mustafa V. Koç, SSM’nin ih-
racat›m›z› 1 milyar dolara,
savunma ihtiyaçlar›n›n yurt
içi kaynaklardan karfl›lanma
oran›n› da yüzde 50’ye ç›kar-
ma gibi hedeflerine de de¤in-
di. Koç, savunma sanayisinin
ülkemiz aç›s›ndan teknolojik
yetenekleri gelifltirme arac›
oldu¤unu, bu nedenle Türk
Savunma Sanayisi firmalar›-
n›n SSM ve TSK’n›n çal›flma-
lar›n› karfl›l›ks›z b›rakmaya-
rak projelerde üstün perfor-
mans göstermesi, teknoloji
hedeflerini iyi belirlemesi,
yap›lanmalar›n› uzun soluklu
ve sürdürebilir büyümeye
göre organize etmesi gerek-
ti¤ini söyledi.

Askeri Gemi 
‹nflas›nda Yerlilik
Hedefimize Ulaflt›k
Savunma sanayimizin mev-
cut ilerlemesini h›zland›rma-
s› için firmalar›m›z›n izleme-
si gereken yollarla ilgili
önemli önerilerde bulunarak
konuflmas›n› noktalayan
Mustafa V. Koç, sözü Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar’a b›rakt›. Proje kapsa-
m›ndaki ilk geminin art›k kâ-
¤›t üzerindeki bir tasar›m ol-
maktan ç›k›p gözle görülür
bir tekne formuna geldi¤ini
görmenin oldukça sevindirici
oldu¤unu söyleyen Bayar,
Dost’un, özel sektör ürünü

olmas› aç›s›ndan ilk göz a¤r›-
m›z oldu¤unu belirtti.
Üretilecek gemiler için yurt
d›fl› teknoloji al›m› yap›ld›¤›n›
ancak yerli katk›n›n yüzde 40
oran›nda oldu¤unun alt›n› çi-
zen Bayar, toplam ofsetle bir-
likte yüzde 80’e varan bir ifl
imkân›n›n sanayimize geri
döndü¤ünü ifade etti. Bayar,
bu sayede, özel sektörün de
büyük katk›s›yla, savunma
sanayisindeki yerlilik oran›n›
2011 y›l›na kadar yüzde 50’ye
ç›karma yönündeki hedefleri-
ne askeri gemi infla alan›nda
ulafl›ld›¤› bilgisini verdi. Önü-
müzdeki süreçte sadece plat-
formlar› de¤il, bu platform-
larda kullan›lan alt sistemle-
rin malzeme ve teçhizat›n› da
standart hale getirerek ülke-
mizde üretmeyi planlad›klar›-
n› ve bu yönde de önemli bir
mesafe kat ettiklerini belirten
Bayar, bu çerçeveyi olufltur-
mak amac›yla 2 y›ldan bu ya-

na askeri gemi infla sektör
stratejisi üzerine çal›flmalar
yapt›klar›n› söyledi.
Bugüne kadarki projelerde
çok somut baflar›lar elde
edildi¤ini ve bundan sonraki
hedefin de uluslararas› alan-
da rekabet edebilecek bir
sektör oluflturmak ve ihracat
yapmak oldu¤unu vurgula-
yan Bayar, bu noktada Yon-
ca-Onuk Tersanesi taraf›n-
dan tasarlan›p üretilen ve
önemli bir ihracat baflar›s›
yakalad›¤›m›z KAAN s›n›f› sa-
hil güvenlik botlar›ndan da
bahsetmeyi ihmal etmedi. Bu
projelerde ASELSAN’›n da
çok önemli görevler üstlen-
di¤ini ifade eden Bayar, Tür-
kiye’de gelifltirilecek plat-
formlar›n ve alt sistemlerin
TSK’n›n memnuniyetini ka-
zand›¤› taktirde uluslararas›
alanda da çok önemli baflar›-
lara imza ataca¤›n› söyleye-
rek konuflmas›n› noktalad›.

Stratejik Hedeflere
Daha da Yaklafl›lacak
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n, askeri gemi
infla sanayimizin gelece¤i
hakk›nda önemli ipuçlar›n›
bar›nd›ran konuflmas›n›n ar-
d›ndan Milli Savunma Bakan›
M. Vecdi Gönül, son konufl-
may› yapmak üzere kürsüye
ç›kt›. Gönül, bu projeyle bir-
likte, savunma ve gemi infla
gibi stratejik öneme sahip iki
sanayi kolunun birlikte yürüt-
tü¤ü askeri gemi infla ve tasa-
r›m faaliyetlerinin ve kazan›-
lan kabiliyetlerin Türk özel
sektör haf›zas›na aktar›lmak-
ta oldu¤unu belirtti. Bu
önemli projeyi ve bugün gel-
di¤imiz noktay› daha iyi anla-
yabilmek için geçmiflten bu
yana izlenen rotay› hat›rlama-
n›n önemli oldu¤unu aç›kla-
yan Gönül, 1960’l› y›llara ka-
dar, yurt d›fl›ndan al›nan sa-
vafl gemilerinin onar›mlar›n›n
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Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar



dahi tersanelerimizde yap›la-
mad›¤›n› ifade etti. Ancak
1970’li y›llarda at›lan ad›m-
larla birlikte askeri tersane-
lerimizde, malzemeleri ve ta-
sar›mlar› yabanc› ana yükle-
niciler taraf›ndan sa¤lanan
projeler kapsam›nda hücum-
bot, f›rkateyn, denizalt› ve
may›n avlama gemisi infla fa-
aliyetlerine baflland›¤›n› söy-
leyen Gönül, bu infla faaliyet-
leri süresince al›nan e¤itim-
ler ve kazan›lan tecrübeler
sayesinde askeri tersaneleri-
mizin bugünkü kapasitelerine

ulaflt›klar›n›n alt›n› çizdi.
Sonraki y›llarda SSM’nin ku-
rulmas›yla birlikte bu alan-
daki çal›flmalar›n h›zland›¤›n›
ve bugün gelinen noktada, bu
gibi yüksek teknolojiye sahip
gemilerin üretiminin yan› s›-
ra yeni tip karakol botlar› ve
ç›karma gemilerinin inflas›-
n›n da özel sektör tersanele-
rinde bafllat›ld›¤›n› belirten
Gönül, bu gemilerimizde kul-
lan›lan komuta kontrol sis-
temlerinin de yerli firmalar›-
m›z taraf›ndan gelifltirildi¤ini
de sözlerine ekledi. Sanayi-

miz aç›s›ndan bir devrim ni-
teli¤inde olan M‹LGEM proje-
sine de vurgu yapan Gönül,
bu projede 50’den fazla alt
yüklenicinin askeri gemi infla
sanayisinde rol almas›n›n
sa¤land›¤›n› ve ayn› sistem-
lerin di¤er gemilerde de kul-
lan›lmas› planland›¤›n› söy-
ledi. Gönül, önümüzdeki dö-
nemde Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’n›n ihtiyac› olan
hava savunma f›rkateynleri,
ç›karma gemileri ve hücum
botlar›n›n da tasar›m›n›n ve
üretiminin milli imkânlarla

sa¤lanaca¤›n› ve böylece be-
lirlenen stratejik hedeflere
daha da yaklafl›laca¤›n› kat›-
l›mc›lara aktararak konufl-
mas›n› tamamlad›.

RMK Marine
‹hracat› Hedefliyor
Türk Deniz Kuvvetleri’ne
2000 y›l›nda teslim etti¤i TCG
Alb. Hakk› Burak ve TCG Yzb.
‹hsan Tolunay adl› askeri lo-
jistik gemilerle askeri gemi
infla sanayisinde ad›n› duyu-
ran RMK Marine Tersanesi,
Sahil Güvenlik Arama Kur-
tarma Gemisi projesi kapsa-
m›nda tersane bünyesindeki
personelin e¤itimine yönelik
olarak da son 17 ay içerisin-
de önemli çal›flmalar yapt›.
Bu süreçte 50 teknisyen ve
mühendis, askeri gemi infla
proje yönetimi, donat›m de-
tay dizayn›, çeflitli sistemle-
rin entegrasyonu, geminin
infla süresince a¤›rl›k kon-
trolü ve takibi, HAT/SAT test-
leri, entegre lojistik destek
ve askeri projelerin organi-
zasyon gereksinimleri gibi
çok genifl bir alanda, büyük
bölümü yurt d›fl›nda olmak
üzere toplam 1128 saat e¤i-
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tim ald›. Bu e¤itimlerin neti-
cesi olarak da gemi tasar›m›
ve inflas› konusunda gele-
cekte önemli projelere imza
atacak olan 90 kiflilik bir tek-
nik kadro oluflturuldu.

Yerli Sanayi 
Kat›l›m› ve 
Alt Yükleniciler
‹dari ve teknik personelini
e¤iterek gelece¤e yat›r›m ya-
pan RMK Marine Tersanesi,
anlaflma gere¤i, komuta
kontrol sistemleri de dahil
olmak üzere tüm elektronik
sistemlerin tesliminden so-
rumlu. Ayr›ca firma, yerli sa-
nayiyle yürüttü¤ü ortak çal›fl-
malar› daha verimli hale ge-
tirmek ve proje takibini ge-
rekti¤i gibi yapabilmek ama-
c›yla Ankara ve ‹stanbul’da
yerleflik özel bir ekibin yan›
s›ra elektronik sistemler ve
kontrol sistemlerinin tasa-
r›m ve testleriyle ilgilenen
ayr› bir birim kurdu.
RMK Marine, gemilerin sa-
vafl sistemlerinin entegras-
yonu konusunda ana alt yük-
lenici olarak ASELSAN, alt
yüklenici olarak da MilSOFT
ve SELEX Komünikasyon ile
çal›fl›yor. Kontrol ve ‹zleme
Sistemleri Tedari¤i ana söz-
leflmesi kapsam›nda SELEX

Komünikasyon, ASELSAN’›n
alt yüklenicisi olarak Entegre
Muhabere Sistemi’nden so-
rumlu. SELEX Komünikas-
yon’un tedarik ve teslimatla-
r›n› gerçeklefltirece¤i sis-
tem; harici ve dahili muhabe-
re sistemi, S/P telefon siste-
mi, gemi telefon sistemi, ye-
rel alan a¤› (LAN), muhabere
kontrol sistemi ve mesaj ifl-
letme sisteminden olufluyor.
Gemilerin savafl yönetim sis-
temi (SYS) ise yüzde 100 mil-
li bir çözüm olan GEMKOM-
S‹S ile MilSOFT taraf›ndan
sa¤lanacak. Gelifltirilme
aflamas›nda katmanl› ve da-
¤›t›k bir mimarinin, bak›m ve
idame kolayl›¤›n›n, uluslara-
ras› standartlara uyumlulu-
¤u hedefleyen en son tekno-
lojilerin ve SYS mimarilerinin
temel al›nd›¤› GEMKOM-
S‹S’in komuta kontrol sistem
mimarisi ve bileflenlerinin
seçiminde, OACE (Open Arc-
hitecture Computing Envi-
ronment) kullan›ld›. GEM-
KOMS‹S’te verilerin da¤›t›k
olarak tutulmas› ve gerçek
zamanl› veri da¤›t›m›n›n ger-
çeklefltirilebilmesi için Ob-
ject Management Group ta-
raf›ndan belirlenen standart-
lara göre DDS (Data Distri-
bution Services / Veri Da¤›-

t›m Servisleri) gelifltirildi. Ay-
r›ca tam Link-16 deste¤i için
SYS bünyesinde Link-16 /
Link-22 veri yap›lar› kullan›-
l›p veri yolu ile ilgili uygula-
ma yaz›l›mlar› gelifltirildi ve
mesaj iflletim sistemi, seyrü-
sefer, otomatik tan›mlama
sistemi gibi alt sistemlerin
komuta kontrol sistemine
entegrasyonu da MilSOFT ta-
raf›ndan yap›ld›.
En önemli özelliklerinden
birisi, bu mimariye sahip en
basit konfigürasyondan, f›r-
kateyn, uçak gemisi ve deni-
zalt› gibi en karmafl›k konfi-
gürasyonlara kadar muhtelif
platform ihtiyaçlar›na göre
kolay ölçeklenebilirli¤i ve
adapte edilebilirli¤i olan
GEMKOMS‹S, kullan›c› /
platform gereksinimlerine
uygun olarak tek bir konsol-
da çal›flabilece¤i gibi daha
karmafl›k konfigürasyonlar
için de çoklu konsol yap›s›na
kolayca uyum sa¤layabili-
yor. Otomatik Tan›mlama
Sistemi, Harp Gemisi Oto-
matik Tan›mlama Sistemi ve
Mesaj Yönetim Sistemi gibi
fonksiyonlar›n SYS yaz›l›m›-
na entegre edildi¤i GEM-
KOMS‹S’de; TSK, NATO ve
Amerikan Ordusu taraf›ndan
kullan›lan ve gelece¤in tak-

tik veri yolu sistemi olarak
öngörülen Link-16 / Link 22
sistemlerine kolay enteg-
rasyon sa¤lamas› amac›yla
Link-16 temelli veri yap›lar›
kullan›l›yor.
Gelifltirilmesi aflamas›nda
firma ba¤›ml› arayüzlerden
kaç›n›lan GEMKOMS‹S, bu
sayede tedarikçilerin ve kul-
lan›c›lar›n modernizasyon ve
lojistik desteklenebilirlik yö-
nündeki taleplerini gerçek-
lefltirebilmeleri için di¤er
sistemlere göre oranla bü-
yük avantaja sahip. Bu saye-
de bak›m idame maliyetleri
azalan sistem, özellikle yar›
ömür modernizasyonu gibi
çal›flmalarda tedarikçi ve
kullan›c›lar›n lehine çözüm-
ler sunuyor.
Oluflturulan bu kadrolar ve
kazan›lan kabiliyetler netice-
sinde gelecekte daha büyük
muharip gemilerin tasar›m›-
n› ve inflas›n› üstlenmeyi he-
defleyen RMK Marine Tersa-
nesi’nin bir di¤er hedefi ise
bu ürünlere ömürleri boyun-
ca gereken deste¤i vermek.
Lojistik destek, bak›m ve mo-
dernizasyon çal›flmalar› ko-
nusunda baflar›ya ulafl›ld›k-
tan sonra gelinmek istenen
nokta ise bu ürünlerin ihraç
edilmesi.
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Art›k Uydular› da m›
Savunmam›z

Gerekecek?

Art›k Uydular› da m›
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K uflkusuz uzay araçlar›

ile ilgili endiflelere yol

açan iki geliflme; Ocak

2007’de Çin’in art›k kullan›m-

da olmayan bir meteoroloji uy-

dusunu yerden f›rlatt›¤› bir fü-

ze ile vurmas›, fiubat 2008’de

de ABD’nin ifllev göremeyecek

bir keflif uydusunu bir AEGIS

kruvazöründen f›rlatt›¤› füze

ile vurmas› oldu. Bu iki gelifl-

me, Dünya çevresinde dolanan

insan yap›m› varl›klar›n pek de

güvende olmad›klar›n› göster-

mifl oldu. Üstelik bu alandaki

teknolojilerde ABD ya da

Çin’in hiç de gerisinde olma-

yan, dünyan›n ilk uydusunu

yapm›fl ve f›rlatm›fl olan dev-

leti Rusya’y› daha hesaba bile

katmadan.

Fakat bunun yeni bir geliflme ol-

du¤unu sanmak tarihi yok say-

mak olur. Asl›nda iflleri kar›flt›-

ran Çin oldu, yoksa ABD ve

SSCB (Rusya) kendi aralar›nda

bir denge kurmufltu. Yayg›n ina-

n›fla göre Çin, flu senaryoyu ger-

çeklefltirebilece¤ini göstermifl

oldu: “Tayvan’a müdahale et-

mek istersem o bölgedeki uydu-

lar› vurup keflif, istihbarat ve ha-

berleflme imkânlar›n› büyük öl-

çüde zafiyete u¤ratabilirim ve

bu ortamda Tayvan üzerindeki

harekât›m› rahatl›kla gerçek-

lefltirebilirim”. Biz önce geçmi-

fle dönüp her fley daha basitken,

sadece SSCB ve ABD varken ne-

ler olmufltu, ona bakal›m.

Uzayda Cayd›r›c›l›k
Osprey serisinden ç›kan ve 2006

y›l› bas›m› olan “Defending Spa-

ce–US Anti-Satellite Warfare

and Space Weaponry” (Uzay› Sa-

vunmak–ABD’nin Uydulara Kar-

fl› Savafl› ve Uzay Silahlar›) adl›

kitap konunun tarihçesini – kufl-

kusuz ABD bak›fl aç›s› ile – zen-

gin görsel malzemelerle ortaya

koyuyor. Kitapta, ilk uydu olan

Sputnik’in f›rlat›lmas›n›n ABD’de,

SSCB’nin ABD’ye karfl› t›pk› bir

uydu gibi f›rlat›labilen nükleer

bafll›kl› silah sistemleri kullana-

bilece¤i endiflesine yol açt›¤›n-

dan bahsediliyor. Bir di¤er ifa-

deyle; uzay›n askeri kullan›m›

ile ilgili endifleler, Sputnik I ile

bafllam›flt›r.
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Uzun y›llar SSCB–ABD çekiflmesine sahne olan, 

di¤er birkaç ülkenin ise geri planda ve çok daha 

k›s›tl› seviyede kulland›klar› uzay, son dönemde 

çok daha fazla say›da ülkenin yararland›¤› ve eriflim

teknolojilerini kazand›¤› bir ortam haline geldi. 

Bu geliflmelerle birlikte uzay yar›fl›n›n ilk bafllad›¤› 

günlerden beri ak›llarda olan bir endifle

tekrar gündemin üst s›ralar›na yükseldi: 

Uzay, dünya üzerindeki savafllar›n 

devam etti¤i bir ortam olabilir mi? Son geliflmeler 

bu endifleyi daha da temel bir boyuta indirgedi: 

Uzay araçlar›m›z güvende mi? Yoksa art›k onlar› 

nas›l koruyaca¤›m›z› düflünmenin de mi zaman› geldi?

Dr. Burak CODUR / editor@milscint.com



Uzayda yap›lan nükleer silah
denemelerinin, silahlar›n y›-
k›c› etkilerinin yan› s›ra EMP
(Electro Magnetic Pulse /
Elektromanyetik Darbe) etki-
si ile çevredeki uydular› kul-
lan›lmaz hale getirdi¤inin
gözlemlenmesi, uydulara
karfl› gelifltirilen ilk silahlar›n
nükleer bafll›kl› füzeler ol-
mas› ile sonuçland›. ABD ön-
ce (Nike Hercules modeli
konvansiyonel bafll›kl› uçak-
savar füze olarak Türkiye en-
vanterine de giren) 400 kilo-
tonluk nükleer bafll›kla do-
nat›lm›fl Nike Zeus füzelerini
uydusavar olarak kulland›
(1963). 1964-1970 y›llar› ara-
s›nda ise nükleer bafll›kl›
(1,44 Megaton) iki adet Thor
füzesini, Havai’deki Johnson
Adas›’nda uydusavar amaçl›
f›rlatmaya haz›r flekilde en-
vanterinde tuttu. Bu füzeler,
patlama noktas›ndan itiba-
ren 4 km’lik alanda bulunan
uydulara karfl› etkiliydi.
1962’de yap›lan denemele-
rinde 400 km irtifada patlat›-
lan füze 2 adet uyduyu kulla-
n›lamaz hale getirmiflti.
“Kaba kuvvet” olarak nite-
lendirilebilecek nükleer bafl-
l›kl› füzelerin iki temel sak›n-
cas› olan; hedef gözetmeme-
leri (etkili alanlar›ndaki tüm
uydular› kullan›lamaz duru-
ma getirmeleri) ve yüksek
idame maliyetleri konvansi-
yonel silahlara yönelimle so-
nuçland›. ASAT (Anti-satelli-
te weapon / Uydusavar silah)
olarak adland›r›lan ve kon-
vansiyonel bafll›klara sahip
silahlarla ilgili gelifltirme ça-

l›flmalar› ABD’de 1970’li y›l-
larda bafllad›. SRAM füzesi-
nin birinci kademe, Altair III
füzesinin ikinci kademeyi
oluflturdu¤u ABD yap›m› ilk
ASAT, 1985 y›l›nda bir F-15
uça¤›ndan yüksek irtifada
f›rlat›ld› ve 515 kilometre
yükseklikteki hedefini vurdu.
Program yeni bir silahlanma
yar›fl›na yol açmamak için
1988’de iptal edildi.
Sorunlara buldu¤u çözümler
ile kavramsal olarak ABD ve
di¤er NATO ülkelerinden
farkl›laflan SSCB’nin nükleer
bafll›kl› füzeler d›fl›ndaki
ASAT gelifltirme çabas› “Pol-
yot Efl Yörüngeli ASAT” ile
bafllad›. Polyot, hedef uydu ile
onun önünde yer alacak fle-
kilde efl yörüngeye oturup ar-
kas›nda küçük parçac›klar b›-

rakacak flekilde tasarlanm›fl-
t›. Böylece bu parçalara çar-
pan hedef uydu kullan›lamaz
hale gelecekti. Silah sistemi-
nin ilk baflar›l› testi, 1971 y›-
l›nda 250 kilometre irtifadaki
yörüngede gerçekleflti.
fiüphesiz tüm bu çal›flmalar
karfl› taraf›n gözünden kaç-
mad›. ‹ki rakip, nükleer silah-
larda oldu¤u gibi uzay›n silah-
land›r›lmas› konusunda da
karfl›l›kl› bir cayd›r›c›l›k (deter-
rence) mekanizmas› kurarak
çeflitli anlaflmalar imzalad›lar
ve uzayda silahlar›n konufllan-
d›r›lmas›n›n ve uzaya yönelik
silahlar›n kullan›m›n›n önüne
geçtiler. 1980’li y›llardaki de-
nemelerden sonra da ASAT
çal›flmalar› rafa kald›r›ld›. Fa-
kat son y›llarda yaflanan gelifl-
meler durumu de¤ifltirdi.

Tehdit
Öncelikle belirtmek gerekir ki
uydulara yönelik tehdit, mev-
cut teknolojik yetenekler kap-
sam›nda yaln›zca alçak yö-
rüngede (bugüne kadar yap›-
lan ASAT denemeleri itibari
ile birkaç yüz kilometrelik yö-
rüngeler) seyreden uydular›
ilgilendiriyor. Bu yörüngede
elektro-optik ya da radar ke-
flif uydular›, baz› meteoroloji
uydular› ve baz› haberleflme
uydular› bulunuyor. Günlük
hayattan bir örnek verilecek
olursa, yaklafl›k 36.000 kilo-
metrelik yörüngelerde bulu-
nan TÜRKSAT uydular›na yö-
nelik bir tehdit söz konusu
de¤il. Di¤er yandan sözlefl-
mesi geçti¤imiz aylarda im-
zalanan GÖKTÜRK I uydusu-
nun geliflen ASAT tehdidi al-
t›nda oldu¤u söylenebilir.
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Pilot koltu¤unda Amerikan 
Hava Kuvvetleri’nden Binbafl› 

Wilbert "Doug" Pearson’un bulundu¤u 
modifiye edilmifl bir F-15A savafl 

uça¤›ndan atefllenen ASAT füzesi, 
13 Eylül 1985 tarihinde, 515 km 

yükseklikteki bir uyduyu vurmay› baflarm›flt›.

ABD, 2008 y›l›nda USS Lake Erie kruvazöründen
atefllenen SM-3 füzesiyle, art›k kullan›mda olmayan

bir keflif uydusunu imha etmiflti.
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Uydulara karfl› tehdidin tek-
rar gündeme gelmesi, k›s-
men yeni bir aktörün, Çin’in
de uydular› vurabilece¤ini
göstermesi ile oldu. Fakat bu-
nun kadar önemli bir di¤er
geliflme de ABD’nin füze sa-
vunmas› kapsam›nda yapt›¤›
çal›flmalar oldu. Çünkü füze
savunmas›n›n tehdit olufltu-
ran bafll›klar› atmosfer d›fl›n-
da karfl›lama ve imha etme
boyutu da bulunuyor (ABD’nin
2010 bütçe çal›flmalar› kap-
sam›nda bu bölümün ödene-
¤inin kesilmesi söz konusu)
ve bu yetenek uydulara karfl›
da kullan›labilir durumda. Ni-
tekim ABD, fiubat 2008’de ifl-
levsiz kalan bir uydusunu im-
ha ederken balistik füze sa-
vunmas› amac› ile gelifltirdi¤i
sistemlerini kulland›.
Konuya ihtiyaç duyulan temel
teknolojiler aç›s›ndan bakt›¤›-
m›zda, ilk ASAT türevleri olan,
füze + nükleer bafll›k teknolo-
jisine, envanterinde nükleer
silah bulunduran tüm ülkele-
rin sahip oldu¤u, Kuzey Kore
ve ‹ran’›n da bu yolda oldu¤u
söylenebilir. Di¤er yandan
Çin’in ve ABD’nin yapt›¤› son
denemeler için alg›lay›c› (ra-
dar ve elektro-optik sistem-
ler), yönlendirici (radarlar) ve
imha edici teknolojilerinde
belirli bir olgunlu¤a eriflmifl
olmak gerekiyor. ABD, Rusya,
Çin ve baz› Avrupa Birli¤i ül-
keleri d›fl›nda bu teknolojik
olgunlu¤a eriflen ya da yakla-
flan baflka bir ülkenin henüz
olmad›¤›n› belirtmek çok id-
dial› bir söylem olmaz.
Uydular›n füzeler yerine lazer
silahlar› ile vurulmas› da teh-
dit de¤erlendirilmesine dâhil
edilen bir di¤er seçenek. La-
zer ile teorik olarak elektro-

optik uydular›n alg›lay›c›lar›na
zarar vermek ya da uydunun
bir bölümünü tasar›m›n›n da-
yanabildi¤i s›cakl›¤›n ötesinde
›s›tarak uyduyu kullan›lamaz
hale getirmek mümkün. “De-
fending Space – US Anti-Sa-
tellite Warfare and Space
Weaponry” adl› kitapta, ABD,
Rusya ve Çin’in bu tür silahla-
ra sahip oldu¤u da iddia edili-
yor. Bu iddialar› dolayl› yoldan
destekleyebilecek bir gelifl-
me, son y›llarda havayolu pi-
lotlar›na inifl s›ras›nda basit
lazer cihazlar› ile yap›lan sal-
d›r›lar olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. Bu sald›r›lar pilotlar›n gö-
rüflüne müdahale eder nite-
likte olsa da, y›llard›r bilim
kurgu malzemesi olan lazer
teknolojilerinin nas›l s›radan
hale gelebilece¤ini gösterme-
si aç›s›ndan dikkat çekici ola-
rak de¤erlendirilebilir.

Neler Yap›labilir?
Uydular›n savunulmas› konu-
sunun çok yeni bir konu oldu-
¤u söylenemez. Örne¤in elek-
tronik harp konusunda en
önemli meslek örgütlerinden
olan Association of Old Crows
(ww.crows.org), Uzay Savun-
ma Konferans›’n›n 11’incisini
bu sene 25-27 A¤ustos tarih-
leri aras›nda düzenledi. Fakat
geliflmeler konuyu giderek
daha kritik hale getiriyor. Bi-
rincisi uydulara olan ba¤›ml›-
l›k her geçen gün art›yor. Bu-
gün GPS sinyallerinde yafla-
nacak bir sorun, gerek sivil
gerekse askeri alanda pek
çok problem yaratabilir. ‹kinci
olarak da uydulara tehdit
oluflturabilecek aktörlerin sa-
y›s› artm›fl durumda.
Kuflkusuz sa¤duyulu hareket
tarz›; konuya diplomatik ve

çok kat›l›ml› bir çözüm bulun-
mas› olacakt›r. Bu do¤rultuda
tüm dünya genelinde kabul
görecek antlaflmalar ve dü-
zenlemelerle, uzay›n etken
silahlardan ar›nd›r›lmas› (as-
keri uydular edilgen silah s›-
n›f›nda görülebilir) ve uydula-
r›n güvenli¤inin güvence alt›-
na al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
konuda flu anda gerçeklefl-
meye yak›n bir giriflim bulun-
mamaktad›r. Böyle bir çözü-
mün gerçekleflme ihtimalinin
olup olmad›¤› de¤erlendir-
mesini ise uluslararas› iliflki-
ler uzmanlar›na b›rak›yoruz.
Ülkelerin kendi bafllar›na ne-
ler yapabilece¤i dikkate al›n-
d›¤›nda, asl›nda konunun
ABD ve di¤erleri olarak ikiye
ayr›ld›¤› görülüyor. Uzay›
mevcut yürüyen harekâtlar›n-
da yo¤un olarak kullanan
ABD, uzay eriflimine en ba-
¤›ml› ülke görüntüsü çiziyor.
ABD Savunma Bakanl›¤› yap-
t›¤› bir çözümlemede bu gö-
rüntüyü destekler flekilde, di-
¤er ülkelerin, kendi uzay eri-
flimlerinin kesintiye u¤rama-
s›n› göze alarak ABD’nin uzay
sistemlerine sald›r›lar düzen-
leyebilece¤i sonucuna ulaflt›
(Aviation Week dergisi, 3
A¤ustos 2009 say›s›). ABD’nin
bu çal›flmas› özellikle uydula-
r›n yörüngede tahrip edilmesi
ile oluflacak parçac›klar›n
çevredeki tüm uydular› etki-
leyece¤i, dolay›s› ile bu tür gi-
riflimlerde asl›nda kazanan
taraf›n olmayaca¤› gerçe¤inin
cayd›r›c›l›k sa¤layaca¤› dü-
flüncesinin çok da geçerli ol-
mad›¤›n› ortaya koydu.
Her ne kadar ABD içinde dip-
lomatik çözümü savunanlar
olsa da ABD’nin tek bafl›na
alabilece¤i tedbirler üzerinde

çal›flmalar yürütülüyor. Bu
çal›flmalar›n bir özetini, ABD
Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’na ba¤l› Uzay Komutanl›-
¤›’n›n yay›n› “High Frontier”
dergisinin uzay›n savunulma-
s› temal› Kas›m 2008 say›s›n-
da bulmak mümkün. Bu say›-
da savunma tedbirleri 3 grup-
ta toplan›yor: Yedeklik, uydu-
lar›n öz savunmas› ve uzay›n
gözetlenmesi. fiimdi k›saca
bu tedbirlerden bahsedelim.
“Yedeklik” ile çeflitli uzay
araçlar›n›n yedeklerinin bu-
lunmas›ndan ya da bu ifllevle-
rin yedek yöntemlerle ger-
çeklefltirilmesinden bahsedi-
liyor. Nöbetçi bir yörüngeye
oturtulmufl yedek uydular›n
gerekli hallerde görevi dev-
ralmas›, flu anda da uygula-
nan bir yöntem. Buna ek ola-
rak, keflif ve gözetleme gö-
revleri için çok yüksek irtifada
uçabilecek insans›z hava
araçlar›n›n kullan›lmas› ya da
benzer araçlar›n harekât ala-
n› çevresinde uçarak haber-
leflme rölesi görevi görmeleri
di¤er yedeklik tedbirleri ola-
rak s›ralan›yor. Yedeklenmesi
pek mümkün görülmeyen
sistem ise GPS.
Hava araçlar›nda y›llard›r kul-
lan›lmakta olan öz savunma
sistemlerinin uydularda da
kullan›lmas› seçeneklerden
biri olarak öne ç›k›yor. Örne-
¤in BAE Systems firmas› 30
Mart 2009 tarihli bas›n aç›kla-
mas›nda, uydulara yönelik bir
radar ikaz al›c›s› gelifltirmek
üzere ABD Hava Kuvvetleri ile
sözleflme imzalad›¤›n› duyur-
du. Hava araçlar›ndan farkl›
olarak uydulara konuflland›r›-
labilecek sistemler flu afla-
mada yaln›zca tehdit tespiti
ifllevini yerine getirebilecek.
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Dassault'un Rafale ile küp uydu boyutunda uydular› f›rlatmak üzere yapt›¤› kavramsal tasar›m.
Yeterli itkiyi sa¤lamak ve inifl tak›mlar›n›n aç›l›p kapanmas›na izin vermek için tasar›mc›lar›n 

özel çaba harcad›¤› görülüyor.
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Uzay›n gözetlenmesi, uydu-
lara yönelen tehditlerin orta-
ya ç›kt›klar› andan itibaren
takip edilmesi amac›n› tafl›-
maktad›r. Bunun için yerde
ve uzayda konuflland›r›lan al-
g›lay›c›larla bir a¤ oluflturul-
mas› gereklidir ve ülkeler
aras› ifl birli¤i de bu kapsam-
da önemlidir. Zamanl›ca tes-
pit edilebilecek tehditlerin
bir bölümünden, manevra
yapma gibi tedbirlerle kaç›n-
mak mümkündür. Bunun da
ötesinde, ülkelerin bildik s›-
n›rlar›n›n söz konusu olma-
d›¤› uzayda tehdidin hangi ül-
keden kaynakland›¤›n› anla-
mak için bir gözetleme a¤›na
ihtiyaç bulunmaktad›r.
Uzay›n gözetlenmesinin
olumlu bir yan etkisi askeri
faaliyetlerle ilgisi olmayan
uzay kazalar›n›n da önlen-
mesine katk›da bulunabile-
cek olmas›d›r. 10 fiubat
2009’da Iridium haberlefl-
me a¤›n›n bir uydusu ile
çal›fl›r durumda olmayan
eski bir SSCB uydusunun
789 km irtifada çarp›flma-
s›n›n günlük hayata tafl›d›¤›
“uzay çöplü¤ü” konusu,
uzun y›llard›r uzay çal›fl-
malar›n› tehdit eden bir et-
mendi. Uzay›n savunulmas›
kapsam›nda gerçeklefltiri-
lecek gözlem çal›flmalar›-
n›n bu tür kazalar›n önlen-
mesine de katk› sa¤layaca-
¤› beklenmelidir.

Yetene¤in Süreklili¤i
Uydulara yönelik tehditten
hareket edildi¤inde, konu do-
¤al olarak uzay›n savunulma-
s›na geliyor. Amaca yönelik
bir bak›fl aç›s› ile yaklafl›ld›-
¤›nda ise sorunun asl›nda
uzaya eriflimle elde edilen ye-
teneklerin devaml›l›¤› oldu¤u
fark edilebilir. Bu noktadan
hareket edildi¤inde, soruna
önerilebilecek çözümlerin
çeflitlendi¤i görülüyor.
Bugün uydular›n projelendiril-
mesi, üretilmesi ve f›rlat›lmas›
uzun y›llar alan süreçleri ge-
rektiriyor. Uydular ihtiyaç du-
yulduklar› andan itibaren çok
k›sa sürede üretilebilse ve f›r-
lat›labilse, ülkelerin uydular›n›
kaybetme endifleleri büyük
oranda giderilmifl olurdu. Bu
tür bir f›rlatma h›z›, uydular›n
daha çabuk üretilmesi ile h›zl›
ve ucuz bir flekilde f›rlat›labil-
mesine ba¤l› olacakt›r. Tüm
bu gereksinimlere uyan uydu-
lar, ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi’nin tasarlad›¤› ve geçti¤i-
miz günlerde f›rlat›lan ‹TÜp-
SAT1 gibi küp uydulard›r. Bü-
yük uydular kadar geliflmifl
yeteneklere sahip olmasalar
da bu tür küçük uydular›n kay-
bedilen kapasiteyi belirli ölçü-
de geri getirebilecek yetenek-
lere kavuflmas› beklenen bir
geliflme olacakt›r. Dassault’›n
2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda gös-
terdi¤i kavramsal çal›flmada
oldu¤u gibi, Rafale gibi yüksek

baflar›ml› uçaklar›n bu tür uy-
dular› yörüngeye oturtabile-
cek roketleri tafl›mas› müm-
kündür. Harekât ihtiyaçlar›
kapsam›nda uydular›n› kul-
lanmas› engellendi¤inde h›zl›
bir flekilde aç›¤› giderebilecek
yeni uydular f›rlatabilen, yük-
sek irtifada uçan insans›z hava
araçlar› ile uydular›n ifllevleri-
nin bir k›sm›n› görebilen ve
gerekti¤inde uydu deste¤i ol-
madan etkin olarak savaflabi-
len bir silahl› kuvvet edinmek
de uzay savunmas›n›n alter-
natifi olarak görülebilir.

Gelecekle ‹lgili 
Baz› Öngörüler
Ülkeler uzay› daha fazla kul-
lanmaya bafllad›kça, uydula-
r›n yörüngede tahrip edilmesi
gibi “kaba kuvvete” dayanan
yöntemlerin kullan›lma olas›-
l›¤›n›n azalaca¤›n› tahmin edi-
yoruz. Yerden lazer silahlar›
ile uydular›n kullan›lmaz hale
getirilmesine dayanan çö-
zümlerin ise yayg›nl›k kazana-
bilece¤ini düflünüyoruz. An-
cak uydulara yönelik tehditler
mevcut halleri ile s›n›rl› kal-
mayacakt›r. Bugünlerde bah-
sedilmeyen as›l tehdidin ise
küp uydular gibi araçlar›n yö-
rüngedeki uydulara kenetle-
nerek onlar› kullan›lmaz hale
getirmeleri olaca¤›n› öngörü-
yoruz. Yörüngedeki uydulara
yak›t yüklenmesi ve gerekti-
¤inde bak›m yap›lmas› amaç-

lar› ile bu tür hizmet uydular›
üzerinde çal›flmalar yap›l-
maktad›r. DARPA’n›n “Orbital
Express” program› kapsa-
m›nda 2007 y›l›nda yörüngede
bak›m kavram›n› gösteren de-
nemeler gerçeklefltirmifltir.
ESA’n›n da Hermes ad›nda
benzer bir program› vard›r.
Bu çal›flmalarda gösterilen
kavramlar›n daha küçük bo-
yutlu araçlarla, uydular› yö-
rüngelerinden ç›kartmak ya
da uydular›n alt sistemlerine
zarar vermek için kullan›labil-
mesi mümkündür. Bu tür bir
sald›r›, uzay çöplerine yol aç-
mayan etkinli¤inin yan› s›ra
sald›r›n›n kayna¤›n› gizli tut-
ma potansiyeline de sahiptir.

Türkiye 
Ne Yapabilir?
Kuflkusuz uzay çal›flmalar›
halen bafllang›ç döneminde
olan Türkiye’nin, bu aflamada
uydular›n› savunma konusun-
da uzay› çok daha yo¤un ola-
rak kullanan ülkeler kadar
endiflelenmesi gerekmemek-
tedir. Türkiye’nin bu aflamada
atabilece¤i ad›mlar, konu ile
ilgili diplomatik çal›flmalar›
desteklemek olacakt›r.
Bununla beraber uzay›n sa-
vunulmas› konusu da yete-
neklerin birden bire kazan›l-
d›¤› bir alan de¤ildir. Türkiye
baz› çal›flmalara flimdiden
bafllamal›d›r. Örne¤in yörün-
gede bulunan insan yap›m› ci-
simlerin izlenmesine yönelik
elektro-optik ve radar alg›la-
y›c›lara yönelik çal›flmalar ya-
p›lmas›n›n yararl› olaca¤› de-
¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca sahip olunan uydular›n
yaln›zca Türkiye’de bulunan
yer istasyonlar›ndan takip
edilmesinin yeterli olmayaca-
¤›ndan hareketle, baz› alter-
natifler aranmal›d›r. Örne¤in
gerekli antenlerle ve alg›lay›-
c›larla donat›lm›fl gemiler,
dünyan›n çeflitli bölgelerine
intikal ederek uydu izlenmesi
görevini yürütebilirler.
Uzay›n savunulmas›, gelecek
y›llarda da gündemi meflgul
edecek bir konu olacak gibi
görünmektedir.

ANAL‹Z
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Ümit BAYRAKTAR: Sektörde 20’nci 

y›l›n› doldurmufl ve sürekli dönüflüm 

içerisinde olan bir GATE Elektronik 

görüyoruz. ‹lk yola ç›k›fl noktan›z 

elektronik kartlardaki ar›zalar›n 

bulunmas›yken bugün çok farkl› 

projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz. 

Bu paralelde geride b›rakt›¤›n›z 20 y›l› 

k›saca de¤erlendirir misiniz?

Turgay MALER‹: Öncelikle MSI Dergi-
si’ni çok baflar›l› buldu¤umu söyleyerek
bafllamak istiyorum. Özellikle yurt d›-
fl›ndaki büyük savunma firmalar›n›n
ürünlerinden bizleri haberdar ediyorsu-
nuz. Bu sayede yerli sanayi ile uluslara-
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Her ne kadar elektronik
kar›flt›r›c›larla
özdeflleflmifl olsa da 
GATE Elektronik ad›, 
son dönemde, özellikle
insans›z su alt› araçlar›
alan›ndaki çal›flmalar›yla
daha s›k duyulur oldu.
Sürekli bir geliflim
içerisinde olan GATE
Elektronik, karfl›m›za 
son olarak da havac›l›k
projeleriyle ç›kt›. GATE
Elektronik hakk›ndaki
sorular›m›z›, elektronik
sistemlerin bak›m
onar›m›ndan insans›z
araçlara, anayurt 
güvenli¤inden havac›l›¤a
kadar genifl bir yelpazede
faaliyet gösteren 
firman›n Yönetim Kurulu
Baflkan› Turgay Maleri 
cevapland›rd›.
Ümit BAYRAKTAR 
ubayraktar@savunmahaber.com

GATE Elektronik 
S›rt›n› Ar-Ge’ye Dayad›
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ras› sanayiyi karfl›laflt›rma flans› bulu-
yoruz. Ayr›ca savunma sanayimizdeki
di¤er firmalar›m›z›n hangi projelerde
görev ald›klar›n› göstermeniz sayesin-
de, var olan kabiliyetlerimizin o proje-
lerde nas›l de¤erlendirilebilece¤i yö-
nünde onlara teklif götürme imkân› elde
ediyoruz. Sizin arac›l›¤›n›zla kurumlar›n
ileriye dönük vizyonlar›n›, taleplerini ö¤-
reniyoruz. Tabi derginin ayl›k olmas›n›n
da vermifl oldu¤u bir avantaj var. Bir sa-
vunma sanayisi flirketi olarak sizlere te-
flekkür ediyoruz.
GATE Elektronik’e dönecek olursak… 20
y›l önce bir aile flirketi olarak büyük ha-
yallerle yola ç›kt›k. Daha kurumsal bir
yap›ya sahip, profesyonelleri bar›nd›ran,
Ar-Ge’ye ciddi kaynak ay›ran, özgün ta-
sar›mlar yapabilen ve bu tasar›mlar›
kendi bünyesindeki tesislerinde üretip
uluslararas› pazarlara ve kendi savun-
ma sanayimize sunabilen ve ayn› za-
manda Türkiye’de kendi konusunda li-
der kurumlar›n çözüm orta¤› olabilen
bir GATE Elektronik hayal ettik.
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Teknokent’te Türkiye’nin ilk giriflimcilik
merkezinde Türkiye’nin ilk giriflimcileri
olarak çal›flmalar›m›za bafllad›k, fikri
ürüne dönüfltürdük. ‹lk baflta yaklafl›k
70 m2’lik bir alanda çal›fl›yorduk. S›f›r-
dan bafllad›k. Fikir üreterek ve Ar-Ge
yaparak büyüdük.
‹lk kuruldu¤umuzda üniversitenin bize
getirdi¤i en önemli kazan›mlardan birisi
“güven” oldu. Ayr›ca ODTÜ’nün tüm la-
boratuvarlar›n› kullanma ve ö¤retim
üyeleriyle ifl birli¤i yapma imkân›n› iyi
de¤erlendirdik. Üniversite bünyesinde
çal›flmalar›m›z› sürdürüp prototipleri-
mizi ürettik. Bugün, 20.000 m2’lik tesis-

leri olan ve uluslararas› çapta de¤iflik
projelere imza atabilen bir flirket olma-
y› baflard›k. Son 6 ay içerisinde imzala-
d›¤›m›z sözleflmelerin toplam› 200 mil-
yon dolar›n üzerinde.
Geldi¤imiz noktadan geriye do¤ru ba-
k›nca, asl›nda bir dönüflüm görmüyo-
rum. Ayn› temeller üzerinde mevcut ka-
biliyetlerimizin geliflti¤ini söylemek da-
ha do¤ru olacak. Çünkü nihai ürünlere
bakt›¤›m›zda, hepsinin bak›ma ihtiyac›
oldu¤unu görüyoruz. Biz temelinden,
bak›m›ndan bafllad›k. ‹lk önce iyi bir
ürüne nas›l bak›m yapaca¤›m›z› ö¤ren-
dik. Bu temelden bafllay›p, kendimize,
bir ürünü en az ar›za yapacak flekilde
nas›l üretiriz ya da problemsiz bir ürünü
nas›l ortaya ç›kart›r›z sorusunu sorduk.
Ar-Ge çal›flmalar›m›zda da bu yaklafl›m›
göz önünde bulunduruyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: GATE Elektronik 

çok say›da Ar-Ge projesi yürütüyor. 

Ayr›ca ülkemizin önde gelen 

üniversiteleri ile de çeflitli ifl birlikleriniz

var. Bu ifl birlikleri ve Ar-Ge çal›flmalar›n›z

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Turgay MALER‹: 20’nci y›l›m›zda ülke-
mizin 17’nci Ar-Ge merkezi olduk ve
Ar-Ge faaliyetlerimizi daha da artt›ra-
rak devam ettirmeyi hedefliyoruz. ‹s-
tanbul yolu üzerindeki tesislerimizi
tamamen bir Ar-Ge, yaz›l›m ve e¤itim
merkezine dönüfltürece¤iz. Uzun va-
dede bütün Ar-Ge faaliyetlerimiz bu
alanda yürütülecek. Çünkü bu tesisle-
rin önümüzdeki 10 y›l içerisinde yeter-
siz hale gelece¤ini düflünüyoruz. An-
kara ‹kinci Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki 40.000 m2’lik ve Baflkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki 16.000
m2’lik tesislerimizde de sadece üretim
faaliyetlerimizi sürdürece¤iz. Bu sa-
yede daha sa¤l›kl› bir büyüme öngörü-
yoruz.
Bilkent Üniversitesi, Do¤u Akdeniz Üni-
versitesi, Gazi Üniversitesi, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi,
Ni¤de Üniversitesi ve ODTÜ gibi ülkemi-
zin önde gelen e¤itim kurumlar› ile sür-
dürmekte oldu¤umuz ifl birli¤i çal›flma-
lar›m›z› daha da geniflleterek sürdür-
mek arzusunday›z.
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Ümit BAYRAKTAR: Hâlihaz›rda yürüyen

kaç Ar-Ge projeniz var? 

Turgay MALER‹: fiu anda teflvik alarak
yürütmekte oldu¤umuz 11’in üzerinde
Ar-Ge projemiz var. Bir o kadar da ken-
di imkânlar›m›zla yürüttü¤ümüz proje
var. Bunlar tamamen kurumlar›n ihti-
yaçlar›na binaen ve ihtiyaçlar› öngöre-
rek yürütülen projeler.
Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) ve Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
yan› s›ra TÜB‹TAK’›n TEYDEB kanal›yla,
ayr›ca Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vak-
f› (TTGV) deste¤i ile yürüttü¤ümüz Ar-
Ge projelerimiz var. Bunlara ek olarak
da 3 tane Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
destekli SANTEZ projemiz var.
Kurumlar›m›z›n Ar-Ge projelerine ver-
di¤i destek, ürün gelifltirme ve daha çok
mühendis istihdam edip Ar-Ge yapma
yolunda bizi inan›lmaz derecede teflvik
ediyor. Bu noktada yanl›fl anlamalara
engel olmak için flunu da belirtmeliyim.
Bizim projelerimiz çok mütevaz› proje-
ler. Çok büyük kaynaklar gerektirmiyor.
Ayr›ca bafllang›ç aflamas›ndaki finans-
man› da kendimiz sa¤l›yoruz. Bunlar›
kimse daha bafltan desteklemiyor.

Ümit BAYRAKTAR: GATE Elektronik’in

ihracata yönelik faaliyetleri hakk›nda 

neler söyleyebilirsiniz? 2008 y›l›n› 

referans alarak bir de¤erlendirme 

yapacak olursan›z, GATE Elektronik’in

ihracat›nda ulaflt›¤› nokta ve ihracat 

hedefleri neler?

Turgay MALER‹: Genel olarak toplam
cironun en az yüzde 20’sini ihracat ola-
rak hedefledik. Bu hedef do¤rultusun-
da, özellikle uluslararas› etkinliklere
kat›larak ürün ve hizmetlerimizi tan›t-
maya gayret ediyoruz. Geçti¤imiz y›llara
bakt›¤›m›zda, ihracat›m›z› her y›l ikiye
katlam›fl›z. Ayn› flekilde cirolar›m›z da
hep ikiye katlam›fl. Önümüzdeki y›l içe-
risinde ciromuzun 100 milyon dolar› afl-
mas›n› hedefliyoruz.

Son 6 ayda yapm›fl oldu¤umuz ve top-
lam tutar› 200 milyon dolar› aflan söz-
leflmeler sadece savunma sanayisine
yönelik de¤il. Kamu, çeflitli sivil sektör-
lerle ve uluslararas› firmalar da buna
dahil. Bu sözleflmelerle flu ana kadar
yaklafl›k 10 milyon dolar›n üzerinde bir
ihracat ba¤lant›s› sa¤lam›fl durumday›z.
Bu senenin sonuna kadar da bu 10 mil-
yon dolarl›k ihracat› gerçeklefltirmeyi
hedefliyoruz.
Yine yürüttü¤ümüz s›n›r güvenli¤i ve
anayurt güvenli¤i projelerinde de ciddi
Ar-Ge çal›flmalar› sürdürüyoruz. Bu
ürünleri uluslararas› pazarlara satt›k ve
satmaya da devam ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu ürünler neler ve

hangi ülkelere sat›l›yor?

Turgay MALER‹: Bu y›l içerisinde,
SSM’nin ofset dairesinin deste¤i ile ofset
kapsam›nda Türkmenistan’›n do¤al gaz
boru hatt›n›n güvenli¤i projesini tamam-
lad›k. Türkmenistan ‹çiflleri Bakanl›¤›
için yap›lan bu projeyi baflar›yla teslim
ettik. Bunun yan›nda ABD, Fransa, ‹ngil-
tere ve Kanada gibi ülkelere de savunma
alan›nda, özellikle güvenlik, haberleflme,
test sistemleri ve bak›m onar›m konu-
sunda hizmet veriyoruz. Ofsetsiz yapt›¤›-
m›z ihracatlar›m›z da var, ancak bu pro-
jelerin büyük ço¤unlu¤u ofset kapsam›n-
da ve SSM’nin vermifl oldu¤u destekle
yap›l›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Türkmenistan’daki

proje ile ilgili biraz daha detay vermeniz

mümkün mü?

Turgay MALER‹: Türkmenistan’dan
Çin’e giden do¤al gaz boru hatt›n›n gü-
venli¤inin sa¤lanmas› ile ilgili donan›m,
yaz›l›m alt yap›s› ve bütün bunlar›n en-
tegrasyonunu içeren bir güvenlik proje-
si. Bir erken uyar› sistemi olarak da ta-
n›mlayabiliriz. Kamera ve sensörler
arac›l›¤›yla elde edilen verilerin bir mer-
kezden izlenmesi esas›na dayan›yor.
Tüm haberleflme ve kontrol yaz›l›mlar›
burada haz›rland›. Sensörlerin birço¤u-
nu da yine burada ürettik. Kullan›lacak
olan ekipmanlar›n yüzde 60’a yak›n›n›
yurt içinden sa¤lad›k.
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Ümit BAYRAKTAR: Art›k GATE 

Elektronik ad›yla özdeflleflen elektronik

kar›flt›r›c›lar konusuna de¤inmek 

istiyorum. Hassas bir konu oldu¤u için

sadece neler söylemek istersiniz 

fleklinde bir sorumuz olacak.

Turgay MALER‹: Evet, elektronik kar›flt›-
r›c›lar hassas bir konu ve çok fazla detay
verme flans›m›z yok. Ancak flunu söyle-
yebilirim: Bu tür ürünleri müflteri istek-
leri do¤rultusunda kendi bünyemizde ta-
sarl›yoruz ve müflteriye sunuyoruz. Bu
durumda da ürünün broflürünü ‹nternet
sitemize koymuyoruz ya da biz flöyle bir
ürün satt›k, böyle bir ürünümüz var de-
miyoruz. Müflteri taleplerine istinaden
tasarlay›p ortaya ç›kard›¤›m›z ürünler ol-
du¤u için bu konular tamamen izne ba¤-
l›... Sonuçta kavramsal tasar›m› müflteri-
ye ait olan ürünler. Biz sadece Ar-Ge ka-
biliyetlerimizi kullanarak ve ifl ortaklar›-
m›zla birlikte istenen ürünleri tasarl›yo-
ruz, gelifltiriyoruz ve üretiyoruz. Bu ürün-
ler kullan›c› taraf›ndan uzun süre denen-
dikten sonra da envantere al›n›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Son günlerde 

GATE Elektronik insans›z araçlara 

yönelik çal›flmalar›yla öne ç›kmaya 

bafllad›. ‹lk örneklerini su alt› araçlarla

gördü¤ümüz insans›z araçlarla ilgili 

GATE Elektronik’in hedefi nedir?

Turgay MALER‹: Burada çok iyi bir bilgi
birikimi var ve bu birikimi insans›z araç-
lar alan›nda de¤erlendirme yoluna git-
tik. Genel olarak insans›z deniz ve kara
araçlar› üzerinde çal›flmay› hedefliyo-
ruz. Bu kapsamda da önce denizin alt›n-
dan bafllad›k. fiu anda Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ihtiyaçlar› do¤rultusunda 4
adet insans›z su alt› sistemi projesi yü-
rütmekteyiz.
GATE Elektronik insans›z su alt› araçla-
r› gelifltirme konusundaki ilk ad›m›n›, 17
Aral›k 2007 tarihinde TÜB‹TAK MAM ile
imzalad›¤› ve SSM’nin müflterisi oldu¤u
bir TÜB‹TAK 1007 projesi olan “Milli
PAP / ROV (Uzaktan Kumandal› Su Alt›
Arac› / Remotely Operated Vehicle) Sis-
temi Gelifltirilmesi Projesi” sözleflmesi
ile att›. Bu projenin kritik tasar›m faali-
yetlerini tamamlayarak üretim faz›na
geçtik. 2010 y›l› bafl›nda arac› teslim et-
meyi hedefliyoruz.
‹kinci ad›m olarak, yine SSM’nin müflte-
risi oldu¤u ve yine bir TÜB‹TAK 1007
projesi olan “Otonom Su Alt› Arac› (Auto-
nomous Underwater Vehicle / AUV)” ge-
lifltirme görevini üstlendik. Bu projede
Maleri Teknik Hizmetler Ltd, Kocaeli ve
‹stanbul Teknik Üniversiteleri ile Yonca-

Onuk Tersanesi ile birlikte çal›fl›yoruz.
Daha sonra kendi öz kaynaklar›m›zla
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› aç›s›ndan
kritik öneme sahip oldu¤unu düflündü-
¤ümüz ve “Çanakkale” ad›n› verdi¤imiz
“Tek Kullan›ml›k Mobil May›n ‹mha
fiarj› (Single Shot ROV / SSR)”nin ilk
prototipini gelifltirdik. IDEF 2009 fua-
r›nda, Milli PAP / ROV projesi ön proto-
tipini, yine prototip olarak üretti¤imiz
ve “Barbaros” ad›n› verdi¤imiz otonom
su alt› arac›m›z› ve Çanakkale ürünleri-
mizi sergiledik ve yo¤un bir ilgi ile kar-
fl›laflt›k.
Ayr›ca, Milli Savunma Bakanl›¤› D›fl Te-
darik Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yürü-
tülen “Uzaktan Kumandal› Su Alt› Arac›”
çal›flmas›nda “Gelibolu” ad›n› verdi¤imiz
ifl s›n›f› ROV ürünümüz ile kat›ld›k ve k›-
sa listeye kald›k. Denizalt› Kurtarma Ana
Gemisi (MOSHIP) ve Kurtarma ve Yedek-
leme Gemisi (RATSHIP) projeleri kapsa-
m›nda kullan›lacak ifl s›n›f› ROV için ana
yüklenici aday› firmalara da Gelibolu çö-
zümümüzü teklif etmifl durumday›z.
‹nsans›z araçlar üzerinde yapt›¤›m›z ça-

l›flmalarda elde etti¤imiz tecrübeye da-
yanarak bu platformlar için en önemli
k›s›t›n güç kayna¤› oldu¤unu düflünüyo-
ruz. Bu yüzden de günümüzde yo¤un bir
flekilde kullan›lan bataryalar›n yerine
kullan›lacak bir yak›t pili gelifltirmek
için de yo¤un bir çal›flma bafllatt›k. Bu
projede elde edece¤imiz bilgi birikimi-
nin, otonom araç projeleri baflta olmak
üzere di¤er birçok projede kullan›labile-
ce¤ini düflünüyoruz.
Bu sistemleri tasarlaman›n ve üretim
kabiliyetlerini kazanman›n d›fl›nda, yer-
lilefltirme ve yerli katk› pay›n› artt›rma
faaliyetlerimiz de çok ciddi ve yo¤un bir
flekilde devam ediyor. ‹nsans›z su alt›
sistemleri ile ilgili projelerimizin hepsi-
ni 2010 ve 2011 y›llar› içinde tamamla-
yarak, araçlar› teslim etmifl olaca¤›z.
‹htiyaçlar kapsam›nda insans›z su alt›
araçlar›ndan bafllay›p ilerlemenin daha
do¤ru oldu¤unu de¤erlendiriyorum. Bi-
rileri zaten di¤er alanlarda çal›flmalar
yap›yor. Ayn› fleyleri yapmamam›z ge-
rekti¤ini düflünüyorum. Ortaya bir ürün
ç›kart›ld›ysa ve bu iyi bir ürünse onlara
destek olman›n daha do¤ru oldu¤unu
düflünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bir sonraki 

aflamada insans›z sistemlerin hangi 

aflamas›na geçmeyi planl›yor GATE 

Elektronik? Denizin üzeri mi, kara m›,

hava m›?

Turgay MALER‹: fiimdilik denizin alt›nda
yap›lacak çok ifl oldu¤unu görüyoruz.
Denizin üzerinde gitmeden önce denizin
alt›n› bir halledelim. Sonras› için yapan-
larla ifl birli¤i yapman›n daha uygun ol-
du¤unu de¤erlendiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: GATE Elektronik,

A400M gibi uluslararas› projelerle ilgili

çal›flmalar da yürütüyor. Bu çal›flmalarla

ilgili bilgi verir misiniz?
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Turgay MALER‹: A400M uça¤›nda kulla-
n›lacak olan TP400 motorunun geliflti-
rilme sürecinde TEI’nin altyüklenicisi
olarak tam yetkilendirilmifl say›sal mo-
tor kontrolü için test arayüz birimi olan
FTIU’nun gelifltirilmesi görevini üstlen-
mifl durumday›z. Mühendislik ekibimiz
taraf›ndan tasarlanan FTIU, TP400’ün
motor kontrol ünitesi ve motor koruma
izleme ünitesi ile bremze (motorun test
edilmesi s›ras›nda içinde oldu¤u hücre)
aras›nda bir ara birim olan ve uça¤›n
kokpitinde bulunan motor operasyon-
lar›na yönelik sinyalleri yönetip simüle
eden yaz›l›m ve donan›mdan oluflan bir
birim. Test operatörlerinin motoru test
edebilmeleri için gerekli olan kontrol
ve uyar›c›lar› bar›nd›ran FTIU, test veri-
leri anl›k gösterebildi¤i gibi ve daha
sonra de¤erlendirilmek üzere kayde-
debiliyor.
Yine A400M projesi kapsam›nda, uça¤a
ait tüm aviyonik sistemlerin bak›m ona-
r›m›na yönelik hedeflerimiz de var. Çün-
kü aviyonik sistemlere ait Test Program
Set (TPS) yaz›l›mlar›n› gelifltirmek ve ül-
kemize bu kabiliyeti kazand›rmak için
yeterli alt yap›ya sahibiz. Bu konuyla il-
gili çal›flmalar›m›z da sürüyor.

Ümit BAYRAKTAR: Sahil Güvenlik 

Komutanl›¤›’n›n ihtiyaçlar›na yönelik

SSM taraf›ndan bafllat›lan Sahil 

Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi

kapsam›nda bilgi iste¤i doküman›na 

cevap veren çok say›da firmadan birisi de

GATE Elektronik. Bu proje kapsam›nda

hedefiniz nedir?

Turgay MALER‹: Entegrasyon ve sen-
sörler konusunda oldukça baflar›l› bir
alt yap›m›z var. Bu paralelde proje kap-
sam›na giren sensörlerin imalat›, en-

tegrasyonu, kurulumu ve bak›m›na yö-
nelik di¤er firmalarla ifl birli¤i yapma,
çözüm orta¤› ya da alt yüklenici olma gi-
bi bir hedefimiz var.

Ümit BAYRAKTAR: Son günlerde 

GATE Elektronik ad› döner kanatl› hava

araçlar›yla da an›lmaya bafllad›. 

fiimdiye kadar bahsi geçen 

çal›flmalar›n›z›n biraz d›fl›nda kalan 

bu konuya iliflkin bilgi alabilir miyiz?

Turgay MALER‹: Orman Genel Müdürlü-
¤ü’müzün yang›nla havadan mücadele
çal›flmalar› kapsam›nda helikopter ki-
ralama kontrat›n› yapt›k. 13 as›l 2 yedek
olmak üzere 15 helikopterimiz var. Her
ne kadar faaliyet alan›m›z›n d›fl›nda gö-
rünse de burada da lojistik ve bak›m /
onar›m deste¤i gibi hizmetler firmam›z
taraf›ndan sa¤lanacak. Yani bize uzak
konular de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: Helikopterlerin 

türü ve kontrat detaylar› hakk›nda biraz

daha bilgi verir misiniz?

Turgay MALER‹: Projede a¤›r yük tafl›-
yabilme ve uzun süre havada kalabilme

kabiliyetine sahip Rus menfleli Mi-8, Mi-
17 ve Kamov-32 tipi helikopterler kulla-
n›lacak. ‹mzalad›¤›m›z sözleflme heli-
kopterlerin tedari¤ini ve 5 y›l boyunca
hizmet sa¤lamay› kaps›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Helikopterler kimin

olacak?

Turgay MALER‹: Helikopterlerin kendi
bünyemize al›nmas›yla ilgili görüflmele-
rimiz sürüyor. fiu ana kadar yurt d›fl› ve
yurt içinden kiralama yöntemiyle yürü-
tüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu helikopterlere 

yönelik bak›m onar›m merkezi kurma 

gibi bir hedefiniz var m›?

Turgay MALER‹: Evet. Olabilece¤ini de-
¤erlendiriyorum. Özellikle Rus tipi heli-
kopterlere yönelik, sadece Türkiye’yi
de¤il çevre ülkeleri de kapsayan bir ba-
k›m onar›m merkezi kurma konusunda
bir çal›flmam›z var.

Ümit BAYRAKTAR: GATE Elektronik 

gelece¤e nas›l bak›yor, hedefi ne?

Turgay MALER‹: Örne¤in insans›z araç-
lar›n, bir sistem tedarikçisinin ya da en-
tegratörün yapaca¤› bir ifl olmad›¤›n›, da-
ha do¤rusu buna gerek olmad›¤›n› düflü-
nüyorum. Çünkü entegratör zaten milyar
dolarl›k bir paket proje yap›yor. Bu proje
içerisinde insans›z araç m› gerekiyor?
Tutup da bir ana yüklenicinin bu kadar
detayla u¤raflmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›
de¤erlendiriyorum. Bu tür ürünleri bizim
gibi flirketlerin yapmas› daha uygun ola-
cakt›r. Bu paralelde ASELSAN, BMC,
FNSS, HAVELSAN, OTOKAR, ROKETSAN
ve TUSAfi gibi, Türkiye’de ana yüklenici
konumunda büyük projeleri alabilen,
uluslararas› çapta rekabet edebilme gü-
cüne sahip firmalar›m›z›n yan›nda iyi ve
kaliteli bir çözüm orta¤› olmak arzusun-
day›z. Hedefimiz bu firmalar›m›za iyi bir
çözüm orta¤› olmak.

RÖPORTAJ
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TÜB‹TAK UEKAE bün-
yesinde 1999 y›l›ndan
beri konuflma ve ses

iflleme, Türkçe’nin anlafl›la-
bilirli¤i ve fonetik özellikleri,
do¤al dil iflleme otomatik
metin çevirisi, konuflmac›
tan›ma, parmak izi iflleme ve
çok-kipli biyometrik güven-
lik sistemleri gibi ileri arafl-
t›rma alanlar›nda çal›flan
Konuflma ve Dil Teknolojile-
ri Merkezi (KDTM), 2005 y›-
l›ndan itibaren yüzünü Ba-
t›’ya da çevirme karar› alm›fl
ve uluslararas› platformda
tan›nan ve sayg› duyulan bir
araflt›rma grubu olmay› he-
deflemifltir. Bu amaçla, TÜ-
B‹TAK bünyesinde kurulan
AB Çerçeve Programlar› Ko-
ordinasyon Ofisi ile yo¤un
çal›flmalara bafllam›fl, kad-
rosunu ulusal kaynakl› pro-
jelerden gelen desteklerle
güçlendirmifl ve grup hedef-
lenen olgunlu¤a eriflmifltir.
Kadrosunun bilimsel altya-
p›s›n›, Türkiye’nin önde ge-
len üniversitelerinden ald›¤›
dan›flmanl›k hizmetleriyle
daha da ileriye götüren
KDTM, FP7 projeleri için ay-
r› bir ekip kurmufl ve bu ko-
nudaki çal›flmalar›n› derin-
lefltirmifltir.
2007 y›l›nda FP7 projeleri
kapsam›ndaki ilk teklifini
gönderen KDTM, takdir
gören ancak kabul görme-
yen bu tekliften dersler ç›-
kararak daha yo¤un bir
çal›flma temposuna gir-
mifltir. Olgunlaflan çal›fl-
malar, 2008 y›l› Mart ay›n-
da MULTISAUND ad›nda bir
proje teklifine dönüflmüfl-
tür. Daha sonra proje, tüm
de¤erlendirme kriterlerin-
den tam puan alarak büyük
bir baflar›yla kabul edilmifl-
tir. Projenin kabul al›nd›¤›
bilgisi ile daha önceden irti-
bat kurulmufl olan yurt içi
ve yurt d›fl› araflt›rma grup-
lar› büyük bir memnuniyet-
le bu oluflumun içinde yer
almak istediklerini belirt-
mifller ve daha flimdiden
yeni proje önerileri sunma-
ya bafllam›fllard›r.

Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2009 www.milscint.com

MULTISAUND (MULTilingualism Integrated to Speech a

nd Audio UNDerstanding) projesinin kabul edildi¤i 

tarihten itibaren artan ilgi ve flimdiden al›nan ortakl›k 

teklifleri, çok daha parlak projelerin ortaya ç›kaca¤›n›

müjdeliyor. TÜB‹TAK UEKAE’nin Konuflma ve Dil

Teknolojileri Merkezi, savunma ve bilgi / iletiflim 

teknolojilerinde çok dilli konuflma çözümleri üreterek

Türkçe’yi Avrupa Birli¤i (AB) dili olmaya haz›rlarken,

bölgedeki diller aras›nda bir köprü kuruyor.
Yücel B‹C‹L* / bicil@uekae.tubitak.gov.tr / editor@savunmahaber.com
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TÜB‹TAK UEKAE,
MULTISAUND ile 

Diller Aras›na 
Teknoloji Köprüsü

Kuruyor
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KDTM’nin 
Çeviri Alan›ndaki
Baflar›lar›
Bir turistin herhangi bir ül-
keyi ziyaretinde kullanabile-
ce¤i 30.000 cümlelik bir bü-
tünce üzerinde sadece ista-
tistiksel modellerin (dille il-
gili herhangi bir bilgi, yete-
nek gerekmeksizin) yar›flt›-
r›ld›¤› uluslararas› bir etkin-
lik olan International Work-
shop on Spoken Language
Translation (IWSLT) kapsa-
m›nda düzenlenen çeviri ya-
r›flmas›nda KDTM, son 3 y›lda
dünya çap›nda bilinen bir
grup olmufl ve göz dolduran
baflar›lara imza atm›flt›r. IBM,
MIT, Carnagie-Mellon gibi
güçlü rakipleri bulunan ve söz
konusu rakiplerine oranla 15-
20 y›l kadar genç bir ekip olan
KDTM, kat›ld›¤› senelerin ne-
redeyse tümünde ilk üçe gir-
meyi baflarm›fl ve afla¤›daki
dereceleri elde etmifltir:
� 2007 Arapça-‹ngilizce ve

Japonca-‹ngilizce 
metinden metine çeviride
birincilik

� 2008 Arapça-‹ngilizce ve
Çince-‹spanyolca 
metinden metine çeviride
üçüncülük

� 2009 MIT ile yap›lan ortak
çal›flmada Türkçe-‹ngilizce
ve Arapça-‹ngilizce 
metinden metine çeviride
birincilik

Tüm bu baflar›lar sonucunda
Türkçe, KDTM taraf›ndan sa¤-
lanan veriler sayesinde IWLTS
kapsam›nda üzerinde çal›fl›lan
diller grubuna girmifltir.

FP7 Kapasiteler
Özel Program› 
ve Araflt›rma 
Potansiyeli
AB FP7 “Kapasiteler” ifl prog-
ram› kapsam›nda aç›lan ça¤-
r›lar, kendi alan›nda lider veya
lider aday› olan öncü araflt›r-
ma gruplar›n›n araflt›rma po-
tansiyellerini artt›rarak önce-
likle bölgesel bir “Mükemme-
liyet Merkezi” (Center of Ex-
cellence) olmalar›nda, daha
sonra da uluslararas› plat-
formda kurulan “Mükemmeli-
yet A¤›n›n” (Network of Excel-
lence) bir parças› haline gel-
melerinde büyük bir f›rsat ola-
rak göze çarpmaktad›r. “Ka-
pasiteler” program› kapsa-
m›nda aç›lan “Eflgüdüm ve
Destek Eylemi (Coordination
and Support Action)” alt›ndaki,
“Araflt›rma Potansiyeli (Rese-
arch Potential / REGPOT)”
proje ça¤r›lar›, baflvuran ve
hali haz›rda belirli bir yeterlili-
¤e sahip, AB’ye yeni üye olmufl
veya aday ülkelerdeki, kendi
bölgesinde lider araflt›rma
gruplar›n›n mevcut altyap›lar›-
n› gelifltirmeyi hedeflemekte-
dir. Bu ça¤r›n›n hedefi AB’ye
yeni üye olmufl veya aday ül-

kelerdeki bilimsel yetenekle-
rin üst düzeye ç›kar›lmas›na
imkân sa¤lamakt›r. Böylece,
ilgili kurumlar, art›k AB’de da-
ha iyi bilinen, ciddi birer pay-
dafl olarak görülmeye bafllan-
makta ve birçok Ar-Ge proje-
sinin vazgeçilmez bir parças›
haline gelmektedirler. Toplam
bütçesi 340 milyon avro olan
“Araflt›rma Potansiyeli” alt
bafll›kl› destek program›n›n
amac› sadece AB geniflleme
sahas›nda bulunan ülkelerde-
ki araflt›rma kurumlar›n›n ka-
pasitelerinin artt›r›lmas› de¤il
ayn› zamanda bunlar›n Avrupa
Araflt›rma Alan› (European
Research Area / ERA) ile bü-
tünleflmeleridir. Belirli dö-
nemlerde yap›lan ça¤r›larla,
araflt›rma kurumlar› yapmak
istedikleri faaliyetlere iliflkin
proje tekliflerini vermeye da-
vet edilmekte, toplanan teklif-
ler üç veya dört ba¤›ms›z uz-
man taraf›ndan de¤erlendiril-
mektedir.

UEKAE’nin FP7’deki
Yeni Ad›m›
TÜB‹TAK UEKAE bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren KDTM
taraf›ndan, toplam bütçesi 24
milyon avro olan FP7-REG-
POT-2008-1 ça¤r›s›na sunul-
mufl olan MULTISAUND pro-
jesi, özellikle Türkçe ile ilgili
çal›flmalardaki eksikliklerin
giderilmesi motivasyonu  ile

gelifltirilmifltir. Türkçe’nin bir
Avrupa dili oldu¤u gerçe¤inin
fark›nda olan AB Komisyonu,
MULTISAUND projesine 15
üzerinden 15 tam puan vere-
rek 959.671 avro bütçeli 3 y›l-
l›k projeyi destekleme karar›
alm›flt›r. 8 Eylül 2008 tarihin-
de Brüksel’de baflar›l› bir fle-
kilde savunulan proje, bütçe-
de herhangi bir kesintiye gi-
dilmeden kabul edilmifl ve
imza aflamas›na gelmifltir.
Rekabetin çetin oldu¤u REG-
POT program›n›n 2007 y›l›
ça¤r›s›nda da bir projesi des-
teklenmifl olan TÜB‹TAK UE-
KAE, bu baflar›s›n› tekrarla-
m›fl olmakla Türkiye’de ala-
n›nda bir ilke imza atm›flt›r.

Projenin Kapsam›
ve ‹çeri¤i
Teknolojinin geliflmesiyle git-
tikçe küçülen dünyam›zda
milletler her geçen gün daha
fazla birbirleriyle etkileflime
girmektedirler. Kültürlerin ve
dillerin iç içe girdi¤i böyle bir
dünyada iletiflimin sa¤l›kl› bir
flekilde sa¤lanmas› büyük
önem kazanmaktad›r. Her ne
kadar dünyada yayg›n olarak
ö¤renilen ‹ngilizce gibi dilleri
konuflarak iletiflim sa¤lan›yor
olsa da hem en önemli ulusal
kimliklerden biri olan ana dili
koruyarak toplumlar aras›nda
ve toplumun kendi içindeki
yozlaflmalar› önlemek hem de
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Resmi Dil
Konuflan kifli say›s› 1.000.000'dan fazla
Konuflan kifli say›s› 500.000 ila 1.000.000 aras›nda
Konuflan kifli say›s› 100.000 ila 500.000 aras›nda
Konuflan kifli say›s› 25.000 ila 100.000 aras›nda
Konuflan kifli say›s› 25.000'den az / konuflulmuyor©

T
Ü

B
‹T

A
K

U
E

K
A

E



ANAL‹Z

44

geliflen teknolojiyi konuflma ve
dil teknolojileri alan›nda in-
sanlar›n hizmetine sunmak
için çok yo¤un çal›flmalar yü-
rütülmektedir. Bu noktadan
hareket eden KDTM, Türkçe
için yap›lan dil ve konuflma ifl-
leme çal›flmalar›n› belli bir ol-
gunlu¤a tafl›yabilmek amac›y-
la mevcut kapasitesini MULTI-
SAUND projesinin de yard›-
m›yla artt›rarak bu konudaki
eksiklikleri ivedilikle giderme-
yi amaçlamaktad›r. Araflt›rma
kapasitesindeki art›fl ve Türk-
çe üzerindeki yo¤un çal›flma-
lar, ileride çok-dilli (multilin-
gual) projelere kat›l›m› artt›r-
may› hedeflemektedir. Bu he-
deflere ulaflabilmek için proje
kapsam›nda afla¤›daki faali-
yetler gerçeklefltirilecektir:
� Laboratuvar donan›m›n›n

gelifltirilmesi ve mevcut
ifllem gücünün art›r›lmas›:
KDTM bünyesinde 
gerçeklefltirilen 
haberleflme testlerinin
otomasyonu, özel ifllem
merkezinin kurulumu.

� Avrupa’daki araflt›rma
gruplar› ile ifl birli¤ine 
gidilmesi: Bu projeye 6’s›
yurt d›fl›nda olmak üzere
11 araflt›rma kurumu 
büyük ilgi göstermifl 
ve proje süresince 

ifl birli¤i yapmak için 
teklifte bulunmufllard›r. 
Aralar›nda Almanya, 
‹talya, ‹spanya, ‹ngiltere
ve Türkiye’nin önde gelen
üniversiteleri ve Siemens
gibi büyük firmalar›n da
bulundu¤u genifl kat›l›ml›
bir konsorsiyum, 
TÜB‹TAK UEKAE’nin ilgili
alanlarda yeni projeler 
almas›, teknik ve 
bilimsel altyap›s›n›n 
tamamlanmas›, 
bilinirli¤inin ve 
görünürlü¤ünün 
artt›r›lmas›, teknik 
ziyaretlerin yap›lmas›, 
ileri konularda e¤itim 
faaliyetleri, TÜB‹TAK 
UEKAE’nin düzenleyece¤i
etkinliklere kat›l›m gibi 
ifl paketlerinde TÜB‹TAK
UEKAE ile ortak hareket
edecektir. Ayr›ca bu proje
kapsam›nda KDTM 
araflt›rmac›lar›, ulusal 
ve uluslararas› 
konferanslara kat›l›m 
konusunda da 
desteklenecektir.

� Konuflma ve dil 
teknolojilerinde ihtiyaç
duyulan verilerin 
haz›rlanmas› için ulusal
üniversitelerle ifl birli¤i
yap›lmas›.

� Edinilen kazan›mlardan
sanayinin ve ilgi duyan
tüm araflt›rmac›lar›n 
haberdar olmas›n› 
sa¤lamak ve çal›flma 
konular›na ilgiyi art›rmak
amac›yla projede edinilen
birikimlerin seminer, 
bilgi günleri, yaz›l› ve 
görsel bas›n ve ‹nternet
arac›l›¤›yla paylafl›lmas›.

Hedeflenen 
Teknolojik Getiriler
Gelifltirilecek altyap› saye-
sinde elde edilmesi planla-
nan teknolojik ilerleme ba-
samaklar› aras›nda öne ç›-
kanlar flöyle s›ralanabilir:
� Uluslararas› platformlarda

taktik haberleflmenin 
çok dilli yap›labilmesi,

� Çok dilli otomatik 
diktasyon çözümleri ile
uluslararas› entegrasyonun
sa¤lanmas›,

� Kriz ve acil müdahale 
senaryolar›nda çok uluslu
çal›flabilirli¤in sa¤lanmas›,

� Bas›nda (yaz›l›, sözlü,
görsel) çok dilli anahtar
kelime yakalama ve 
konuflma / konuflmac› 
takibinin yap›labilmesi,

� S›n›r kap›lar›nda güvenlik
görevlileriyle yolcu / 
ziyaretçilerin çok dilli 

iletiflim kurabilmesi,
� Ses kay›tlar›ndaki 

gürültünün azalt›lmas› ve
konuflma iyilefltirmenin
yap›labilmesi,

� Özellikle askeri unsurlar›n
kullan›m› için ses 
kayna¤›n›n yerinin 
belirlenmesi (patlama 
ya da keskin niflanc› yeri
belirleme gibi),

� Baflta harp malulleri 
olmak üzere engelli 
vatandafllar›n hayatlar›n›n
kolaylaflt›r›lmas› (Görme 
engelliler için konuflma 
iletiflimli seyrüsefer 
sistemi gibi)

Yukar›da say›lanlara ek ola-
rak, pek çok farkl› senaryo
üretilmesi de mümkün ol-
makla birlikte; zaman içinde
fark›ndal›¤›n da artmas›yla
beklenti ve katk›lar kendili-
¤inden oluflacakt›r.
Kendisinden önce, özellik-
le TÜB‹TAK taraf›ndan al›-
nan çerçeve projelerinin
birikiminden de faydalan›-
lan MULTISAUND projesi,
kendi deneyimini de bu bi-
rikime katarak ileride çer-
çeve projelerine kat›lmak
isteyen araflt›rma grupla-
r›na referans olmay› ulusal
bir görev bilinciyle ele al-
maktad›r.

Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2009 www.milscint.com





G eçti¤imiz ay da deni-
zalt› simülatörlerine
yönelik faaliyetleriyle

gündemin üst s›ralar›nda yer
alan HAVELSAN, 2009 y›l›nda
daha çok sabit ve döner ka-
natl› platformlar için geliflti-
rilecek olan e¤itim ve simü-
latör sistemleriyle ad›ndan
söz ettirdi. Bu y›l imzalanan
ve Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n milli
imkânlarla karfl›lanmas› aç›-
s›ndan son derece önemli
olan ARIS‹M, TES‹M ve 
HELS‹M Cougar Helikopter
Simülatörü projelerinin ta-
mamlanmas›yla birlikte 
HAVELSAN, teknolojik kabili-
yetlerimizin geliflmesinin ya-
n› s›ra bu ve di¤er mevcut
sistemlerin ihrac› yolunda da
önemli bir ad›m› daha geride
b›rakm›fl olacak.

Yenilenen T-38’lere
Yeni Simülatör
Türk Hava Kuvvetleri pilotla-
r›n›n jet uçaklar›yla uçmaya
bafllamadan önce gerekli

e¤itimleri alabilmesi amac›y-
la, dönemin Northrop (bugün
Northrop Grumman) firmas›
taraf›ndan gelifltirilip üreti-
len ve Amerikan Hava Kuv-
vetleri’ndeki görevine 1961
y›l›nda bafllayan T-38 Talon
e¤itim uçaklar›, 1979 y›l›nda
envanterimize al›nmaya bafl-
lad›. Ancak bilindi¤i gibi ö¤-
renci pilotlar›n e¤itimlerini
sürekli uçarak yapmalar›,
gerek henüz yeterli deneyimi
bulunmayan ö¤renciler aç›-
s›ndan risk faktörlerini art-
t›rmas›, gerekse de maliyet-
lerinin yüksek olmas› nede-
niyle her zaman tercih edilen
bir durum de¤il. Bu nedenle,
e¤itimin kalitesini düflürme-
den bu olumsuzluklar› orta-
dan kald›rmak amac›yla T-38
simülatörleri kullan›lmaya
bafllad› ve bu sayede pilotlar,
süpersonik uçufl teknikleri,
akrobasi, kol uçuflu, gece
uçuflu ve aletli uçufl gibi ko-
nularda güvenli bir ortamda
çok daha ekonomik olarak
e¤itim almaya bafllad›lar.
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HAVELSAN’›n 
Yeni Simülatör Projeleri
Türk Pilotlar›n›n 
Yüzünü Güldürecek

Simülasyon ve e¤itim sistemlerine

yönelik çal›flmalar›n› 2005 y›l›ndaki 

ilk ihracat baflar›s›yla süsleyen 

HAVELSAN, bugün dünyan›n 

“Seviye D” simülatör üretebilen say›l›

firmalar›ndan biri olmay› baflard›.

Geliflimini sürdüren HAVELSAN, 

2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda da Türk Silahl›

Kuvvetleri’nin envanterindeki sabit 

ve döner kanatl› platformlar için 

3 farkl› simülasyon ve e¤itim sistemi

projesine imza att›. Savunma 

sanayimizin kendi kendine

yetebilirli¤inin ve firmalar›m›z›n

kabiliyetlerinin giderek artt›¤›n›n 

birer göstergesi olan bu projeler ise

ARIS‹M, TES‹M ve HELS‹M Cougar

Helikopter Simülatörü projeleri.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

T-38 jet e¤itim uçaklar›, pilotlar›m›z›n e¤itiminde kilit rol oynuyor.
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Teknolojinin ak›l almaz bir
h›zla ilerledi¤i havac›l›k dün-
yas›nda T-38 e¤itim uçaklar›-
n›n zamanla yetersiz kalmas›
üzerine ise 2007 y›l›n›n Tem-
muz ay›nda Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ile 
TUSAfi aras›nda imzalanan
sözleflmeyle, 55 adet uça¤›n
modernize edilece¤i T-38
Uça¤›n›n Aviyonik Moderni-
zasyon (ARI) program› baflla-
t›ld›. Modernize edilen T-
38’ler için yeni bir simülatör
sistemi ihtiyac›n›n do¤mas›
üzerine yap›lan çal›flmalar
neticesinde ise yeni simüla-
törlerde, daha ekonomik ol-
mas› amac›yla mevcut T-38

simülatörlerinin moderni-
zasyon kapsam›nda de¤ifl-
meyen k›s›mlar›n›n kullan›l-
mas›, de¤iflen k›s›mlar›n ise
HAVELSAN taraf›ndan yeni-
den gelifltirilmesi ve üretil-
mesi kararlaflt›r›ld›. Bu karar
neticesinde 28 Nisan
2009’da, SSM ile HAVELSAN
aras›nda imzalanan sözlefl-
me ile ARIS‹M projesi baflla-
d›. 9 Temmuz’da yürürlü¤e
giren proje kapsam›ndaki ilk
simülatör ise 3 y›l sonra Ha-
va Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
teslim edilecek. Simülatörler
kullan›lmaya bafllad›ktan
sonra ise formasyon, seyrü-
sefer ve alçak irtifa seyrüse-

fer uçufllar›n›n oldukça
önemli bir yer tuttu¤u e¤i-
timlerin yaklafl›k yüzde 25’i
bu simülatörde gerçekleflti-
rilecek.
ARIS‹M projesinde operasyo-
nel uçufl e¤itim (OFT) simüla-
törü, aletli uçufl e¤itim (IFT)
simülatörü, debriefing siste-
mi ve simülatör destek sis-
temleri ile bunlarla ilgili teç-
hizat ve donan›m› Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤›’na teslim
edecek olan HAVELSAN, ayn›
zamanda simülatör ve çevre
sistemlerinin tasar›m›, gelifl-
tirilmesi, kurulumu, e¤itim-
lerin verilmesi ve entegre lo-
jistik faaliyetlerini yürütecek.

Yerli katk› pay› en üst seviye-
de olacak projede aerodina-
mik ve uçak simülasyonu, si-
mülatörlerin birlikte görev
yapmas›n› sa¤layan yaz›l›m-
lar, aviyonik simülasyon ve
ö¤retmen konsolu gibi çeflitli
yaz›l›mlar HAVELSAN mü-
hendisleri taraf›ndan geliflti-
rilecek.

TES‹M’de Hedef 
‹hracat
Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n envanterinde yer alan
ve geçmifli T-38 Talon’lardan
daha eskilere uzanan T-37
Tweet’in yerini alacak bir
e¤itim uça¤› ihtiyac›n›n do¤-
mas› sonucu, Savunma Sa-
nayii ‹cra Komitesi’nin 20 Ha-
ziran 2007 tarihinde ald›¤›
kararla, temel e¤itim uça¤›
tedariki için ana yüklenici
olarak Kore Cumhuriyeti’nin
Korea Aerospace Industries
(KAI) firmas› seçildi. SSM ve
KAI aras›nda 3 A¤ustos 2007
tarihinde imzalanan Temel
E¤itim Uça¤› Tedarik Sözlefl-
mesi kapsam›nda üretim,
montaj ve teslimatlar› 
TUSAfi tesislerinde gerçek-
lefltirilecek olan KT-1T temel
e¤itim uçaklar›n›n teslimatla-
r›n›n ise 2012 y›l›na kadar ta-
mamlanmas› kararlaflt›r›ld›.
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Türk Hava Kuvvetleri pilotlar›, 
son derece modern ortamlarda 

e¤itim görecek.

KT-1 simülatörlerinin belli
pazarlarda HAVELSAN’dan
tedarik edilmesine yönelik 
IDEF 2009 s›ras›nda KAI ile 

bir mutabakat muht›ras› 
imzalanm›flt›.
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Bu uçaklarda e¤itim görecek
pilotlar›n kullanaca¤› simüla-
tör sistemlerinin gelifltiril-
mesi için ise SSM, 28 Nisan
2009 tarihinde HAVELSAN
ile Temel E¤itim Uça¤› Si-
mülatörleri ve Uçucu /
Bak›m Personeli
E¤itim Yard›mc›la-
r› tedarikine yönelik
olarak TES‹M projesi
sözleflmesini imzalad›.
KAI taraf›ndan sa¤la-
nacak uçak parçalar›
ve verilerle HAVELSAN tara-
f›ndan gelifltirilecek olan 
KT-1T uça¤› simülatörleri,
2011 y›l› içerisinde Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤›’na teslim
edilecek ve böylece pilot e¤i-
timinde kritik önem teflkil
eden e¤itim ve simülatör sis-
temleri ülkemize kazand›r›-
lacak. TES‹M ve ARIS‹M pro-
jeleri tamamland›¤›nda 
HAVELSAN, askeri pilot e¤iti-
mine yönelik olarak dünyada-
ki benzerlerinin ilerisinde yer
alan bir entegre simülatör
e¤itim merkezi, temel e¤itim
uça¤› ve tekamül e¤itim uça-
¤› simülatörleri, e¤itiminin
gerçeklefltirilmesi için gere-
ken destek sistemleri ve ya-
flam alanlar›n›n teslimat›n›
gerçeklefltirmifl olacak. Pi-
lotlar ve bak›m personeli için
bilgisayar destekli e¤itim sis-
temlerini de kapsayan proje-
de simülatörlerin kesintisiz
iflletilmesinin sa¤lanmas› için
yerinde ar›za giderme ve en-

tegre lojistik destek hizmet-
lerinin sa¤lanmas›ndan da
HAVELSAN sorumlu olacak.
Ayn› sanal ortamda uçabile-
cek simülatörlerin belli bafll›
özellikleri aras›nda; uçufl
sonras› tüm simülatör göre-
vinin ayr› bir istasyonda 3 bo-
yutlu olarak tekrar edilebilir
ve saklanabilir olmas›, simü-
latör uçuflu senaryosunun
kolayca haz›rlanmas› ve ger-
çeklefltirilmesine yönelik
kullan›c› ara yüzlerine sahip
olmas› yer al›yor. Ayr›ca si-
mülatörlerin gelifltirme sü-
recinin uçak tasar›m ve üre-
timine paralel olarak ger-
çeklefltirilmesi de projenin
dikkat çeken noktalar›ndan
birisini oluflturuyor.
TES‹M projesi, teknolojik aç›-
dan firmalar›m›za kazand›ra-
ca¤› art›lar›n yan› s›ra ihracat
potansiyeli aç›s›ndan da bü-
yük öneme sahip. Kore Hava
Kuvvetleri taraf›ndan kulla-
n›lan ve Endonezya’ya da ih-

raç edilen KT-1 uçaklar›n›n,
birçok ülkenin benzer s›n›f-
taki e¤itim uçaklar›n› önü-
müzdeki 10 y›ll›k dönemde
yenilemesi gerekece¤inden,
bu alanda yap›lacak do¤ru
hamlelerle önemli bir ticari
baflar› yakalamas› bekleni-
yor. Bu uçaklar› tercih ede-
cek ülkelerin pilotlar›n› e¤it-
mek için ihtiyaç duyacaklar›
KT-1 simülatörleri ise flimdi-
lik sadece Kore Hava Kuvvet-
leri’nde bulunuyor. Bu ne-
denle bu tür e¤itim uçaklar›-

n›n simülatörleri konusunda
edinilecek tecrübeler, 
HAVELSAN’›n ve savunma
sanayimizin ileride büyük ih-
racat baflar›lar›na imza at-
mas› aç›s›ndan da kritik
önem tafl›yor. KT-1 simüla-
törlerinin belli pazarlarda
HAVELSAN’dan tedarik edil-
mesine yönelik olarak IDEF
2009 s›ras›nda KAI ile imza-
lad›¤› mutabakat muht›ras›
kapsam›nda HAVELSAN, Ko-
re Hava Kuvvetleri ve Endo-
nezya Hava Kuvvetleri’nin ih-
tiyaç duyaca¤› simülatörleri
üretmeye yönelik ifl gelifltir-
me faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçekte Mümkün
Olmayan Senaryolar
Denenebilecek
Yine HAVELSAN taraf›ndan
gelifltirilen F-4E2020 simüla-
törlerinin sahip oldu¤u; uzak
mesafedeki simülatörlerle
ayn› sanal ortamda yap›lan
uçufllar gibi kabiliyetler 
KT-1T ve modernize T-38 si-
mülatörlerine de aktar›lacak.
Bu sayede Eskiflehir ve Ma-
latya’daki hava üsleri aras›n-
da gerçeklefltirilen kol uçufl-
lar› gibi senaryolar, bu simü-
latörler aras›nda da yap›labi-
lecek. Proje kapsam›nda op-
siyon olarak ‹zmir’de infla
edilecek olan TES‹M / ARIS‹M
simülatör e¤itim merkezi bi-
nas›na koyulacak simülatör-
lerin faaliyete al›nmas› ile bir-
likte, e¤itim uçufllar›n›n yak-
lafl›k yüzde 25’i bu simülatör-
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Simülatörler sayesinde
pilotlar›m›z, herhangi 
bir risk almadan, gerçek
hayatta büyük tehlike 
arz eden senaryolar›
tecrübe edebilecek.
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lerde yap›lacak. Bu sayede de
bak›m maliyeti, yak›t maliyeti
ile uçak ve ekipman›n amor-
tisman› gibi çeflitli paramet-
relerden oluflan uçufl e¤itim
maliyetlerinde önemli bir
azalma yaflanacak. Bu simü-
latörlerin sa¤layaca¤› maddi
kazançlar›n yan›nda pilotlar›-
m›za sa¤layaca¤› as›l avantaj
ise gerçek uçufllarda yap›l-
mas› mümkün olmayan se-
naryolar›n denenmesi ve so-
nuçlar›n›n görülüp yorumla-
nabilmesi olacak. Böylece pi-
lotlar›m›z, herhangi bir risk
almadan birçok acil durumu
bir arada çal›flma ve uça¤›n
tüm kabiliyetlerini tan›yabil-
me imkân›na sahip olacaklar.

Cougar da 
HELS‹M’e Dahil
Edildi
Sabit kanatl› platformlar›n
yan› s›ra döner kanatl› plat-
formlar›n e¤itim ve simüla-
tör sistemleri konusunda da
kendisini kan›tlam›fl bir fir-
ma olan HAVELSAN, 2009 y›-
l›nda ARIS‹M ve TES‹M proje-
leriyle birlikte HELS‹M Cou-
gar Helikopter Simülatörü
projesine de imza att›. Bu
kapsamda, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› envanterinde
bulunan ve aviyonik moder-
nizasyonu kapsam›nda mo-
dernize edilen AS 532 Cougar
Phoenix I UL helikopteri tam
görev simülatörü sözleflme-
si, SSM ile HAVELSAN ara-
s›nda 1 Temmuz 2005 tari-
hinde imzalanan HELS‹M
projesi sözleflmesine opsi-
yon olarak eklendi ve 28 Ni-
san 2009 tarihinde SSM ile
HAVELSAN aras›nda at›lan
imzalarla bafllat›ld›.
Black Hawk ve Sea Hawk he-
likopterleri için tam görev si-
mülatörleri, k›smi görev si-
mülatörleri ve yard›mc› sis-
temlerin HAVELSAN taraf›n-
dan gelifltirildi¤i HELS‹M
projesinin 1’inci aflamas›nda
yurt içi katk› pay› yaklafl›k
yüzde 70’e ulaflt›¤› gibi,
20’den fazla yerli firma da
projede aktif olarak görev al-
d›. Benzer yaklafl›m›n Cou-

gar helikopter simülatörleri-
nin gelifltirilmesi aflamas›n-
da da benimsenmesi ve bu
sayede yurt içi katma de¤erin
ve yerli alt yüklenicilerin pro-
jede görev alma kapasitesi-
nin artt›r›lmas› bekleniyor.
AS 532 Cougar helikopterle-
rinin; intibak, acil durum, ta-
zeleme, harbe haz›rl›k ve ba-
k›m / test pilot e¤itimlerinde
kullan›lmas› amac›yla gelifl-
tirilip üretilecek Cougar heli-
kopter simülatörü ve destek
sistemleri sayesinde ayr›ca,
helikopter simülatörü tekno-
lojilerinde sahip oldu¤umuz
mevcut kabiliyetlerin geliflti-
rilmesi, yerli sanayimizin ka-
biliyetlerinin azami ölçüde
kullan›lmas›, sistem enteg-
rasyonu, yaz›l›m gelifltirilme-
si, modifikasyonu ve bak›m›,
aviyonik sistem konfigüras-
yon modifikasyonu ve ömür
devri deste¤i sa¤lamak ko-
nular›ndaki mevcut teknolo-
jik birikimin gelifltirilmesi yö-
nünde de önemli ad›mlar at›-
lacak. Çeflitli versiyonlar›yla
40’a yak›n ülkede görev ya-
pan Cougar helikopterlerinin
Kuzey Afrika, Orta Do¤u, As-
ya Pasifik ve Güney Ameri-
ka’daki kullan›c›lar›yla kuru-
lan temaslar ve yap›lan ifl ge-

lifltirme çal›flmalar› olumlu
sonuçland›¤› taktirde gele-
cekte bu ülkelere, Cougar
helikopter simülatörü ve
destek sistemleri ihraç edil-
mesi bekleniyor.

HELS‹M I’de 
Kurulan Altyap›
HELS‹M II’de de 
Kullan›lacak
Cougar pilotlar›n›n e¤itimle-
rinde ve göreve haz›rlanma-
lar›nda önemli bir rol oyna-
yacak olan Cougar helikopter
simülatörü, HAVELSAN’›n
daha önce Sikorsky üretimi
Black Hawk ve Sea Hawk he-
likopterlerinin simülatörleri
için kurdu¤u altyap›dan fay-
dalan›larak üretilecek ve en-
tegre edilecek. Proje sonlan-
d›¤›nda ise, aerodinamik ve
uçak simülasyonu, aviyonik
simülasyonu, ö¤retmen kon-
solu, ses simülasyonu, deb-
riefing istasyonlar›, arazi su-
nucusu, hava durumu sunu-
cusu, radyo seyrüsefer sunu-
cusu, kokpit ve alt sistemleri,
görüntüleme sistemi, bilgi-
sayar tabanl› e¤itim sistem-
leri ve simülatör altyap›s› için
yaz›l›m ve donan›mlar gelifl-
tirilip entegre edilmifl, simü-
latörler ve destek sistemleri

kurulup Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’na teslim edilmifl
olacak. Aerodinamik simü-
lasyon, gerçek simüle / sti-
müle k›s›mlardan oluflan
kokpit, 6 serbestlik dereceli
hareket sistemi, elektrikli
yük kontrol sistemi, simüla-
tör içi e¤itmen istasyonu, ge-
nifl görüfl aç›l› görsel sistem,
çok kanall› görüntü üreteci,
gerçekçi ses simülasyonu gi-
bi farkl› alt sistemlerden olu-
flan simülatör, en yüksek se-
viyedeki simülatör kalifikas-
yon standard› olan 
JAR FSTD-H Seviye D’ye sa-
hip olacak. Görsel veri taba-
n›, 3 boyutlu modeller, taktik
senaryo veri taban›, seyrüse-
fer, haberleflme, sensör,
elektronik harp gibi ortak ve-
ri tabanlar›n›n kullan›m›n›n
da mümkün olaca¤› simüla-
törler sayesinde, yüksek se-
viye mimari protokolü üze-
rinden baflka simülatör ve si-
mülasyon sistemleriyle ortak
harekatlar icra edilebilecek.
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
Kara Havac›l›k Okulu’ndaki
Simülatör E¤itim Merkezi bi-
nas›nda kurulacak olan si-
mülatörler, Cougar helikop-
teri pilotlar›n›n e¤itim mali-
yetlerini yaklafl›k yüzde 65
oran›nda azaltacak. Pilotla-
r›n Cougar helikopterinin 45
saatlik tip intibak e¤itiminin
yaklafl›k yüzde 60’›na tekabül
eden 25 saatini geçirece¤i bu
simülatörlerin, çok k›sa bir
süre içerisinde kendi yat›r›m
maliyetlerini geri kazand›r-
mas› bekleniyor.
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HELS‹M II kapsam›nda gelifltirilecek
simülatörler, e¤itim maliyetlerini
yüzde 95 oran›nda azaltacak.
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Kritik altyap›lar, top-

lum düzeni ve eko-

nominin sorunsuz

bir flekilde devam etmesi

için hayati öneme sahip

olan ve birbirleri ile iliflkili

sistemlerdir. Kritik altya-

p›lar›n sahibi ülkelerdir;

özel sektör veya kamu ku-

rumlar› kritik altyap›lar›

iflletirler. Günümüzde, ge-

liflmifl bir ülkenin en önde

gelen kritik altyap›lar› flu

flekilde s›ralanabilir:

1. Enerji üretim ve da¤›t›m

sistemleri (Termik 

santraller, hidroelektrik

santralleri)

2. Su ve kanalizasyon 

sistemleri (Barajlar, 

kanalizasyon sistemleri)

3. Telekomünikasyon 

sistemleri ve altyap›s›

(Sabit telefon ve cep 

telefonu operatörleri, 

‹nternet altyap›s›)

4. Güvenlik servisleri 

(Asker, polis)

5. Sa¤l›k servisleri 

(Hastaneler)

6. Ulaflt›rma servisleri 

(Havaalanlar›, 

demiryollar›, limanlar)

7. Finansal servisler 

(Bankac›l›k, borsa)

Kritik altyap›lar aras›ndaki

bir iliflki örne¤i olarak ba-

rajlardaki ar›za, elektrik

üretimini aksatabilir. Bu

durumda ‹nternet altyap›s›

düzgün çal›flmayabilir, ‹n-

ternet ise baflta finansal

servisler olmak üzere çok

fazla say›daki kritik altyap›

taraf›ndan kullan›l›r.

Bilgi ve iletiflim teknoloji-

leri “kritik altyap›” kavra-

m›n›n ortaya ç›kmas›n›n ve

tan›mlanmas›na yol açan

etkenlerden birisidir.  Kri-

tik altyap›lar›n hemen he-

men hepsinde bilgi ve ileti-

flim teknolojileri kritik gö-

revler almaktad›r. Bilgi ve

iletiflim teknolojileri ayr›ca

kritik altyap›lar aras›ndaki

iliflkileri ve ba¤›ml›l›klar›

ortaya ç›karan ve artt›ran

unsurlar›n bafl›nda gel-

mektedir.

ABD’nin kritik altyap›lar›-

n›n say›sal sald›r›lar ve fe-

laketler karfl›s›ndaki zafi-

yetleri, 1997 senesindeki

baflkanl›k komisyonunun

raporu ile ortaya konul-

mufltur. Birçok endiflenin

yan› s›ra endüstriyel sis-

temleri uzaktan kontrol

eden bilgisayar sistemleri

de önemli bir aç›kl›k nok-

tas› olarak nitelendirilmifl-

tir. ABD’nin 42’nci Baflkan›

William J. Clinton, 1998 y›-

l›nda yapm›fl oldu¤u ko-

nuflmada, kritik altyap›lar›

ekonominin ve hükümetin

asgari operasyonlar› için

kritik öneme sahip olan fi-

ziksel veya say›sal sistem-

ler olarak tan›mlam›fl ve

bu sistemlerdeki sorunla-

r›n ABD’nin savunma ve

ekonomisini zay›flataca¤›-

n› belirtmifltir. May›s

1998’te yay›nlanan bafl-

kanl›k direktifi ile ABD’de

kritik altyap›lar›n korun-

mas› (critical infrastructu-

re protection) konulu bir

ulusal program aç›klan-

m›flt›r.

Yaflanan 
Güvenlik ‹hlalleri
2003 senesinde ABD’nin 8

eyaletinde 50 milyon kifliyi

etkileyen, baz› flehirlerde 2

gün süren, 11 kiflinin ölü-

müne ve 6 milyar dolar za-

rara yol açan ve tarihe

“2003 Northeast Blackout”

olarak geçen ABD tarihinin

en önemli elektrik kesinti-

sinin nedenlerinden birisi-

nin de elektrik da¤›t›m›nda

kullan›lan yaz›l›mdaki bir

hata oldu¤u saptanm›flt›r.

Elektrik kesintisi öncesi ve

sonras› gece çekilmifl uydu

foto¤raflar› da kesintinin
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Kritik Altyap›lar ve Say›sal Savafl:
Say›sal Teröristlerin 
Merhametine mi Kald›k?

Kritik Altyap›lar ve Say›sal Savafl:
Say›sal Teröristlerin 
Merhametine mi Kald›k?

Kritik altyap›lar, ilk defa 1990’l› y›llar›n ortalar›nda Amerika

Birleflik Devletleri taraf›ndan tan›mlanm›fl ve o tarihten

sonra da devletlerin ilgi alanlar› aras›na girmifltir.
Bilge KARABACAK* / bilge@uekae.tubitak.gov.tr / editor@savunmahaber.com
*Bafluzman Araflt›rmac›, TÜB‹TAK UEKAE



ne kadar ciddi oldu¤unu

göstermektedir.

The Guardian’da 7 Ekim

2003 tarihinde ç›kan bir

haberde ise ABD’nin en yo-

¤un limanlar›ndan birisi

olan Houston liman›n›n

bilgisayar sistemlerinin bir

bilgisayar korsan› taraf›n-

dan durduruldu¤u ve bir

karmafla yafland›¤› yaz›-

yordu. Haberde, bilgisayar

korsan›n›n bu ifli ‹ngilte-

re’nin küçük bir kasabas›

olan Shaftesbury’de evin-

deki yatak odas›ndaki bil-

gisayardan yapt›¤› belirtili-

yordu.

Ancak gerçek 10 gün sonra

ortaya ç›kar: ‹ngiliz gencin

bilgisayar› baflkalar›n›n

kontrolüne geçmifl olan

zombi bir bilgisayard›r.

Houston liman›n›n bilgisa-

yar sistemine say›sal sal-

d›r› düzenleyen korsan ve-

ya korsanlar iz b›rakma-

mak için bu yolu tercih et-

mifltir. Rus bilgisayar kor-

sanlar›n›n Estonya bilgi ve

iletiflim sistemlerine karfl›

gerçeklefltirdi¤i say›sal

sald›r›larda da sald›r› ya-

pan bilgisayarlar›n birço-

¤unun ABD’de ve hatta

Türkiye’de oldu¤u tespit

edilmifltir. Say›sal savafl-

larda, bu örneklerde oldu-

¤u gibi zombi durumuna

getirilmifl bilgisayarlar

kullan›lmaktad›r. Bu bilgi-

sayarlar›n kullan›c›lar› ge-

nellikle bilgisayarlar›n›n

baflkalar› taraf›ndan kötü

amaçla kullan›ld›¤›n›n far-

k›na varacak bilgiye ve tec-

rübeye sahip de¤illerdir.

Slammer solucan›n›n (In-

ternet worm) Ohio’da bir

nükleer santralin ‹nter-

net’e ba¤l› olmayan bilgi-

sayar a¤›na bulaflt›¤›n› ve

santralin izleme sistemini

5 saat boyunca çal›flamaz

duruma getirdi¤ini yabanc›

bas›n yazd›. Olay 2003 y›l›-

n›n A¤ustos ay›nda yaflan-

m›flt›. ‹nternet’e ba¤l› ol-

mad›¤› belirtilen bir bilgi-

sayar sistemine ‹nternet’te

etkinlik gösteren bir bilgi-

sayar solucan›n›n bulafl-

mas› gerçekten düflündü-

rücüdür.

Ülkemizden birkaç örnek

verecek olursak: 2007 se-

nesi Kas›m ay›nda yol ça-

l›flmas› esnas›nda bir kep-

çenin fiber kabloyu kopar-

mas› sonucunda ‹stanbul

Menkul K›ymetler Borsas›

ilk seans› gerçeklefltire-

memifl, ikinci seansa ise

yar›m saat geç bafllam›flt›.

Borsan›n ifllem yapama-

mas› her ne kadar bir say›-

sal sald›r›n›n sonucu ol-

masa da bilgi teknolojisi

donan›m›na yap›lan bir za-

rar›n finansal etkisini gös-

termesi aç›s›ndan dikkate

de¤er bir örnektir.

Ocak 2009’da ülkemizde ve

dünyada birçok kurumun

bilgisayar sistemine yay›-

lan ve ciddi maddi zararlar

veren Conficker virüsü

Atatürk Havaliman›’n›n d›fl

hatlar terminalinde çal›-

flan bilgisayarlar› da etki-

ledi. Yaflanan aksakl›klar-

dan dolay› birçok yolcunun

bagaj› iflleme konamad›.

Güvenlik Uzmanlar›
Neler Yap›yor?
Bütün geliflmifl ülkelerin

kritik altyap›lar›n korun-

mas› ile ilgili programlar›

bulunmaktad›r. Bu ülke-

lerde kritik altyap›lar›n ko-

runmas› ile ilgili yasal alt-

yap› düzenlenmifl, yeni ku-

rumlar kurulmufl, hâliha-

z›rdaki kurumlarda de¤i-

fliklikler yap›lm›fl, koordi-

natörler belirlenmifltir. Bu

faaliyetler bizzat devlet 51
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baflkanlar›n›n direktifi ile

bafllat›lm›fl ve onlar›n hi-

mayesinde devam etmek-

tedir.

Estonya bilgi sitemlerine

Rus bilgisayar korsanlar›

taraf›ndan Nisan ve May›s

2007’de gerçeklefltirilen

organize sald›r›lardan

sonra, NATO taraf›ndan

önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Öncelikle, Brüksel’de NA-

TO Say›sal Savunma Yöne-

tim Otoritesi  (Cyber De-

fense Management Autho-

rity / CDMA) kurulmufltur.

NATO Say›sal Savunma

Konsepti tamamlanm›fl ve

onaylanm›flt›r. NATO Say›-

sal Savunma Konsepti

kapsam›nda NATO üyesi

ülkeler, CDMA’ya ulusal

temas noktalar›n› bildir-

mifllerdir. Yine NATO Say›-

sal Savunma Konsepti’ne

göre, NATO üyesi ülkeler,

ulusal say›sal ortam sa-

vunma politikalar›n› haz›r-

lamaya bafllam›fllard›r.

D›fliflleri Bakanl›¤›m›z 

TÜB‹TAK UEKAE (Ulusal

Elektronik ve Kriptoloji

Araflt›rma Enstitüsü)’nü

NATO’ya ulusal temas

noktas› olarak bildirmifltir.

Türkiye’nin Ulusal Sanal

(Say›sal) Ortam Güvenlik

Politikas›, aralar›nda Ge-

nelkurmay Baflkanl›¤›’n›n

da oldu¤u 18 kamu kuru-

mu taraf›ndan haz›rlan-

m›flt›r. fiubat 2009’da Bafl-

bakanl›k’a teslim edilen

belgenin önümüzdeki gün-

lerde resmiyet kazanmas›

beklenmektedir. Ülkemiz-

de kritik altyap›lar›n gü-

venli¤i ile ilgili at›lm›fl ilk

ad›m bu politika belgesi-

dir. Politika belgesinde

“Kritik bilgi ve iletiflim sis-

tem altyap›lar›n›n güvenli-

¤i sa¤lanmal›d›r. Ülke içe-

risindeki kritik bilgi ve ile-

tiflim sistem altyap›lar›,

bunlar›n birbirleriyle ilifl-

kileri, kritiklik seviyeleri

ve sorumlular› tespit edil-

melidir. Tespit edilen kri-

tik bilgi ve iletiflim sistem

altyap›lar› sanal ortamdan

gelebilecek tehditlere kar-

fl› korunmal›d›r” ifadeleri

yer almaktad›r. 7 A¤ustos

2009 tarihi itibar›yla haz›r-

lanan ve Baflbakanl›k’›n

‹nternet sayfas›ndan indi-

rilebilen “e-Devlet ve Bilgi

Toplumu Kanun Tasar›s›

Tasla¤›” içerisinde “Kritik

Bilgi Sistemi”nin tan›m›

“‹fllevlerinin tamamen ve-

ya k›smen yerine getirile-

memesi halinde kamu gü-

venli¤i ve düzenini önemli

derecede etkileyen bilgi

sistemleri” olarak yap›l-

m›flt›r. Tasla¤›n yasalafl-

mas› durumunda kurula-

cak olan “Bilgi Toplumu

Ajans›” içerisindeki “Bilgi

Toplumu Dairesi”nin gö-

revlerinden bir tanesi de

“kritik bilgi sistemlerini

belirlemek ve bu sistemler

için uygulanacak asgari

güvenlik standartlar›n›

tespit etmek” fleklinde be-

lirtilmifltir. Bu bilgilerden

de anlafl›laca¤› üzere ülke-

miz, kritik altyap›lar›n ko-

runmas› ile ilgili çal›flma-

lar›n henüz bafl›ndad›r.

Not: 10 Aral›k 2009 tarihinde

gerçeklefltirilecek olan 

ve SASAD taraf›ndan 

düzenlenen Say›sal Ortamda

Savafl Sempozyumu için 

daha ayr›nt›l› bir bildiri 

haz›rlanm›flt›r. Konu 

ile ilgilenenler,

http://www.sos2009.org.tr

adresinden geliflmeleri 

takip edebilirler.
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MSI Dergisi olarak bir
kez daha bas›n spon-
sorlu¤unu üstlendi-

¤imiz Savunmada Biliflim
Konferans›, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’nin hima-
yesinde, Savunma Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i (SA-
SAD) ve Türk Elektronik
Sanayicileri Derne¤i (TE-
S‹D)’in destekleri ile ger-
çeklefltirildi. 3 y›ld›r ülke
güvenli¤i ve savunmada bi-
liflim konular›nda kamuoyu
yaratmay› amaçlayan orga-
nizasyonun bu y›lki sponsor-
lar› ise ASELSAN, GANTEK
Teknoloji, HAVELSAN ve
STM firmalar›yd›.
Konferans›n aç›l›fl konufl-

mas›n› yapan ‹nterpromed-
ya firmas›n›n Genel Müdü-
rü Güldane Tafldemir, kü-
reselleflme sürecinde ül-
kelerin güvenlik konusun-
da sadece askeri alanda
de¤il, sa¤l›ktan çevreye,
ulaflt›rmadan kamuya ka-
dar tüm kurumlar›n biliflim
alt yap›s›n› koordine etme-
si gerekti¤ine de¤inerek
teknolojinin h›zla geliflimi-
ne paralel olarak büyüyen
siber tehditlere dikkat çek-
ti. Etkinlik kapsam›nda
milli savunma stratejileri
çerçevesinde savunma sa-
nayisinin yüksek teknoloji
yeteneklerinin gelifltiril-
mesi, yerli sanayi üretimi-
nin artt›r›lmas› ve savunma
teknolojileri alan›ndaki
üretimimizin uluslararas›
pazarlara aç›l›m›n›n ele
al›naca¤›n› bildiren Taflde-
mir, kürsüyü, konuflmas›n›

ÖZEL HABER
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CeBIT Biliflim Eurasia Fuar› 
kapsam›nda düzenlenen 
Biliflim Zirvesi, bu sene savunma
sanayimizi “Savunmada Biliflim” 
etkinli¤i ile bir araya getirdi. 9 Ekim
günü Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi’nde düzenlenen Savunmada
Biliflim Konferans› kapsam›nda, 
haberleflme teknolojileri ve siber
savafllar ile savunma sanayisinde
ileri teknoloji ve Ar-Ge konular›
masaya yat›r›ld›. 2007 y›l›ndan bu yana
“Ülke Güvenli¤i” bafll›¤› alt›nda 
sektörün önde gelen isimlerini
a¤›rlayan Biliflim Zirvesi, bu y›lki konu
bafll›klar›yla daha fazla ilgi çekti.

Savunmada Biliflim
Fark Yarat›yor

Savunmada Biliflim
Fark Yarat›yor

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

SASAD 
Genel Sekreteri 

Kaya Yazgan

‹nterpromedya
Genel Müdürü 

Güldane Tafldemir
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yapmak üzere Türk Elek-
tronik Sanayiciler Derne¤i
(TES‹D) Yönetim Kurulu
Baflkan› Suat Baysan’a b›-
rakt›.
1989 y›l›nda kurulan TES‹D
hakk›nda kat›l›mc›lar› k›sa-
ca bilgilendiren Baysan,
elektronik sanayisi ve bilgi
teknolojileri ile ilgili yürü-
tülen Ar-Ge çal›flmalar›n›n
ve yap›lan ihracat›n ülke
ekonomisi aç›s›ndan önem-
li oldu¤unu belirterek söz-
lerine bafllad›. Konuflmas›-
n›n devam›nda savunma
sanayisi ile üniversitelerin
ve araflt›rma kurulufllar›n›n
ifl birli¤i yapmas› gereklili-
¤ine de de¤inen Baysan,
bilgi ve iletiflim güvenli¤i
konusunda yeni projelere
ihtiyaç duyuldu¤unu belirt-
ti. Burada gelifltirilecek
olan teknolojilerin ve tele-
kom sektöründeki geliflme-
lerin hem sivil hem askeri
kullan›ma uygulanabilir ol-
mas› ile özellikle savunma
projelerinde maliyetlerin
azalt›labilece¤ini ve teleko-
münikasyon ve biliflim ala-
n›nda ürünler gelifltiren si-
vil sektördeki oyunculara
savunma sanayisinde yeni
bir alan açabilece¤ini be-
lirtti. Böylece küresel eko-
nomik krizden oldukça et-
kilenen elektronik sanayisi
ve dolay›s›yla biliflim sektö-
rü için yeni umutlar yarat›-
labilece¤ini belirten Bay-
san, üniversite sanayi ifl
birli¤inin daha üst seviyele-
re çekilebilmesi için arafl-
t›rmalar yap›lmas› gerekli-
li¤inin bir kez daha alt›n› çi-
zerek konuflmas›n› bitirdi.
Baysan’dan sonra kürsüye
ç›kan SASAD Genel Sekre-
teri Kaya Yazgan ise konufl-
mas›na Biliflim Zirvesi’nin
bu seneki “Yeni Dünya, Ye-
ni Yaflam” konseptine ve
logosuna at›fta bulunarak
bafllad›. Teknolojinin takip
edebildi¤imizden çok daha
h›zl› geliflti¤ini vurgulayan
Yazgan, organizasyonun lo-
gosunda kullan›lan çiçek
açan dünya figüründen yola

ç›karak bafl döndürücü bir
h›zla ilerleyen teknolojinin
gerçekten yeni bir dünya
oluflturdu¤unu söyledi. Bu
geliflmelerin savunma sis-
temlerine yans›mas› ile ka-
ra, deniz ve havan›n d›fl›nda
say›sal ortam›n da art›k bir
savafl alan› haline geldi¤ini
belirten Yazgan, SASAD
olarak bu konuya çok önem
verdiklerini ve 10 Aral›k
2009 tarihinde SSM’de, MSI
Dergisi’nin de sponsor ol-
du¤u Say›sal Ortamda Sa-
vafl (SOS) Sempozyumu’nu
düzenleyeceklerini duyur-
du. Konuflmas›n›n sonla-
r›nda, bundan 10 y›l önce
elektronik ve biliflim ala-
n›nda faaliyet gösteren 
SASAD üyesi firmalar›n sa-
y›s›n›n 10 iken bugün 36’ya
yükseldi¤ini söyleyen Yaz-
gan, sektörün öncelik ver-
di¤i konulardan bir di¤eri
olan Ar-Ge çal›flmalar› ile
ilgili de baz› istatistikî bilgi-
ler vererek sözü Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar’a b›rakt›.

Kat›ld›¤› etkinliklerin ço-
¤unda SSM olarak komflu
sektörlerle çal›flma yakla-
fl›mlar›n› dile getiren Mu-
rad Bayar, savunma sana-
yisinin teknolojiyi sürükle-
di¤i yarg›s›n›n bugünlerde
de¤iflmeye bafllad›¤›n›, bili-
flim dendi¤inde art›k sivil
uygulamalar›n daha önde
gitti¤ini belirterek sözleri-
ne bafllad›. Askeri teknolo-
jilerin her ne kadar avan-
tajl› oldu¤u alanlar olsa da
biliflim denildi¤inde sivil
teknolojilerin çok daha
canl› ve dinamik oldu¤unu
gözlemlediklerini söyleyen
Bayar, bu alanda geliflen
teknolojileri, savunmada
olgunlaflt›r›p askeri uygu-
lamalara aktarmay› bir yol
olarak benimsediklerini di-
le getirdi.
Savunmada biliflimin; bilgi-
nin toplanmas›, bilginin
analiz edilmesi ve bu bilgi-
nin paylafl›lmas›, kullan›la-
ca¤› noktalara iletilmesi
olmak üzere 3 ana fonksi-
yonda de¤erlendirilebile-

ce¤ini belirten Bayar,
SSM’nin bu alanlarda yü-
rüttü¤ü projeler oldu¤unu,
fakat yat›r›m›n büyük bir
k›sm›n›n veri toplama tara-
f›na y›¤›lm›fl vaziyette oldu-
¤unu vurgulad›.
Göktürk Projesi, yürütül-
mekte olan insans›z hava
arac› (‹HA) projeleri, gecik-
meyle de olsa envanterimi-
ze girmesi planlanan Hava-
dan Erken ‹hbar Uça¤› Pro-
jesi ve deniz kuvvetleri için
yürütülen Deniz Karakol
Uçaklar› Projesi ve benzeri
birçok proje sayesinde yo-
¤un bir bilgi toplanmas› söz
konusu iken bu verilerin
faydal› hale getirilmesi ve
do¤ru yerlere iletilmesi,
paylafl›lmas› için de Link 16
ve Link 22, görüntü analiz
projeleri ve komuta kontrol
projeleri Türk Savunma
Sanayisi firmalar› taraf›n-
dan yürütülmeye devam
ediliyor.
Konuflmas›n›n devam›nda
a¤ merkezli harbe de¤inen
Murad Bayar, bugünün si-
lahl› kuvvetlerinin a¤›rl›kl›
görevinin asimetrik savafl-
lar oldu¤unu, dolay›s›yla da
bugünün harplerinde reak-
siyon sürelerinin saniyele-
re düflmesini flu flekilde
aç›klad›: “Taarruz yapmak
istedi¤iniz tehdidin orada
bulunaca¤› süre bir kaç da-
kika. Karfl›l›kl›, düzenli ve
a¤›r hareket eden birlikler
yok. Öyle olsa günler ba-
z›nda bir planlama ile bu
tehdide karfl› ç›k›labilir.
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Ama flu anda görüntüyü
çektiniz, bilgiyi ald›n›z ve
bir kaç dakika içinde oraya
reaksiyon gösterdiniz gös-
terdiniz; yoksa o tehdit ora-
dan kayboluyor. Harekât›
baflar›l› sonuçland›rm›fl ol-
muyorsunuz. Veriyi topla-
d›n›z, bilgiye dönüfltürdü-
nüz, bunu karar vericilere
ilettiniz, ama siz karar ve-
rene kadar böyle bir hare-
kât ortam› kalmad›. Dolay›-
s›yla o yapt›¤›n›z milyarlar-
ca dolarl›k yat›r›m da sonu-
ca ulaflmam›fl oldu. Dolay›-
s›yla sürat çok önemli hale
gelmifl durumda.” Bu ko-
nuyla ilgili henüz bafllang›ç
safhas›nda olduklar›n› be-
lirten Bayar, bu toplanan
bilgilerin a¤a verilip payla-
fl›lmaya baflland›¤› anda
güvenlik gibi bir tehdidin de
ortaya ç›kt›¤›na de¤inerek
a¤ destekli yetene¤e geçifl-
le beraber siber alan›n da
art›k bir savafl ortam› oldu-
¤una dikkat çekti. Bütün bu
uygulamalarda SSM’nin
maksad›n›n; do¤an bu ihti-
yaçlar› Türkiye’de kendi
sanayimizle karfl›lamak ol-
du¤unun alt›n› çizen Bayar,
güvenli haberleflme ve
kripto konular›nda ülke-
mizde son derece yetenek-
li kurum ve kurulufllar›n
oldu¤unu ve onlardan bek-
lentilerinin teknolojideki
bu geliflmeleri biran önce
yürüttükleri projelere
adapte ederek gelifltirme-
leri oldu¤unu söyleyerek
konuflmas›n› bitirdi.

Yeni Nesil 
Teknolojiler 
Masaya Yat›r›ld›
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ar-
d›ndan oturumlara geçilen
Savunmada Biliflim Konfe-
rans›’n›n “Savunma Ala-
n›nda 4G ‹letiflim ve Siber
Savafllar” konulu ilk otu-
rumuna SSM Muhabere
Elektronik ve Bilgi Sistem-
leri (MEBS) Daire Baflkan›
Mete Arslan baflkanl›k
yapt›. HAVELSAN Bar›fl
Kartal› Program Direktörü
Prof. Dr. Buyurman Bay-
kal, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK)
Baflkan Yard›mc›s› Doç.
Dr. Ertu¤rul Karaçuha,
TÜB‹TAK Ulusal Elektro-
nik ve Kriptoloji Araflt›rma
Enstitüsü (UEKAE) Ulusal
Bilgi Sistemleri Güvenli¤i
Program› Yöneticisi Hay-
rettin Bahfli ile Türkiye Bi-
liflim Derne¤i (TBD) Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Tele-

komünikasyon ve Enerji
Hizmetleri Tüketici Hakla-
r› ve Sektörel Araflt›rmalar
Derne¤i (TEDER) Baflkan›
ve ayn› zamanda TES‹D
temsilcisi Serhat Öze-
ren’in konuflmac› olarak
kat›ld›¤› birinci oturumda
a¤›rl›kl› olarak 4G’ye ge-
çiflle ilgili yap›lan düzenle-
meler ve burada bilgi gü-
venli¤inin nas›l sa¤lanma-
s› gerekti¤ine iliflkin hu-
suslar konufluldu.
Etkinli¤in “Savunma Sanayi-
sinde ‹leri Teknoloji ve Ar-
Ge” konulu ikinci oturumun-
da ise oturum baflkanl›¤›n›
SSM Teknoloji ve Ar-Ge Dai-
re Baflkan› Doç. Dr. Elife
Ünal yapt›. Türkiye’de sa-
vunma sektöründe Ar-Ge
çal›flmalar›n›n nas›l yap›ld›¤›
ve nas›l yap›lmas› gerekti¤i
gibi konular›n tart›fl›ld›¤› bu
oturumun konuflmac›lar›;
GANTEK Teknoloji Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili ve Mu-

rahhas Aza Bülent Gönç,
ASELSAN Görev Yaz›l›mlar›
Müdürü Levent Alk›fllar,
STM PMP Proje Yöneticisi
Nurflen Ayayd›n Aslan, Ber-
lin Üniversitesi Dai Labor
Kurucusu Prof. Dr. fiahin Al-
bayrak ve Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Vakf› (TTGV) Tek-
noloji Gelifltirme Projeleri
Grubu Koordinatörü Yücel
Telçeken’di.
SSM Proje Müdürü Tamer
Ayar’›n oturum baflkanl›¤›n›
yürüttü¤ü üçüncü ve son
oturumda ise “Yerli fiirket-
ler Gözüyle Savunmada Ar-
Ge” bafll›¤› ele al›nd›. KOB‹
ölçe¤indeki baz› firmalar›-
m›z›n baflar› öykülerinin ve
yürüttükleri Ar-Ge projeleri-
nin konufluldu¤u bu otu-
rumda da TR Teknoloji Ge-
nel Müdürü Arda fiengeç,
SDT Genel Müdürü Fatih
Ünal, F‹GES Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Tar›k Ö¤üt ve
MilSOFT ICT Genel Müdürü
Tunç Teber Torosda¤l› söz
ald›.
Geçti¤imiz y›llarla k›yaslad›-
¤›m›zda kat›l›mc› say›s›n›n
bir hayli artt›¤›n› rahatl›kla
söyleyebilece¤imiz Savun-
mada Biliflim Konferans›, bu
y›l oturum sonlar›nda soru-
cevap bölümlerinde söz alan
üniversite ö¤rencileri ile de
fark yaratt›. Her geçen y›l
yükselen bir baflar› grafi¤i
sergileyen Biliflim Zirvesi,
2010 y›l›nda da savunma
sektörünü a¤›rlamaya de-
vam edecek.

ÖZEL HABER
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle bugünkü 

etkinli¤i k›saca de¤erlendirir misiniz?

Murad BAYAR: Üçüncü kez bu etkinli-
¤e kat›l›yoruz. Savunma ve biliflim sek-
törlerini buluflturmas› aç›s›ndan bence
çok faydal› bir paylafl›m toplant›s› olu-
yor. Her iki sektör için de fikir ve bilgi
paylafl›m› ortam› oluflturuluyor. Bilifli-
min savunma uygulamalar› giderek h›z
kazan›yor. Bu alanda sivil teknolojiler
birçok noktada askeri teknolojilerin
önünde gidiyor. O sebeple bizlerin bili-
flim sektörünü yak›ndan takip etmemiz
çok önemli.

Ümit BAYRAKTAR: Biliflim sektöründeki

firmalar›n savunma sektörü ile 

entegrasyonuna dönük SSM’nin 

çal›flmalar› ve hedeflerini bizlerle 

paylafl›r m›s›n›z?

Murad BAYAR: Hat›rlarsan›z iki sene
önce savunma ve biliflim sektörlerinin
ne flekilde birlikte çal›flabilece¤ini or-
taya koymaya yönelik bir konferans
düzenlemifltik. O günden beri de bu
alanda çeflitli birlikteliklerimiz oldu.
Anayurt güvenli¤i üzerine, a¤ destekli
yetenek üzerine çal›flmalar›m›z devam
ediyor. Bu birlikteli¤e son derece
önem veriyoruz. Bu ortamlarda da bir
araya gelerek proje yapmak gibi bir
hedefimiz var.

Ümit BAYRAKTAR: Aç›l›fl konuflman›zda

dikkat ettim. A¤ destekli yetenek 

kavram›na de¤indiniz. Bu do¤rultuda

SSM’nin ne gibi çal›flmalar› var?

Murad BAYAR: A¤ destekli yetene¤i bir
risk alan› olarak tan›mlam›fl durumda-
y›z. Fakat henüz yolun bafl›nday›z, daha
yapacak çok iflimiz var. Bu konuda ba-
z› çal›flmalar bafllatt›k. ODTÜ ve STM
bir fizibilite çal›flmas› yap›yor. Aral›k
ay›ndaki “Say›sal Ortamda Savafl”
sempozyumu da hem bilgi düzeyimizi
artt›rmak hem de genel anlamda far-
k›ndal›k yaratmak aç›s›ndan güzel bir
etkinlik olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Burada bilginin 

toplanmas›ndan bahsederken ‹HA’lara

de¤indiniz. Bu paralelde Sinop’taki 

taktik ‹HA projesinin testleriyle ilgili

bilgi alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Muhtemelen siz daha
yak›ndan takip ediyorsunuz. Burada
flunu belirtmekte yarar var, bunlar test
uçuflu ve testlerde araçlar›n düflmesi o
kadar da abart›lacak bir fley de¤il. Bu
da sürecin bir parças›. Fakat taktik ‹HA
testleri beklenildi¤i gibi ilerliyor.
Mini ‹HA ihalemizde birinci ve ikinci s›-
radaki Kalekal›p-Baykar Makina ortak-
l›¤› ile Vestel Savunma’ya flöyle bir ça¤-
r› yapm›flt›k: Belirledi¤imiz teknik özel-
liklerde bir “Taktik ‹HA”y› kendi imkân-
lar›n›zla gelifltirin ve bize böyle bir ka-
biliyetiniz oldu¤unu gösterin. Buna
ba¤l› olarak da bize 4 sistem için üre-
tim tekliflerini verdiler ve flu anda yar›-
fl›yorlar. Bu yaklafl›k 2 sene önce bafl-
lam›fl bir süreç. Arada bir yerde Taktik
‹HA’n›n performans› biraz artt›r›ld› ve
bu do¤rultuda biraz daha süre verildi.
Eylül ay›nda da uçufl süreci bafllad›.

Ümit BAYRAKTAR: Kalekal›p-Baykar

Makina ortakl›¤› yaklafl›k 20.000 feet

irtifaya ç›kmay› baflarm›fl. Bu konuda

yorumunuz ne olacak?

Murad BAYAR: Uçufllar bizim aç›m›z-
dan çok faydal› geçiyor. Ancak bu süreç
bizim için ad›mlardan sadece bir tane-
si. Çünkü bu uçufl gösterimi yap›lan
araçlar nihai flartnameyi yüzde 100
sa¤layan ürünler de¤il. Öyle olmas›n›
da zaten beklemiyorduk. Ama yak›n bir
kabiliyeti görmek istiyorduk. Uçufllar›n
tamamlanmas›yla birlikte belirli tekno-
lojik seviyeye ulafl›p ulaflamad›klar›na
bakaca¤›z. Burada flunu vurgulamak
gerekiyor: Her iki flirket de çal›flmalar›-
n› tamamen kendi kaynaklar›yla yap›-

yor. Bunun için devletten bir kaynak al-
m›yorlar. Bence buradaki iyi sonuç flu:
‹ki firma da bizce oldukça baflar›l›
ürünler gelifltirip uçar hale getirdiler.
Bu oldukça iyi bir aflama Türkiye için.
Biz flu saatten itibaren tamamen milli
bir Taktik ‹HA sistemine yak›n oldu¤u-
muzu görüyoruz. Her iki firma da uçufl-
lar›n› tamamlad›ktan sonra de¤erlen-
dirme heyetimiz çal›flmalar›n› yapacak
ve sonuçlar› karar için Savunma Sana-
yii ‹cra Komitesi (SS‹K)’ye sunaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: SS‹K’nin toplant› 

tarih belli mi?

Murad BAYAR: Y›lsonuna kadar bu y›l-
ki ikinci toplant›n›n yap›lmas› gündem-
de. Ama gündem çok yo¤un. Aral›k
ay›ndan önce olmas› zor görünüyor.

Ümit BAYRAKTAR: Genel Maksat 

Helikopter Tedarik projesi için 

yar›flan AgustaWestland ve Sikorsky

firmalar›n›n teklifleri için daha önce 

belirli bir olgunlu¤a gelmelerini 

bekliyoruz demifltiniz. Verilen teklifler

beklentilerimizi karfl›layacak seviyeye

ulaflt› m›?

Murad BAYAR: Her iki firman›n çal›fl-
malar› takip ettik. Tekliflerde gerek
TUSAfi gerek ASELSAN ve gerek di¤er
yerli flirketlerle ilgili konularda zanne-
derim bekledi¤imiz olgunlaflma sa¤-
land›. Daha önce aç›k b›rak›lan baz›
konular›n iyi çal›fl›ld›¤›n› biliyorum.
Ama nihai teklifleri ilgili heyetlerimiz
inceliyor, flu an için daha fazlas›n› söy-
lemek uygun olmaz. Biraz daha sab-
retmeniz gerekecek.
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Savunmada Biliflim Konferans›’n›n aç›l›fl konuflmalar›ndan birini de yapan Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar, etkinlik esnas›nda k›ymetli vaktini ay›r›p MSI Dergisi’nin sorular›n› cevapland›rd›.

Yeni Risk Alan›: A¤ Destekli Yetenek



ÖZEL DOSYA
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Bugün çok say›da ülkenin amfibi harekât için teflkil edil-
mifl deniz piyade birlikleri bulunmaktad›r. ABD, Brezil-
ya, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Kolom-

biya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tayland, Tayvan
ve Yunanistan hat›r› say›l›r büyüklükte amfibi kuvvete sahip
olan ülkelerdir.
Bir kuvvet çap›nda güce sahip olan Amerikan Deniz Piyade-
leri, sabit ve döner kanatl› platformlardan oluflan hava gü-
cü, z›rhl› birlikleri, atefl destek unsurlar› ve lojistik destek
altyap›s› ile ABD’nin dünyan›n en büyük süper gücü konu-
munda bulunmas›nda büyük pay sahibidir. ABD, uzun süre
denizde kalacak flekilde teflkil etti¤i deniz piyade birliklerini
daimi veya kademeli olarak dünyan›n farkl› noktalar›nda ko-
nuflland›rma stratejisi izlemektedir. Kara ve hava unsurlar›-
n›n bir araya gelmesi ile teflkil edilen bu birliklerin tafl›nma-
s›n› ise amfibi taarruz gemilerini kullanarak gerçeklefltir-
mektedir.
Hâlihaz›rda Amerikan Deniz Piyadeleri’nin teflkilat yap›s› içe-
risinde yer alan en küçük birlik, tabur seviyesindeki Deniz Pi-
yade Seferi Birli¤i (Marines Expeditionary Unit / MEU)’dur. Ka-
ra muharebe (Ground Combat Element / GCE), hava muhare-
be (Aviation Combat Element / ACE) ve muharebe hizmet des-
tek (Combat Service Support Element / CSSE) gibi unsurlar-
dan teflkil edilen MEU’lar da, toplam 2200 personel görev yap-
maktad›r. ABD; her biri 1 LHD (Landing Helicopter Dock) ya da
LHA (Landing Helicopter Assault), 1 LPD (Landing Platform
Dock) ve 1 LSD (Landing Ship Dock) olmak üzere, toplam 3
amfibi taarruz gemisi taraf›ndan tafl›nan bu birlikleri Akdeniz
ve Bat› Pasifik'te daimi, Atlantik ve Hint Okyanusu'nda ise ka-
demeli olarak konuflland›rmaktad›r.

‹lgi Art›yor
NATO ve Varflova Pakt› güçleri aras›nda yaflanmas› beklenen
Üçüncü Dünya Savafl› tehlikesinin ortadan kalkmas›yla birlik-
te tehdit kavram› önemli ölçüde de¤iflmifltir. Asimetrik tehdit-
lerle mücadelenin ön plana ç›kt›¤› ve bar›fl› koruma harekât-
lar›na kat›l›m›n artt›¤› bu yeni dönem, baflta Bat›l› ülkelerin si-
lahl› kuvvetleri olmak üzere, ordular›n donan›m ve teflkilat ya-
p›lar›n›n önemli ölçüde de¤iflmesini beraberinde getirmifltir.
Nitekim amfibi taarruz gemileri, So¤uk Savafl sonras› dönem-
de ortaya ç›kan yeni risk ve tehditlerle mücadelede öne ç›kan

Ç›karma Harekâtlar› Onlardan Sorulur:
Amfibi Taarruz Gemileri

Askeri literatürde en zor ve karmafl›k
operasyonlar olarak kabul edilen
amfibi harekâtlar, bu amaç için 
özel olarak tasarlanm›fl ve infla 
edilmifl platformlara gereksinim
göstermektedir. Tam teçhizatl› 
tabur büyüklü¤ünde bir kuvveti, 
kendi lojistik deste¤i ile kriz bölgesine
intikal ettirebilen amfibi taarruz 
gemileri, söz konusu harekât 
biçiminin denizafl›r› topraklarda da
icra edilebilmesini sa¤lamak için
hizmete al›nan en geliflmifl 
platformlard›r.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi
Bölümü Okutman›
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platformlar aras›nda yer almaktad›r. Amfibi taarruz gemileri-
nin infla edilmesinin temelinde, tam teçhizatl› deniz piyade
birliklerini denizden uzak mesafelere intikal ettirme düflünce-
si yatmaktad›r. Denizden kuvvet aktar›m› (power projection)
olarak adland›r›lan konseptin hayata geçirilmesi amac›yla
kullan›lan bu platformlar, dünyan›n herhangi bir yerinde hare-
kâta haz›r bekleyen acil müdahale güçlerinin oluflturulmas›na
imkân sa¤lamaktad›r.

Türk Donanmas›’na LPD
K›br›s Bar›fl Harekât›’ndan al›nan dersler ve de¤iflen harekât
ihtiyaçlar› paralelinde büyük geliflme gösteren amfibi gücü-
müz, bugün geldi¤i nokta itibariyle Akdeniz'deki en güçlü am-
fibi kuvvet olma özelli¤ine sahip bulunmaktad›r. Güney Deniz
Saha Komutanl›¤› emrindeki Ç›karma Filosu Komutanl›¤› ve
onun ba¤l›s› olarak görev yapan Amfibi Deniz Piyade Tugay
Komutanl›¤›’ndan oluflan bu kuvvet, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›’n›n insani yard›m ve bar›fl gücü operasyonlar›nda kul-
lanabilece¤i en önemli unsurlardan birisidir. Öyle ki 5 adet
LST (Landing Ship Tank), 24 adet LCT (Landing Craft Tank) ve
17 adet LCM (Landing Craft Mechanised) olmak üzere, toplam
46 parça gemi / araçtan müteflekkil olan ç›karma filosu, tek
seferde tugay büyüklü¤ünde bir kuvveti personel ve araçlar›
ile birlikte tafl›yabilmektedir. Yaklafl›k 4000 personelden olu-
flan amfibi tugay ise, kendisine verilebilecek tüm görevleri ba-
flar› ile icra etmesine olanak sa¤layan e¤itim, donan›m ve tefl-
kilat yap›s›na sahiptir.
Bugün için amfibi kuvvetimizin en büyük eksikli¤ini, denizde
güç dolaflt›r›lmas›n› olanakl› k›lan modern amfibi taarruz ge-
milerinin envanterde bulunmamas› oluflturmaktad›r. Söz ko-
nusu eksikli¤in giderilmesi amac›yla 2000’li y›llar›n ilk yar›s›n-
da çal›flmalara bafllam›fl ve 22 Haziran 2005 tarihinde gerçek-
lefltirilen Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’de böyle bir
geminin tedarik edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. "Havuzlu Ç›kar-
ma Gemisi (LPD)" olarak adland›r›lan proje kapsam›nda,
15.000+ ton deplasmana sahip LPD s›n›f› bir amfibi taarruz ge-
misinin, ç›karma ve amfibi araçlar› ile birlikte tedarik edilme-
si öngörülmektedir. 40 y›ll›k fiziki ömre sahip olacak olan
LPD’de, 560 askerden oluflan tam teçhizatl› bir amfibi deniz
piyade taburu tafl›nabilecektir. Havuz bölümünde, her biri 1
adet ana muharebe tank› tafl›ma kapasiteli 4 adet LCM tipi ç›-

karma arac›n›n konuflland›r›labilece¤i gemide, 27 adet amfibi
taarruz arac› (Amphibious Attack Vehicle / AAV) veya 13 adet
ana muharebe tank› ile muhtelif tipte paletli ve tekerlekli araç
tafl›nabilecektir. Efl zamanl› olarak 2 adet helikopterin hare-
kât›na elveriflli piste sahip olmas› planlanan LPD, döner ka-
natl› hava unsurlar›n›n konuflland›r›lmas› için hangar kolayl›k-
lar› ile de donat›lacakt›r. Havuzlu Ç›karma Gemisi projesi kap-
sam›nda 6 Nisan 2007'de yay›nlanan Bilgi ‹stek Doküman›
(B‹D)’ye, yerli ve yabanc› toplam 31 firma cevap vermifltir. Ya-
k›n bir gelecekte Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD)’nin yay›nlanma-
s›n›n beklendi¤i projede, gemi tonaj›n›n artabilece¤i belirtil-
mektedir.
Havuzlu Ç›karma Gemisi projesi ile önemli bir ad›m atan De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤›, son zamanlarda hayata geçirdi¤i
ya da yak›n bir gelecekte geçirmeyi planlad›¤› baflka tedarik
projeleri ile de dikkat çekmektedir. Bu kapsamdaki ilk çal›fl-
ma, 8 May›s 2009 tarihinde at›lan imzalarla yürürlü¤e giren
"Süratli Amfibi Gemi / Araç (LCT)” projesidir. FURTRANS-
AD‹K Ortak Giriflimi taraf›ndan yürütülen projede, hem askeri
hem de insani yard›m amac›yla kullan›lacak 8 adet LCT tipi
geminin infla edilmesi öngörülmektedir. 200 ton yük tafl›yabi-
lecek 79,85 m uzunlu¤undaki bu gemilerin, tam yükle deplas-
manlar› 1155 tondur. Tam yükte saatte 18 deniz mili, bofl ola-
rak ise 20 deniz mili sürate ulaflacak olan LCT’ler, 2 adet
ASELSAN üretimi 25 mm'lik Stabilize Top (STOP) sisteminin
yan› s›ra 12,7 mm'lik makineli tüfekler ile silahland›r›lacakt›r.
Bu alanda yürütülen bir di¤er çal›flma ise, "Amfibi Gemi (LST)”
projesidir. 2 adet LST tipi geminin tedarik edilmesinin öngö-
rüldü¤ü projede, 12 May›s 2008’de TÇD yay›nlanm›flt›r. 7 Ka-
s›m 2008 tarihi itibariyle TÇD al›m süresinin doldu¤u LST pro-
jesine, AD‹K-Alyans Gemi Kiralama Denizcilik Ortak Giriflimi
ile RMK Marine teklif sunmufltur.
Yukar›da k›saca bahsetti¤imiz projelerin tamamlanmas› ile
birlikte, amfibi kuvvetimizin önemli oranda geliflme kayde-
dece¤i de¤erlendirilmektedir. Özellikle Ege, Akdeniz ve
Karadeniz harekât alanlar›nda tabur büyüklü¤ünde bir
kuvveti, kendi lojistik deste¤i ile kriz bölgesine intikal etti-
rebilecek olan LPD s›n›f› bir geminin envantere al›nmas›-
n›n, donanmam›z›n kuvvet aktar›m› yetene¤ini, dolay›s› ile
de cayd›r›c›l›¤›n› üst seviyelere tafl›yaca¤› kuflku götürmez
bir gerçektir.
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‹lk kez 1985 y›l›nda Amerikan Donanmas›’n›n envante-
rine giren Whidbey Island s›n›f› LSD (Landing Ship

Dock)’lardan, toplam 8 adet infla edilmifltir. Hizmete gi-
ren ilk gemi, s›n›fa ad›n› da veren USS Whidbey Island
(Borda no LSD-41)’dir. Onu s›ras›yla; USS Germantown
(Borda no LSD-42), USS Fort McHenry (Borda no LSD-43),
USS Gunston Hall (Borda no LSD-44), USS Comstock
(Borda no LSD-45), USS Tortuga (Borda no LSD-46), USS
Rushmore (Borda no LSD-47) ve USS Ashland (Borda no
LSD-48)’in hizmete girmesi takip etmifltir. Whidbey Is-
land’lar›n en dikkat çekici özelliklerinden biri; 134,1 m

boya ve 15,2 m geniflli¤e sahip olan genifl havuz k›s›mla-
r›d›r. Bu bölümde efl zamanl› olarak 4 adet hava yast›kl›
ç›karma arac› (Landing Craft Air Cushion / LCAC)’nin ko-
nufllanabilmesine imkân sa¤layan gemiler, k›sa süre içe-
risinde çok say›da personel, araç-gereç ve malzemeyi k›-
y›ya ç›karabilmektedirler. 400 deniz piyadesi tafl›yabilen
Whidbey Island’lar da, acil durumlarda k›sa süre için 630
deniz piyadesi konufllanabilmektedir. Amerikan Donan-
mas›, yak›n bir gelecekte Whidbey Island s›n›f› amfibi ta-
arruz gemilerini modernize etmeyi planlamaktad›r. Yap›-
lacak modernizasyonun ard›ndan söz konusu gemilerin
2040 y›l›na kadar aktif görevde kalaca¤› de¤erlendiril-
mektedir.

Whidbey Island

Whidbey Island s›n›f›
amfibi taarruz gemi-

lerinin modifiye edilmifl
versiyonu olan Harpers
Ferry s›n›f› LSD’lerden,
1995-1998 y›llar› aras›nda
toplam 4 adet infla edilmifl-
tir. Bu gemilerin adlar› s›-
ras›yla USS Harpers Ferry
(Borda no LSD-49), USS
Carter Hall (Borda no LSD-
50), USS Oak Hill (Borda no
LSD-51) ve USS Pear Har-
bor (Borda no LSD-52)’dir.

Tasar›m ve kullan›lan alt
sistemler aç›s›ndan Whid-
bey Island’lar ile önemli
benzerliklere sahip olan
Harpers Ferry’lerin en dik-
kat çekici farklar›, havuz
k›s›mlar›n›n küçültülmesi
ve 4 yerine 2 adet hava yas-
t›kl› ç›karma arac› tafl›ma-
lar›d›r. Kargo k›sm›n›n ge-
niflletilmesi için yap›lan söz
konusu tasar›m de¤iflikli¤i,
Harpers Ferry’lerin daha
fazla araç-gereç ve malze-

me tafl›mas›n› olanakl› k›l-
maktad›r. 504 deniz piya-
desi tafl›ma kapasitesine
sahip olan Harpers
Ferry’ler, amfibi harekât-
larda sancak gemisi rolünü
üstlenebilmelerine imkân
sa¤layan geliflmifl komuta-
kontrol sistemleri ile dona-
t›lm›fllard›r. Whidbey Is-
land’lar gibi Harpers
Ferry'lerin de kullan›m
ömürlerini uzatmak iste-
yen Amerikan Donanmas›,
yak›n bir gelecekte kap-
saml› bir modernizasyon
projesini hayata geçirmeyi

planlamaktad›r. Gerçek-
lefltirilecek modernizasyo-
nun ard›ndan Harpers
Ferry’lerin 2040 y›l›na ka-
dar hizmette kalaca¤› de-
¤erlendirilmektedir.

Harpers
Ferry

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Whidbey Island

Lockheed Ship Building and

Construction Company / ABD

413

185,5 m 

25,6 m

6,3 m

16.740 ton

4 x dizel, 2 flaftl›

22 knot

14.800 km (18 knot süratle)

2 x Phalanx nokta 

savunma sistemi

2 x 25 mm Mk 38 

otomatik top

8 x 12,7 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Harpers Ferry

Avondale Shipyard / ABD

401

186 m 

26 m

6,4 m

16.708 ton

4 x dizel, 2 flaftl›

20 knot

14.800 km (18 knot süratle)

2 x RAM nokta savunma sistemi

2 x Phalanx nokta 

savunma sistemi

2 x 25 mm Mk 38 otomatik top

6 x 12,7 mm makineli tüfek
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Amerikan Donanmas›’n›n
kuvvet aktar›m› kapasi-

tesinin en önemli unsurlar›
aras›nda yer alan Tarawa
s›n›f› LHA (Landing Helicop-
ter Assault)’lardan 1971-
1978 y›llar› aras›nda toplam
5 adet infla edilmifltir. Adla-
r›n› Amerikan Ba¤›ms›zl›k
Savafl›, Birinci Dünya Savafl›
ve ‹kinci Dünya Savafl› s›ra-
s›nda gerçekleflen muhare-
belerden alan bu gemiler
hizmete girifl tarihlerine gö-
re; USS Tarawa (Borda no
LHA-1), USS Saipan (Borda
no LHA-2), USS Belleau 
Wood (Borda no LHA-3),
USS Nassau (Borda no
LHA-4) ve USS Peleliu (Bor-
da no LHA-5)’dir. Bafllan-
g›çtaki plana göre, Ameri-
kan Donanmas›’n›n Tarawa
s›n›f amfibi taarruz gemile-
rinden toplam 9 adet hizme-
te almas› öngörülmüfltür.

Ancak Vietnam Savafl›’n›n
sona ermesinin ard›ndan
yaflanan bütçe k›s›nt›lar› ne-
deniyle, infla edilen plat-
form say›s› 5’te kalm›flt›r.
Deplasman aç›s›ndan günü-
müzde kullan›mda olan en
büyük amfibi taarruz gemi-
leri aras›nda yer alan Tara-
wa’lar, tam teçhizatl› 1900
deniz piyadesi tafl›yabilmek-
tedirler. Havuz bölümünde

efl zamanl› olarak 4 LCU ve-
ya 2 LCU (Landing Craft Uti-
lity) ile 2 LCM (Landing Craft
Mechanised)’›n tafl›nabildi¤i
Tarawa’lar, aralar›nda k›sa
mesafeden kalk›fl ve dikey
inifl (Short Take-off and Ver-
tical Landing / STOVL) kabi-
liyetli uçaklar›n da yer ald›¤›
döner ve sabit kanatl› plat-
formdan oluflan büyük çapl›
bir hava gücünün konuflla-

nabilmesini olanakl› k›lan
genifl pist ve hangar› ile dik-
kat çekmektedir. 1970’li y›l-
larda envantere giren Tara-
wa’lardan, hâlihaz›rda sa-
dece USS Nassau ve USS
Peleliu aktif görevdedir.
Amerikan Donanmas›, söz
konusu gemileri America
s›n›f› LHD (Landing Helicop-
ter Dock)’lar ile de¤ifltirme-
yi planlamaktad›r.

Tarawa s›n›f› LHA’lar temel
al›narak gelifltirilen Wasp

s›n›f› LHD’ler, ilk olarak 1989
y›l›nda hizmete girmifltir.
Toplam 8 adet infla edilen
Wasp’lardan ilkinin ad›, s›n›fa
ad›n› da veren USS Wasp
(Borda no LHD-1)’dir. Onu s›-
ras›yla; USS Essex (Borda no
LHD-2), USS Kearsarge (Bor-
da no LHD-3), USS Boxer
(Borda no LHD-4), USS Bataan
(Borda no LHD-5), USS 
Bonhomme Richard (Borda
no LHD-6), USS Iwo Jima
(Borda no LHD-7) ve USS 
Makin Island (Borda no 

LHD-8)’in hizmete girmesi
takip etmifltir. Deplasman
aç›s›ndan günümüzde kulla-
n›mda olan en büyük amfibi
taarruz gemileri olan
Wasp’lar, tam teçhizatl› 2000
deniz piyadesi tafl›yabilmek-
tedirler. 81 m boya ve 15,2 m
geniflli¤e sahip havuz bölü-
münde efl zamanl› olarak 3
adet hava yast›kl› ç›karma
arac› veya 12 adet LCM’nin
tafl›nabildi¤i Wasp’lar, Tara-
wa’lar da oldu¤u gibi, arala-
r›nda k›sa mesafe kalk›fl ve
dikey inifl kabiliyetli uçaklar›n
da yer ald›¤› döner ve sabit
kanatl› platformdan oluflan
büyük çapl› bir hava gücünün

konufllanabilmesini olanakl›
k›lmaktad›rlar. Bu kapsam-
da, efl zamanl› olarak 9 adet
helikopterin inifl / kalk›fl ger-
çeklefltirebildi¤i genifl pist
kolayl›klar› ile dikkat çeken
Wasp’larda, görev tan›m›na
göre de¤ifliklik göstermekle
birlikte, kar›fl›k olarak 35 ila
40 aras›nda sabit ve döner
kanatl› hava platformu ko-
nufllanabilmektedir. Geliflmifl
komuta-kontrol sistemleri
sayesinde ç›karma harekât-
lar›nda sancak gemisi olarak
görev alabilen Wasp’lar, ihti-
yaç duyulmas› halinde hafif
uçak gemisi olarak da görev
yapabilmektedirler.

Tarawa

Wasp
Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Wasp

Ingalls Shipbuilding / ABD

1208

253,2 m

31,8 m

8,1 m

41.150 ton

2 x gaz türbini, 2 flaftl›

22 knot

17.500 km (18 knot süratle)

2 x Mk 29 Sea Sparrow 
hava savunma füze lançeri
2 x RAM nokta 
savunma sistemi,
3 x Phalanx nokta 
savunma sistemi,
4 x 25 mm Mk 38 
otomatik top
4 x 12,7 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Tarawa

Ingalls Shipbuilding / ABD

964

249,9 m

31,8 m

8 m

40.032 ton

2 x gaz türbini, 2 flaftl›

24 knot

18.000 km (20 knot süratle)

2 x RAM nokta 
savunma sistemi
2 x Phalanx nokta 
savunma sistemi
4 x 25 mm Mk 38 otomatik top
4 x 12,7 mm makineli tüfek©
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Amerikan Donanmas›’n›n
envanterine giren en ye-

ni amfibi taarruz gemileri
olarak dikkat çeken San An-
tonio’lar, deplasman aç›s›n-
dan LPD (Landing Platform
Dock) s›n›f›ndaki en büyük

platformlard›r. ‹lk kez 2006
y›l›nda donanmaya kat›lan
ve halen 4 tanesi aktif gö-
revde olan bu gemilerden
birincisi, s›n›fa ad›n› da ve-
ren USS San Antonio (Borda
no LPD-17)’dir. Onu s›ras›y-
la; USS New Orleans (Borda
no LPD-18), USS Mesa Ver-
de (Borda no LPD-19) ve
USS Green Bay (Borda no
LPD-20)’nin hizmete girme-
si takip etmifltir. Bafllang›ç-
ta San Antonio s›n›f› amfibi
taarruz gemilerinden top-
lam 12 adet infla edilmesi
planlanm›flt›r. Ancak bütçe
k›s›nt›lar› nedeniyle bu say›
10’a düflürülmüfltür. San
Antonio’lar›n Amerikan Do-
nanmas›’n›n envanterinde
yer alan Austin, Cleveland
ve Trenton s›n›f› LPD’ler,
Anchorage s›n›f› LSD’ler,
New Port s›n›f› LST (Lan-

ding Ship Tank)’lar ile Char-
leston s›n›f› amfibi kargo
gemilerinin yerini almas›
planlanmaktad›r. Birim ma-
liyeti 800 milyon dolar› aflan
San Antonio’lar, radarda
düflük iz b›rakma (stealth)
özelli¤i sa¤layan yenilikçi
bir tasar›m anlay›fl›na sa-
hiptirler. 700 deniz piyadesi

tafl›yabilen San Antonio’lar,
Amerikan Deniz Piyadele-
ri’nin en yeni araçlar›ndan
olan; MV-22 Osprey, hava
yast›kl› ç›karma arac› ve
EFV (Expeditionary Fighting
Vehicle)’nin birlikte konufl-
lanabildi¤i ilk amfibi taarruz
gemileri olarak dikkat çek-
mektedirler.

San Antonio

Frans›z Donanmas›'n›n harekât ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere tasarlanan ve baz› kaynaklarda LPD olarak tan›m-

lanan Foudre s›n›f› LSD’lerden toplam 2 adet infla edilmifl-
tir. Bu s›n›ftan infla edilen gemilerden ilki olan Foudre (Bor-
da no L9011), 1988 y›l›nda denize indirilmifltir. 2 y›l süren
kapsaml› testlerin ard›ndan 1990 y›l›nda donanmaya kat›lan
Foudre’yi, s›n›f›n ikinci gemisi olan Siroco (Borda no
L9012)’nin 1998 y›l›nda hizmete girmesi takip etmifltir.
Frans›z Ordusu’nun acil müdahale gücü (Rapid Action For-
ce / RAF)’›n kuvvet aktar›m› (power projection) kapasitesi-
nin en önemli unsurlar› aras›nda yer alan Foudre’ler, sahip
olduklar› geliflmifl komuta-kontrol sistemleri sayesinde de-

nizafl›r› topraklarda icra edilen amfibi operasyonlarda san-
cak gemisi rolünü üstlenebilmektedirler. 467 deniz piyade-
si ve aralar›nda ana muharebe tanklar›n›n da yer ald›¤›
1880 ton araç-gereç ve malzeme tafl›yabilen Foudre’lerde,
acil durumlarda k›sa süreli¤ine de olsa 1600 asker konufl-
lanabilmektedir. ‹htiyaç duyulmas› halinde lojistik destek
gemisi olarak da görev yapabilen Foudre’ler, muadili
LSD’lerden farkl› olarak ay-
n› anda 3 adet helikopterin
inifl / kalk›fl gerçeklefltirebi-
lece¤i genifl pist kolayl›klar›
ile dikkat çekmektedirler.
47 yatak kapasiteli tam te-
flekküllü bir hastaneye sa-
hip olan Foudre’ler, Frans›z
Ordusu’nun görev ald›¤› in-
sani yard›m operasyonlar›n-
da en ön saflarda görev al-
maktad›rlar.

Foudre

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

San Antonio

Northrop Grumman / ABD

361

208 m

32 m

7 m

24.900 ton

4 x dizel, 2 flaftl›

22 knot

2 x RAM nokta savunma sistemi

2 x 25 mm Bushmaster II 

otomatik top

Çok say›da çift namlulu 

12,7 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Foudre

DCN (bugün DCNS) / Fransa

215

168 m

23,5 m

5,2 m

17.200 ton

2 x dizel

21 knot

20.300 km (15 knot süratle)

2 x Matra Simbad hava savunma

füze lançeri

3 x 30 mm Breda-Mauser

otomatik top

4 x 12,7 mm makineli tüfek
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Görev süresinin sonuna
yaklaflan Ouragan s›n›f›

LSD’leri de¤ifltirmek ve en-
vanterdeki Foudre s›n›f›
LSD’leri desteklemek ama-
c›yla aray›fla giren Frans›z
Donanmas›, 1990’l› y›llar›n
sonlar›nda yeni bir amfibi
taarruz gemisi infla progra-
m› bafllatm›flt›r. Mistral s›n›-
f› olarak adland›r›lan ve
konsept olarak Amerikan Donanmas›’nda görev yapmakta
olan WASP s›n›f› LHD’ler ile benzerlik gösteren bu plat-
formlardan, 2006-2007 y›llar› aras›nda toplam 2 adet infla
edilmifltir. Hizmete giren ilk gemi, s›n›fa ad›n› da veren 
Mistral (L9013)’dür. Onu Tonnerre (L9014)’ün hizmete gir-
mesi takip etmifltir. Frans›z Donanmas›'n›n kuvvet aktar›m›
(power projection) kapasitesinin en önemli unsurlar› aras›n-
da yer alan Mistral’larda, normal koflullarda 450 deniz piya-
desi tafl›nmakla birlikte, acil durumlarda bu say› 900’e ka-
dar yükseltilebilmektedir. Genifl bir havuza sahip olan Mis-
tral’larda, 2 adet hava yast›kl› ç›karma arac› konufllanabil-
mektedir. Ayn› anda 6 helikopterin inifl / kalk›fl gerçekleflti-
rebilece¤i genifl pist kolayl›klar› ile dikkat çeken bu gemile-
rin hangar k›sm›nda 16 adet helikopter tafl›nabilmektedir.
Mistral’lar›n uçufl güvertesi, k›sa mesafeli kalk›fl ve dikey

inifl kabiliyetli uçaklar›n inifl
/ kalk›fl yapaca¤› flekilde ta-
sarlanmam›flt›r. Ancak yap›-
lacak baz› modifikasyonlar
ile k›sa süre içerisinde söz
konusu uçaklar›n harekât›na
uygun hale getirilebilece¤i
de belirtilmektedir. Mistral
s›n›f› amfibi taarruz gemile-
ri, 69 yatak kapasiteli tam
teflekkülü bir hastaneye sa-
hiptirler. Kuvvet aktar›m› yetene¤ini gelifltirmek isteyen
Fransa, 2009 y›l›nda bu s›n›f gemilerden 3’üncüsünün sipa-
riflini vermifltir. 4’üncü geminin infla edilmesi de kuvvetle
muhtemeldir.

Mistral

‹ngiliz Kraliyet Donanma-
s›’n›n envanterinde yer

alan en büyük savafl gemisi
olan HMS Ocean (Borda no
L12)’nin inflas›na 1994 y›l›n-
da bafllanm›flt›r. Yaklafl›k 4
y›l süren infla sürecinin ar-
d›ndan 1998 y›l›nda donan-
maya kat›lan gemi, LPH
(Landing Platform Helicop-
ter) olarak s›n›fland›r›lmak-

tad›r. A¤›rl›kl› olarak heli-
kopter harekâtlar› düflünü-
lerek tasarlanan HMS 
Ocean, döner kanatl› plat-
formlardan oluflan önemli
bir hava gücünün konufllan-
mas›n› olanakl› k›lan genifl
pist ve hangar kolayl›klar›
ile dikkat çekmektedir. ‹ngi-
liz Kraliyet Donanmas› tara-
f›ndan icra edilecek olas› bir
ç›karma harekât›nda amfibi
gücün hava unsurlar›n› tafl›-

mas› öngörülen gemide,
normal koflullarda 12’si ge-
nel maksat, 6’s› ise keflif /
taarruz olmak üzere, top-
lam 18 adet helikopter ko-
nuflland›r›lmaktad›r. Ancak
bu say›, ihtiyaç duyulmas›
halinde daha da artabilmek-
tedir. Havuz bölümü bulun-
mayan HMS Ocean, güver-
tenin yan k›s›mlar›nda 4
adet LCVP tafl›yabilmekte-
dir. Normal koflullarda 480

deniz piyadesi tafl›yabilen
gemide, kriz durumlar›nda
k›sa süre için 800 deniz pi-
yadesi konufllanabilmekte-
dir. Hizmete girdi¤i dönem-
den itibaren birçok insani
yard›m operasyonunda aktif
görev alan HMS Ocean,
2003 y›l›ndaki Irak Savafl›’na
da kat›lm›flt›r. 
‹ngiliz Kraliyet Donanma-
s›’n›n Invincible s›n›f› hafif
uçak gemilerinden HMS Ark
Royal (Borda no R07) ile bir-
likte Basra Körfezi’ne ko-
nuflland›r›lan gemi, harekâ-
t›n baflar›ya ulaflmas›nda
önemli rol oynam›flt›r.

Ocean

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Vickers Shipbuilding / ‹ngiltere

490

208 m

34,4 m

6,6 m

21.578 ton

2 x dizel

18 knot

14.000 km (15 knot süratle)

3 x Phalanx nokta 

savunma sistemi

Ocean

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Mistral

DCN (bugün DCNS) / Fransa

1060

199 m

32 m

6,3 m

21.300 ton

2 x elektrik motoru, 

18,8 knot

19.800 km (15 knot süratle)

2 x Matra Simbad hava savunma

füze lançeri

3 x 30 mm Breda-Mauser

otomatik top

4 x 12,7 mm makineli tüfek
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‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n amfibi gücünü modernize et-
me çal›flmalar› kapsam›nda envanterde yer alan emektar

Fearless s›n›f› LPD’lerin yerini almak üzere tasar›m çal›flma-
lar›na bafllanan Albion s›n›f› LPD’lerden toplam 2 adet infla
edilmifltir. Her ikisi de 2004 y›l›nda hizmete giren gemilerden
ilkinin ad› HMS Albion (Borda no L14), ikincisi ise HMS Bul-
wark (Borda no L15)’tir. Normal koflullarda 305 deniz piyade-
si tafl›ma kapasitesine sahip olan Albion s›n›f› amfibi taarruz
gemilerinde, kriz durumlar›nda k›sa süre için 710 deniz piya-
desi konufllanabilmektedir. Albion’lar›n kargo bölümünde 6
adet Challenger 2 ana muharebe tank›na ilave olarak, 6 adet
105 mm’lik L118 çekili topu ile 67 adet muhtelif tipte paletli ve
tekerlekli araç tafl›nabilmektedir. Her biri 1 adet Challenger 2

ana muharebe tank› tafl›ma
kapasitesine sahip olan 
4 adet LCU (Landing Craft
Utility)’nin konuflland›r›labil-
di¤i genifl havuz bölümleri ile
dikkat çeken bu gemiler, gü-
vertenin yan k›s›mlar›nda 4
adet LCVP de tafl›maktad›r-
lar. Efl zamanl› olarak 2 adet
helikopter harekât icra eder-
ken, bir üçüncünün kalk›fla
haz›r olarak beklemesine
olanak tan›yan 64 m uzunlu-
¤unda bir piste sahip olan Albion’larda, hangar kolayl›klar› bu-
lunmamaktad›r.

Albion

LSD (A) olarak s›n›fland›-
r›lan Bay’lardan, 2006-

2007 y›llar› aras›nda toplam
4 adet infla edilmifltir. Hiz-
mete giren bu gemilerin ad-
lar› s›ras›yla; RFA Largs Bay
(Borda no L3006), RFA Lyme
Bay (Borda no L3007), RFA
Mounts Bay (Borda no
L3008) ve RFA Cardigan Bay
(Borda no L3009)’dur. ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›’n›n Mu-
harebe Destek Filotillas›
(Royal Fleet Auxiliary) bün-
yesinde görev yapan Bay s›-
n›f› LSD (A)’lar›n infla amac›,
olas› bir ç›karma harekât›n-
da Ocean ve Albion s›n›f›
amfibi taarruz gemilerini
desteklemektir. Buna göre,
k›y› bafl›n›n tutulmas› göre-

vine sahip ilk dalga birlikle-
rinin Ocean ve Albion’larda,
onlar› takviye edecek ikinci
dalga birliklerinin ise
Bay’larda konuflland›r›lmas›
öngörülmektedir. Normal
koflullarda 356 deniz piya-
desi tafl›ma kapasitesine
sahip olan bu gemilerde, k›-
sa süre için 500 deniz piya-

desi konufllanabilmektedir.
32 adet Challenger 2 ana
muharebe tank› veya 150
adet muhtelif tipte arac›n
yüklenebildi¤i Bay’lar, ha-
vuz bölümünde 1 adet LCU
ya da 2 adet LCVP tafl›yabil-
mektedir. Genifl pist kolay-
l›klar› ile dikkat çeken bu
gemilerde, 2 adet Chinook

a¤›r nakliye helikopteri efl
zamanl› olarak harekât icra
edebilmektedir. Bay s›n›f›
amfibi taarruz gemilerinde
hangara yer verilmemifltir.
Ancak geliflime aç›k esnek
gövde yap›lar›, ihtiyaç du-
yulmas› halinde kolayl›kla
eklenebilmesini olanakl›
k›lmaktad›r.

Bay

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Albion

BAE Systems / ‹ngiltere

325

176 m

29,9 m

6,7 m

18.500 ton

18 knot

13.000 km (14 knot süratle)

2 x Goalkeeper nokta 

savunma sistemi

2 x 30 mm otomatik top

4 x 12,7 mm makineli tüfek

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Bay

BAE Systems - Swan Hunter /

‹ngiltere

60

176 m

26,4 m

5,8 m

16.160 ton

4 x dizel

18 knot

15.000 km (15 knot süratle)

Yok
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Hollanda ve ‹spanya, Ha-
ziran 1992’de imzalad›k-

lar› bir mutabakat muht›ras›
ile LPD s›n›f›nda bir amfibi
taarruz gemisinin ortaklafla
gelifltirilmesi için anlaflmaya
varm›flt›r. ‹spanya'n›n Izar
(bugün Navantia), Hollan-
da'n›n ise Royal Schelde fir-
malar›n›n ana yüklenici ola-
rak görev ald›¤› proje kapsa-
m›nda, her iki ülke için 2'fler
adet olmak üzere, toplam 4

adet platform infla edilmifl-
tir. Deplasman aç›s›ndan
farkl› özelliklere sahip olan
bu platformlar, Hollanda’da
Rotterdam, ‹spanya’da ise
Galicia s›n›f› olarak adland›-
r›lmaktad›rlar. 2 helikopte-
rin ayn› anda manevra yapa-
bildi¤i pist kolayl›klar› ile
dikkat çeken Galicia ve Rot-
terdam s›n›f› amfibi taarruz
gemilerinde, 4 adet 15 ton
veya 6 adet 10 ton s›n›f›nda
helikopterin konufllanabile-
ce¤i hangar bulunmaktad›r.
Tam teçhizatl› bir amfibi de-
niz piyade taburunu tafl›ya-

cak flekilde tasarlanan ge-
milerin havuz k›sm›nda
muhtelif tipte ç›karma araç-
lar› tafl›nabilmektedir. Gelifl-
mifl komuta-kontrol sistem-
leri ile donat›lan bu gemiler,
amfibi harekâtlarda sancak
gemisi rolünü üstlenebil-
mektedirler. Yaflam alanlar›
NBC korumal› olan Galicia
ve Rotterdam s›n›f› gemiler,
askeri harekâtlar d›fl›nda
do¤al afet ve insani yard›m
operasyonlar›nda da etkin
olarak görev alabilmektedir-
ler. Uzmanlar taraf›ndan en
baflar›l› LPD tasar›mlar› ara-

s›nda gösterilen bu plat-
formlar›n ihraç versiyonu,
Enforcer s›n›f› olarak adlan-
d›r›lmaktad›r.

Galicia /
Rotterdam

‹spanyol Donanmas› için in-
fla edilen ve halen deniz de-

nemeleri devam eden Juan
Carlos I (Borda no L61)’in
2011 y›l›nda hizmete girmesi
beklenmektedir. Konsept
olarak Amerikan Donanma-
s›’nda görev yapmakta olan

WASP s›n›f› LHD’ler ile ben-
zerlik gösteren gemi, 900 as-
kerden oluflan tam teçhizatl›
bir deniz piyade taburunu ve
46 adet Leopard 2 ana muha-
rebe tank›n› tafl›yabilmekte-
dir. Juan Carlos I, araç-gereç
ve malzemelerin kolayl›kla
yüklenebildi¤i genifl kargo
bölümü ve farkl› amaçlara

yönelik olarak kullan›labilen
hangar k›sm› ile dikkat çek-
mektedir. Havuz bölümünde
1 adet hava yast›kl› ç›karma
arac› veya 4 adet LCM’nin ta-
fl›nabildi¤i gemi, çok amaçl›
tasar›m› sayesinde hafif uçak
gemisi olarak da kullan›labil-
mektedir. Bu kapsamda, k›sa
mesafeden kalk›fl ve dikey

inifl kabiliyetli uçaklar›n inifl /
kalk›fl yapaca¤› flekilde ta-
sarlanan gemi, 202 m uzun-
lu¤unda bir piste sahiptir.
Uçak gemisi rolünde kulla-
n›lmas› durumunda 30 savafl
uça¤›ndan oluflan bir hava
gücünün konufllanabildi¤i
Juan Carlos I’in, ‹spanyol Do-
nanmas›’n›n Alfa görev gru-
bunun sancak gemisi olan
Principe de Asturias (Borda
no R11) hafif uçak gemisini
destekleyece¤i de¤erlendi-
rilmektedir.

Juan Carlos I

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Galicia

Izar (bugün Navantia) / ‹spanya

115

166,2 m

25 m

5,8 m

12.750 ton

4 x dizel-elektrik, 2 flaftl›

19 knot

11.000 km ( 12 knot süratle)

2 x 20 mm Oerlikon Contraves

otomatik top

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Juan Carlos I

Navantia / ‹spanya

415

231,8 m

32 m

7,2 m

27.079 ton

21 knot

17.000 km (15 knot süratle)
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Japon Donanmas› taraf›n-
dan LST olarak s›n›fland›-

r›lan Osumi s›n›f› amfibi taar-
ruz gemileri, sahip olduklar›
imkân ve kabiliyetler dikkate
al›nd›¤›nda LSD veya LDP’le-
re daha yak›nd›rlar. Tasar›m
çal›flmalar› 1990’l› y›llar›n ilk
yar›s›nda bafllayan Osu-
mi’lerden, 1998-2003 y›llar›
aras›nda toplam 3 adet infla
edilmifltir. Bu gemilerin adla-
r› s›ras›yla; Osumi (Borda no
LST 4001), Shimokita (Borda
no LST 4002) ve Kunisaki
(Borda no LST 4003)’dür. 330
deniz piyadesi tafl›ma kapasi-
tesine sahip olan Osumi’ler,
insani yard›m operasyonla-

r›nda k›sa süreli¤ine 1000 ka-
dar sivili a¤›rlayabilmektedir.
Genifl pist kolayl›klar› ile dik-
kat çeken bu gemiler, 60 m
uzunlu¤a sahip havuz bölü-
münde 2 adet hava yast›kl› ç›-
karma arac› tafl›yabilmekte-

dir. Baz› kaynaklarda, proje
aflamas›nda Osumi’lerin hafif
uçak gemisi olarak tasarlan-
mas›n›n önerildi¤i, ancak
uluslararas› alanda yarataca-
¤› olumsuz etkiler düflünüle-
rek daha sonra bundan vaz-

geçildi¤i belirtilmektedir. Ni-
tekim görünüm olarak hafif
uçak gemilerine benzeyen
Osumi’lerin, özellikle infla
aflamas›ndayken bölge ülke-
lerinde endifle yaratt›¤› bilin-
mektedir.

Osumi

Üretici

Mürettebat›

Boyu

Geniflli¤i

Su Kesimi

Tam Yüklü Deplasman›

Tahrik Sistemi

Azami Sürati

Menzili

Silah Sistemleri

Osumi

Mitsui Engineering - 

Hitachi Zosen / Japonya  

138

178 m

25,8 m

6 m

14.000 ton

2 x dizel, 2 flaftl›

22 knot

2 x Phalanx nokta 

savunma sistemi
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‹talyan Donanmas›’n›n am-
fibi taarruz kabiliyetinin

belkemi¤ini teflkil eden San
Giorgio s›n›f› LPD’lerden,
1987-1994 y›llar› aras›nda
toplam 3 adet infla edilmifl-
tir. Bu gemilerden ilki, s›n›fa
ad›n› da veren MM San Gior-
gio (Borda no L9892)’dir.
Onu s›ras›yla MM San Marco
(Borda no L9893) ve MM San
Giusto (Borda no L9894)’ün
hizmete girmesi takip etmifl-
tir. Hâlihaz›rda kullan›mda
olan en küçük LPD’ler ola-
rak dikkat çeken bu gemiler,
tasar›m ve kullan›lan alt sis-
temler aç›s›ndan büyük öl-
çüde birbirine benzemekte-
dirler. Ancak s›n›f›n ilk plat-
formu olan MM San Giorgio,
deplasman olarak s›n›f›n di-
¤er 2 gemisinden 300 ton
daha a¤›rd›r. D›fl görünüm
olarak LHD’leri and›ran San Giorgio’lar›n uçufl pisti, efl za-
manl› olarak 2 adet EH-101 ile 2 adet NH 90 veya AB 212 he-
likopterinin harekât›na olanak tan›maktad›r. San Giorgio’lar,
20,5 m boya ve 7 m geniflli¤e sahip olan havuz bölümünde 
3 adet LCM tafl›yabilmektedir. Güvertenin sol k›sm›nda 
yer alan platformun üzerinde 3 adet LCVP (Landing Craft 
Vehicle Personel) tafl›yan San Giorgio’lar, yandan aç›lan ge-
nifl kap›lar› sayesinde tafl›d›klar› araç-gereç ve malzemeyi
bir limana da boflaltabilmektedirler. Tam teçhizatl› 400 deniz
piyadesi ve 36 adet VCC-1 Camallino z›rhl› muharebe arac›
tafl›ma kapasitesine sahip olan San Giorgio’lar, ‹talyan Do-
nanmas›’n›n Adriyatik Denizi k›y›s›nda yer alan Brindisi De-

niz Üssü’nde konuflland›r›l-
m›fllard›r. San Giorgio s›n›f›
amfibi taarruz gemilerinin
ikincisi olan MM San Mar-
co’nun yap›m›, ‹talyan Sivil
Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan finanse edilmifltir. ‹tal-
yan donanma personeli tara-
f›ndan kullan›lan bu gemi,
do¤al afet ve insani yard›m
operasyonlar› için özel ola-
rak tasarlanm›flt›r.
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San Giorgio

Fincantieri / ‹talya

180

133,3 m

20,5 m

5,3 m

2 x dizel

21 knot

14.000 km (16 knot süratle)

1 x 76 mm Oto Melara otomatik 

top (sadece San Giusto'da)

2 x 20 mm otomatik top

San Giorgio
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Kore Cumhuriyeti’nin son
y›llarda donanmas›na

yapt›¤› büyük yat›r›mlar›n
en iyi göstergelerinden biri
olan Dokdo s›n›f› LHD’ler,
konsept olarak Amerikan
Donanmas›’n›n envanterin-
de yer alan WASP s›n›f›
LHD’ler ile benzerlik tafl›-
maktad›rlar. Hâlihaz›rda
Kore Donanmas›’nda hiz-
met vermekte olan en bü-
yük savafl gemileri olan
Dokdo’lar, 720 askerden
oluflan tam teçhizatl› bir
amfibi deniz piyade taburu-
nu tafl›yabilmektedirler.
Havuz k›sm›nda 2 adet hava
yast›kl› ç›karma arac›n›n ta-
fl›nabildi¤i Dokdo’larda nor-
mal koflullarda 10, kriz du-
rumlar›nda ise 16 tane heli-
kopter konufllanabilmekte-
dir. Dokdo’lar›n uçufl güver-
tesi, k›sa mesafeli kalk›fl ve
dikey inifl kabiliyetli uçakla-
r›n inifl / kalk›fl yapaca¤› fle-
kilde tasarlanmam›flt›r. An-
cak yap›lacak baz› modifi-
kasyonlar ile k›sa süre içe-
risinde söz konusu uçakla-
r›n harekât›na uygun hale

getirilebilece¤i de belirtil-
mektedir. Nitekim Kore Do-
nanmas›’n›n, F-35B fiimflek
II uçaklar›n›n konuflland›r›l-
mas› için çal›flmalar yapt›¤›
bilinmektedir. Halen bu s›-
n›f gemilerden biri aktif gö-
revde olup, 2’ncisinin infla
çal›flmalar› devam etmek-
tedir. Öte yandan Kore Do-
nanmas›, 3’üncü bir gemi-
nin infla edilmesini de plan-

lamaktad›r. Kore Cumhuri-
yeti, 2020'li y›llarda amfibi
taarruz gemisi, muhrip, f›r-
kateyn, denizalt› ve muha-
rebe destek gemilerinden
oluflan 2 veya 3 görev kuv-
veti oluflturmay› hedefle-
mektedir. Bu kapsamda
Dokdo’lar›n, görev kuvvet-
lerinin sancak gemisi rolü-
nü üstlenmesi beklenmek-
tedir.

Dokdo

‹mkân ve kabiliyetleri aç›-
s›ndan LPD ve LST s›n›f›

gemilerin kombinasyonu
olarak de¤erlendirilen Ivan
Rogow (Project 1174)’ler-
den, toplam 3 adet infla
edilmifltir. ‹lki 1978 y›l›nda
hizmete giren bu gemiler-
den, günümüzde sadece
serinin son platformu olan
Mitrofan Moskalenko (Bor-
da no 020) aktif görevdedir.
Sovyetler Birli¤i (bugün
Rusya)’n›n en büyük amfibi
taarruz gemileri olarak
dikkat çeken Ivan Rogov,
520 deniz piyadesi ve 25
ana muharebe tank› tafl›ya-
bilmektedir. 67,5 m uzun-
lu¤a ve 12,3 m geniflli¤e
sahip havuz bölümünde
muhtelif tipte ç›karma
araçlar›n›n konufllanmas›-

n› olanakl› k›lan bu gemi,
harekât ihtiyaçlar›na ba¤l›
olarak k›y›ya kapak atarak
da yükünü boflaltabilmek-
tedir. Burun ve k›ç taraf›n-
da birer tane olmak üzere,
toplam 2 helikopter pisti
bulunan Ivan Rogov, genifl
hangar kolayl›klar› saye-
sinde 4 adet helikopterin

konufllanmas›na imkân
vermektedir. Bat›l› istihba-
rat raporlar›nda, Ivan Ro-
gov s›n›f› gemilerin hizme-
te al›nmas›n›n Sovyet Do-
nanmas›’n›n amfibi ope-
rasyonlardaki etkinli¤ini
önemli ölçüde artt›rd›¤› be-
lirtilmektedir. Ayn› rapor-
larda, a¤›rl›kl› olarak Ak-

deniz ve Hint Okyanusu’nda
bayrak gösterme amac› ile
konuflland›r›lan bu gemile-
rin, Sovyetler Birli¤i’nin
3’üncü dünya ülkeleri nez-
dindeki prestijini artt›ran
unsurlardan biri oldu¤una
da dikkat çekilmektedir.

Ivan Rogov
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Ivan Rogov

Yantar Baltic Shipbuilding / Rusya

239

157 m

23,8 m

6,7 m

14.060 ton

2 x gaz türbin, 2 flaftl›

19 knot

14.000 km (14 knot süratle)

Osa-M hava savunma 

füze lançeri

1 x 76 mm AK-726 otomatik top

4 x 30 mm AK-630 gatling topu

1 x 122 mm Grad-M 

çok namlulu roket lançeri
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Dokdo

Hanjin Heavy Industries and

Construction / Kore Cumhuriyeti

450

199 m

31 m

7 m

18.800 km

4 x dizel

23 knot

1 x RAM nokta savunma 

sistemi

2 x Goalkeeper nokta 

savunma sistemi
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V arflova Pakt› ve NATO
aras›nda silahlanma
yar›fl›n›n k›z›flt›¤› ve

de¤iflik tasar›mlar›n ard› ar-
d›na denendi¤i So¤uk Savafl
dönemine damgas›n› vuran
hava araçlar›ndan biri olan
Ka-50 Black Shark (NATO
kod ad› Hokum A), koaksiyel
rotora sahip ilk taarruz heli-
kopteri olmas›n›n yan› s›ra o
zamana kadar tümü çift kifli-
lik olarak tasarlanan ayn› s›-
n›ftaki helikopterlerin aksine
tek kiflilik olan ilk taarruz he-
likopteriydi. Tek kiflilik oldu-
¤u için kokpit içerisinde pilo-
ta yard›mc› olmas› amac›yla
kaska monteli görüfl ve bafl
üstü göstergeleri gibi çeflitli
sistemlerle donat›lan Ka-50,
o zamana kadar olmad›¤› gi-
bi günümüze kadar da hiçbir
helikopterde kullan›lmayan
ve pilota, acil durumlarda
helikopteri en k›sa sürede
terk etme imkan› sunan f›r-
latma koltu¤u donan›m›na da
sahipti. Tehlike an›nda pal
köklerindeki patlay›c›lar›
ateflleyerek pallerin rotor-
dan kurtulmas›n› ve merkez-
kaç kuvvetinin etkisiyle ro-

tordan h›zla uzaklaflmas›n›
sa¤layan sistem, daha sonra
da f›rlatma koltu¤u vas›tas›y-
la pilotu helikopterden uzak-
laflt›r›yordu.
K›z›l Ordu’nun çift kiflilik he-
likopter tasar›mlar›n› benim-
semesi üzerine, ilk uçuflunu
1982 y›l›nda yapan bu dev-
rimsel helikopter üzerindeki
çal›flmalar›n› çift kiflilik mo-
del üzerinde yo¤unlaflt›ran
Kamov mühendisleri, 1997
y›l›nda gerçeklefltirilen ilk
uçuflla tasar›m konusunda
baflar›l› olduklar›n› gösterse-
ler de, Ka-52K ile girilen Ko-
re Cumhuriyeti’ndeki ihale ve
Ka-50-2’nin önerildi¤i Türki-
ye’deki ihalede baflar›ya ula-
fl›lamad›.

Ka-50 De¤iflen 
Koflullara Uyum
Sa¤l›yor
Daha önce benzeri görülme-
mifl tasar›m›, h›z›, manevra
kabiliyeti, silah tafl›ma kapa-
sitesi gibi birçok nedenden
ötürü So¤uk Savafl dönemi-
nin kuflkusuz en dikkat çeki-
ci helikopterlerinden birisi
olan Ka-50, Russian Helicop-

ters firmas› taraf›ndan 2008
y›l›n›n sonlar›na do¤ru yap›-
lan aç›klamaya göre, çift kifli-
lik Ka-52 Alligator (NATO kod
ad› Hokum B) ile adeta külle-
rinden do¤du. Yap›lan gelifl-
tirme çal›flmalar›n›n ard›n-
dan geçti¤imiz y›l›n sonbaha-
r›nda Rusya’n›n uzak köflele-
rinden birisi olan Arseniev
flehrindeki fabrikada baflla-
yan helikopterin seri üretimi,
Rusya’n›n bu helikoptere ha-
len ne kadar güvendi¤ini net
bir flekilde gösteriyor. Ancak
geçti¤imiz y›l ilk helikopterin
2009 y›l›n›n bafllar›nda Rus

Hava Kuvvetleri’ne teslim
edilece¤i belirtilirken, ara-
dan yaklafl›k 1 y›l geçmesine
ra¤men ilk teslimat›n ger-
çekleflti¤ine dair henüz res-
mi bir aç›klama yap›lmad›.
Seri üretim helikopterlerin
teslimatlar›n›n bafllad›¤›na
dair bir aç›klama yap›lmam›fl
olsa da geçti¤imiz y›l prototip
olarak üretilen bir Ka-52, ilk
uçuflunu gerçeklefltirmesi-
nin ard›ndan 2008’de silah
sistemlerinin at›fl denemele-
rinin ve testlerinin yap›lmas›
için Torzhok’daki Rus Kara
Havac›l›¤› De¤erlendirme
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K›z›l Ordu’nun 
“Y›ld›z”› Küllerinden 

Do¤uyor
Koaksiyel (efl eksenli) rotor konfigürasyonuna sahip 

ilk taarruz helikopteri olarak havac›l›k dünyas›na önemli 

bir yenilik getiren Ka-50 Black Shark üzerinden, yine 

Kamov firmas› taraf›ndan gelifltirilen Ka-52 Alligator, 

2008 y›l›n›n sonlar›nda seri üretim hatt›na girdi. 

‹lkinin 2009 y›l›nda teslim edilmesi beklenen, ancak henüz 

bu konuda resmi bir teslimat haberinin duyurulmad›¤› Ka-52 keflif ve 

taarruz helikopteri, özellikle aviyonik ve silah sistemleri aç›s›ndan 

önceki modellere oranla önemli üstünlüklere sahip.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Ka-52, tan›t›m s›ras›nda büyük ilgi gördü.
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Merkezi’ne gönderildi. Heli-
kopterin testleri ve seri üre-
timi bafllasa da kaç adet heli-
kopterin al›naca¤› yönünde
flu ana kadar kesin olarak
herhangi bir resmi aç›klama
yap›lmad›. 2006’da yap›lan
bir aç›klamaya göre Rus Ha-
va Kuvvetleri’ne 2015 y›l›na
kadar 12 adet Ka-52 teslim
edilmesi kararlaflt›r›ld›. Daha

sonradan resmi olmayan
kaynaklara göre 30’a ç›kar›-
lan bu rakam hala belirsizli-
¤ini koruyor. Helikopterin
üretildi¤i Arseniev’deki fabri-
kan›n üst düzey yöneticileri-
nin 2012’ye kadar 30 adet
Ka-52 üretmeyi umut ettikle-
rini belirten aç›klamalar› ise
dikkat çekiyor.
Di¤er taraftan Rusya’n›n en

önemli uçak ve helikopter
motoru üreticilerinden Kli-
mov’un baflkan› Alexander
Vatagin ise ordunun, 2009 y›-
l› için, Ka-52 ve Mi-28N heli-
kopterlerinde kullan›lan VK-
2500 turboflaft motorlar›n-
dan 50 adet siparifl etti¤ini
belirtti. Rus bas›n›nda yer
alan ve resmi makamlar ta-
raf›ndan yalanlanmayan ha-

berlere göre ise Rus Ordusu,
2011 ile 2015 y›llar› aras›nda
yaklafl›k 100 adet Ka-52 ve
Mi-28N taarruz helikopterine
sahip olabilecek.
Rus Ordusu için kaç adet Ka-
52 Hokum B’nin üretilece¤i
konusu henüz belirsizli¤ini
korusa da Farnborough Air
Show 2008’de konuflan üst
düzey Kamov yetkilisi Sergey
Mikheyev, en az 120 adet Ho-
kum’u ihraç etmeyi umduk-
lar›n› belirtirken ad›n› aç›kla-
mad›¤› yabanc› bir ülkenin
Ka-50 ve Ka-52 siparifli ver-
di¤inin de alt›n› çizdi. Ayr›ca,
yan yana oturma düzenine
sahip Ka-52’lerin sadece ta-
arruz amaçl› olarak de¤il
a¤›rl›kl› olarak özel operas-
yonlarda kullan›laca¤›n› vur-
gulayan Mikheyev, taarruz
görevleri için silah operatö-
rünün önde ve pilotun arkada
oturdu¤u tandem kokpit ya-
p›s›ndaki Mi-28N Havoc’un
kullan›laca¤›n› söyledi. ‹lk
üretilen Ka-52’ler ise pilot
e¤itimi ve yeni taktiklerin ge-
lifltirilmesi gibi çeflitli gelifl-
tirme ve e¤itim çal›flmalar›n-
da kullan›lacak.
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Ka-52 Hokum B, K›z›l Ordu'ya
kat›laca¤› günü bekliyor.

Ka-52 testler s›ras›nda 
tüm kabiliyetlerini sergiledi.



Ruslar Hokum B’yi
Bafltan Yaratt›
Kamov tasar›mc›lar›n›n aç›k-
lamalar›na göre, Rus Ordusu
taraf›ndan konvansiyonel bir
taarruz helikopterinden ziya-
de keflif / taarruz helikopteri
olarak s›n›fland›r›lan Ka-52
Hokum B, Ka-50 Hokum
A’n›n yaln›zca çift kiflilik mo-
deli de¤il. Yer taarruzu, 15
km’ye kadar olan mesafeler-
den kapsaml› keflif ve kara-
daki komuta unsurlar›yla ko-
ordinasyon içerisinde taar-
ruz helikopterlerine komuta
etme görevlerini de yerine
getirebilen bu helikopteri
Ka-50’nin gelifltirilmifl versi-
yonu olarak gösteren tasa-
r›mc›lar, helikopterin teknik
özellikleri incelendi¤inde
haks›z da görünmüyor. Baflta
aviyonik sistemler olmak
üzere motorlar› ve silah sis-
temleri üzerinde önemli ge-
lifltirmeler ve de¤ifliklikler
yap›lan helikopterin teknik
kabiliyetlerini anlatmaya ise
her iki helikopterin de ortak
ve en belirgin özelli¤i olan
koaksiyel rotor sisteminden
bafllamakta fayda var.
Konvansiyonel rotor konfigü-
rasyonlar›n›n aksine kuyruk
rotoruna olan ihtiyac› orta-
dan kald›ran ve bu sayede
kuyruk rotoruna aktar›lan
gücü de ana rotorlara verebi-
len koaksiyel rotorlara sahip
Ka-52, operasyonlar s›ras›n-

da kuyru¤undan vurulmas›
durumunda ölümcül yaralar
almadan üssüne geri döne-
biliyor. Helikopterin özellikle
havada as›l› kalma (hover)
esnas›ndaki kararl›l›¤›na ve
h›z›na büyük bir katk›s› olan
koaksiyel rotor sistemi, tafl›-
may› sa¤layan üçer palli iki
adet rotora sahip oldu¤un-
dan çok üstün bir manevra
kabiliyeti sunuyor. Sa¤a ve
sola do¤ru saatte yaklafl›k 80
km, geriye do¤ru saatte 90
km ve düfleyde de saniyede
30 m’lik h›zlarla hareket
edebilen helikopter, saatte
180 km h›zla girdap manev-
ras› yapabiliyor.
Tek kiflilik yerleflim düzenin-
den çift kiflilik kokpite geçifl-
te yaflanan a¤›rl›k art›fl›n›
dengelemek amac›yla daha
güçlü motorlarla donat›lan
Ka-52, Ka-50’nin yaklafl›k
2200 BG güç üreten Ukrayna
üretimi 2 adet TV3-117VMA
turboflaft motorunun aksine
Rus firmas› Klimov taraf›n-
dan gelifltirilen ve her biri
2500 BG güç üreten 2 adet
VK-2500 turboflaft motora
sahip.

Yeni Helikoptere
Yeni Füzeler
Ka-50’dekine benzer flekilde
bir adet 30 mm’lik 2A42 to-
puna sahip olan Ka-52, 4
adet Igla-Vor ya da 2 adet R-
73 havadan havaya füze tafl›-

yabiliyor. 80 mm’lik güdüm-
süz roketlerle de donat›labi-
len helikopter, yaklafl›k 10
km menzile ve lazerli güdüm
sistemine sahip 16 adet Vikhr
(AT-9 Spiral) tanksavar füze-
sini tek sortide ateflleyebili-
yor. Ancak Vikhr’lerin yerine
alternatif tanksavar füzeleri-
nin kullan›lmas› amac›yla
ciddi çal›flmalar yürütülüyor.
Bu noktada ise çal›flmalar,
üç farkl› sistem üzerinde yo-
¤unlafl›yor. Bunlardan ilki
Moskova’daki MAKS 2007
fuar›nda helikopterin üzerin-
de de sergilenen, 15-20 km’-
lik menzile ve kendinden
yönlendirme cihaz›na sahip
olan Hermes-A güdümlü
tanksavar füzesi.
Vikhr-2 olarak da adland›r›-
lan Hermes-A, çift modlu gü-
düm sistemi sayesinde f›rlat-
ma ve seyir faz›nda ataletsel
seyrüsefer sistemi, son yak-
laflma safhas›nda ise yar› ak-
tif lazer aray›c› ile hedefine
taarruz ediyor.
Ka-52’ye monte edilmesi yö-
nünde çal›flmalar›n sürdürül-
dü¤ü di¤er iki füzeden ilki ise
Mi-24 ve Mi-28’ler taraf›ndan
da kullan›lan Ataka-M. 
Ataka-M’nin tasar›m ve
üretimini gerçeklefltiren
KBM firmas›n›n bir di¤er
ürünü olan Khrizantema-V
ise Ka-52 için düflünülen
üçüncü alternatif tanksa-
var füzesi.

Aviyonik Sistemlerde
Köklü De¤iflim
Özel operasyonlar›n yan› s›ra
komuta kontrol görevlerinde
de kullan›lacak olmas› nede-
niyle geliflmifl aviyonik sistem-
lerle teçhiz edilen Ka-52, içe-
risinde çift bantl› Arbalet-52
radar› ve lazerli mesafe ölçü-
cünün de yer ald›¤› Argument-
2000 seyrüsefer, uçufl ve at›fl
kontrol sistemine sahip. Ra-
menskoye Tasar›m Bürosu
(RPKB) taraf›ndan gelifltirilen
ve iki adet aç›k mimarili Ba-
get-53-15 bilgisayar› taraf›n-
dan kontrol edilen Argument-
2000’in içerisinde ayn› zaman-
da, SUO-806P at›fl kontrol sis-
temi, hedefleme sensörleri,
elektro-optik alg›lay›c›lara ev
sahipli¤i yapan taret, say›sal
kokpit makine-insan arayüzü
ve uçufl-seyrüsefer sistemi ile
BKS-50 muhabere sistemi ve
L370 Vitebsk öz savunma sis-
temi bulunuyor. Tehlikeyi alg›-
lad›ktan sonra pilotu önlem
almas› konusunda uyaran tam
otomatik bir helikopter öz sa-
vunma sistemi olan L370; RF,
lazer ve k›z›lötesi uyar› sis-
temleri ile RF ve k›z›lötesi ak-
tif kar›flt›r›c› sistemleri içeri-
yor. Helikopterin yan tarafla-
r›nda yer alan ve 360x90 dere-
celik bir alanda tarama yapa-
bilen iki adet L370-5 kar›flt›r›-
c›s›n› da içeren sistem, ayn›
zamanda 26 mm’lik chaff / fla-
re at›c›lar›n› da kontrol ediyor.
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Testler için Rus Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan 
Kara Havac›l›k unsurlar›na teslim edilen Ka-52, 

henüz üretim hatt›ndayken.



Ka-52 
Pilotlar›n ‹fllerini
Kolaylaflt›r›yor
Tek kiflilik kokpit düzeninden
çift kiflilik kokpite geçilen
Ka-52’nin kokpitindeki tek
de¤iflim, pilotlar›n yerleflimi
konusunda olmad›. Aviyonik
ve yaz›l›mlar aç›s›ndan da
önemli de¤iflimlerin yafland›-
¤› kokpitte, kaska monteli
görüfl ve gösterge sistemi ile
pilotlar›n yan yana oturdu¤u
düflünülerek simetrik olarak
yerlefltirilmifl 4 adet 6x8 inç-
lik MFI-10-6M LCD ekran ve
2 adet MFPU kontrol konsolu
bulunuyor. ISN-2000 atalet-
sel seyrüsefer sistemi, DISS-
32-38 doppler radar›, SAU-
800 helikopter kontrol siste-
mi ve A737 uydu seyrüsefer
al›c›s›n›n da yer ald›¤› heli-

kopter, TOES-520 elek-
tro-optik taretinin

yan› s›ra ana hedefleme sen-
sörü olarak GOES-451 elek-
tro-optik taretini kullan›yor.
Pilotaj ve seyrüsefer amac›y-
la kullan›lan TOES-520 hem
k›z›lötesi hem de TV görüntü-
leme yapabilirken GOES

451’de de lazer güdümle-
me sistemi, lazerli

nokta takip cihaz›, k›z›lötesi
kamera, TV kamera ve lazer
mesafe ölçücü / iflaretleyici-
den oluflan 5 farkl› sensör
bulunuyor.
Ka-52’de kullan›lan en dikkat
çekici sistemlerden biri olan
ve testlerine 2004 y›l›nda
bafllanan Arbalet-52 radar›
ise biri milimetrik di¤eri de
desimetrik dalga boyunda
çal›flan iki farkl› radar› ile
800 mm geniflli¤inde bir an-

teni içeriyor. Phazotron-NIIR
taraf›ndan gelifltirilen bu ra-
dar sayesinde, özellikle alçak
irtifadan yap›lan uçufllarda
pilotlara avantaj sa¤layan ye-
ri yalayarak uçma (nap-of-
the-earth) kabiliyetine sahip
olan helikopter, yaklafl›k 25
km mesafeden bina gibi bü-
yük hedefleri, 15 km’den bir
tank›, 10 km’den de uçaklar›
ve helikopterleri tespit ede-
biliyor. Ancak bu radar›n he-
likoptere entegre edilip edil-
meyece¤i konusunda henüz
verilmifl kesin bir karar bu-
lunmuyor.
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Yan yana oturma düzenine sahip çift kiflilik kokpitte, solda oturan komutan›n bafl üstü göstergesi bulunuyor.

Rus Hava Kuvvetleri taraf›ndan
halihaz›rda kullan›lan 

Ka-50 Hokum A
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ABD ve Avrupa Birli¤i (AB), o

günden sonra, Orta Asya-

Hazar stratejik bölgesinin

istikrar› aç›s›ndan Rusya’n›n

önemli oldu¤una ve Rusya ile bir-

likte çal›fl›lmas› gerekti¤ine

inand›lar. Ama aradan geçen y›l-

lar, giderek bu stratejinin büyük

bir fiyaskoya do¤ru ilerledi¤ini gösteriyor. Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinden Gürcistan

ile “savafl” halinde! Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderleri ise, Rusya ile yafla-

makta olduklar› so¤uk iliflkiler nedeniyle art›k Ba¤›ms›z Devletler Toplu¤u zirvelerinde gö-

rünmüyorlar. Buna karfl›l›k Afganistan bata¤›na gömülüp kalan ABD ve NATO da, bu son de-

rece önemli stratejik alanda t›rmanan istikrars›zl›k karfl›s›nda hareketsiz kal›yorlar.

Kuzey Kafkasya’da Çeçenistan, ‹ngufl bölgesi baflta terörizmin bir kez daha t›rmand›¤› dik-

kat çekiyor, Ermenistan-Azerbaycan gerginli¤i en yüksek noktada, Türkmenistan ve Özbe-

kistan do¤al kaynaklar›n›n Rusya üzerinden pazarlanmamas› konusunda çok net ad›mlar

at›yorlar, bu arada Rusya’y› saran ›rkç› e¤ilimler, bölgede artan Afganistan kaynaklar› uyufl-

turucu kaçakç›l›¤› gibi konular bölge istikrar›n›n iyice bozulmas›na yol aç›yor.

Washington ve Brüksel’e hakim olan son görüfl, Brzezinski’nin 1991’de gündeme getirdi¤i

ve bugüne kadar genel hatlar›yla uygulanan politikan›n yanl›fl oldu¤u yönünde. Ba¤›ms›z uz-

manlar ise, dünyan›n yaflamakta oldu¤u ekonomik kriz sürecinde ABD ile AB’nin bölgede

kal›c› istikrar› ve birlikteli¤i sa¤lamaya yarayacak maddi kaynaklar› bulamayaca¤›n› ve özel-

likle Orta Asya’daki da¤›lma sorununun devam edece¤ini vurguluyorlar.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤› 1991’de, dünya, da¤›lan bu dev
yap›n›n yerine nas›l bir sistemin gelebilece¤i konusunda çok ciddi
bir kafa kar›fl›kl›¤› yaflam›flt›. ABD’nin her zaman önde gelen 
stratejistlerinden olan Zbigniew Brzezinski’nin öne ç›k›p 
“Orta Asya ve Hazar enerji alanlar›n›n istikrar› aç›s›ndan mutlaka
Rusya ile ifl birli¤i yap›lmal›d›r” yönündeki sözleri k›sa bir 
tereddütten sonra kabul edilen düflünceler oldu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Avrasya’da 
Önlenemeyen Da¤›lma

ABD’nin
2025
Kâbusu

A merikan Ulusal ‹stih-
barat Konseyi’nin tam
bir y›l önce haz›rlad›¤›

“Küresel E¤ilimler 2025” ra-
poru, ABD’nin önümüzdeki
15 y›l› çok ciddi s›k›nt›lar ile
karfl›lad›¤›n› ortaya koydu.
Rapor, yeni Baflkan Barack
Obama’ya yeni stratejilerini
belirlemede destek amac›yla
haz›rlanm›fl.
Amerikan Merkezi Haberal-
ma Teflkilat› (CIA)’n›n yan›n-
da çal›flmalar›n› sürdüren
Konsey’in raporuna göre,
ABD, sadece 15 y›l sonra,
yani 2025’te dünyadaki sü-
per güç olma özelli¤ini kay-
betmifl olacak...
Cümle flöyle: “2025 y›l›nda
ABD’nin, yine dünyan›n en
büyük gücü olarak gözük-
mekle birlikte, ekonomik ve
hatta askeri gücünde dün-
yan›n yeni oyuncular› Hin-
distan ve Çin gibi ülkeler
karfl›s›nda ciddi gerileme
gösterece¤i aç›kt›r.” Rapora
göre k›saca BRIC olarak ad-
land›r›lan Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin, önümüz-
deki 15 y›l›n küresel gelifl-
melerine daha çok yön ve-

Afganistan’daki afl›r› ra-
dikal dinci Taliban ve
El-Kaide örgütlenmele-

rine karfl› mücadele eden
Amerikan-‹ngiliz ittifak› as-
kerleriyle, bölgedeki NATO
birliklerinin giderek “riskli”
bir k›fla girdikleri yönündeki
izlenimler, komflu Pakistan’›n
bir kez daha tipik bir “cephe
ülkesi” konumuna dönüflme-
sine neden oldu.
Pakistan bu geliflmeyi yak›n
tarihinde son 30 y›ld›r yafl›yor.
1979 y›l›nda Afganistan’›n
Sovyet askerleri taraf›ndan
iflgaliyle bafllayan bir kader-
den söz ediyoruz. O dönemde
Bat› kanad›nda yer alan Pa-

kistan, Afganistan’a dönük
tüm Bat› istihbarat ve askeri
operasyonlar›n›n merkezi ol-
mufl, Sovyetler Birli¤i’ni bu
co¤rafyada ma¤lup eden
Müslüman Mücahid örgütler
Pakistan topraklar›nda örgüt-
lenmifllerdi.
1989 y›l›nda sona eren Sovyet
iflgali, Pakistan’›n k›sa süre-
li¤ine rahatlamas›na yol açt›
ve Pakistan istihbarat›n›n
Suudi Arabistan’dan da akan
maddi destekle bu kez Afga-
nistan’da Taliban yönetimini
kurdurdu¤u dikkat çekti. Bu
dönem de Amerikan kuvvet-

lerinin 11 Eylül 2001 terör
sald›r›lar›ndan hemen sonra
Afganistan’a girmesiyle ka-
pand›. fiu anda Pakistan, bir

kez daha, Afganistan’da ar-
tan radikal direniflin ana üs-
lerinden biri olmakla suçla-
n›yor. Pakistan ordusunun

Pakistan’da Cephe Riski
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ren güçler olarak ortaya ç›-
kacak.
Nükleer program›n›n “bar›fl-
ç›” oldu¤unu ›srarla savunan
‹ran’›n, Rusya ve Çin’in flem-
siyesi alt›nda her geçen gün
manevra gücünü art›rmas›,
buna karfl›l›k, ABD’nin biraz
çaresiz görüntü sergilemesi,
dünyadaki h›zl› de¤iflimin en
önemli örne¤i olarak kabul
ediliyor.
Nitekim, en zengin 7 devletin
(G-7) Eylül ay›nda Pitt-
sburgh’da gerçeklefltirdikle-
ri zirvede, dünya ekonomisi-
nin yönlendirilmesini esas
olarak,  aralar›nda Türki-
ye’nin de bulundu¤u G-20’le-
re devretmesi de 2025 yolu-
nun k›sald›¤›n›n en önemli
göstergesi olarak de¤erlen-
diriliyor. BRIC olara adland›-
r›lan dört ülkenin yan›nda
Türkiye’ nin de önce ekono-
mik, devam›nda da siyasi gü-
cünün artt›¤› çok özel bir dö-
nemden geçiyoruz.
Amerikan Dolar›’n›n istikrar-

s›zl›¤›, dünyay› yeni bir karara
do¤ru tafl›yor: Dolar’dan kur-
tulufl... Çin, Rusya, Japonya,
Brezilya, Körfez ülkeleri dün-
ya ticaretindeki dolar hakimi-
yetinden kurtulufl için ya av-
roya dönüflü ya da ortak bir
döviz sepeti yaratarak ticareti
sürdürmeyi planl›yorlar. Bu,
sadece kendi paras›n› basa-
rak büyük bir avantaj› yafla-
yan ABD aç›s›ndan öldürücü
darbe anlam›na geliyor...
Geliflmenin çok önemli bir
sonucu daha var: So¤uk Sa-
vafl y›llar›nda d›fl politikalar›n›
ABD’ye göre ayarlam›fl baz›
devletlerin, art›k kendi ulusal
stratejileri çerçevesinde ba-
¤›ms›z politikalara yönelme-
leri. Türkiye bu tür “manevra
alan›n› h›zla geniflletip ba-
¤›ms›z hareket eden” devlet-
ler grubunun bafl›nda geliyor.
Yeni dönem, birden çok fazla
“süper oyuncunun” dünya
dengelerindeki yerlerini ala-
caklar›n› gösteriyor... Türki-
ye bunlardan biri...
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El-Kaide unsurlar›n›n a¤›r-
l›kl› olarak bulunduklar› Ve-
ziristan bölgesine dönük ka-
rarl› operasyonlar›na karfl›n
ABD baflta bat› ülkeleri, ‹sla-
mabad’›n terör örgütlerine
karfl› kendisinden beklenilen
ifl birli¤ini göstermedi¤ine
inan›yorlar. Pakistan, El-Kai-

de’ye karfl› sürdürdü¤ü as-
keri operasyonlar›n›n bedeli-
ni kentlerinin merkezlerinde
patlayan bombalar ve yüzler-
ce sivilin ölümüyle ödemeye
bafllad› bile. Buna karfl›l›k
Pakistan yönetimi aç›s›ndan
“so¤uk dufl”, bizzat ABD D›-
fliflleri Bakan› Hillary Clin-

ton’dan geldi. Clinton, ülke-
ye yapt›¤› son ziyaret çerçe-
vesinde Lahor kentinde bir
araya geldi¤i gazetecilere,
“Pakistan 2002 y›l›ndan bu
yana El-Kaide’nin rahatl›kla
sakland›¤› bir ülke olarak ta-
n›mlan›yor. Ben flahsen, Pa-
kistanl› yetkililerin, El-Kaide

liderlerinin nerede oldukla-
r›n› bilmedikleri yönündeki
aç›klamalar›n› pek inand›r›c›
bulmuyorum” dedi. Pakistan
bas›n›nda artarak yer alan
yorumlarda ise, Pakistan or-
dusunun neden ABD’nin
bafllatt›¤› bir savafl›n kuyru-
¤una tak›ld›¤›na iliflkin yo-
rumlar da art›yor. “S›n›r böl-
gemizde kendi insan›m›za
karfl› savafl›rken ordumuz
flehit de veriyor. Bu Pakistan
aç›s›ndan berbat bir gelifl-
medir” yorumlar›n›n yüksel-
di¤i bir dönemde Clinton’un
aç›klamas›n›n özellikle yö-
netimde derin sanc› yaratt›¤›
da bildiriliyor.

‹ran ile ABD aras›ndaki “nükleer gerginlik” gösterilen

bütün çabalara karfl›n varl›¤›n› korurken, ‹srail ile

Amerikan Ordusu’nun Avrupa Komutanl›¤›, bu-

güne kadarki en büyük ortak füze savunma tatbi-

kat›n› gerçeklefltirdi.

‹srail Ordusu taraf›ndan verilen bilgiye göre,

yaklafl›k 1000 dolay›nda ABD Avrupa Komutanl›¤›

görevlisi ile hemen hemen ayn› say›da ‹srail Ordu-

su personelinin kat›ld›¤› “Juniper Cobra 10” adl› ortak

tatbikat çerçevesinde, ABD'nin Avrupa unsurlar›ndan bir

k›s›m personel ‹srail'de sivil alanlar›n çevresinde geçici

olarak konuflland›r›ld›. Amerikal› askerler, tatbikat›n bitimi-

ni müteakip yerlerinden ayr›lacak. ‹srail Ordusu’ndan yap›lan

aç›klamada, "Bu tatbikat, dünyada herhangi bir olaya karfl›

bir cevap niteli¤inde de¤ildir" denildi. Ancak ‹srail bas›n›nda,

söz konusu tatbikat›n, ‹ran, Hizbullah ve Suriye'nin artan fü-

ze tehditlerinin ve ‹ran'›n nükleer program›yla ilgili büyüyen

bölgesel gerilimin ›fl›¤›nda yap›ld›¤› ifade edildi. ‹ki ülkenin,

bu tatbikat çerçevesinde ‹srail'in "Arrow 2" balistik füze sa-

vunma sistemi ile Amerikan Donanmas›’n›n AEGIS balistik

füze savunma sistemlerini test etmesi bekleniyor. ABD'nin

Patriot füzelerinin de denenece¤i gelen haberler aras›nda.

Tatbikat için Amerikan Donanmas›’ndan 17 geminin ‹srail ka-

ra sular›na geldi¤i, Amerikal› askeri yetkililerin de yaklafl›k

bir ay öncesinden çal›flmalar için geldikleri ifade ediliyor. Bu

arada, ‹ran’›n, düflük düzeyli uranyum varl›¤›n› yurt d›fl›na ç›-

karmas›, bu uranyumun Rusya’da zenginlefltirildikten sonra

Fransa’ya devri ve Frans›z teknolojisi ile bar›flç› amaçl› nük-

leer yak›ta dönüfltürülmesi esas›na dayanan Birleflmifl Mil-

letler formülüne s›cak bakmad›¤› belirtiliyor. Amerikan yö-

netimi, Tahran’dan bu konuda gelen bilgilerin çeliflkili oldu-

¤unu belirterek, “Plana dönük olarak ‹ran’›n yüksek sesli ve

kararl› onay›n› bekliyoruz” aç›klamas›n› yapt›. Avrupa Birli¤i

de ‹ran’dan bu son flans› kaç›rmamas›n› istedi. Tahran kay-

naklar› ise, ‹ran’›n elindeki bütün uranyum kayna¤›n› tek se-

ferde yurt d›fl›na ç›karmaya pek niyetli olmad›¤›n› belirtiyor.

Orta Do¤u’da 
ABD-‹srail Tatbikat›

Afganistan’da Belirsiz Gelecek
Afganistan’da cumhurbaflkanl›¤› için yap›lan seçimlerin ülke genelinde yükselen teröre neden oldu¤u dikkat
çekti. Taliban unsurlar›n›n halk› sand›k bafl›ndan uzakta tutmaya dönük sald›r›lar›na karfl›l›k ülkenin önde gelen
muhafazakar din alimlerinin oluflturdu¤u Mevlevi Kiymuttin Kashaf Konseyi’nin halk› oy vermeye ça¤›rmas›, dini
çevrelerde de ciddi bir yol ayr›m›n›n yafland›¤›n› gösterdi. Taliban, seçim gününe kadar seri bombalamalar ile
sokaktaki insan› tam anlam›yla terör bask›s› alt›nda tutmaya çal›fl›yor. Buna karfl›l›k NATO güçlerinin de ülkenin
bütün bölgelerinde terör hücrelerine dönük askeri operasyonlar›n› art›rd›klar› izleniyor. Bütün bu geliflmelere
karfl›n Afganistan’daki geliflmelerin giderek büyük tehditler oluflturdu¤u ve sorunun bir “NATO’nun var olma
mücadelesi” noktas›na do¤ru t›rmand›¤› da gözleniyor.
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Türkiye’nin, Ermenistan ile bafllatt›¤› diplomatik ataklar›-
n›, uluslararas› ortam›n uygunlu¤unu da göz önünde bu-
lundurarak K›br›s konusunda da sürdürmesi bekleni-

yor. Baflbakan Erdo¤an’›n bu ay içinde Amerikan Baflkan›
Obama ile gerçeklefltirece¤i görüflme sonras›nda ABD’nin de
aktif kat›l›m›yla K›br›s konusunda önemli bir ilerleme bekleni-
yor. Bu arada, önümüzdeki Ocak ay›nda, Avrupa Birli¤i (AB)
dönem baflkanl›¤› ‹sveç’e geçiyor. ‹sveç, Türkiye’nin AB’ye
tam üye olmas›n› aç›kça destekleyen devletlerden biri ve K›b-
r›s konusunun bu süreci t›kamas›na karfl› ç›k›yor. Türk-Yunan
iliflkisinin bugünkü bahar iklimine kavuflmas›nda merhum ‹s-
mail Cem ile birlikte çok büyük pay› olan Yorgo Papandre-
u’nun Yunanistan Baflbakan› olmas› da ortam›n oluflmas›na
sembol olarak de¤erlendiriliyor. Türkiye ile bar›flç› iliflkilere
özel önem veren Papandreu’nun K›br›s Rum yönetimi nezdin-
de a¤›rl›k koyabilece¤i ve çözümün yolunu t›kayan Rum gö-
rüfllerini yumuflatabilece¤i belirtiliyor. Nitekim AB bünyesin-
de de K›br›s sorununun çözümünde Türkiye’ye dönük belirgin
bir yumuflama görüldü¤ü dikkat çekiyor. Bu çerçevede, K›br›s
Rum kesimi, AB ilerleme raporunda, limanlar› açmad›¤› için
Türkiye'ye yapt›r›m tavsiyesinde bulunulmamas›ndan hayal
k›r›kl›¤›na u¤rad›¤›n› bildirdi. Rum yönetimi D›fliflleri Bakan›

Markos Kipriyanu, komisyonun aral›kta al›nmas› gereken
baz› tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmas›n› bek-

lediklerini, ancak raporda bunun olmamas›ndan hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rad›klar›n› belirtti. Kipriyanu, raporda, Türkiye'nin K›b-
r›s görüflmelerine süren deste¤iyle ilgili olarak yer alan olum-
lu görüfller konusunda da "Türkiye'nin bu konudaki yaklafl›-
m›n›n üstünkörü oldu¤unu, Türkiye'nin yaklafl›m›n›n derinle-
mesine incelenmedi¤ini" öne sürerek, "Türkiye'nin sürece
sözde destek verdi¤ini, ancak tutumuyla bunu yapmad›¤›n›"
iddia etti. Bu arada, KKTC Cumhurbaflkan› Talat, K›br›s soru-
nunun çözümü konusunda Türkiye, Yunanistan, Rum kesimi
ve KKTC'nin dörtlü bir zirve yapmas›n›n yararl› olaca¤›n› söy-
ledi. Uluslararas› kamuoyunun sorunun çözümü için hareke-
te geçmesini isteyen Talat, ABD'nin ilgisinin bu noktada öne-
mine iflaret etti. Talat'›n, "Çözüm için katk›s› olaca¤›na inan›-
yorum" dedi¤i bir baflka isim de Yunanistan Baflbakan› Yorgo
Papandreu oldu. Mehmet Ali Talat, uluslararas› kamuoyunun
soruna yönelik ilgisinin Aral›k ay›nda yap›lacak AB zirvesi dö-
neminde artaca¤›n› kaydetti.

STRATEJ‹ HABER

76

Irak’›n kuzeyinde 25 Tem-
muz'daki seçimin ard›ndan
oluflan yeni hükümet, Er-

bil'deki bölgesel parlamento
binas›nda yemin ederek göre-
ve bafllad›. Kürdistan Yurtse-
verler Birli¤i'nden Berham
Salih, yeni hükümetin Baflba-
kan› olarak Kürdistan De-
mokratik Partili Neçirvan
Barzani'den boflalan koltu¤a
oturdu. Yeni kabinede dikkat
çeken isimlerden biri de,
idam edilen eski Irak lideri
Saddam Hüseyin'i yarg›layan
hakim Rauf Abdül Rahim ol-
du. Saddam Hüseyin'e karfl›
sert tav›rlar›yla dikkat çeken
ve tafars›z davranmamakla
elefltirilen Rahim, Bölgesel
Kürt Hükümeti’nin Adalaet
Bakan› olarak görev yapacak.
Yemin töreninin ard›ndan
parlamentoya seslenen Böl-
gesel Kürt Yönetimi Baflkan›
Mesud Barzani, Kerkük soru-
nuna de¤inirken, “Kerkük ko-
nusunda baflka bir çözümü
kabul etmeyece¤iz. Kentin
bölgemize ba¤lanmas›n› isti-
yoruz çünkü Kürtler, Ker-

kük'ün ço¤unlu¤unu olufltu-
ruyor” dedi. Kerkük sorunu,
Irakl› fiii ve Sünni Araplar’›n
üzerinde anlaflmaya vard›kla-
r› ender konulardan biri ola-
rak kabul ediliyor. Araplar ve
Kerkük’te yaflayan Türkmen-
ler, kentin özel bir statüsünün
bulunmas›n› ve petrol gelirle-
rinin merkezi yönetim tara-
f›ndan kontrol edilmesini isti-
yorlar. Kürtler ise, Kerkük’ü
tarihi bir Kürt kenti olarak
ilan ederek petrolüyle birlikte
bu kentin kendilerine ba¤lan-
mas›n› talep ediyorlar.
2010’un Ocak ay›nda yap›lma-

s› planlanan seçimde, son y›l-
larda Kerkük'e yerlefltirilen
Kürtler’in de oy kullanmas›n-
da ›srar eden Irak Mecli-
si’ndeki Kürt milletvekilleri,
seçim yasas›n›n ç›kmas›n›
engelliyor. Arap ve Türkmen-
ler ise 2005'teki kay›tlar›n
esas al›nmas›n› talep ediyor.
Arap ve Türkmenler, Kürt yö-
netiminin bölgeye yerlefltirdi-
¤i onbinlerce Kürt mültecinin
“yasad›fl› bir harekât›n unsur-
lar›” oldu¤unu savunuyorlar.
Nitekim Irak'ta 16 Ocak'ta ya-
p›lmas› öngörülen genel se-
çimler öncesi parlamentoda

oylanmas› planlanan seçim
kanunu, Kerkük konusuna bir
kez daha tak›ld›. Cumhurbafl-
kan› Celal Talabani, Baflba-
kan Nuri El Maliki ve Meclis
Baflkan› ‹yad El Samaray'›n
üzerinde mutab›k olduklar›
uzlaflma metni için parla-
mentoda oylama yap›lamad›.
Kürt milletvekili Mahmut Os-
man yapt›¤› aç›klamada, Arap
ve Kürt kesim aras›nda Ker-
kük konusunda ç›kan anlafl-
mazl›ktan ötürü, teklif üzerin-
de uzlaflma sa¤lanamad›¤›n›
ve oylaman›n yap›lamayaca-
¤›n› söyledi.
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Irak’ta Yeniden Kerkük Sorunu

K›br›s’ta 
Çözüme Do¤ru

©
Ir

ak
 C

u
m

h
u
rb

afl
k
an

l›
¤›

©
T

.C
. 

C
u
m

h
u
rb

afl
k
an

l›
¤›



77

Macaristan, ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda ya-
flan›lan Sovyet iflgaline

karfl› ilk direniflin k›v›lc›m›n›
oluflturan efsanevi 1956 Dire-
nifli’nin 33, “Varflova Pak-
t›’ndan Kurtuluflun” da 20’nci
y›l›nda yükselen gerçek bir

tehlikenin de önemli iflaretleri-
ni gördü. ‹ktidardaki ‹flçi Parti-
si’nin gösterdi¤i zay›f siyaset,
ana muhalefetteki merkez sa¤
Fidesz’in de toplumun bütün
kesimlerine ulaflan bir strateji
izleyememesi nedeniyle her
geçen gün yükselen afl›r› sa¤.

Ülkenin en sa¤daki bütün un-
surlar›n› kapsayan Jobbik Par-
tisi, bu y›lki kutlamalar›n ana
merkezini oluflturdu. Parla-
mentonun geçti¤imiz haziran
ay›nda yasaklad›¤› “milis k›ya-
fetlerini” yo¤un güvenlik ön-
lemleri alan polise ra¤men gi-
yip Budapeflte’nin merkezini
dolduran Jobbik militanlar›n›n
kararl› kalabal›¤› özellikle Av-
rupa Birli¤i aç›s›ndan ciddi
alarm oluflturdu.
Jobbik, Yahudi düflman›, ya-
banc› düflman› ve Avrupa Birli-
¤i demokratik kriterleri karfl›t›
sloganlar›yla tan›n›yor. Parti,
Macar siyasetine a¤›rl›¤›n›
koymaya bafllad›¤› günlerde
Hitler’in SS’lerini hat›rlatan
üniformalar›yla “Macaristan
Bekçileri” milis teflkilat›n› kur-
mufl ve bu milisler, pek çok
demokratik toplant›ya fliddet
uygulamalar›yla dikkat çek-
mifllerdi.
Ülke çap›nda yap›lan son se-
çimlerde Jobbik bayra¤› alt›n-

da parlamentoya girmeyi ba-
flaran Krisztina Morval, top-
lant›da yapt›¤› konuflmada,
“Macar siyasetini kör dövüflü-
ne çevirenlerin ve ulusu ya-
banc›lara muhtaç k›lanlar›n
vurulmas› gerekir” diyerek
sert söylemlerin sürece¤inin
de iflaretini verdi.
Avrupa’da yap›lan son seçim-
lerde yükselen afl›r› sa¤ oylar
sonucunda Brüksel’deki Avru-
pa Parlamentosu’na üye sok-
may› baflaran Frans›z afl›r› sa-
¤›n›n partisi Ulusal Cephe ile
‹ngiliz Ulusal Partisi’nin de
Jobbik’in gövde gösterisinde
haz›r bulunmalar› dikkat çekti.

Bütün her fley, M›s›r

as›ll› ve türban›yla

soka¤a ç›kmay› tercih

eden Marwa el-Sher-

biny’nin, Almanya’n›n Dres-

den kentindeki bir çocuk

park›nda Alexander Wi-

ens’den 3 yafl›ndaki çocu¤u

için oynama yerini terk et-

mesini istemesiyle bafllad›.

Wiens, M›s›rl› genç anneye

“terörist” diye ba¤›rd› ve fi-

ziki tacizde bulundu. El-

Sherbiny muhatab›n› hemen

polise bildirip flikâyetçi oldu

ve Alman mahkemesi Wi-

ens’i tutumu nedeniyle 480

dolar tazminat ödemeye

mahkûm etti. Konuyla ilgili

mahkeme salonunda Wi-

ens’in cebinde saklad›¤› bir

b›çakla, o s›rada hamile

olan Arab kad›n› öldürmesi,

kocas›n› yaralamas›, bu

arada salonda bulunan poli-

sin de kar›s›n› kurtarmaya

çal›flan adam› sald›rgan sa-

narak baca¤›ndan vurmas›

büyük infiale yol açt›. Bütün

yaflan›lanlar, asl›nda, Al-

man toplumunda “ötekine”

dönük önyarg›lar›n, ›rkç›l›-

¤›n ve ayr›mc›l›¤›n tekrar

yeniden nas›l yükseldi¤ini

göstermesi bak›m›ndan

önemliydi. Bu kez yaflan›-

lanlar› Arap dünyas› sineye

çekmedi ve “‹slam düflman-

l›¤›” olarak kabul ettikleri

suçu iflleyen ›rkç›n›n hak et-

ti¤i cezaya çarpt›r›lmas›n›

istedi. Almanya flu s›ralarda

Wiens’in yeni bafllayan

mahkemesiyle çalkalan›yor.

‹slam dünyas›n›n pek çok

baflkentinde yaflan›lan bu

vahflice cinayetin hesab›n›n

sorulmas› gösterilerle iste-

niyor. Hatta Federal Alman-

ya Baflkan› Angela Merkel

bile Alman hukukunun bu

mahkemede çok önemli bir

s›nav verdi¤ini belirterek,

“Almanya, Arap dünyas›yla

geleneksel dostluk iliflkile-

rinin bu tür menfur bir olay

nedeniyle sars›lmas›n› asla

istememektedir” yönünde

aç›klamalar yap›yor. Al-

manya, Fransa’dan sonra

Avrupa’n›n en yo¤un Müslü-

man nüfusunu bar›nd›ran

ülkesi. Almanya Merkezi ‹s-

lam Konseyi Baflkan› Eyüb

Axel Koehler konuyla ilgili

aç›klamas›nda flu sözleriyle

dikkat çekti: “Almanya, y›l-

lard›r ülkede t›rmanan ‹s-

lam düflmanl›¤›na karfl›

gözlerini kapatt›. fiu anda

s›radan bir suçu konuflmu-

yoruz, Almanya’n›n herhan-

gi bir kentinde her an mey-

dana gelebilecek bir sald›r›-

y› de¤erlendiriyoruz. Bu so-

nuca gelmemizin en büyük

suçlular› popülist politikala-

ra yönelen politikac›lard›r.”

Alman mahkemesinin Wi-

ens hakk›nda verece¤i ka-

rar›n bu ülkenin M›s›r baflta

Arap ülkeleriyle iliflkilerini

derinden etkileyece¤i vur-

gulan›yor.
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Macaristan’da Faflizmin Yükselifli

‹slamofobi’nin
Almanya’ya Ettikleri

Komünizm Sonras›
Mutluluk Uzakta
Avrupa, Macaristan’daki afl›r› sa¤ parti Jobbik’in yükseliflini endifle ile
izlerken, ülkede yap›lan bir kamuoyu yoklamas›, komünizmin
y›k›l›fl›ndan 20 y›l sonra sokaktaki Macar’›n arzu etti¤i mutlulu¤u
yakalayamad›¤›n› ortaya koydu. Ankete yan›t veren Macarlar’dan sadece
yüzde 14’ü, kendilerini komünizm döneminden daha iyi noktada 
gördüklerini ifade ettiler. Nüfusun üçte biri, “komünizm döneminden
daha kötü durumday›m” derken, büyük ço¤unlu¤un da, “o dönemden
daha iyi durumda de¤ilim ama komünizmin geri dönmesini asla
istemem” görüflüne yak›n durdu¤u dikkat çekti. Ülke nüfusunun 
sadece yüzde 6’s›n›n, “1989’da rejim de¤iflikli¤i zorunlu de¤ildi, 
rejim daha düzgün ifller hale gelebilirdi” dedi¤i, geri kalan›n tamam›n›n,
“rejim de¤iflikli¤i çok iyi oldu” görüflünde birleflti¤i de görüldü. 
Siyasi uzmanlar, Macaristan’da ifl bafl›ndaki partilerin halk›n isteklerini
karfl›lamakta zay›f kalmalar›n›n afl›r› sa¤ güçlendirdi¤inde birlefliyorlar.
Macar halk›, komünizme geri dönüflün imkâns›z oldu¤unu düflünürken,
afl›r› sa¤›n rotas›nda ilerliyor.
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Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n ABD’nin
Pittsburg kentinde ic-

ra edilen G-20 Zirvesi’ne ve
Irak’ta Stratejik ‹fl Birli¤i
Konseyi toplant›s›na kat›l-
mas›, ABD Baflkan› Barack
Obama ile Washington'da
görüflece¤ini, ancak önce-
sinde ‹ran'a gidece¤ini aç›k-
lamas›, Türkiye'nin hassas
konularda ara bulucu rolü
oynama iste¤ini hat›rlatm›fl-
t›r. D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu’nun Ermeni mes-
lektafl› Nalbantyan ile Zü-
rih’te Türkiye-Ermenistan
aras›nda tarihi protokolleri
imzalamas› ve akabinde Er-
menistan Cumhurbaflkan›
Sarkisyan’›n Türkiye ziyareti,
iki ülke aras›ndaki yak›nlafl-
ma sürecine ivme kazand›ra-
cak simgesel anlam› büyük
bir geliflme olarak kabul edi-
lebilir. Hatta bu süreçte her
ne kadar Azerbaycan ile bay-
rak krizine sebep olunsa da
futbol, siyasetin bir arac› ve
dostlu¤un kurulmas›nda bir
vas›ta olmufltur.
Öte yandan, bir zamanlar
PKK’n›n Türkiye’ye karfl› e¤i-
tim ve sald›r› üssü olarak
kulland›¤› Suriye ile s›n›rla-
r›n aç›lmas› sürecinin hayata
geçirilmesi, taraflar aras›n-
daki vizelerin kalkmas› ve
ekonomilerin bütünleflmesi
yönünde at›lan ad›mlar, ta-
raflar aras›ndaki yak›nlafl-
man›n farkl› boyutlar›n› tefl-
kil etmektedir. Türkiye kendi
inisiyatifi do¤rultusunda böl-
gede bar›fl› sa¤lama görevini
de üstlenmifltir. Yunanistan,
Bulgaristan, Suriye, Irak,
‹ran ve Rusya ile sorunlu
geçmifline ra¤men iyi iliflki-
ler gelifltiren ve hatta Suriye
ve Irak ile bile iliflkilerini iyice

ilerleten Türkiye, baflar›l› bir
flekilde komflular›yla s›f›r
problem politikas› izlemeye
çal›flmaktad›r.

Berlin-Viyana-
Paris ‹ttifak›’n›n
Türkiye’ye Kapal›
Tuttu¤u AB Kap›lar›
Aç›labilir mi?
Ancak bu müspet ve zorlu
geliflmelere ra¤men, AB ile
yürütülen müzakere süre-
cinde, Ankara’ya kap›lar›n
kapal› tutulmas›, Ankara’y›
Brüksel’den uzaklaflt›rmasa
dahi Türk kamuoyunun birli-
¤e olan güven duygular›nda
ciddi kayg›lara ve endiflelere
yol açmaktad›r. Sonbahar
mevsiminin olmazsa olmaz-

lar› aras›nda, Türkiye'nin
muhtemel AB üyeli¤inin de-
¤erlendirilmesi ve bunun ya-
ratt›¤› bir telafl›n mevcut ol-
du¤u, diplomatik çevrelerde
kabul gören ortak bir görüfl
olarak ön plana ç›kmaktad›r. 
Fransa ve Almanya’n›n Tür-
kiye’nin, birli¤e “tam üyelik”
yerine “imtiyazl› ortakl›k”
modelini öneren yaklafl›mla-
r›, Türkiye taraf›ndan yine
reddedilmifltir. Peki, Türk
kamuoyu Bat› ile inifl ve ç›-
k›fll› bir geliflim süreci sergi-
leyen d›fl politika geliflmele-
rini nas›l de¤erlendirmekte-
dir? Alman Marshall Fund'un
yapt›¤› bir araflt›rmaya göre,
Türk halk›n›n sadece yüzde
48'i ülkelerinin AB'ye üye ol-

mas›n› olumlu karfl›lamakta-
d›r. Hâlbuki Türk kamuoyu,
2004 y›l›nda AB üyeli¤ini yüz-
de 73 oran›nda desteklemifl-
tir. Halk›n genel e¤ilimine
bak›ld›¤›nda, yüzde 65’i An-
kara’n›n AB üyeli¤inin asla
gerçekleflmeyece¤i inanc›n›
tafl›maktad›r. Türkiye'nin AB
ile paylafl›m içinde de¤il, tek
bafl›na hareket etmesini iste-
yen Türkler’in say›s›n›n ise
yüzde 43 oran›nda oldu¤u
gözlemlenmifltir.
AB’nin mevcut geniflleme ve
d›fl politikas›nda öncü aktör
rolünü oynayan Fransa ve Al-
manya, Türkiye’nin birli¤e
tam üyeli¤i yolundaki gelifl-
melere karfl› muhalif tutum-
lar›n› sürdürmektedirler. Al-
manya’daki seçimleri kaza-
nan Merkel'in partisi Hristi-
yan Demokrat Birli¤i (CDU),
Hür Demokrat Parti (FDP) ile
koalisyon haz›rl›klar›n› sür-
dürmektedir. Almanya'n›n
yeni muhafazakâr liberal
koalisyonu, “aç›k uçlu” AB-
Türkiye müzakerelerinin ba-
flar›s›z olmas› hâlinde Türki-
ye ile "imtiyazl› ortakl›¤›"
destekleme karar›na s›cak
bakabilir. Merkel, Türki-
ye'nin kat›l›m kriterlerini ye-
rine getirmesi ve ayr›ca

GÜNDEM
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Türk diplomasisi, 2009 y›l›n›n sonbahar›nda, dünyada
süregelen karmafl›k diplomatik süreçlere ba¤l› olarak 
yeni de¤iflimlerle karfl› karfl›ya. Nitekim Ankara’n›n, 
uluslararas› konjonktürde yaflanan de¤iflime paralel olarak
takip edece¤i yol haritas›ndaki düzenlemeleri baz› h›zl›
hamleler ile yapmas›, çok boyutlu d›fl politika konsepti 
kapsam›nda daha çok inisiyatif kullanan bir oyuncu olarak
yeni kat›l›mlar elde etmesini sa¤lad› diyebiliriz.

Türk D›fl Politikas›nda Sonbahar: 

AB ile Kapal› Kap›lar ve
Komflular ile Aç›lan S›n›rlar

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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AB'nin de verdi¤i sözleri tut-
mas› gerekti¤ini ileri sür-
mektedir. Buna mukabil, da-
ha keskin bir çizgiyi savunan
CDU Milletvekili Marcus Fer-
ber, "AB inand›r›c›l›¤›n› yitir-
memek için, Türkiye ile gö-
rüflmeleri kesmelidir." de-
mifltir. K›sacas›, siyasal gös-
tergeler, Merkel'in Türki-
ye'nin üyeli¤ine muhalefetini
daha da keskinlefltirmesi yo-
lunda flekillenebilir.
Öte yandan bilindi¤i üzere,
Fransa Cumhurbaflkan› Ni-
colas Sarkozy, Türkiye'nin
AB üyeli¤ine aç›k bir flekilde
karfl› ç›kmaktad›r. Cumhur-
baflkan› Sarkozy, 2008 Hazi-
ran’›nda gerçeklefltirilen Av-
rupa seçimleri s›ras›nda,
Türkiye’nin AB'ye üye olmak
için gereken yeterlili¤e sahip
olmad›¤›n› söylemifl ve Avru-
pa'n›n “sürekli genifllemeyi”
durdurmas› gerekti¤ini tek-
rar dile getirmiflti.
Avrupa ve Türkiye’nin en-
tegrasyonu konusu, zorlu
engellerle dolu bir süreçtir.
Geniflleme politikas› dâhi-
linde öteki Do¤u Avrupa ile
bütünleflme baflar›s›n› gös-
teren AB, Türkiye’yi "öteki "
statüsünde muhafaza etme
›srar›ndan vazgeçmifl gö-
rünmemektedir.
Fakat mesele d›fl politika
stratejileri aç›s›ndan ele al›n-
d›¤›nda, Fransa'n›n, Avrupa
liderli¤i serüveninde Türki-
ye'nin yan›nda olacak ülkeler
aras›nda ilk s›rada olmas›
gerekti¤i düflünülmektedir.
Günümüz ve yak›n gelecekte
Paris’in Orta Asya-Akdeniz
ve Orta Do¤u eksenli hayati
ç›karlar›na dikkatle bak›ld›-
¤›nda, 2025’de dünyan›n ilk
10 ekonomik gücü aras›nda
olmas› beklenen Türkiye ile
ifl birli¤inin, önemli kap›lar›
açacak bir anahtar oldu¤u
söylenebilir. Zira temelde
Paris, iç politikas›nda baflar›-
l› ve istikrarl›, komflular› ile
bar›fl içinde yaflam› amaç
edinen Türkiye’nin, istikrar-
s›z görünen Orta Do¤u ülke-
leri ile k›yasland›¤›nda sahip
oldu¤u ucuz iflgücü, yetiflmifl

insan gücü ve genifl tar›m
topraklar› nedeniyle Bat› ve
ABD ç›karlar› için önemli bir
istikrar adas› olabilece¤ini iyi
okumal›d›r.

Avrasya’da 
Türkiye, Rusya ve 
Kazakistan Faktörü 
Türkiye, h›zla geliflen d›fl poli-
tika trafi¤inde, yeni at›l›mlar
gerçeklefltirme çabalar›n›
h›zland›rmaktad›r. Bu ba¤-
lamda, Rusya ve Kazakistan
ile yeni ifl birli¤i alanlar›n›n
oluflturulmas›, gündemin
bafll›ca ekonomik öncelikleri
aras›nda yer almaktad›r. Ge-
liflmelere enerji alan›ndan
bak›ld›¤›nda, Rusya ve AB ile
yak›n ifl birli¤i projelerinin
hayata geçirilmesi gündem-
dedir. Nitekim Rus petrol flir-
ketleri Rosneft, Transneft ve
enerji nakil flirketi Sovcomf-
lot, Türkiye'den Çal›k Enerji
ve ‹talya'dan Eni firmalar› ile
Hazar petrolünü Türkiye üze-
rinden Akdeniz'e getirecek
bir boru hatt› anlaflmas› im-
zalam›fllard›r. Antlaflma Mi-
lano’da Türkiye Enerji Bakan›
Taner Y›ld›z, ‹talya Ekonomi
Bakan› Claudio Scajola ve
Rusya Baflbakan Yard›mc›s›
Igor Sechin ve Enerji Bakan›
Sergei Shmatko aras›nda im-
zalanm›flt›r. Türkiye; Rusya,
Hazar Denizi, Irak ve belki de
bir gün ‹ran'dan gelen akar-
yak›t›n Avrupa'ya da¤›t›m› ko-
nusunda kilit bir ülke olmaya
haz›rlan›yor.
Rusya Baflbakan› Vladimir
Putin, önümüzdeki dönemde
Rus do¤al gaz›n›n ihrac›nda
transit ülke olan Ukray-
na'n›n yerini Türkiye'nin ala-
ca¤›n› ileri sürmüfltür. Rusya
Federasyonu’nun Ankara
Büyükelçisi Vladimir ‹va-
novsky, Samsun-Ceyhan

petrol boru hatt›na Kazakis-
tan’›n kat›lmas›yla projenin
güçlenerek h›zlanaca¤›n›
belirterek, Türkiye ile strate-
jik ifl birli¤i anlaflmas›na ha-
z›rland›klar›n› aç›klam›flt›r.
Öte yandan, Türkiye, Kaza-
kistan ile stratejik ifl birli¤i
anlaflmas› imzalayarak,
komflu ülkelerle stratejik ifl
birli¤i halkas›n› tamamla-
maya çal›flmaktad›r. Kaza-
kistan Cumhurbaflkan›, ül-
kesinin Türkiye ile iliflkilerini
gelifltirmeye verdi¤i öneme
iflaret ederek, "Befl y›l içeri-
sinde Azerbaycan'›n petrol
rezervlerinde azalma olacak
ve Kazakistan, Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru Hatt›’n›n ifllev-
selli¤ini art›rmak için petro-
lünün bir bölümünü bu yolla
dünya pazarlar›na ulaflt›r-
may› amaçl›yor." aç›klama-
s›nda bulunmufltur. Taraflar
aras›nda ayr›ca, Kazakistan
gaz›n›n Avrupa’ya tafl›nmas›
konusunda da görüfl birli¤i-
ne var›lm›flt›r. Buna göre,
Kazakistan’›n Nabucco Pro-
jesi’ne arz yönünden destek
vermesi karara ba¤lanm›fl-
t›r. Nabucco’nun d›fl›nda
Türkiye ile birlikte Avru-
pa’ya gaz sat›fl›n› öngören
yeni projeler haz›rlanmas›
da karara ba¤lanm›flt›r. Öte
yandan, Kazakistan Devlet
Baflkan› Nazarbayev, daha
önce dondurulan Ceyhan’a
5 milyar dolarl›k rafineri
projesini hayata geçirmek
için dü¤meye basm›flt›r.
Bölgesel diplomasinin yo-
¤un oldu¤u bu kritik dö-
nemde Kazakistan'dan bir
ekonomik heyetin Türkiye'yi
ziyaret etmesi, Türkiye'nin
komflu ülkelerle stratejik ifl
birli¤i halkalar›n› tamamla-
mas› yönünde bir hareket
olarak de¤erlendirilebilir.

‹srail ile Gerginli¤in
Kronikleflme 
Tehlikesi 
‹srail'in 27 Aral›k-18 Ocak ta-
rihleri aras›nda Gazze fieri-
di'ni iflgalinden kaynaklanan,
Filistinliler’e yönelik askerî
harekâtlar›na iliflkin bir dizi
ciddi diplomatik anlaflmazl›k,
1996 y›l›ndaki bir anlaflmayla
resmiyet kazand›r›lan ittifak›
ciddi bir flekilde sars›nt›ya
sürüklemektedir. Son olarak
Konya’daki Anadolu Kartal›
Tatbikat›’n›n uluslararas›
k›sm›n›n ertelenerek, ‹srail
Silahl› Kuvvetleri’nin kat›l›m›
ask›ya al›nm›flt›r. Baz› yo-
rumculara göre, Türkiye’nin
‹srail'den uzaklaflma girifli-
mi, Ankara'n›n AB'ye kat›l›m
baflvurusunun baflar›s›zl›kla
sonuçlanmas›n›n ard›ndan,
gözünü ‹slam dünyas›ndaki
liderlik rolünü eski konumu-
na getirmeye yönelmesine
yol açabilir.
Geliflmelere dikkat çekerek
bölgede herkesin akl›selim
davranmas› gerekti¤ini vur-
gulayan D›fliflleri Bakan› Ah-
met Davuto¤lu, ‹srail'in 9 ay
önce Gazze fieridi'nde ger-
çeklefltirdi¤i operasyonla ba-
r›fl› tehlikeye att›¤›n› söyleye-
rek Gazze'deki durum düzel-
medikçe herhangi bir ortak
askerî tatbikat›n yap›lmas›n›n
söz konusu olmad›¤› konu-
sunda ‹srail'i uyarm›flt›r. Ah-
met Davuto¤lu üç flart kofl-
mufltur: Gazze'deki trajedi
bitmeli; ‹srail-Suriye ve ‹srail-
Filistin bar›fl süreci bafllama-
l›; bölgede tekrar bar›fl psiko-
lojisi hüküm sürmeli. Öte
yandan Cumhurbaflkan› Gül,
"Türkiye, Arap ülkeleri ve ‹s-
rail ile güçlü iliflkilere sahip
çok az ülkeden bir tanesi. Ge-
rekli oldu¤unda elefltirmeye
ve müdahale etmeye devam
edece¤iz" aç›klamas›nda bu-
lunmufltur.
‹srail taraf›nda bak›ld›¤›nda
ise Savunma Bakan› Ehud
Barak, "‹nifl ç›k›fllara ra¤men,
Türkiye bölgemizde önemli
bir rol oynamaya devam edi-
yor." fieklinde bir aç›klama
yapm›flt›r. Barak, Türkiye'nin
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‹srail ile y›llard›r var olan ilifl-
kilerinin "stratejik" oldu¤unu
vurgulayarak, Ankara'ya "a¤›r
sözler yöneltmenin gereksiz
oldu¤unu" vurgulam›flt›r. ‹s-
rail D›fliflleri Bakan Yard›mc›-
s› Danny Ayalon ise "Türkiye
çok önemli ve iliflkimiz çok
stratejik. Türkiye, Orta Do-
¤u'daki bar›fl›n gelifltirilmesi
ve istikrar için çok önemlidir"
görüflünü öne sürmüfltür.
Ayalon, Türkiye'yi ‹ran'a anti-
tez olarak tan›mlayarak "Bu-
rada söz konusu olan demok-
ratik ve hoflgörülü, ‹srail ile iyi
iliflkileri olan Müslüman bir
ülke, çünkü böylesi bir iliflki
her iki ülkenin de ç›kar›na-
d›r." demifltir.
Türkiye y›llard›r Ermeni me-
selesinden kaynaklanan özel-
likle ABD’de yo¤unlaflan bas-
k›lar› ‹srail lobisinin yard›m›y-
la hafifletebilmifltir. fiu anki
mevcut dengeler gözlemlen-
di¤inde, Türk d›fl politikas›n›n
paradigmas› de¤iflip Erme-
nistan ile yak›nlaflma bafllar-
ken ‹srail ile mesafelerin aç›l-
mas› do¤ru bir zamanda ger-
çekleflmemektedir. Bu ba-
k›mdan arzu edilen çok yönlü
bir d›fl politika projesi, bütün
dengeleri ulusal ç›karlar ek-
seninde koruyabilmelidir. Zi-
ra mevcut geliflmelere ra¤-
men Ankara'n›n hâlâ Was-
hington'da, ABD taraf›n›n
soyk›r›m ilan edilmesini ön-
gören yasa tasar›s›n›n Sena-
to’dan geçmesini önlemek
için ‹srail'in deste¤ine ihtiyaç
duydu¤u gerçe¤i gözden kaç›-
r›lmamal›d›r.
Bir di¤er husus ise, ‹srail ile
kötüleflen iliflkilerin, Türki-
ye'nin Do¤u’ya yönelmesiyle
ilgili kuflkular›n dile getiril-
mesine neden olan mesele-
dir. Bu tür bir eksen kaymas›-
n›n Türkiye’nin ç›karlar› ile
uyumlu olmayaca¤› kesin bir
husustur. Orta Do¤u'da ‹sra-
il’in ABD’nin en önemli müt-
tefiki oldu¤u dikkate al›nd›-
¤›nda, NATO üyesi ve AB’ye
aday statüdeki Türkiye’nin
bölgede güçlenmesi, ‹srail'in
ç›karlar›na ay›k›r› de¤ildir.
Buna mukabil, ‹srail taraf›n›n

da sorunu t›rmand›rmak, si-
lah ambargosu veya di¤er si-
yasal manevralar ile Anka-
ra’y› s›k›flt›rmak yerine, der-
hal uzlafl› yollar›n› harekete
geçirmesi, daha pragmatik
sonuçlar do¤urabilece¤i söy-
lenebilir. Zira Türkiye her
türlü silah› farkl› pazarlardan
elde etmek olana¤›na sahip-
tir. Türkiye pazar›n› kaybet-
mek, halen daralan ‹srail sa-
vunma sanayine çok fazla ka-
zanç sa¤lamaz. Nitekim Rus-
ya’dan Mi-28 helikopterlerini
almay› düflünen Türkiye’ye,
ABD’nin uzun bir aradan son-
ra Cobra s›n›f› taarruz heli-
kopterlerini satmaya karar
vermesi bu tespitimizi do¤ru-
lamaktad›r.

Al›nmas› Gereken
Dersler
Acaba "Türkiye flimdi Bat›'ya
gerçekten s›rt›n› m› çevire-
cek?", “60 y›ld›r NATO ile or-
tak hareket eden Türkiye ge-
misi, Bat› liman›ndan ayr›l›-
yor mu?” gibi sorular, esas
itibar› ile Bat›’y› oldu¤u kadar
ekonomik, askeri ve siyasal
çevreleri de meflgul eden
farkl› endifleleri yans›t›yor.
Meseleye uluslararas› iliflki-
ler ve d›fl politika aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin
önemli müttefiki konumun-
daki ABD’nin 11 Eylül sonra-
s›nda Irak, K›br›s, ‹ran, sözde
soyk›r›m iddialar›, PKK terö-
rü ile mücadele gibi konular-
da yeterli destek vermeme-
sinden kaynaklanan baz› gö-
rüfl farkl›l›klar› ve Türkiye'nin
asla AB üyesi olamayaca¤›n›
Ankara'ya sürekli olarak ha-

t›rlatan Avrupal› liderler, ka-
muoyunun hayal k›r›kl›¤›n›
önleyebilmek ve yeni ifl birli¤i
alanlar› yaratabilmek mak-
sad› ile tutumunda ciddi bir
de¤iflime giden Ankara’n›n
geleneksel Bat› eksenli poli-
tikas›ndan uzaklaflt›¤› yo-
rumlar›n› do¤urabilir. Bu
yaklafl›ma göre, Orta Do-
¤u’nun, yeni bir ortak ç›kar
düzleminde, “Türkiye, Suriye,
‹ran, Irak” bloklaflmas›na yö-
neldi¤i iddia edilmektedir. Bu
bloklaflman›n harekete geç-
mesi için, ABD güçlerinin
Irak'tan çekilmesiyle olufla-
cak güç bofllu¤unun denge-
lenmesi ve bir Kürt devletinin
ortaya ç›kmas›n›n önlenmesi
gerekti¤i savunulmaktad›r.

Ancak, de¤iflen dünya denge-
leri dikkate al›nd›¤›nda, Tür-
kiye’nin So¤uk Savafl’›n iki
kutuplu sert d›fl politika çe-
kim kuvveti esaslar› dâhilinde
Bat›’ya endeksli bir d›fl politi-
ka izlemedi¤i do¤rudur. Yine
de Ankara’n›n Washing-
ton’dan veya Brüksel’den
kopmak istedi¤i veya Orta Do-
¤u’da Arap Acem ‹ttifak›’n›
kurmak istedi¤inden söz edi-
lemez ve bu varsay›mlar
mevcut gerçekleri yans›tma-
maktad›r. Bu noktada, Türki-
ye'nin Bat› ve ABD ile ortak
stratejik ç›karlar› mevcuttur.
Ankara, iddialar›n aksine, iyi
niyetli olarak bölgeye güven-
lik ve istikrar getirmeyi, kom-
flular› ile iyi iliflkiler kurmay›
ve flimdiye kadar ask›ya al›-
nan zorlu problemleri ortak-
lafla çözümlemeyi hedef
edinmektedir.

Bu yeni iliflkiler kurulurken,
Bat› ile mevcut ba¤lar›n za-
y›flamas› ve Türkiye’nin Bat›
vizyonundan vazgeçmesi de
gerekmez. Türkiye yönünü
gelecekte çevirse dahi, so-
rumlusu, onu bilinçli olarak
farkl› aray›fllara yönlendiren
Bat› baflkentleridir. D›fl poli-
tikada gerçekten inand›r›c›
olmak isteyenler, oluflabile-
cek sonuçlar› tamam›yla dik-
kate almadan radikal ça¤r›-
larda bulunmamal›d›r. Tür-
kiye ile yürütülen üyelik mü-
zakerelerinden vazgeçilmesi
tarihi bir hata olacakt›r. Birli-
¤in genifllemede ele ald›¤›
Kopenhag Kriterleri ve yeni
üyelerin statüleri irdelendi-
¤inde, bu f›rsat›n verilmesini
Türkiye hak etmifltir ve bun-
dan AB de karl› ç›kacakt›r.
Taraflar›n bu konuda hem
kendi stratejik ve askeri ha-
yati ç›karlar›, hem de en
önemli ekonomik ve siyasi
dürüstlük, ahde vefa ilkesi
çerçevesinde hareket etme-
leri gerekmektedir.
Hâlbuki Türkiye'nin Avrupa'ya
entegrasyonu için çok çeflitli
sebepler bulunmaktad›r. Ge-
liflen ekonomisi, enerji kori-
doru olmas›, genç nüfusu ve
Orta Do¤u'daki konumu ülke-
nin cazibesini art›rmaktad›r.
AB üyesi olarak Türkiye, co¤-
rafi alan ve nüfus aç›s›ndan
en büyük ikinci üye devlet ola-
cakt›r ve bu yüzden Avrupa
ürünleri için büyük bir pazar-
d›r. Dahas›, Türkiye, Avrupa
istihdam piyasas›n›n ihtiyaç
duydu¤u vas›fl› ve iyi e¤itimli
istihdam› sa¤laman›n yan› s›-
ra yat›r›mlar için bir hedef ve
ekonomik büyüme için de bir
motor olacakt›r. Türkiye'yi
AB'ye kabul etmek, kesinlikle
Avrupa'y› çok fazla maliyetten
ve toplumsal taahhütten kur-
taracakt›r. AB’nin, -e¤er kü-
resel bir güç olmak istiyorsa-
Türkiye’yi kendi saf›na çek-
mesi gerekmektedir. Türki-
ye’nin AB’ye kat›lmas› kadar,
AB’nin Türkiye’ye kat›lmas›
da gelecek için hayati önem
arz etmektedir.
Tabii çok geç olmadan…

GÜNDEM
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