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Y›l›n son ay›n›n en önemli gündem maddelerinin
bafl›nda Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi 
geliyor. Art›k son düzlü¤e girilen ihalemiz kapsam›nda
yar›flan taraflar AgustaWestland ve Sikorsky’nin 
tekliflerinde yer alan; ihaleyi kazanmalar› halinde
Türkiye’ye ve firmalar›m›za kazand›rmay› planlad›¤›
kabiliyetlere bakt›¤›m›zda ise önemli bir nokta 
dikkatimizi çekiyor.
Savunma sanayimiz o kadar geliflti ki…
Geçmiflte yap›lan ihalelerde yabanc› firmalar, yaln›zca
sistem tedariki ve küçük teknoloji transferleri yapsalar
dahi Türkiye’deki ihalelerde baflar›l› olabiliyorlard›.
Birçok konuda dünyada ön s›ralarda yer alan ve kendi
içerisinde hat›r› say›l›r bir h›zla büyüyen bugünkü 
Türk Savunma Sanayisi’nin ise art›k, yabanc› firmalar›n
yer ald›¤› ihalelerde önemli teknoloji transferlerini 
flart koflacak konuma geldi¤ini ve istedi¤ini de
alabildi¤ini aç›kça görebiliyoruz.
Her ne kadar transfer edilen teknolojilerin ne kadar
anlafl›labildi¤i ve bunlar üzerinden neler gelifltirildi¤i
ayr› bir tart›flma konusu olsa da…

Heron’lar›n S›rr› Ne?
Ne zaman Heron ad› geçse, konu dönüp dolafl›p
ASELFLIR-300T’nin a¤›rl›¤›na geliyor. Geçti¤imiz 
günlerde de ‹srail taraf› yine ASELFLIR-300T’nin
a¤›rl›¤›ndan yak›nd›. Biz de eski defterleri biraz 
kurcalamaya karar verdik. Bakal›m herkesin 
Heron’u uçarken bizimkilerin uçamamalar›n›n 
s›rr› neymifl diye…

Hemen belirtelim: bilgilerin bir k›sm› aç›k 
kaynaklardan, bir k›sm›n› da yetkililerle 
sohbetlerimizden edindik. Yani gizli bir fley yok…
Zaten biraz ‹nternet’e aflina olan ve konuyu takip eden
herkesin eriflebilece¤i ve bildikleriyle konuflaca¤›z…
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaç duydu¤u
insans›z hava araçlar›n›n tedariki için Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan 2004 y›l›nda 
bir ihale aç›lm›flt›. ‹halede; ABD’li General Atomics
firmas› Predator ve ‹srailli IAI ve Elbit firmalar›n›n
ortakl›¤›yla kurulan Israeli UAV Partnership (IUP) 
firmas› da Heron insans›z hava arac› (‹HA)’s›yla
yar›flm›flt›.
ABD taraf›, hükümetlerinin ‹HA’lar›na baflka bir 
sistem entegrasyonuna izin vermeyece¤ini belirterek
haz›r bir sistem teklif ediyordu.
Bafllang›çta ‹srail taraf› da Heron üzerinde kendi 
FLIR sistemlerini kullanmay› teklif etmiflti. Ancak
edindi¤imiz bilgilere göre ‹srail’in sistemi hafif olsa da
alg›lama irtifas› çok düflük kal›yordu. TSK’n›n istedi¤i
menzil performans›n› sa¤lamak için gereken yüksek
yak›nlaflt›rma özelli¤i de ancak ASELFLIR-300T 
benzeri daha büyük sistemlerle sa¤lanabiliyordu.
Ayr›ca, bafllang›çta ‹sraillilerin önerdi¤i sistem, yine
sözleflme koflullar›ndan olan bakt›¤› hedefin hassas
koordinat›n› verme kabiliyetine sahip de¤ildi.
IAI ve Elbit ortakl›¤› ile kurulan IUP firmas› da hem
teknik isterleri sa¤layan hem de Türk Savunma
Sanayisi’nin bir ürünü olan, ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen ASELFLIR-300T Termal Görüntüleme ve

Niflangâh Sistemi’ni Heron üzerinde kullanma 
taahhüdüyle Türkiye’nin kap›s›n› çald›.
SSM’nin kurulufl yasas›nda yer alan; “modern 
savunma sanayisinin gelifltirilmesi” ibaresiyle de
örtüflen bu yaklafl›mla ihale sürecinde elini
güçlendiren IUP, General Atomics’e nazaran avantajl›
konuma geçti ve ‹srailli firma, ASELSAN’›n
ASELFLIR-300T sistemini Heron’a entegre ederek
uçurma ve sözleflme flartlar›n› sa¤lama taahhüdüyle
yar›flta ipi gö¤üsledi. 2005 y›l›nda imzalanan
sözleflmeyle bafllayan projede, ilerleyen süreçte
yaflananlar› hepimiz biliyoruz. Projedeki gecikmeler,
Heron’›n istenen irtifalara ç›kamamas› vs…
Özellikle kendi bas›n›m›zda yer alan haberlerde 
suçlu bulunmufltu: “ASELFLIR-300T ve a¤›r olmas›”.
Hani olur ya gözden kaçm›flt›r. Biz de böylesi bir 
ihtimale karfl› merak ettik, yetkililere sorduk: 
Acaba ASELFLIR-300T’nin a¤›rl›¤› sözleflme öncesi
‹srail taraf›na verilmemifl miydi?
Ald›¤›m›z cevap, tahmin edebilece¤iniz gibi, ‹srail
taraf›n›n, ihale sürecinde ASELFLIR-300T’nin boyutu,
a¤›rl›¤› ve a¤›rl›k merkezi gibi bilgileri önceden 
ald›¤› yönündeydi.
Peki, ASELFLIR-300T’nin a¤›rl›¤› olmas› gerekenin
üzerinde miydi?
ABD Silahl› Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan 
ve Türkiye’nin teknik isterlerini karfl›layan Predator-B
‹HA’lar›nda kullan›lan Raytheon’un MTS-B sistemi ile
ASELFLIR-300T’yi, Raytheon’un ‹nternet sayfas› ve
SSM’nin ihracat portal›nda yer alan katalog bilgilerine
dayanarak karfl›laflt›rd›¤›m›zda; ASELFLIR-300T 
sisteminin boyut olarak daha küçük oldu¤unu, a¤›rl›k
olarak da her iki sistemin yaklafl›k ayn› (elektronik
sistemler de dahil 120 kg civar›) oldu¤unu gördük.
‹hale sürecinde “uçururuz” ve “sözleflme flartlar›n›
sa¤lar›z” diyen IUP’nin “ASELFLIR-300T a¤›r geldi¤i
için uçuram›yoruz” sözleri ve tezleri de böylece 
rafa kalkm›fl oldu.
Acaba geçen 4 y›l içerisinde ASELFLIR-300T ile
Heron’u uçurmay› baflaramayan ‹srail taraf›, “ihaleyi
alal›m, sonras›na bakar›z” m› demiflti?
Süreçte dikkatimizi çeken bir di¤er nokta da Türk
taraf›n›n konuya yaklafl›m› oldu. ‹srail taraf› her 
f›rsatta –sadece uluslararas› bas›n de¤il Türk
bas›n›nda yer alan haberlerde de- ASELFLIR-300T’nin
a¤›rl›¤› nedeniyle sorun yafland›¤›n› söylüyor.
Nedense SSM ve ASELSAN yetkilileri ise 
sessizliklerini koruyor? Acaba sözleflmede 
Türk taraf›n›n konuflmamas› gibi bir madde mi var?
Baflta ne söylemifltik: Savunma sanayimiz öylesine
geliflti ki…
Yoksa o kadar da geliflemedik mi?
‹HA’lara öylesine dald›k ki elinizde tuttu¤unuz say›n›n
50. say›m›z olmas›na bile de¤inecek yerimiz kalmad›…
Dileriz 2010 sorunlar›n çözüldü¤ü, savunma 
sanayimizin baflar› haberlerini bol bol sizlerle
paylaflt›¤›m›z bir y›l olur. Ocak ay›nda, sektörden 
yeni geliflmelerle tekrar birlikte olmak üzere…
Yeni y›l›n›z kutlu olsun!

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..””  

Genel Maksatta Son Düzlük



BAfiYAZI

4

Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2009 www.milscint.com

Hay›r... Filmin 
gösterime girdi¤i
andan itibaren 

yorumlara konu olan yüksek
çekim tekni¤i, özellikle
çat›flma sahnelerinde Türk
sinemas›n›n boyutlar›n› aflan
yap›s›, içerdi¤i diyaloglar
konusundan bir fley yazacak
de¤ilim...
17 yafl›ndaki o¤lum Ege ile
birlikte seyretti¤im filmin
bence en önemli noktas›
fluydu: “Nefes”, hakl› bir
savafl›n askeri olman›n o
ola¤anüstü onurunu 
gösteriyor hepimize...
Topraklar›n›za dönük 
uluslararas› bir komplonun
silahl› maflalar›...
...Ve topraklar›n›z› korumak
için 2365 rak›ml› bir tepede
kurulu Karabal Jandarma
Karakolu’na gözünüzü
k›rpmadan gönderdi¤iniz 
o 40 vatan evlad›...
Ata miras› bayrak 
inmeyecek...
Mustafa Kemal’in heykeli
yerinde duracak...
Bak›n, 21’inci yüzy›l›n bu
dönemecinde “hakl› savafl›n
neferi olmak” bir hayli 
zor ifltir.
Çünkü dünya art›k, bildi¤imiz
dünya de¤il...
Birazc›k it izi at izine
kar›flm›fl durumda.
Bak›n Washington’da
yaflan›lan bir geliflme bizlere
neleri gösterdi...

Aç›k Sözlü
Gazetecinin Sözleri
Helen Thomas geçti¤imiz
günlerde tam 89’uncu yafl›n›
kutlad›. Hem de Amerikan
Baflkan› Barack Obama’n›n
kendisi için eliyle haz›rlad›¤›
bir pastan›n üzerindeki tek
mumu söndürerek.
1961 y›l›nda Beyaz Saray
muhabiri oldu¤unda böyle
bir son bekliyor muydu, 
bilinmez...
Ama Helen Thomas, 
1963 y›l›nda Dallas’ta
u¤rad›¤› bir suikast 
sonucunda yaflama veda
eden John F. Kennedy’den
bafllayarak Barack Obama’ya

kadar uzanan çizgide yak›n
tarihin tüm Amerikan
baflkanlar›na soru sordu,
onlar›n gezilerini takip etti,
politikalar›n› yorumlad›.
Bugün hala daha, Beyaz
Saray muhabirlerinin
duayeni s›fat›yla
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Bir kitap yazd›: 
Dinle Baflkan...

Kitab›n tamam›, tabii ki,
Kennedy’den Obama’ya 
tüm Amerikan baflkanlar›n›n
perde arkas› kimlikleri,
söylefliler ve yorumlar ile
dolu.
Kitab›n piyasaya ç›k›fl›
nedeniyle CNN’de yapt›¤›
söyleflide çok aç›k konufltu...
“Gelmifl geçmifl en kötü ve
en baflar›s›z Amerikan

Baflkan› George W.
Bush’tur...” Program 
yöneticisi “neden” diye
sordu¤unda aynen flunlar›
söyledi:
“Saddam Hüseyin’in elinde
kitle imha silahlar› oldu¤unu
söyledi, yaland›. Saddam
Hüseyin’in 11 Eylül sald›r›lar›
ve El-Kaide ile ba¤lant›l›
oldu¤unu söyledi. Yaland›.
Ama bütün bu yalanlar›n
devam›nda Irak’ta ve
Afganistan’da yüzbinlerce
masum insan›n ölümüne
sebep oldu.”
Tam 48 y›ld›r hiç ara 
vermeden Beyaz Saray
muhabirli¤i yapm›fl 89
yafl›ndaki bir gazetecinin 
net aç›klamas›d›r bu...
Yani... ABD’nin günümüzde
“haks›z savafllar›n” içinde
oldu¤unu tüm dünyan›n
gözünün içine sokan bir
duayenin...
Sonra... Bir soru üzerine
aç›klamalar›na devam etti:
“Gelmifl geçmifl en baflar›l›
Baflkan, Kennedy idi... 
Çünkü o ‹kinci Dünya 
Savafl› kufla¤›ndan geliyordu
ve bir savafl›n sadece ABD
aç›s›ndan de¤il, bütün dünya
için ne oldu¤unu en iyi o
biliyordu. 1962 Küba Krizi’ni
baflar›yla yönetmesinin ve
dünyay› büyük bir felaketten
kurtarmas›n›n as›l nedeni
savafl› tan›mas›d›r. O bilen
biri olarak savafl karar›
almad›, uzlaflmay› ve 
diplomasiyi seçti. 
Böylece sadece ABD’yi 
de¤il, bütün dünyay› 
kurtard›...” Demek ki 
ABD her zaman kötü 

Hakl› Savafl›n
Neferi Olmak
Yönetmen Levent Semerci ile kitab›ndan yola ç›karak
çok baflar›l› bir senaryoya imza atan Hakan Evrensel
baflta, “Nefes-Vatan Sa¤olsun” filmine eme¤i geçmifl
herkese bir teflekkür borcumuz var...
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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politikac›lar yetifltirmiyor.
John F. Kennedy’nin
yaflam›na mal olan ciddi
hatas›, bar›fl› önde
tutmas›yd›. Vietnam
Savafl›’n›n serüvenine de
girmedi. Öldürüldü. Yerine
geçen dönemin baflkan
yard›mc›s› Lyndon
Johnson’un ilk ifli Vietnam
Savafl›’n› bafllatmak oldu.
Yani Kennedy’nin can›
pahas›na kabul etmedi¤i bir
“savafl tafleronlu¤unu” kabul
etti ve “haks›z bir savafl›n
bafllama emrini” verdi.
Toplumlar, kendilerine has
genetikleriyle yaflarlar.
Belki de ABD’den gelen o
“kale katliam›” haberi “hakl›
savafl›n askeri olamaman›n”
bu zorlu¤undan
kaynaklan›yor.

Yeni-sömürgecili¤in
Ordusu mu?
Nidal M. Hasan, Filistinli bir
ana-baban›n evlad›. Okumufl,
doktor olmufl. Kariyerinin 
en önemli bölümünü
Washington’daki Walter
Reed T›p Merkezi’nde 
geçirmifl, 2003’ten bu yana
da Teksas’taki en büyük
Amerikan askeri k›fllas› 
Fort Hood’da, yaral› 
askerler ile psikiyatri 
ekipleri aras›nda 
koordinasyonu sa¤lama
görevi yap›yor. K›z arkadafl›
yok. Yak›n çevresinde dinine
ba¤l› bir Müslüman ve
ABD’nin Irak ve Afganistan
iflgallerine de karfl› bir insan
olarak tan›n›yor.
Ordu son olarak kendisini
Afganistan’a gönderme
karar› alm›flt›, o da çareyi 

bir avukat tutmakta... 
Çünkü yaral› askerlerden
dinlediklerinden sonra
Afganistan’da görev alarak
bu tür bir “insanl›k suçu”nda
pay› olsun istemiyordu.
ABD’nin Irak ve Afganistan
askeri serüvenleri 
giderek “korkunç yüzünü”
göstermeye bafllad›. Bu iki
ülkede görev yapan genç
askerlerin sivil ve masum
insanlara karfl› yapt›klar›
“vahflet uygulamalar›” 
teker teker ortaya dökülüyor.
Anlat›lanlar, günümüz
Amerikan ordusunun
giderek, “yeni-sömürgeci
savafl›n bafl›bozuk ordusuna”
dönüfltü¤ünü de iflaret ediyor.
Baflkalar›n›n topraklar›nda
bitmek bilmeyen savafllar...
T›pk› Vietnam’da oldu¤u gibi,
art›k, “hakl›l›¤›” ve
“dürüstlü¤ü” tart›fl›lan bir
savafl›n ölüm makinesi
haline gelmek...

Yükselen ‹ntiharlar
ve Cinayetler
Wall Street Journal 3 Kas›m
tarihli nüshas›nda sadece
ekim ay› içinde 16 Amerikal›
askerin intihar etti¤ini yazd›.
Gazeteye göre 2009 y›l›nda
intihar eden Amerikan askeri
say›s› 139. Bu say› 2008’in
tamam›nda 140’d›. Amerikan
ordusundaki intihar oran›n›n
2006’dan bu yana yüzde 37
artt›¤› ve tarihte ilk kez,
genel toplum ortalamas›n›
geçti¤i ayn› haberde yer ald›.
Nedeni...
Yap›lan vahfletleri baz› 
beyinler kald›ram›yor...
Daha vahimi var...
Kolorado’daki Fort

Carson’da yerleflik 4. 
Hafif Tabur 4. Muharebe
Bölü¤ü’nden 2006-2008
aras›nda tam 10 adet katil
ç›km›fl durumda. Irak’ta
Ramadi merkezli Sünni
direnifl üçgeninde görev
yapt›ktan sonra “kale”lerine
dönen askerlerin bu 
cinayetlerin d›fl›nda seri
tecavüz, uyuflturucu ticareti
gibi pek çok a¤›r suça
kar›flt›klar› da biliniyor.
Bölgede 40 y›ld›r sürdürdü¤ü
sosyal çal›flmalar ile tan›nan
rahibe Kateri Koverman,
savafltan dönen askerler
nedeniyle Kolorado’nun
büyük bir felaket yaflad›¤›n›
aç›klad›.
Kolorado Springs’de
yay›nlanan The Gazzete’de
yer alan iki günlük bir dizi
“yeni-sömürgeci savafllarda”
yaflan›lan korkunç trajedinin
boyutlar›n› da göz önüne
serdi. Savafltan dönen
askerlerin anlatt›klar› 
ak›l al›r gibi de¤il.
Buna Vietnam sendromu
denilebilir mi?
Hay›r. Çünkü ABD
günümüzde Vietnam 
sendromunun çok ötesinde
bir vahfletle karfl› karfl›ya.
Vietnam kufla¤›, farkl›
koflullar›n insanlar›yd›lar.
Yönetimleri, anavatanlar›ndan
binlerce kilometre uzakl›kta,
So¤uk Savafl koflullar›nda
asla kazanamayacaklar› 
bir savafla, birer kurban
olarak sürmüfltü onlar›...
Vietnam’›n ormanlar› ve
batakl›klar› binlercesinin
sonunu haz›rlad›...
Ama, Amerikan vicdan›
denilen kavramla, o dönemin

insanlar› ayn› zamanda
“bar›fl›n efsanesini yazmak”
gibi çok güzel bir ifli de
baflarm›fllard›.
Vietnam haks›z bir savaflt›...
O savafl›n içinde yer alan
askerler bunu anlad›lar.
Daha da önemlisi onlar› o
cepheye gönderen ABD’nin
sokaktaki insanlar› bunu
anlad›. Ve Vietnam savafl›
sona ererken ABD, 
“Hair” müzikalinde oldu¤u
gibi bambaflka bir dünyaya
yelken açman›n keyifli
sular›na do¤ru rota k›r›yordu...
Ya Irak?
Ya Afganistan?
Belli ki, 11 Eylül 2001’de
çöken iki dev kulenin alt›nda
sadece insanlar de¤il,
Amerikan toplumunun 
vicdan› da kalm›fl durumda.
Haks›z bir kanl›
hesaplaflmada yitip giden
yaflamlar ve hiç bir fley
olmuyormufl gibi yaflamas›n›
sürdüren insanlar.

fiehitler, Gaziler 
ve Savaflanlar
Memleketin namusunu
s›rada¤lar gibi bekleyen
evlatlar›m›z› tabii ki birer
“istatistik rakam›” olarak
de¤erlendirmemiz mümkün
de¤il. O baflka ordular›n ifli
olabilir. Karabal Jandarma
Karakolu, Fort Hood veya
Fort Carson de¤il çünkü.
Türkiye’nin son dönemde
yaflamakta oldu¤u
tart›flmalar›n üzerinde 
bir a¤›rl›¤› var.
Bu ülkenin genç evlatlar›,
vatanlar›n›n savunmas› için
gözlerini k›rpmadan ölümün
üzerine gitmeyi baflard›lar.
fiehit oldular... Gazi oldular...
Ama bu topraklar›n bir 
santimini bile b›rakmad›lar...
Çünkü her biri “hakl› bir
savafl›n askerleriydi...”
Her biri “b›raksalar ince,
uzun bacaklar› üstünde 
yaylanarak ve karanl›kta
akan bir y›ld›z gibi kayarak”
ovalara atlayacak
“mavi gözlü dev”ler...
“Vatan Sa¤olsun” diyenlere
flükran borcumuz sonsuz...

Bayrak ‹ndirmek... Ay›pt›r...   
Tabii ki, e¤er “bir millet iki devlet” demiflsek bir kez, ifli fazla dalland›r›p budakland›rmamak laz›m ama
söz de yerde kalmamal›. Çünkü indirilen Türk bayra¤›d›r. Üstelik indirilen yer, “kardefl” Azerbaycan’›n
baflkenti Bakü! Yani “Yükselen bir bayrak bir daha inmez” diyen, Türk dünyas›n›n öncü özgürlük
savaflç›s› Mehmet Emin Resulzade’nin kenti... Türkiye’nin Ermenistan ile uygulad›¤› “aç›l›m
politikas›na” karfl› tepkili olabilirsin, ama “bayrak indirmek”… Olmaz. Üstelik o bayrak, kendi anavatan
topraklar› en zor günleri yaflarken, kardeflinin ba¤›ms›zl›¤›, namusu, iffeti için Anadolu’dan koflup
gelmifl, o topraklarda flehit olmufl insanlar›m›z›n an›t›n›n baflucunda dalgalan›yorsa hiç olmaz. Tepkide
ölçü kaçt›. O bayraklar oraya yine dikildi. Ama olmad›. Anadolu insan›n›n bayra¤› indirilirken yüre¤i
s›zlad›, a¤z›n› b›çak açmad›...



SAVUNMA
HABER
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Savunma sanayimizin 
en büyük kuruluflu 

ASELSAN, 14 Kas›m’daki
34’üncü kurulufl y›ldönümü
etkinlikleri kapsam›nda
yaklafl›k 3500 çal›flan› ile 
13 Kas›m’da An›tkabir'i
ziyaret etti. ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu, yöneticiler ve
çal›flanlar ile birlikte
An›tkabir'de sayg› duruflunda
bulundu. Atatürk'ün 
mozolesine çelenk b›rakan
Korg. (E) Çavdaro¤lu, sayg›
duruflundan sonra An›tkabir
özel defterini imzalad›.
Korg. (E) Çavdaro¤lu, deftere
flunlar› yazd›:
“Yüce Atatürk;
Kuruluflumuzun 34’üncü
y›l›nda bir kez daha 
huzurunda bulunmaktan
gurur duyuyoruz.
Türk Savunma Sanayisinin

lider kuruluflu olan 
ASELSAN, “… Harp sanayi
tesisat›m›z› daha ziyade
inkiflaf ve tevsi için al›nan
tedbirlere devam edilmeli ve
endüstrileflme mesaimizde
de ordu ihtiyac› ayr›ca göz
önünde tutulmal›d›r…” 
direktifiniz do¤rultusunda,
Türk Silahl› Kuvvetleri’ni en
ileri teknolojiye sahip
malzeme ve teçhizatla
donatmak için sürdürdü¤ü
çal›flmalara artan bir h›z ve
kararl›l›kla devam edecektir.

Gösterdi¤in yolda büyük bir
inançla yürüdü¤ümüzü 
belirtiyor, huzurunda
sayg›yla e¤iliyoruz.”
ASELSAN’›n 34’üncü kurulufl
y›ldönümü etkinlikleri
Macunköy tesislerinde
düzenlenen kokteyl ile sona
erdi. Türk Savunma
Sanayisinin genifl bir kat›l›m
gösterdi¤i kokteylde 34’üncü

y›l pastas› Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar,
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› Genel
Müdürü Korg. (E) Engin Alan
ve ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu ile ASELSAN’›n
önceki dönem yönetim 
kurulu baflkan ve üyeleri
taraf›ndan kesildi.

ASELSAN 34 Yafl›nda

Savunma sanayimizin önde gelen firmalar›ndan 

HAVELSAN ve ROKETSAN, 2 Kas›m’da, savunma 

projelerinde ortak sinerji yaratmay› amaçlayan bir Stratejik

‹fl Birli¤i Protokolü’ne imza att›. Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV) Genel Müdürü Korg. (E) Engin

Alan’›n huzurunda, HAVELSAN ad›na Yönetim Kurulu

Baflkan› Korg. (E) Hayrettin UZUN ve Genel Müdür 

Dr. Faruk A. Yarman, ROKETSAN ad›na Yönetim Kurulu

Baflkan› Korg. (E) ‹smail Özalp ve Genel Müdür Hüseyin

Baysak taraf›ndan imzalanan protokole göre her iki 

firmam›z, faaliyet alanlar›ndaki kaynaklar›n› ve bilgi

birikimlerini en etkin ve verimli flekilde kullanarak, 

tedarik makamlar›na daha k›sa sürede, daha az 

riskle, daha yüksek performansl› ve maliyet etkin 

çözümler sunmay› hedefliyor. Mevcut imkân ve 

kabiliyetlerin etkin ve verimli bir flekilde kullan›lmas›n›

sa¤layacak bu ifl birli¤inin, yat›r›m tekrarlar›n› 

önleyerek derinlemesine uzmanl›klar›n daha ileriye

tafl›nmas›na olanak tan›mas› ve milli ekonomiye pozitif

katk› sa¤lamas› öngörülüyor.

Taraflar›n hedeflerine daha etkin bir flekilde ulaflmalar›n›

sa¤layacak, iyi niyet ve karfl›l›kl› güven esas›na dayal› 

ortak bir hareket biçimi düzenleyecek olan bu ifl birli¤i 

protokolünde tan›mlanan çal›flmalar›n koordinasyonu,

taraflar›n oluflturaca¤› “Stratejik Koordinasyon Kurulu”

taraf›ndan yürütülecek. Kurul, taraflar›n ifl birli¤i

HAVELSAN ve ROKETSAN Sinerji Yaratacak

©
A

S
E

L
S
A

N

©
A

S
E

L
S
A

N

©
A

S
E

L
S
A

N



Yak›n geçmiflimizdeki
mühendislik

çal›flmalar›n› 
günümüzdekilerle
k›yaslad›¤›m›zda, geçmifle
dair gördü¤ümüz 
en önemli eksikliklerden
birisi, üretilmesi düflünülen 
bir ürünün gelifltirilme
aflamas›nda ve 
gelifltirildikten sonraki 
analizlerinin bizzat ürün
üzerinde yap›lmas› ve
zarars›z gibi görünen 
küçük yanl›fllarda bile
ürünün tamam›n›n ya da
belli k›s›mlar›n›n yeniden
üretilmesidir. Ancak bugün,
büyük zaman kay›plar›na 
ve maliyetlerin artmas›na
neden olan bu durum, 
bilgisayarlar›n ve 
mühendisli¤e dönük 
bilgisayar programlar›n›n
geliflmesiyle büyük 
ölçüde son buldu. 
Art›k bir ürünün tasar›m›
bilgisayarlardaki tasar›m
programlar› taraf›ndan
yap›l›rken analizler de 
hammadde henüz 
tezgâha girmeden 
yine bilgisayar programlar›
yard›m›yla yap›labiliyor.
Teknolojinin geliflimi ve 
özellikle de geliflim h›z›
aç›s›ndan son derece 
önemli olan bilgisayar
destekli mühendislik 
(CAE) alan›ndaki 
faaliyetlerine 1990 y›l›nda
bafllayan F‹GES, 20 y›la
yaklaflan tecrübesiyle bu

konuda Türkiye’nin öncü
isimlerinden biri haline
gelmifl durumda. Bu süre
boyunca baflta savunma 
ve otomotiv gibi Türk
ekonomisine öncülük eden
sanayi dallar› olmak 
üzere, pek çok alanda
hizmet veren F‹GES, 
e¤itim faaliyetlerine de

büyük yat›r›m yap›yor.
F‹GES, bu yat›r›mlar 
kapsam›nda son olarak, 
5-6 Kas›m 2009 tarihleri
aras›nda 14’üncü Bilgisayar
Destekli Mühendislik ve
Sistem Modelleme
Konferans›n› düzenledi. 
Orta Do¤u Teknik 
Üniversitesi Kültür ve

Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ve art›k bir
F‹GES gelene¤i haline gelen
konferans›n sponsorlu¤unu
ise FNSS Savunma
Sistemleri A.fi., ANSYS,
EnginSoft, HP Türkiye,
MathWorks ve Microsoft
Türkiye yapt›.
“Havac›l›k ve Savunma

Uygulamalar›, Uydu
Teknolojilerine Bak›fl,
Yenilikçilik, Tasar›m,
Mühendislik” bafll›klar›
alt›nda düzenlenen 
konferans, Türkiye’nin 
çeflitli illerinden birçok 
ürün gelifltirme ve Ar-Ge
mühendisinin yan› s›ra
farkl› üniversitelerden 
çok say›da akademisyeni de
bir araya getirdi. 
F‹GES Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Tar›k Ö¤üt’ün 
konferans›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapmas›n›n
ard›ndan da s›ras›yla
“Simülasyon Güdümlü 
Ürün Gelifltirme ve ANSYS
Vizyonu”, “‹TÜpSAT1”
(Türkiye’nin ‹lk Küp
Uydusu), “ASELSAN Uydu
Teknolojileri”, “Uzay
Projelerinde Çevresel
Betimleme Süreci” ve
“Türkiye’de Son Y›llarda
Uydu Faaliyetleri ve Yol
Haritas›” bafll›kl› sunumlar

gerçeklefltirildi. Ard›ndan
da çeflitli konulardaki 
çal›fltaylar›n yan› s›ra genel
ve paralel oturumlarla
devam eden 14’üncü
Bilgisayar Destekli
Mühendislik ve Sistem
Modelleme Konferans›’nda,
Türkiye’de ve yurt d›fl›nda
sonlu elemanlar ve sistem

modelleme teknolojileri 
kullan›larak yap›lan çok
say›da çal›flman›n 
sunumuna yer verildi.
Konferans›n ilk gününün
akflam›nda ise F‹GES,
dünyan›n en ünlü otomobil
tasar›mc›lar›ndan birisi
olan Murat Günak’› 
a¤›rlad›. Bu etkinli¤e
kat›lmak için Almanya’dan
gelen Murat Günak, 
akflam yeme¤inin ard›ndan
bafllayan “Elektrikli
Otomobiller” konulu 
söylefli s›ras›nda ilk olarak 
k›saca otomobillerin 
tarihi hakk›nda bilgi 
verdi. Sonras›nda 
ise otomobillerin dünya
genelindeki kullan›m›ndan
ve elektrikli otomobillerin
faydalar›ndan bahseden
Günak, konuyla ilgili 
olarak mühendis ve
akademisyenlerden gelen
sorular› yan›tlamay› da 
ihmal etmedi.
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alanlar›n›n belirlenmesi, ifl birli¤i stratejilerinin 

gelifltirilmesi, ilgili faaliyetlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›

ve ç›kabilecek sorunlar›n h›zla çözümlenmesinden 

sorumlu olacak. Düzenleme sayesinde, firmalar›m›z›n

sahip olduklar› mühendislik, test ve üretim imkân ve

yeteneklerinden karfl›l›kl› fayda esas›na dayal› bir çal›flma

yöntemi oluflturulacak.

Simülatör sistemleri, roket ve füze sistemleri ile 

teknolojilerinin stratejik seviye kuvvet bilgi sistemlerine

tümlefltirilmesi ve karar destek sistemleri, güdümlü

mühimmat sistemleri, platform entegrasyonu gibi 

alanlarda ifl birlikleri yapmay› amaçlayan HAVELSAN 

ve ROKETSAN, bu protokolle birlikte yurt içi ve yurt d›fl›

pazarlarda daha yüksek rekabet gücü ve daha genifl 

pazar pay›na ulaflmay› hedefliyor.

F‹GES Bu Sene de Gelene¤ini Bozmad›
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Türk Savunma

Sanayisi’nde faaliyet

gösteren birçok firmay› 

tek çat› alt›nda toplayan 

ve bu firmalar›n birlikte

yapabilece¤i çal›flmalar›

örgütleyen Savunma

Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i

(SASAD), 6 Kas›m 2009’da

Ankara Bilkent Otel’de

yap›lan ve 80’i aflk›n

sanayiciyle Milli Savunma

Bakanl›¤› Teknik Hizmetler

Dairesi’nden konuklar›n

kat›ld›¤› toplant›yla

üyelerini bir araya getirdi.

SASAD Yönetim Kurulu

Baflkan› ve Makina ve

Kimya Endüstrisi Kurumu

Genel Müdürü Tümg. (E)

Ünal Önsipahio¤lu’nun 

aç›l›fl konuflmas›yla

bafllayan toplant›, SASAD

Genel Sekreteri M. Kaya

Yazgan’›n, derne¤in üye ve

aday üye say›s›n›n

2006’dan bu yana yüzde 46

artarak günümüzde 110’a

ulaflt›¤›n› ve tüm üyelerin

katk›lar› ile savunma

sanayisinde önemli ifller

baflarabileceklerini 

vurgulayan konuflmas›yla

devam etti.

Toplant›n›n ilk bölümünde,

2008 y›l›n›n bafl›ndan 2009

Ekim ay›na kadar SASAD’a

üye ve aday üye olarak

kat›lan 30 firman›n 

yetkilileri, k›saca 

firmalar›n› tan›tt›. ‹kinci

bölüme geçildi¤inde ise

Strateji Kurulu Baflkan›

Haluk Bulucu, Tan›t›m

Kurulu Baflkan› Sedat

Mutafo¤lu, NAMSA/NC3A

Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Cezmi Samuk, Ar-Ge ve

Teknoloji Kurulu Baflkan›

E. Serdar Gökp›nar ve

Kalite Kurulu Baflkan›

Deniz Sezerse olmak üzere

SASAD Dan›flma Kurullar›,

k›sa birer sunum yapt›.

Kurullar›n geçmifl

dönemde yapt›klar› ve

önümüzdeki dönemde de

yapmay› planlad›klar›

faaliyetlerin anlat›ld›¤›

sunumlar›n ard›ndan 

ise üyelerin görüfl ve 

önerilerinin tart›fl›ld›¤›

üçüncü bölüme geçildi.

Bu bölümde, FNSS’yi 

temsilen söz alan Nail

Kurt, Türk Savunma

Sanayisinin kabuk

de¤ifltirdi¤ine ve özgün

tasarlanan sistemlere

yöneldi¤ine, bu nedenle de

alt yüklenici ve Ar-Ge

yönetimi konular›n›n 

önem kazand›¤›na dikkat

çekti. Meteksan

Savunma’y› temsil eden

Mahmut Karadeniz ise

üründen çok teknolojik

tabana yönelik projeleri

destekleyen ABD’nin

DARPA (Defense Advanced

Research Projects Agency

/ Geliflmifl Savunma

Projeleri Araflt›rma 

Ajans›) örgütüne benzer

bir yap›lanman›n 

yurdumuzdaki eksikli¤ini

dile getirdi. Yabanc› 

ülkelerdeki çeflitli 

uygulamalar ve bunlar›n

ülkemiz için gereklili¤inin

konufluldu¤u toplant›da,

SELEX Komünikasyon 

temsilcisi Ünal Solay,

SASAD’›n, yurt d›fl›ndaki

belirli pazarlara toplu

ziyaretler planlamas›n›n

yararl› olaca¤›n›n 

alt›n› çizdi.

Sektördeki ana alt 

yüklenicilerin yetenek

temelli yap›land›r›lmas›n›n

gere¤ine de¤inen Ayd›n

Yaz›l›m’dan Volkan 

Palaz ise “Uyumluluk

Sertifikas›” benzeri bir

yöntemin yurdumuzda

uygulanmamas›n›n ve 

her teslimat partisi için

çevre koflullar› gibi 

testlerin tekrarlanmas›n›n

sak›ncalar›ndan bahsetti.

Toplant›ya MilSOFT’u 

temsilen kat›lan Bülent

Yarar da konuflmas›nda 

bir elefltiriye yer verdi.

Önceki y›l SASAD

öncülü¤ünde yap›lan 

Tek Er Modernizasyonu

Semineri’nden bahseden

Yarar, bu etkinli¤in

ard›ndan kullan›c› ve

tedarik makamlar›

aras›nda konunun “sahibi”

olacak bir örgütlenme

göremediklerini belirtti.

Savunma sanayisine uygun

bir alt yap› oluflturman›n

uzun sürelere ve yüksek

maliyetlere mal oldu¤unu

vurgulayan Samsun 

Yurt Savunma temsilcisi

Utku Aral ise içinde

oldu¤umuz ekonomik

kriz sonucunda otomotiv

yan sanayicisinin 

savunma sektörüne 

yöneldi¤ine iflaret ederek

ana yüklenicilerin 

otomotiv sektöründen

gelen düflük fiyatl› 

tekliflere güvenmelerinin

sak›ncal› oldu¤unu 

sözlerine ekledi.

YEN‹ ÜYELER

� AGS ENERJ‹

� ATEL TELEKOMÜN‹KASYON

� DEARSAN GEM‹

� DESAN 

� GANTEK 

� GÖKTÜRK MÜHEND‹SL‹K 

� IDC A.fi. 

� ‹STANBUL DEN‹ZC‹L‹K 

� OYAK TEKNOLOJ‹ 

� PAGATEL S‹STEM 

� P‹ MAK‹NA 

� RMK MAR‹NE 

� SAF‹R S‹LAH 

� SDT 

� TÜRK LOYDU 

� YOL-BAK 

YEN‹ ADAY ÜYELER

� ATARD SAVUNMA 

� AVCI SAVUNMA 

� D‹G‹TEST 

� F‹GES

� GENETLAB

� ‹DEAL TEKNOLOJ‹

� MENSAN

� ORSAN MAK‹NA

� SAVAR KOMPOZ‹T

� SERPA

� TTAF

� TEKNO KAUÇUK

� TEMSA

� YÜKSEL SAVUNMA

SAVUNMA
HABER
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SASAD Üye Platformu Topland›

Uçak ve uçak
motorlar›n›n bak›m,

onar›m ve yenilenmesi
(BOY) konular›nda Sabiha
Gökçen Havaalan›’nda
faaliyet gösteren MRO
Teknik Servis San. ve Tic.
A.fi. (myTECHNIC), 28 Ekim
2009 tarihinde Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü
(SHGM) taraf›ndan
yürütülen Yeflil Havaalan›
(Green Airport) Projesi 
kapsam›nda Yeflil Kurulufl
Unvan›’n› ald›.
SHGM taraf›ndan,
havaalanlar›nda faaliyet
gösteren kurulufllar›n 
çevreye verebilecekleri
zararlar›n azalt›lmas› ve
ortadan kald›r›labilmesine
yönelik olarak Temmuz
ay›nda bafllat›lan proje
çerçevesinde myTECHNIC,
Türkiye'de Yeflil Kurulufl

Çevre Dostu
myTECHNIC
Yeflil Kurulufl
Unvan›’n›
Ald›



Unvan›n› alan ilk iflletme
oldu. Bu önemli unvana
sahip olman›n yan› s›ra
firma, projede belirtilen
logoyu kullanma ve iflletme
yetki belgesi, ruhsat, 
sertifika gibi izin 
belgelerinin temdit 
ücretlerinde yüzde 20
indirimden yararlanabilme
hakk›na da sahip oldu. 
Bir havaalan›ndaki tüm
iflletmelerin bu kriterleri
yerine getirmesi durumunda
ise o havaalan›, "Yeflil
Havaalan› (Green Airport)"
olarak adland›r›l›yor ve
SHGM taraf›ndan verilen
yetki belgesi, ruhsat, 
sertifika gibi izin 
belgelerinin temdit 
ücretlerinde havaalan›ndaki
tüm iflletmelere yüzde 50
indirim yap›l›yor.
EASA IR Part 145 
uluslararas› ve SHY/JAR
145 ulusal sivil havac›l›k
sertifikalar›na sahip olup
SHY/JAR-147 sertifikas›yla
e¤itim de verebilen
myTECHNIC, 2008 y›l›nda
faaliyete bafllamas›n›n
ard›ndan bir y›l içerisinde
12’si uluslararas› toplam 
22 farkl› müflterinin 
50 adet yolcu uça¤›na, 
3’ü uluslararas› toplam 
5 farkl› müflterinin 16 adet
uçak motoruna ve 11’i
uluslararas› toplam 
20 farkl› müflterinin 
305 adet komponentine
bak›m-onar›m hizmeti
sundu.

www.savunmahaber.com
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STM Dördüncü Kez Türkiye’nin En H›zl›lar› Aras›nda

Savunma Teknolojileri
Mühendislik ve Ticaret A.fi.

(STM), denetim, vergi
dan›flmanl›¤›, yönetim
dan›flmanl›¤›, kurumsal
finansman ve risk hizmetleri
konusunda uluslararas›
düzeyde hizmet veren
Deloitte’nin Türkiye’nin en h›zl›
büyüyen teknoloji flirketlerini
belirlemek amac›yla
yürüttü¤ü, yüksek prestijli
Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye’ye 2009 y›l›nda 4. kez
girmeyi baflard›. 4 Kas›m’da ‹stanbul’da düzenlenen tören-
le kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre, söz konusu 
programda bu y›l yüzde 1365 büyüme oran›yla 9’uncu
s›rada yer alan STM, etkinli¤in ana sponsoru Türk Telekom
taraf›ndan da 2’nci kez “Türk Telekom Teknoloji Özel
Ödülü”ne lay›k görüldü. Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye
2009 Program›’nda yer alarak önemli bir baflar› elde eden
ve hem savunma hem de sivil sektöre hizmet veren STM,
çal›flmalar›n› gelece¤in yenilikçilikte oldu¤u inanc› ile
sürdürüyor. Bu nedenle STM, Türk Savunma Sanayisinin
gelifltirilmesine yönelik Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) taraf›ndan belirlenen stratejiler do¤rultusunda,
“yerli katk›n›n” artt›r›lmas› hedefine de uygun olarak son 
4 y›ld›r yapt›¤› çal›flmalarda Ar-Ge ve teknoloji 
gelifltirmeye öncelik veriyor. 1991 y›l›ndan bu yana Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ana tedarik projelerinde SSM’ye

sözleflme öncesi ve sonras› faaliyetleri içeren birçok teknik
alanda destek ve dan›flmanl›k hizmetleri sa¤layan STM’nin
SSM’ye verdi¤i mühendislik ve dan›flmanl›k hizmetlerinin
kapsam›n›n, özellikle 2004 y›l› sonundan itibaren
geniflletilmesi ile 2005 ve 2006 y›llar›nda büyümesi h›zland›
ve bu y›llarda savunma ile sivil sektörlerdeki projelerin
geliflme h›z›na ba¤l› olarak ürün gelifltirme ve tedarik 
projeleri tamamlanarak kullan›c›lara teslim edildi.
STM, TSK’n›n en önemli projelerinden biri olan Milli Gemi
(M‹LGEM) projesinin prototip gemi ikinci ve üçüncü paket
malzeme ve hizmet kalemlerini içeren sözleflmeyi, 
SSM ile 2007 y›l›nda imzalam›flt›. Ayn› y›l yüzde 126,70
oran›nda art›flla yaklafl›k 60 milyon TL’lik bir ciroya ulaflan
STM’nin 2008 y›l›ndaki cirosu da yüzde 50,26 art›flla yaklafl›k
91 milyon TL’nin üzerine ç›karken firman›n öngörülen takvim
ve bütçeye uygun flekilde yürüttü¤ü mevcut projelerde,
müflteri memnuniyeti en üst seviyede tutuluyor.

Sabit ve döner kanatl›

platformlar, insans›z

hava araçlar› ve uydular›n

tasar›m ve üretimlerinin

yan› s›ra modernize

faaliyetleri konusunda da

Orta Do¤u’nun en 

önemli mükemmeliyet

merkezlerinden biri olan

Türk Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi), 

18 Kas›m 2009 tarihinde

gerçeklefltirilen bir 

törenle, ERC‹YES Program›

kapsam›nda Savunma

Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)

Sertifikasyon Kurulu

taraf›ndan verilen ilk 

Üretim Organizasyon

Yeterlilik Onay (ÜrOYO)

belgesini alarak önemli bir

baflar›ya daha imza att›.

Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤›’n›n 

envanterindeki C-130

nakliye uçaklar›n›n 

aviyonik modernizasyonu

kapsam›nda 2006 y›l›nda

imzalanan bir anlaflmayla

bafllat›lan ERC‹YES projesi,

TUSAfi’›n baflar›s›na giden

yoldaki ilk ad›m oldu. SSM

ve Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤› yetkililerinin

oluflturdu¤u Sertifikasyon

Kurulu ile TUSAfi aras›nda

15 Haziran 2007’de yap›lan

ilk ÜrOYO toplant›s›yla

bafllayan çal›flmalar ise,

TUSAfi’›n haz›rlad›¤›

ERC‹YES Projesi Üretim

Organizasyonu Uyum 

El Kitab›’n›n (POCM-2007)

SSM taraf›ndan 

uygun bulunmas› ve 

onaylanmas›yla bugüne

gelmiflti. C-130’lar›n

tasar›m, üretim, test ve

sertifikasyon

çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü

ERC‹YES program›n›n ana

yüklenicisi TUSAfi, bu 

programda Avrupa

Havac›l›k Güvenli¤i Ajans›

(EASA) Part 21 kurallar›na

uygun hareket etmesi

dolay›s›yla ÜrOYO belgesini

almaya hak kazand›. 

Bu belge sayesinde TUSAfi

ayr›ca, C-130 B/E

uçaklar›n›n elektrik, 

elektronik ve yap›sal

parçalar›n›n üretiminde de

söz sahibi olacak.

TUSAfi Bir ‹lki Daha Gerçeklefltirdi
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Milli tasar›m ürünlerin
Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’n›n envanterine h›zla
girmeye bafllad›¤› bu son 
günlerde, tedarik lojisti¤i ve
entegre lojistik destek (ELD),
üzerinde önemle durulmas›
gereken konular. Bu 
paralelde, “Sonras›n› Bafltan
Düflünmek” slogan›yla yola ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM), 13 Kas›m tarihinde SSM Konferans
Salonu’nda 1’inci Tedarik Lojisti¤i Kurultay›’n› düzenledi.
Savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde maliyet etkin
çözümler sunulabilmesi için önem arz eden tedarik lojisti¤i
ve ELD konular›nda, ülkemizdeki mevcut durumun ve
karfl›lafl›lan sorunlar›n ve akabinde çözüm önerilerinin ele
al›nd›¤› kurultay›n aç›l›fl konuflmalar›n› Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ve Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV) Genel Müdürü Korg. (E) Engin
Alan yapt›. Konuflmas›nda tedarik lojisti¤i maliyetlerinin
neredeyse tedarik maliyetlerinin 2 kat›na mal oldu¤unu, bu
paralelde envantere girdikten sonra uzun y›llar kullan›lan
ürünlerin, daha proje aflamas›ndayken, kullan›m
sonras›ndaki deste¤in nas›l verilece¤ine dair haz›rl›klar

yap›lmas› gerekti¤ini 
vurgulayan Bayar’›, yapt›¤›
detayl› sunumda verdi¤i
örneklerle Korg. (E) Alan da
destekledi. Tedarik
lojisti¤inin; ihtiyaçlar›n
tespitinden, kaynak 
planlamas›na, kontrat ve
proje yönetimine, ELD 

planlamas›na, ürün hatt› kalifikasyonuna, test kabulüne ve
ürünün envantere al›nmas›na kadar uzanan, sonras›nda da
gerekli bak›m, onar›m ve modernizasyonu kapsayan uzun 
bir zincir oldu¤unu söyleyen Korg. (E) Alan, uluslararas› 
projelerde TSKGV flirketlerinin izlemifl oldu¤u yollara da
de¤indi. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan düzenlenen iki 
oturumda ise, Türk Savunma Sanayisinin önde gelen 
firmalar›n›n yetkilileri, firmalar›n›n tedarik lojisti¤i ve ELD
yaklafl›mlar› kapsam›nda yürüttü¤ü faaliyetleri kat›l›mc›larla
paylaflt›. Askeri kanad›n ve üst düzey yetkililerin yo¤un ilgisi
ile icra edilen kurultay›n son oturumu olan de¤erlendirmeler,
sonuç ve öneriler bölümü ise Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n baflkanl›¤›nda, ASELSAN, FNSS, HAVELSAN,
Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu, ROKETSAN ve TUSAfi
firmalar›n›n genel müdürlerinin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

SSM’den Bir ‹lk Daha: Tedarik Lojisti¤i Kurultay›

Özgün tasar›m ve milli

üretimin giderek artt›¤›

savunma sanayimizde, 

uluslararas› ifl birlikleri de

çok önemli bir yer tutuyor.

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) de, 

Türk Savunma Sanayisi 

firmalar›n›n ve 

kabiliyetlerinin yurt d›fl›nda

tan›nmas› ve ifl

ortakl›klar›n›n kurulabilmesi

için ziyaretler ve endüstri

günleri organize ederek

sektörü teflvik edip, canl›

tutuyor. Bu etkinliklerden

biri de 5 Kas›m tarihinde

Ankara Rixos Otel’de 

düzenlenen Türkiye-Norveç

Endüstri Günü’ydü.

Geçti¤imiz Mart ay›nda

SSM’nin faaliyetleri ve

yürütülen projeler

kapsam›nda, ilgili hükümet

yetkilileri ve sanayi 

temsilcileri ile görüfl

al›flveriflinde bulunmak ve

sanayi imkanlar›n›n yerinde

görülmesi için Norveç’e bir

ziyaret gerçeklefltiren

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar ve

beraberindeki heyet, Kas›m

ay›nda düzenlenen endüstri

günü ile bafllat›lan bu yak›n

iliflkileri pekifltirmek ad›na

bir ad›m daha atm›fl oldu. ‹ki

ülke aras›ndaki savunma

sanayisi ifl birli¤i

imkânlar›n›n araflt›r›lmas›

ve sektör firmalar›n›n bir

araya gelerek birbirlerinin

kabiliyetlerini ö¤renmeleri

amac›yla düzenlenen 

etkinlik yo¤un ilgi gördü.

Aç›l›fl konuflmalar›n› yapan

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar ve Norveç’i

temsilen etkinli¤e kat›lan

Norveç Milli Silahlanma

Direktörü Leif Lindbäck, 

JSF Projesi’yle yak›nlaflan

iki ülkenin, savunma

ihtiyaçlar› paralelinde,

teknolojik olarak her 

geçen gün geliflen 

sanayileri ile pazardaki

ihtiyaçlar› rahatl›kla

karfl›layabileceklerini 

belirtti. NATO’ya üye fakat

Avrupa Birli¤i’ne üye

olmayan ve farkl›

co¤rafyalarda bulunan

Türkiye ve Norveç’in

s›n›rlar›nda birçok askeri

operasyon gerçeklefltirdi¤ini

dile getiren Lindbäck,

savunma sanayisi güçlü

ülkelerle ifl birli¤i

olanaklar›n›n

yakalanmas›n›n önemine

de¤inirken ülkesinin

kabiliyetlerini öne ç›kartt›.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n

ard›ndan SSM’nin ve Türk

Savunma Sanayisi’nin genel

profiline iliflkin bir sunum

gerçeklefltiren SSM

Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire

Baflkan› Lütfi Varo¤lu,

Norveç ile yürütülebilecek

alçak ve orta irtifa hava

savunma füze sistemleri 

ile iletiflim ve sensör

teknolojileri konular›nda

yap›labilecek potansiyel 

ifl birliklerini de dile getirdi.

Daha sonra her iki ülkenin

savunma sanayisinde

faaliyet gösteren firma 

temsilcileri, firmalar›n›n

profillerini, kabiliyetlerini 

ve yürüttükleri projeleri

anlatan sunumlar 

gerçeklefltirdi. Türkiye’den

ASELSAN, Bar›fl Elektronik,

HAVELSAN, Koç Sistem,

MilSOFT ve MilSOFT ICT,

ROKETSAN, SAVRON‹K,

SDT, STM, TUSAfi ve

Yakupo¤lu firmalar›n›n 

temsilcileri söz al›rken

Norveç endüstrisini tan›tmak

üzere FSI, Kongsberg,

Simrad Optronics, CORENA,

ComPower ve ISPAS 

firmalar›n›n yetkilileri

sunumlar›n› gerçeklefltirdi.

Endüstri günü kapsam›nda

MilSOFT ICT ile Norveçli

CORENA firmas› aras›nda

imzalan ifl birli¤i anlaflmas›

da etkinli¤i taçland›rm›fl

oldu.

Türkiye ve Norveç
Savunma Sanayileri
Ankara’da Bulufltu ©
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Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi’nin önümüzdeki ay yap›lacak
olan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nde sonuçlanmas›

beklendi¤inden ad› son günlerde oldukça s›k telaffuz edilen ‹talyan
helikopter üreticisi AgustaWestland, Kas›m ay›nda arka arkaya iki
helikopterinin ilk uçuflunu gerçeklefltirdi. Bunlardan ilki 12 Kas›m’da ilk
uçuflunu yapan AW159 oldu. ‹ngiliz Kara Kuvvetleri ve ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›n›n çok rollü ve yeni nesil bir askeri helikopter ihtiyac› 
kapsam›nda gelifltirilen AW159, yapt›¤› bu uçuflla programda hem takvim
hem de bütçe olarak her fleyin yolunda gitti¤ini göstermifl oldu. ‹ngilizler
taraf›ndan Lynx Wildcat olarak da adland›r›lan ilk AW159, efsanevi Lynx
helikopterlerinin uzun y›llard›r görev yapt›¤› ‹ngiliz Kara Kuvvetlerine
2011 y›l›nda teslim edilecek. ‹ngiliz Ordusuna teslim edilecek ilk
helikopter, tam operasyonel kabiliyetlerine 2014 y›l›nda ulaflacakken
‹ngiliz Kraliyet Donanmas› ise ilk helikopterini 2015 y›l›nda tam 
kapasitede kullanmaya bafllayacak. Önümüzdeki y›l içerisinde
helikopterin tüm testlerinin yap›labilmesi için 2 adet AW159 daha 
üretilecek. ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›n›n verdi¤i siparifllere göre program
boyunca üretilecek toplam helikopter say›s› ise 62. ‹ngilizler aç›s›ndan
oldukça heyecan verici olan 12 Kas›m’›n bir gün sonras›nda ise
AgustaWestland’›n Vergiate tesislerinde bu kez de Türkiye’yi oldukça
yak›ndan ilgilendiren AW149 helikopterinin ilk uçuflu gerçekleflti.
Helikopterin sahip olaca¤› sistemlerin hepsini üzerinde bar›nd›racak 
olan ikinci prototipin önümüzdeki y›l içerisinde tamamlanaca¤›n› söyleyen
AgustaWestland yetkilileri, helikopterin ilk operasyonel kabiliyetine ise
2014 y›l›nda kavuflaca¤›n› belirtti. AW149 program›n›n oldu¤u kadar bu
helikopterin Türkiye’deki Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi için
farkl› bir versiyonunun gelifltirildi¤i TUHP149 program›n›n da yolunda
gitti¤inin bir göstergesi olan bu uçuflun, ihalenin sonuçlanmas›n›n 
beklendi¤i flu günlerde gerçekleflmesi ise ayr›ca dikkat çekti.

www.savunmahaber.com 

AgustaWestland Kas›m’da 
‹ki Helikopterini Birden Uçurdu
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KMW ‹lk Leopard 1A5’i
Brezilya’ya Teslim Etti
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Wedgetail Projesinde
Testler Sürüyor
Avustralya’n›n havadan erken uyar› ve kontrol 

(AEW&C) uça¤› ihtiyac› kapsam›nda Boeing taraf›ndan
yürütülen Wedgetail projesi, firman›n 9 Kas›m’da yapt›¤› 
bir aç›klamaya göre, Eylül ve Ekim aylar›nda yap›lan 
testlerden baflar›yla geçti. Boeing’in 737-700 ticari uça¤›
üzerine monte edilen ve BAE Systems ile Boeing taraf›ndan
ortak gelifltirilen karfl› tedbir atma sisteminin (CMDS) 
denendi¤i bu testler s›ras›nda uçak, kendisini tehdit eden
radar ya da ›s› güdümlü düflman füzelerini yan›ltmak
amac›yla kulland›¤› chaff ve flare mühimmatlar›n› ateflledi.
Yaklafl›k 19 farkl› uçuflun yap›ld›¤› testlerde ise 500’den 
fazla chaff ve flare at›ld›.
Bu geliflmelerin ard›ndan, Avustralya Savunma
Bakanl›¤›’ndan 26 Kas›m’da yap›lan aç›klamayla da 
ilk iki uça¤›n bafllang›ç teslimat›n›n yap›ld›¤› duyuruldu. 
‹lgili personelin uça¤› yak›ndan tan›malar› için gerekli
çal›flmalar›n yap›laca¤› bafllang›ç teslimat› tamamlanm›fl
olsa da Boeing, uçaklar›n test ve nihai kabul çal›flmalar›na
devam ediyor. Toplamda 6 adet AEW&C uça¤›n›n 
gelifltirilece¤i Wedgetail projesinde mürettebat e¤itimi, 
görev deste¤i ve sistem bak›m› gibi hizmetler de Boeing
taraf›ndan sa¤lanacak.

Alman Ordusu’nun envanterinden 2003 y›l›nda ç›kar›lan

ve Brezilya ile Alman Hükümeti aras›nda yap›lan

anlaflma sonucu Brezilya Ordusu’na sat›lan 220 adet

Leopard 1A5 ana muharebe tank›ndan

ilki, Krauss-Maffei-Weggman

(KMW) taraf›ndan

Brezilya’ya teslim edildi.

28 Ekim’de yap›lan

aç›klamaya göre 

tanklar›n tamam› 

2012 y›l›na kadar 

teslim edilecek.

Tanklar›n revizyondan

geçirilmesinden, 

modernizasyonundan 

ve Brezilya’n›n ihtiyaçlar›

kapsam›nda çeflitli 

alt sistemlerle donat›lmas›ndan

sorumlu olan KMW, Leopard 1A5’ler için e¤itim 

ekipmanlar›, simülatörler, sürücü e¤itim araçlar› ve 

yerel teknik destek de sa¤layacak. Alman Ordusu’ndaki

görevine 1965 y›l›nda bafllayan ve arazi flartlar›ndaki 

yüksek h›z›yla dikkat çeken Leopard 1 serisi tanklar,

bugüne kadar aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u

Belçika, ‹talya, fiili ve Yunanistan gibi ülkeler 

taraf›ndan da envantere al›nd›.
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Dünyan›n en önemli hafif
silah üreticilerinden

birisi olan Belçikal› 
FN Herstal, 17-20 Kas›m
tarihleri aras›nda Fransa’n›n
baflkenti Paris’te 
düzenlenen

MILIPOL 2009’a iki yenilikçi
ürünüyle damgas›n› vurdu.
Bombaatarlara yönelik 
olarak gelifltirilen hareketli
k›rm›z› noktal› niflangâh at›fl
kontrol ünitesi (FCU)
sayesinde piyade 
tüfeklerine monteli
bombaatarlar›n 
verimini artt›rmay›
amaçlayan 
FN Herstal, FCU ile
kullan›c›ya lazer
mesafe bulucu,
e¤imölçer ve hareketli
k›rm›z› noktal› niflangâh 
gibi özellikleri bir 
arada sunuyor. Fuarda
sunulan di¤er bir ürün 
olan Black Box (Kara Kutu)
ise üzerine tak›ld›¤› 

silah ile yap›lan tüm 
faaliyetleri ve çeflitli 
istatistikleri kay›t alt›na 
alacak. Yap›lan at›fllar› 
saptayan, birbirinden ay›rt
eden ve kaç at›fl yap›ld›¤›n›
sayan sistem, ateflleme

süresi ve ateflleme
s›kl›¤›n›n yan› s›ra silah›n
atefl almamas› gibi
durumlar› da 
belirleyerek silah›n
kullan›ma haz›r 
olabilirli¤ini ve
güvenirli¤ini en üst
düzeye ç›karmay› 
hedefliyor.

FN Herstal MILIPOL’e Yenilikçi Ürünleriyle Kat›ld›

‹talyan Eurofighterlar›
“Deste¤e” Doyacak

Eurofighter GmbH ile NETMA (NATO Eurofighter 
ve Tornado Yönetim Ajans›) aras›nda imzalanan ve 

de¤eri 600 milyon avronun üzerinde olan anlaflmaya göre
Eurofighter GmbH, ‹talyan Hava Kuvvetlerinde görev yapan
Eurofighter Typhoon savafl uçaklar›na 5 y›l boyunca 
entegre servisi deste¤i sa¤layacak. Aviyonik ekipmanlar›n
kullan›labilir durumda tutulmas›, genel olarak sistemlerin
tamiri, sarf malzemelerinin tedariki ve uça¤›n yer 
ekipmanlar›n›n bak›m›n› da kapsayan bu anlaflma sayesinde
‹talyan Hava Kuvvetleri, Eurofighter Typhoon’lar›n bak›m
maliyetlerini önemli ölçüde azaltm›fl olacak. Kullan›c›s›na
teslim edilen ve hâlihaz›rda kullan›mda olan uçaklar›n 
yan› s›ra flu ana kadar üretilen 200’üncü Eurofighter
Typhoon, 24 Kas›m’da Alman Hava Kuvvetlerine teslim 
edildi. Program›n önemli kilometre tafllar›ndan birisi olan 
bu teslimatla birlikte Alman Hava Kuvvetlerindeki
Eurofighter say›s› da 40’›n üzerine ç›km›fl oldu.

Daha çok füze gelifltirme

ya da teslimat 

haberleriyle ön planda olan

MBDA firmas›, bu kez de

imha edece¤i ‹ngiliz ve

Frans›z roketleriyle 

gündemde. Geçti¤imiz y›l

Norveç’in baflkenti Oslo’da

yap›lan anlaflmaya göre

‹ngiltere ve Fransa 

ordular›n›n envanterinde

yer alan çok namlulu 

roketatar mühimmat›n›n

bir k›sm›n› imha edecek

olan MBDA, anlaflma

tamamland›¤›nda ‹ngiliz

Ordusu’nun 27.000 ve

Frans›z Ordusu’nun da

22.000 adet topçu roketini

etkisiz hale getirmifl 

olacak. Maliyetleri 

minimum düzeyde tutarak

ve çevreye zarar vermeden

gerçeklefltirilecek olan bu

ifllemler s›ras›nda 

kullan›lacak olan özel

robotik sistemler

sayesinde istenmeyen

kazalar›n da önüne

geçilmifl olacak.

MBDA taraf›ndan

kurulacak olan özel

ocaklar kullan›larak

ise roketin içerisinde

yer alan yak›t ve 

patlay›c› maddeler,

yüksek s›cakl›kta

imha edilebilecek.

MBDA Bu Kez de
Roketleri ‹mha Edecek
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Müflterek Taarruz 
Uça¤› (JSF) program›

kapsam›nda Lockheed
Martin taraf›ndan üzerinde
iyilefltirme çal›flmalar›
yap›lm›fl ilk F-35A CTOL
(Konvansiyonel inifl ve
kalk›fl), 14 Kas›m’da 
ilk uçuflunu baflar›yla
gerçeklefltirdi. Firman›n
Forth Worth tesislerinden
havalanan AF-1 
kuyruk numaral› uçak, 
89 dakikal›k test uçuflu
s›ras›nda, yaklafl›k 6100 m
irtifa ve 0,6 Mach h›za ulaflt›.
Projede düflük yo¤unluklu
bafllang›ç üretim safhas›
kapsam›nda 31 adet F-35’in
montaj çal›flmalar›n›n
devam etti¤i üretim
hatt›ndan ç›kan ve AA-1
uça¤›n›n test program›
esnas›nda kazan›lan 
deneyimler ›fl›¤›nda yap›lan 
de¤ifliklikleri üzerinde

bar›nd›ran AF-1, hâlihaz›rda
testlerine devam edilen iki
F-35B ile birlikte deneme
uçufllar›na devam edecek.
Bu baflar›l› test uçuflunun
yan› s›ra üretimini 
gerçeklefltirdi¤i ilk 
F-35B STOVL (K›sa 
mesafeden kalk›fl 
ve dikey inifl) test uçufllar›n›
yapmak üzere Amerikan
Donanmas›n›n Patuxent

River Hava Üssü’ne 
gönderen Lockheed Martin,
böylece Kas›m ay›nda 
JSF program›na dair iki
önemli ilke birden imza
atm›fl oldu. Patuxent
River’da havada as›l› kalma
ve dikey inifl testleri 
gerçeklefltirilecek olan 
BF-1 kuyruk numaral› bu 
F-35B, ayn› zamanda
Otonom Lojistik Bilgi

Sistemi (ALIS) ile
donat›larak bu sisteme
sahip ilk F-35 unvan›n› da
kazanacak. Uçakla ilgili
problem yaratabilecek
tüm durumlar› ve uça¤›n 
o anki durumunu 
görüntüleyecek olan 
ALIS sistemiyle donat›lacak
BF-1, test uçufllar›na 
2010 y›l› boyunca devam
edecek.

JSF Program› 2010’a Yo¤un Giriyor
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Giderek daha da asi-
metrik bir yap›ya kavu-
flan tehditler, bu teh-

ditlere karfl› al›nacak güven-
lik önlemlerinde ve dolay›s›y-
la ülkelerin güvenlik politika-
lar›nda de¤iflimi de berabe-
rinde getirdi. Özellikle So¤uk
Savafl’›n sona ermesini izle-
yen süreçte, donanmalar›n
operasyon alan›n›n aç›k de-
nizlerden, kahverengi sular
olarak da bildi¤imiz k›y› sula-
r›na kaymas›, yeni doktrinler
gelifltirilmesini de zorunlu
hale getirdi. Envanterde bu-
lunan deniz platformlar›n›n
bu doktrinlere uyum
sa¤layamamas› da
deniz kuvvetlerin-
de görev yapan plat-
formlarla ilgili köklü de-
¤iflikliklere sebep oldu ve
olmaya da devam ediyor.

Eski Köylere 
Yeni Adetler Gerek
Ekim 2000’de DDG-67 borda
numaral› USS Cole muhribi-
nin Yemen’in Aden liman›nda
terörist bir sald›r›n›n kurban›
olmas›, aç›k denizlerde nere-
deyse yenilmez kabul edilen
bu platformlar›n k›y› sular›n-
da ne kadar savunmas›z ol-
du¤unu ortaya koymas› aç›-
s›ndan çarp›c› bir örnek ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor. Konu-
yu, yine asimetrik tehditler
aras›nda yer alan ve medya-
n›n da etkisiyle son dönemde
gündemin üst s›ralar›na tafl›-

nan ve bu makalenin ko-
nusu olan korsan sald›r›-

lar› aç›s›ndan ele ald›¤›m›z-
da, aç›k denizlerin hakimi

say›lan bu platformlar›n
k›y› sular›ndaki acizli¤i

Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2009 www.milscint.com

ASELSAN ve Yonca-Onuk 
Son Sözü Söyledi:

“K›y› Sular›nda 
Asayifl Berkemal”

Savunma sektörümüzde örnek 

gösterilecek ifl birliklerinin alt›na 

imza atan ASELSAN ve Yonca-Onuk

Tersanesi, son y›llarda artan terörist

sald›rlar ve korsanl›k faaliyetleri gibi

asimetrik tehditlerle bafl› dertte olan

dünyan›n karfl›s›na, Anadolu’nun

efsanevi çoban köpe¤i Kangal’dan 

esinlenerek gelifltirilen yeni 

çözümleriyle ç›kt›.
Dr. Ekber ‹.N. ONUK* / onuk.e@yonca-onuk.com
*Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›, Yonca-Onuk A.O.

Y. Suat BENGÜR** / bengur@aselsan.com.tr
**Deniz Sistemleri Program Direktörü, ASELSAN
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daha aç›k bir flekilde görülü-
yor. Somali’de yaflananlara
yak›ndan bak›ld›¤›nda; muh-
ripleri bir kenara b›raksak
bile f›rkateynler ya da kor-
vetler gibi daha küçük kon-
vansiyonel deniz platformlar›
ya da bu platformlardan tefl-
kil edilmifl görev kuvvetleriy-
le korsanl›k faaliyetleriyle
mücadelede istenen seviye-
de bir baflar›n›n elde edildi¤i-
ni söyleyemeyiz.
Art›k özel tehditlere karfl›
özel çözümlerin gelifltirilme-
sini zorunlu k›lan ve özellikle
k›y› sular›nda yaflanan bu de-
¤iflim, donanmalar›n yan› s›-
ra sahil güvenlik teflkilatlar›
gibi k›y› emniyetinden so-
rumlu unsurlar›n da bu teh-
ditlere odaklanmas›n› gerek-
li k›lm›fl durumda.
Yukar›da ana hatlar›yla ta-
n›mlad›¤›m›z problemlerin

çözümü ise ONUK MRTP gi-
bi; a¤ merkezli harekât yete-
ne¤i kazand›r›lm›fl, atefl gücü
artt›r›lm›fl, göreceli olarak
küçük, manevra kabiliyeti
çok yüksek ve yüksek süratli
platformlardan geçiyor.

Korsanlar Yeniden
Sahnede
Bir dönem sadece beyaz
perdede karfl›m›za ç›kan
korsanlar yine sahnede…
Ancak bu kez sahne gerçek
hayat ve kurbanlar gerçek
insanlar. 90’l› y›llarla birlikte
ilk olarak Malezya’n›n Ma-
lacca Bo¤az›’nda görülmeye
bafllayan korsan sald›r›lar›
giderek artmaya bafllad›. So-
mali’de yaflananlarla birlikte
iyice t›rmanan faaliyetler,
bugün korsanl›¤›, ülkelerin
kendi sorunu olmaktan ç›-

kartm›fl ve Birleflmifl Millet-
ler’in gündemine tafl›m›fl du-
rumda. Neredeyse her hafta
karfl›laflt›¤›m›z yeni bir ticari
geminin daha fidye almak
amac›yla korsanlar taraf›n-
dan ele geçirildi¤i yolundaki
haberler ise önlem olarak
dünyan›n önde gelen donan-
malar›n›n aç›k denizlere
hükmeden platformlar›yla
bahsi geçen bölgelerde dev-
riye gezmelerini korsanlar›n
pek umursamad›¤›na iflaret
ediyor.
Bu sald›r›larda küçük ve sü-
ratli botlarla hedef gemiye
hücum eden korsanlar›n fa-
vori silahlar› ise çeflitli tipte
piyade tüfekleri, 12,7 mm’ye
kadar makinal› tüfekler,
bombaatarlar, roketatarlar
ve hatta omuzdan at›labilen
füzeler gibi yüksek atefl gü-

cü sunan elde tafl›nabilir si-
lahlardan olufluyor. Her ne
kadar hafif s›n›fta yer alsa-
lar da bu silahlar, ticari ge-
milerde bahsi geçen sald›r›-
lara karfl› koyacak silahlar
ve bu silahlar› kullanacak
deneyimli ve uzman perso-
nel olmamas›; tafl›nan yü-
kün tek bir at›flta bile çok
büyük zarar görebilecek ni-
telikte olmas› ve sivil perso-
nel için hayati risk yaratma-
s› nedeniyle, dev gemilerin
birkaç kifli taraf›ndan kolay-
l›kla ele geçirilmesini ola-
nakl› k›l›yor.
Gemi kaç›rman›n bu kadar
kolay olmas› ve sonunda yüz-
binlerce hatta milyonlarca
dolarl›k fidyeler al›nmas›,
baflkalar›n› da korsanl›k yap-
ma yolunda cesaretlendiri-
yor ve ayn› yöntemleri kulla-
nan çok say›da çetenin orta-
ya ç›kmas›na yol aç›yor.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2009

Ekim 2000’de Aden Liman›’nda terörist bir
sald›r›n›n kurban› olan USS Cole muhribi

Denizlerin Kangal’› olmaya aday 
ONUK MRTP22 FAC, Türk Deniz

Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n 
Sualt› Taarruz Timleri’nin harekât 

imkân ve kabiliyetini art›rmak 
amac›yla bafllatt›¤› SAT Botu projesinde

ipi gö¤üsleyen ONUK MRTP22/U 
platformu üzerinden gelifltirildi.
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Her Horoz Kendi
Çöplü¤ünde Öter
Yukar›daki say›lan nitelikle-
rinden ötürü korsanlar için
ideal bir hedef olan ticari ge-
milerin korunmas› ve kor-
sanl›kla mücadele amac›yla
Birleflmifl Milletler taraf›n-
dan oluflturulan görev kuv-
vetlerine bakt›¤›m›zda; aç›k
denizlerde uzun süre görev
yapmak için tasarlanm›fl ha-
fif f›rkateynler ve korvetler-
den olufltu¤unu görüyoruz.
Ancak daha önce belirtti¤i-
miz üzere bu platformlarla
elde edilen baflar›, asimetrik
bir tehdit olan korsanl›kla
mücadelede beklenen so-
nuçtan oldukça uzak. Her ne
kadar savaflma kabiliyetleri
yüksek olsa da, bu muharip
platformlarla ticaret yollar›
üzerindeki her bir kargo ge-
misine veya konvoya refakat
ederek problemlerin üste-
sinden gelmeye çal›flmak ve-
rimsiz ve bir o kadar da pa-
hal› bir yöntem. Ayr›ca, so-
runlu bölgelerden geçen tüm
gemilere refakat edecek ka-
dar çok f›rkateyn ve korvet
olmad›¤› gibi, günümüzde

kullan›mda olan bu tip plat-
formlar k›y› bölgelerindeki
korsanl›k eylemlerine zama-
n›nda müdahale edebilecek
kadar da süratli de¤il.
Yukar›da aç›kland›¤› üzere,
günümüz donanmalar›n›n
karfl› koymaya haz›r oldukla-
r› aç›k denizlere dönük kon-
vansiyonel tehditlerin d›fl›nda
kalan ve asimetrik bir tehdit
olan korsanl›kla mücadele
için, bilinenlerin d›fl›nda özel
çözümler gelifltirilmesi ge-
rekli görünüyor.
Bu gerçe¤i muhtemel rakip-
lerinden çok daha önce fark
eden ASELSAN ve Yonca-
Onuk Tersanesi, Kaan s›n›f›
ONUK MRTP’lerin STAMP ve
STOP gibi stabilize silah sis-
temleri ile teçhiz edilmeleri
sürecinde ortaya koyduklar›
baflar›lara, korsanl›¤a karfl›
mücadele için özel olarak
gelifltirdikleri çözümle yeni-
lerini eklemeye haz›rlan›yor.

Tarihten Ders Al›nd›
Harp tarihine ilgi duyan oku-
yucular›m›z›n hat›rlayaca¤›
üzere, ‹kinci Dünya Savafl› s›-
ras›nda Atlantik Okyanu-
su’nu geçmesi gereken ticari
gemilerden oluflan konvoyla-
r›n, bir dönem Müttefikler
için büyük problemler yara-
tan Alman denizalt› tehdidin-
den korunmas› amac›yla, de-
nizalt›lara karfl› koyabilecek
flekilde gelifltirilmifl savafl
gemilerinin refakatinde yol-
culuk etmesi yoluna gidil-
miflti. Aç›k denizlerde hare-
kât icra edecek flekilde ta-
sarlanan savafl gemilerinin
adeta bekçi köpekleri gibi
kullan›ld›¤› operasyonlarda,
gelifltirilen yöntemler saye-
sinde Alman denizalt›lar›na
karfl› büyük baflar›lar elde
edilmiflti.
ASELSAN ve Yonca-Onuk
Tersanesi’nin, ‹kinci Dünya
Savafl›’ndaki bu baflar›l› yak-

lafl›mdan da esinlenerek ge-
lifltirdikleri; maliyet etkinli-
¤in ve cayd›r›c›l›¤›n öne ç›kt›-
¤› çözüm kapsam›nda, ticari
gemilere refakat edecek sa-
vafl gemilerinin yerini, Kaan
s›n›f› ONUK MRTP’ler al›yor.
MSI Dergisi’nin 41’inci say›-
s›nda ana hatlar›yla sizlerle
paylaflt›¤›m›z ve halen gelifl-
tirilmekte olan harekât kon-
septinde; korsanl›k tehdidi-
nin hüküm sürdü¤ü tehlikeli
k›y› sular›ndan geçen ticari
gemilere refakat etmek üze-
re, Yonca-Onuk Tersanesi ta-
raf›ndan infla edilecek Kaan
s›n›f› ONUK MRTP22 FAC ani
müdahale botlar›n›n kulla-
n›lmas› öngörülüyor. Haliha-
z›rda devam eden konsept
gelifltirme çal›flmalar› kap-
sam›nda Anadolu’nun efsa-
nevi çoban köpe¤inden esin-
lenerek Kangal (Anatolian
Shepherd) olarak adland›r›l-
mas› düflünülen bu botlara;
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen; izleme / gözetleme,
haberleflme, silah ve savafl
sistemleri entegre edilecek.

Kangal: ONUK
MRTP22 FAC
Denizlerin Kangal’› olmaya
aday ONUK MRTP22 FAC,
Türk Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›’n›n Sualt› Taarruz
Timleri’nin harekât imkân ve
kabiliyetini art›rmak amac›y-
la bafllatt›¤› SAT Botu proje-
sinde ipi gö¤üsleyen ONUK
MRTP22/U platformu üzerin-
den gelifltirildi. Havuz testle-
rinde 85 knot (yaklafl›k 150
km) süratlerde denenen su
alt› formu sayesinde çok yük-
sek süratli ve çok iyi denizci-
lik kabiliyetleri olmas› bekle-
nen ONUK MRTP22 FAC, 60
knot’›n üzerinde sürat yapa-
bilecek. Sevk sistemi olarak
Twin Disc’in ASD15’i ve Rolla
pervanelerle teçhiz edilecek
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Küçük ve h›zl› teknelerle ticari gemilere sald›ran korsanlar ve 
kulland›klar› baz› silahlar

Yonca-Onuk tersanesi taraf›ndan 
gelifltirilen SAT Botu temelli Kangal, 

dev savafl gemilerinden 
daha etkili olacak.
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platform, tahrik sistemi ola-
rak da her biri 2400 BG’lik iki
adet dizel ana makinayla do-
nat›lacak. Toplam boyu 24 m
olan teknenin tam yüklü dep-
lasman› ise 50 ton.
Bafl topu olarak ASELSAN’›n
25/30 mm STOP’u ile teçhiz
edilecek teknenin köprüsü-
nün gerisinde ise yine
ASELSAN’›n 12,7 mm’-
lik STAMP’› buluna-
cak. Cayd›r›c›l›¤›n
artt›r›lmas› amac›yla
ayr›ca teknenin k›ç›na
yerlefltirilecek, yine
ASELSAN tasar›m›
EAGLE FIRE lançerin-
den atefllenecek 
ROKETSAN’›n UMTAS’›,
Hellfire II ya da ayn› ka-
biliyete sahip güdümlü
füzeler de ONUK
MRTP22 FAC’ye hedefe
hassas taarruz kabiliyeti
ve üstün bir atefl gücü ka-
zand›racak. Kangal’›n silah
donan›m› aras›nda, tüm bun-
lara ek olarak üstyap›n›n ge-
risine yerlefltirilecek manuel
12,7 mm’lik makineli tüfekler
ve 40 mm’lik bombaatarlar da
bulunuyor.

Çeflitli Alternatifler
Mevcut
Kahverengi sularda, sürüsü-
nü y›rt›c›lar›n sald›r›lar›ndan
koruyan Kangal misali ticari
gemi ya da konvoylara refa-
kat edecek olan ONUK
MRTP22 FAC’lere ek olarak,
operasyon kontrol merkezi
olarak görev yapacak ve Kan-
gal’lar› hedefe yönlendirecek
“Gözetleyici” (Watchdog)’lar-
la da konsept tamamlan›yor.
Sensörler, haberleflme ve
komuta kontrol sistemlerine
ev sahipli¤i yapacak Gözetle-
yici platform, herhangi bir
tehdit alg›lanmas› durumun-
da Kangal’lar›n sürpriz bir ta-
arruz gerçeklefltirebilmesi
için gerekli teknolojik avan-
tajlar› son derece basit ve
maliyet etkin bir flekilde sa¤-
lamas›yla dikkat çekiyor.
Kangal olarak ONUK
MRTP’ler seçilmifl olsa da
gözetleme, haberleflme ve

komuta kontrol sis-
temleriyle teçhiz edil-
mifl ve böylesi bir harekâ-
t›n beyni görevini üstlenecek
ve dolay›s›yla da harekât
merkezi ve yak›t ikmal arac›
olarak görev yapacak Gözet-
leyici platform için çeflitli al-
ternatifler üzerinde durulu-
yor. Harekât için gerekli sen-
sörleri ve di¤er faydal› yüke
ev sahipli¤i yapacak Gözetle-
yici’nin baflka bir platform ol-
mas›, Kangal’lara ilave görev
yükü getirmedi¤inden, sade-
ce sürüyü korumak olan esas
görevlerine odaklanmalar›n›
da mümkün k›l›yor.
Her halükarda ASELSAN’›n
modüler entegre savafl siste-
mi AMICOS (ASELSAN Modu-
lar Integrated Combat
System) ile donat›lmas› ön-
görülen Gözetleyici platform
için düflünülen ilk yöntemde;
s›radan bir konteynere AMI-
COS bileflenleri entegre edi-
lecek ve bu konteyner refakat
edilecek gemilerden uygun
olan›na yüklenerek var›fl

noktas›na kadar bahsi geçen
gemi gözetleyici görevini üst-
lenecek. Gidilecek yere var›l-
d›¤›nda, konteyner dönüfl ro-
tas›ndaki bir baflka uygun ge-
miye nakledilerek görevin
süreklili¤i sa¤lanacak.
Böylesi bir kullan›mda kendi-
sini tafl›yacak gemiden ba-
¤›ms›z olarak harekât icra
edebilir yap›da olabilmesi
için, konteynerin kendi güç
kaynaklar›na sahip olmas› da
düflünülüyor. Gözetleyici ope-
rasyon merkezi olarak tan›m-
lanan konteynerdeki tüm sis-
temlerin idare edilebilmesi
için 2 personel yeterli olacak.
Konteyneri tafl›yabilecek uy-
gun bir geminin olmamas›
durumunda göz önünde bu-
lundurulacak ikinci alterna-

tifte ise AMICOS, aç›k
denizde seyir kabiliyetine sa-
hip, 20 knot civar› sürat yapa-
bilecek 50-60 m’lik bir bal›kç›
teknesi veya küçük nakliye
gemisi benzeri bir platforma
entegre edilecek ve bu plat-
form C4I komuta merkezi,
dolay›s›yla ana gemi ve Gö-
zetleyici görevini üstlenecek.
Böyle bir geminin, Kangal’la-
r›n aç›k denizde uzun süre
görev yapabilmeleri için ge-
rekli yak›t vb. ihtiyaçlar› için
de bir tafl›y›c› platform rolü
üstlenmesi ve gerekli görü-
lürse silahland›r›lmas› gibi
alternatifler de düflünülüyor.
Gözetleyici görevi görecek
platformun yan› s›ra Kan-
gal’lar da kendilerine a¤
merkezli harekât yetene¤i
kazand›racak gerekli 
AMICOS bileflenlerini tafl›-
yacaklar.
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Her halükarda ASELSAN’›n modüler
entegre savafl sistemi AMICOS ile

donat›lmas› öngörülen “Gözetleyici”
platform için düflünülen ilk yöntemde;

s›radan bir konteynere AMICOS
bileflenlerinin entegre edilmesi ve bu

konteynerin refakat edilecek gemilerden
uygun olan›na yüklenerek var›fl

noktas›na kadar bahsi geçen geminin
Gözetleyici görevini üstlenmesi

düflünülüyor.
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Harekât›n Beyni:
AMICOS
Modüler bir savafl sistemi
olan AMICOS, özellikle küçük
ve orta büyüklükteki su üstü
platformlar›n silah ve sensör
(alg›lay›c›) sistemlerini kon-
trol etmek için ASELSAN ta-
raf›ndan gelifltirildi. Modü-
lerli¤i sayesinde, ihtiyaç ve
görev gereksinimine göre
karakol botlar› ve ani müda-
hale botlar› gibi küçük plat-
formlardan korvetler ve f›r-
kateynler gibi orta büyüklük-
teki platformlara kadar ko-
layca uyarlanabilen sistem,
kullan›ld›¤› platforma a¤
merkezli harekât yetene¤i de
kazand›r›yor.
AMICOS donan›ml› platform-
lar›n muhtemel görev tan›m-
lar› aras›nda;
� Bar›fl flartlar›nda yasa d›fl›

göç, terörist faaliyetler 
ve kaçakç›l›¤a karfl› k›y› 
sular›nda devriye 
gezmek,

� Kriz flartlar›nda sahil 
fleridini kontrol alt›nda
tutmak,

� Savafl durumunda ise
düflman›n yüksek de¤erli
hedeflerine taarruz 
etmek say›labilir.

AMICOS’un temel bileflen-
leri; gözetleme amaçl› 
ASELSAN ürünü elektro op-
tik sistemler, radarlar ve di-
¤er sensörlerden olufluyor.
Silah sistemi olarak ise yine
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen stabilize silah sistemle-
rinin yan› s›ra farkl› tipte si-
lah sistemleri AMICOS’a en-
tegre edilebiliyor. Di¤er AMI-
COS alt sistemleri ise flöyle;
� Sensör-Silah Kontrol 

Sistemi / SeWaC 
(Sensor-Weapon Control
System)

� Veri Kontrol Sistemi /
DCS (Data Control
System)

� Entegre Muhabere 
Sistemi / COMMSU 
(Communication Suite)

Müflteri ve platform isterleri-
ne göre farkl› tipte silah ve
sensörlere uyarlanabilir ya-
p›da bir mimariye sahip olan

AMICOS’un bu konsept için
öngörülen muhtemel kabili-
yetleri ise flöyle olacak:
� Sensörlerin ve silahlar›n

kontrolü,
� Sensörlerin ve silahlar›n

etkin kullan›m› ve 
koordinasyonu,

� Entegre muhabere,
� Taktik resim 

oluflturulmas›,
� ‹z yönetimi (Hedef tespit,

takip, teflhis),
� Görev angajman›,
AMICOS’un modüler bir yap›-
da olmas›, muhtemel tehdi-
din boyutu ve korunmas› ge-
reken platform say›s›na gö-
re, operasyonda görev yapa-
cak Kangal Gözetleyici ikilisi-
nin konfigürasyonunda ge-
rekli düzenlemelerin yap›l-
mas›n› da kolaylaflt›r›yor.
Örnek bir harekât senaryosu
kapsam›nda; Gözetleyici’nin
harekât merkezinde AMI-
COS sensörleri sayesinde
oluflturulan taktik resim, il-
gili AMICOS bileflenleri ile
donat›lm›fl ve a¤ merkezli
harekât kabiliyeti kazand›-
r›lm›fl Kangal’lar›n muhte-
mel tehditlere karfl› çok ön-
ceden tedbir almalar› sa¤la-
mak ad›na önem kazan›yor.
Gözetleyici’nin harekât mer-
kezinde görev yapacak ko-
mutan taraf›ndan taktik re-

sim üzerinden sürekli takip
edilen muhtemel tehditlere
ve olas› hedeflere ait bilgile-
ri alan Kangal’lar›n yüksek
sürati, ilgili bölgeye en k›sa
sürede müdahale edebilme-
lerinin anahtar unsurunu
teflkil ediyor. Olas› hedef
gerçekten bir korsan eyle-
me haz›rlan›yor ise Kan-
gal’lar›n üstün atefl gücü
karfl›s›nda, teslim olmak ya
da flanslar› yaver giderse
kaçmak d›fl›nda bir seçe-
nekleri kalm›yor.
Bu noktada, Gözetleyici ve
Kangal’lar›n sürekli taktik re-
sim üzerinden iletiflim halin-
de olmas›, sesli iletiflim ihti-
yac›n› da en aza indiriyor. Bu
sayede, öncelikle hedeflere
karfl› ani ve dolay›s›yla sürpriz
müdahale flans› elde edildi¤i
gibi, dost unsurlar aras›ndaki
iletiflimin güvenli¤i de en üst
düzeye ç›kart›l›yor.

Konsept 
Geliflime Aç›k
Dünyan›n önde gelen savun-
ma sanayisi firmalar›n›n da
benzer çözümler üzerinde
çal›flmalar bafllatmalar›,
ASELSAN ve Yonca-Onuk
Tersanesi ikilisinin do¤ru
yolda oldu¤una iflaret ediyor.
Ancak hâlihaz›rda denen-
mekte olan çözümlerle k›-

yasland›¤›nda, Kangal-Gö-
zetleyici ikilisinin birlikte kul-
lan›m›na dayal› konsept, sa-
dece ticari platformlar›n de-
¤il, korsanl›¤›n yan› s›ra terö-
rist sald›r›lara karfl› da aç›k
olan di¤er unsurlar›n korun-
mas›nda son derece etkili ve
maliyet etkin bir çözüm ola-
rak dikkat çekiyor.
Mevcut sahil gözetleme sis-
temleri ile taktik resim pay-
lafl›m›n›n da sa¤lanmas›yla,
bu yaklafl›m›n, k›y› sular›n›n
emniyeti aç›s›ndan baflta
korsanl›k tehdidiyle karfl›
karfl›ya kalan ülkelerin sahil
güvenlik teflkilatlar› ve özel
güvenlik flirketleri olmak
üzere, uluslararas› alanda
birçok kullan›c›n›n dikkatini
çekmesi bekleniyor. Böylesi
bir uygulamada ise Kan-
gal’lar sahil fleridinde görev
yaparken Gözetleyici’nin ka-
rada konuflland›r›lmas› da
mümkün.
Bu konsept, gelecekte ortaya
ç›kmas› muhtemel yeni du-
rumlara uyarlanabildi¤i gibi,
sensörlerde yap›lacak ge-
rekli düzenlemeler ve kabili-
yet artt›r›m›yla birlikte, sade-
ce k›y› sular›ndaki de¤il aç›k
denizlerdeki asimetrik teh-
ditlerle mücadele için de bir
alternatif olarak dikkate al›-
nabilecek gibi görünüyor.
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ONUK MRTP22 FAC (Kangal)’a hedefe hassas taarruz
kabiliyeti ve üstün bir atefl gücü kazand›racak 
ASELSAN tasar›m› EAGLE FIRE lançeri, ROKETSAN’›n
UMTAS’›, Hellfire II ya da ayn› kabiliyete sahip 
güdümlü füzeleri ateflleyebilecek.
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Savunma sanayisi proje-
lerinde ana yükleniciler
ile Küçük ve Orta Boy

‹flletmeler (KOB‹) aras›ndaki
ifl birli¤inin gelifltirilmesi,
son dönemde gerek SSM’nin,
gerek Savunma Sanayii ‹ma-
latç›lar Derne¤i (SASAD)’›n
düzenledi¤i tüm etkinlikler-
de özellikle üzerinde durulan
bir konu. TSKGV de, organize
etti¤i Vak›f Ba¤l› Ortakl›klar›-
Alt Yüklenici ‹fl Birli¤i Çal›fl-
tay› ile Türk Savunma Sana-
yisi’ni bir araya getirerek

bahsi geçen ifl birli¤inin ge-
lifltirilmesinde karfl›lafl›lan
problemlerin ve çözüm yol-
lar›n›n masaya yat›r›lmas›na
vesile oldu.
Aç›l›fl konuflmas›n› yapmak
üzere kürsüye ç›kan TSKGV
Genel Müdürü Korg. (E) En-
gin Alan, silahl› güç bulun-
durma s›ralamas›nda dünya-
da 8’inci, NATO ülkeleri ara-
s›nda ise 2’nci s›rada yer alan
TSK’n›n cayd›r›c›l›¤›n›n de-
vam etmesi ve bölge istikra-
r›na katk› sa¤lanmas›na kat-

k›da bulunacak güçlü bir sa-
vunma sanayisi alt yap›s›n›n
oluflturulmas›nda, sektörde
bulunan tüm kurulufllara çok
büyük görevler düfltü¤ünü
belirterek sözlerine bafllad›.
Korg. (E) Alan, bu kapsamda
ihtiyaç duyulan alanlarda ye-
terli imkân ve kabiliyete sahip
alt yüklenicilerin sektöre ka-
t›l›m›n›n sa¤lanmas› ve yat›-
r›m planlar› ile stratejik plan-
lamalar kapsam›nda, özellik-
le ana yüklenici konumunda
bulunan flirketler taraf›ndan
daha etkin alt yüklenici seçi-
mi ve kullan›m›n›n büyük

önem arz etti¤ini vurgulad›.
Çal›fltay›n düzenlenme ne-
denini; tedarik makam›, Va-
k›f Ba¤l› Ortakl›klar› ve alt
yükleniciler aras›ndaki ileti-
flimi gelifltirmek suretiyle ifl
birli¤inin daha verimli bir
hale getirilmesi, böylelikle
TSK’n›n gereksinimlerine
yüksek teknolojili ürün ve
sistemler ile en h›zl› ve ma-
liyet etkin bir flekilde cevap
verilebilmesi aray›fl› oldu¤u-
nu belirten Korg. (E) Alan,
TSKGV flirketlerinin bu kap-
samda alt yüklenicilere des-
tek oldu¤unu, hatta 2007 ve

ÖZEL HABER
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TSKGV ‹fl Birli¤i Dedi
Milli harp sanayimizin gelifltirilmesi, yeni harp sanayi dallar›n›n kurulmas›, 

harp silah, araç ve gereçlerinin sat›n al›nmas› suretiyle Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’n›n savafl gücünün art›r›lmas›na katk›da bulunmak üzere milletimizin maddi

manevi deste¤ini sa¤lamak amac›yla 1987 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Türk

Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV), 11 Kas›m 2009 tarihinde vak›f ba¤l›

ortakl›klar› ile alt yüklenici firmalar› bir araya getirdi. Gelecekte ihtiyaç duyulacak

teknolojik alt yap›n›n tesisi ve uzun vadede TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir

Türk Savunma Sanayisi oluflturulmas›na katk›da bulunmak üzere Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) Konferans Salonu’nda ilki gerçeklefltirilen Vak›f Ba¤l›

Ortakl›klar›-Alt Yüklenici ‹fl Birli¤i Çal›fltay› genifl bir kat›l›mla icra edildi.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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2008 y›llar›nda ba¤l› ortakl›k-
lar taraf›ndan alt yüklenici
flirketlere toplam 839 milyon
TL tutar›nda ifl aktar›ld›¤›n›
aç›klad›.
6’s› ba¤l› ortakl›k, 8 ifltirak,
4’ü ise dolayl› ba¤l› ortakl›k
olmak üzere do¤rudan ve do-
layl› pay sahibi oldu¤u 18 flir-
ketin sermayedar› konu-
munda olan TSKGV’nin 2009-
2013 Stratejik Plan› kapsa-
m›nda da yan sanayi ile çal›-
fl›lmas› anlay›fl›n› artan ölçü-
de vurgulad›klar›n› dile geti-
ren Korg. (E) Alan, bu ba¤-
lamda savunma sanayisinde
KOB‹’lerin esnek, dinamik ve
yenilikçi olma özelliklerinden
yararlan›lmas› için Vak›f
Ba¤l› Ortakl›klar› taraf›ndan,
etkin bir alt yüklenici seçim
ve yönetim sistemi oluflturul-

du¤unu belirtti. Böylece ifl
birli¤ine yönelik Vak›f Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n iç organizas-
yonlar›n›n da kurguland›¤›n›
sözlerine ekleyen Korg. (E)
Alan, bahsi geçen stratejik
hedeflere ulaflmak üzere alt
yüklenici konumundaki flir-
ketlerin de:
1) ‹lgili teknoloji alanlar›nda

kendilerini do¤ru 
konumlamak suretiyle
Vak›f Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n
kalifiye edilmifl alt 
yüklenicisi olmay› 
hedeflemelerinin,

2) Tasar›m ve üretim 
altyap›lar›n› ihtiyaçlara
cevap verebilecek flekilde
planlamalar›n›n,

3) Verimlili¤e odaklanarak
daha rekabetçi 
olmalar›n›n ve 

4) Ana yüklenici firmalarla
iletiflim ve etkileflimlerini
sürekli gelifltirmeyi 
hedeflemelerinin do¤ru
bir hareket tarz› olaca¤›n›
vurgulad›.

Korg. (E) Alan: 
“Geliflmelerin 
Takipçisi Olaca¤›z”
Vak›f Ba¤l› Ortakl›klar›’yla alt
yüklenici konumundaki flir-
ketler aras›nda her seviyede
ve gerekti¤inde yüz yüze ile-
tiflimin güçlendirilmesi sure-
tiyle, mevcut sorunlar›n gi-
derilmesi ve sinerji yarat›l-
mas› sürecinin etkinlefltiril-
mesinin yak›n takipçisi ola-
caklar›n› bildiren Korg. (E)
Alan, yurt içinde oldu¤u ka-
dar yurt d›fl› pazarlarda da alt
yüklenici flirketler ile strate-
jik ifl birli¤i içerisinde hare-

ket edilmesinin planland›¤›n›
belirtti.
Korg. (E) Engin Alan, konufl-
mas›n›n sonunda Vak›f Ba¤l›
Ortakl›klar› ile alt yüklenici-
ler aras›nda ifl birli¤inin ge-
lifltirilmesi ve malzeme üre-
timi baflta olmak üzere tek-
noloji yat›r›m› gerektiren ko-
nularda SSM’nin katk›lar›n›n
büyük oldu¤unu ve TSKGV ile
SSM aras›nda tam bir görüfl
birli¤i oldu¤unu belirterek
kürsüyü Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’a b›-
rakt›.

Bayar: “Sektör 
Derinlik Kazanmal›”
Çal›fltay›n ev sahipli¤ini ya-
pan Savuma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, konuflma-
s›na,  kat›l›mc›lara 13 Kas›m
2006 tarihinde düzenlenen
“Savunma Sanayisinde 
KOB‹’lerin Rolü” adl› konfe-
rans› hat›rlatarak bafllad›.
Aradan geçen 3 y›l içerisinde
gelinen aflamalar›n tespiti ve
bundan sonra bu konudaki
çal›flmalara nas›l yön verile-
ce¤i aç›s›ndan bu çal›fltay›n
önemli oldu¤unu de¤erlen-
diren Bayar, bugün art›k
kendi tasar›mlar›m›z ve mü-
hendislili¤imiz ile TSK’n›n
ihtiyaçlar›n› yurt içi gelifltir-
meyle karfl›lad›¤›m›z›, bunun

da savunma sektörüne bir
derinlik kazanma ihtiyac› do-
¤urdu¤unu belirtti. Baflta
Vak›f Ba¤l› Ortakl›klar› ol-
mak üzere sistem entegra-
törü büyük savunma firma-
lar›n›n kamuya karfl› ana
yüklenicilik görevini üstlene-
cek flirketler oldu¤unu ve bu
flirketlerden beklentilerini
müflteri ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak sistem tasar›mlar›
oluflturmak ve kritik tekno-
loji alanlar›nda yeteneklerini
gelifltirmek olarak s›ralayan
Bayar; KOB‹’lerin ise ana
yüklenicilerin yönlendirmesi
paralelinde kendi uzmanl›k-
lar›yla projelere katk› sa¤la-
yacaklar›n› belirtti. Ana yük-
leniciler ile KOB‹’ler ve yan
sanayi aras›nda etkin bir ifl
birli¤i kurulmas›ndaki
amaçlar›n›; “Ana yüklenici
flirketlerimizin sa¤l›ks›z bir
kapasite art›r›m› yerine, kri-
tik teknolojileri ve sistem
entegrasyonuna odaklana-
rak ülkemizin genel sanayi
alt yap›s›ndan istifade etme-
si ve ihtisas alanlar›na odak-
lanm›fl yan sanayi çal›flmala-
r› yapmak” fleklinde ifade
eden Bayar, sektördeki tüm
kurum ve kurulufllar›n bir si-
nerji içerisinde çal›flmas› ge-
rekti¤ini vurgulayarak sözle-
rini bitirdi. 25
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Bakan Gönül: 
“Hedef Geliflmifl 
Bir KOB‹ Katman›
Oluflturmak”
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’dan sonra kür-
süye ç›kan Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül, ayn› zaman-
da TSKGV Mütevelli Heyeti
Baflkan› s›fat›yla bir konuflma
yapt›. TSK’n›n modernizasyon
ihtiyaçlar›na bak›ld›¤›nda, y›l-
l›k ortalama 3-4 milyar dolar-
l›k bir kayna¤›n savunma sa-
nayisi ürünlerine ayr›ld›¤›n›,
geçti¤imiz dönemde ise top-
lam bedeli 5 milyar dolar›
aflan miktarda yurt içi gelifltir-
me projelerinin Türk Savun-
ma Sanayisi flirketleri taraf›n-
dan bafllat›ld›¤›n› belirten Ba-
kan Gönül, haz›r al›m söz ko-
nusu oldu¤unda ise ofset uy-
gulamalar› ile sektöre uzun
vadeli bir ifl hacmi sa¤lanma-
s›n›n hedeflendi¤ini sözlerine
ekledi. Daha sonra çal›fltaya
kat›lan sanayicilere seslenen
Bakan Gönül, belirlenen yeni
politikalar çerçevesinde, yü-
rütülen projelerin tamam›nda
ana yüklenicilerin yan› s›ra
KOB‹’lerin yetenekleri çerçe-
vesinde alt yüklenici olarak
roller alabilmeleri için teflvik
etmeyi ve savunma sanayisin-
de geliflmifl bir KOB‹ katman›
oluflturmay› hedeflediklerini
söyledi. Etkin bir KOB‹ ifl birli-
¤i yaklafl›m›n›n gelifltirilme-
siyle, savunma sanayisinin
önder kurulufllar› olan Vak›f
Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n, ülke sa-
nayisinden beslenen, yüksek
dinamizme sahip ve teknoloji
yöneten müesseseler olarak
geliflimlerini artan bir h›zla
sürdüreceklerine olan inanc›-
n› dile getiren Bakan Gönül,
KOB‹’lerden ihtisas alanlar›na
odaklanmalar›n› ve sürdürü-
lebilir maliyet etkin çözümler
sunmalar›n› isteyerek konufl-
mas›n› noktalad›.

Yazgan: “Olumsuz
Rekabet Önlenmeli”
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›n-
dan 1’inci oturumun ilk ko-
nuflmac›s› SASAD Genel Sek-
reteri Kaya Yazgan oldu. Yaz-

gan, “SASAD Aç›s›ndan Ana
Yüklenici-Alt yüklenici Sorun
Alanlar› ve Çözüm Önerileri”
konulu sunumunda, öncelik-
le sektördeki kurulufllardan
beklentilerini s›ralad›. Kalite
yönetimi, konfigürasyon ve
dokümantasyon konular›na
önem veren, yat›r›m ve ifllet-
me sermayesi yeterlili¤i olan
uzun soluklu uzmanlaflm›fl
ve kurumsallaflm›fl firmalar›
sektörde görmek istedikleri-
ni dile getiren Yazgan, alt
yükleniciler ele al›nd›¤›nda
ise kritik alt sistem ve parça
üretiminde “olumsuz reka-
bet”in önlenmesi gerekti¤i-
nin alt›n› çizdi. Ana ve alt yük-
leniciler aras›nda imzalan
sözleflmelerin haz›rlanmas›
aflamas›nda su yüzüne ç›kan
zorluklar› s›ralayan Yazgan,
sunumunun sonlar›nda ge-
cikme cezalar›yla ilgili sorun-
lara ve s›nai mülkiyet hakla-
r›na iliflkin baz› hususlara de-
¤inerek sözü SSM Sanayilefl-
me Dairesi Baflkanl›¤› fiube
Müdürü M. Demir Çi¤demo¤-
lu’na b›rakt›.
“Ana Yüklenici-Alt Yüklenici
Sorun Alanlar›nda SSM’nin
Olabilecek Katk›lar›” konu
bafll›¤› alt›nda 2007-2011
Stratejik Plan›’ndaki amaçlar
do¤rultusunda haz›rlanan
2009-2016 Savunma Sanayii
Sektörel Strateji Doküma-
n›’n›n içeri¤ini kat›l›mc›lara
anlatan Çi¤demo¤lu, ana
yüklenici olarak belirlenecek
ulusal firmalara verilecek ifl
paketlerinin en az yüzde
20’sinin KOB‹’lere ifl pay› ola-
rak da¤›t›lmas›n›n ve bu yolla
yan sanayinin oluflturulup ya-
flat›lmas›n›n SSM’nin genel
prensip ve sektörel hedefleri
aras›nda oldu¤unu belirtti.
Çi¤demo¤lu, son olarak ana
ve alt yükleniciler aras›ndaki
iliflkilerde ç›kabilecek sorun-
lar›n çözümü için SSM’nin
özendirici, teflvik edici ve ekip
ruhu ile çal›flmay› gerektiren
tedbirler ald›¤›n› ve bu ted-
birleri paydafllar›ndan gelen
teklifler çerçevesinde geliflti-
rerek uygulamaya devam
edeceklerini söyledi.

Çal›fltay›n di¤er oturumlar›n-
da ise ana yükleniciler ad›na
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman, TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll› ve ROKETSAN Ge-
nel Müdürü Hüseyin Baysak,
s›ras›yla;
� “Sektörel ve Rekabet

Alanlar›nda Yaflan›lan 
Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”,

� “Mali ve Hukuksal 
Alanlarda Yaflan›lan 
Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” ve

� “Ana Yüklenicilerin, 
Alt Yüklenicilere Verdi¤i
Destekler ve Alt 
Yüklenicilerden 
Beklentiler” bafll›klar› 
alt›nda birer sunum 
yapt›lar.

Ayn› konu bafll›klar›n›n alt
yüklenici firmalar ad›na
MilSOFT Tedarik ve Sözlefl-
meler Direktörü Hakan Ze-
ren, SAVRON‹K Genel Mü-
dürü Mustafa Kula ve Bar›fl
Elektronik Genel Müdürü
Emel Billur taraf›ndan de-
¤erlendirilmesinin ard›n-
dan, HAVELSAN Genel Mü-
dürü Faruk Yarman, “Dün-
yada Ana Yüklenici-KOB‹ ‹fl
Birlikleri” konulu sunumu-
nu yapt›.

Ortak S›k›nt›lar
Çal›fltay boyunca düzenle-
nen bu oturumlarda, ana ya
da alt yüklenici olsun, kür-
süye ç›kan firma yetkilileri-
nin dile getirdi¤i sektörel s›-
k›nt›lar genel olarak ayn›
paraleldeydi.
� Ana ve alt yükleniciler

aras›nda sunulan teklif ve
yap›lan sözleflmelerin 
haz›rl›k aflamas›nda 
gereksinimlerin tam 
olarak öngörülememesinden
kaynaklanan s›k›nt›lar,

� Sonras›nda ana sözleflme
paralelinde haz›rlanan 
alt sözleflmelerdeki 
sorumluluklar›n alt 
yüklenici firmalar taraf›ndan
uygulanmas› esnas›nda
yaflanan zorluklar,

� Alt yüklenicilik 

sözleflmesinin, ana 
yüklenici- tedarik makam›
sözleflmesi ile birlikte 
yürürlü¤e girmemesi,

� Baz› konularda yaflanan
koordinasyon eksiklikleri;

� Ofset ve yerli katk› 
programlar› ile kritik 
projelerde ana 
yüklenicilerin, alt 
yüklenici belirlerken 
elindeki flartlar›n yeteri
kadar esnek olmamas› ve

� Ana yüklenicilerin her
projede rekabet nedeniyle
alt yüklenici de¤ifltirmek
zorunda kalmas›,

ifl birliklerinin kurulma afla-
mas›nda yaflanan bafll›ca or-
tak s›k›nt›lar olarak dikkat
çekti.

Alt Yükleniciler
Dertli
� Alt sözleflmelerin flart 

ve hükümlerinde, 
alt yükleniciler aleyhine
dengesizliklerin olmas›,

� Alt yükleniciler taraf›ndan
üstlenilen iflin kapsam,
niteli¤i ve büyüklü¤üne
uygun olmayan 
uyarlamalar,

� Sözleflmelerde belirlenen
cezai hükümlerin önleme
maksatl› ve cayd›r›c› 
nitelikte de¤il, a¤›r ve 
ezici nitelikte olmas›,

� Ana yüklenicilerin 
sorumluluklar›n› yerine
getirmemesi durumunda
uygulanacak önlem ve
yapt›r›mlar›n ise 
sözleflmelere dâhil 
edilmek istenmemesi 

ise özellikle alt yüklenici fir-
malar taraf›ndan dile getiri-
len sorunlar oldu.
Alt yüklenicilerin bir di¤er
ciddi s›k›nt›s› ise yüklü temi-
nat istekleri. SSM’nin ana
yüklenicilerden talep etti¤i
teminatlar›n, ana yüklenici-
ler taraf›ndan da alt yükleni-
cilerden talep edilmesiyle,
sadece bankalar› memnun
eden mükerrer teminatlar›n
olufltu¤unu dile getiren alt
yükleniciler, bu teminat risk-
leri ve giderlerinin paylafl›la-
bilece¤ini belirttiler.

ÖZEL HABER
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Ana Yükleniciler 
Alt Yüklenicilere
Yüklendi
Alt yükleniciler de;
� Kaynak yönetimindeki 

eksikliklerinin proje 
planlar›n› olumsuz 
etkilemesi,

� Sözleflmelerdeki teknik
isterlerin anlafl›lmas› 
ve analizi için gerekli 
çal›flmalar›n yap›lmamas›
ve dolay›s›yla teknik 
flartlar›n sa¤lanmas›nda
sorunlar yaflanmas›,

� Proje, risk, mühendislik,
konfigürasyon yönetimi 
ve dokümantasyon gibi
konulara yeterli kaynak
ayr›lamamas› nedeniyle
gerçekçi planlama 
yapamamalar› ve prototip
veya az say›da üretimde
isterleri sa¤lamalar›na
ra¤men yüksek üretim
seviyelerinde ayn› kaliteyi
sa¤layamamalar›ndan 
dolay› ana yükleniciler 
taraf›ndan elefltirildiler.

Teklif ve sözleflme sürecinde
yaflanan bu problemlerin d›-
fl›nda, alt yüklenicilerin dik-
kat etmesi gereken bir di¤er
husus da planlama süreci
olarak ele al›nd›.
Çal›fltay kapsam›nda alt yük-
lenici firmalarla ilgili dile ge-
tirilen di¤er sorunlar ise;
� Özvarl›klar›n›n korunmas›

ve yeni yat›r›mlarda 
güçlük çekmeleri,

� Nitelikli personel 
istihdam› ve idamesinde
yaflad›klar› problemler,

� Gerek tezgâh alt yap›s›
gerekse kurumsal 
yaz›l›m ve sistemlerin 
kurulumlar›nda yaflanan
s›k›nt›lar sebebiyle teknolojik
geliflmelere uyum 
sa¤layamamalar› oldu.

Çözüm Önerileri
Genel olarak alt yüklenicilerin
yeterlilikleri üzerinden tart›fl›-
lan sektörel sorunlar›n çözü-
müne yönelik öneriler ise:
� Özellikle yurt d›fl› 

ba¤›ml›l›¤› azaltmaya 
yönelik yat›r›mlar için 
alt yüklenicilere destek

verilmesi gerekti¤i,
� Alt yüklenicilere finansal

destek yan›nda proje 
verme ve al›m garantisi
gibi yard›mc› çözümler
sunulmas›,

� Ana yüklenicilerden 
yat›r›m konusunda 
teknik destek sa¤lanmas›,

� Ana yüklenicilerin at›l 
durumda bulunan cihaz
ve ekipmanlar›n› alt 
yüklenicilere aktararak
de¤er yaratmas›,

� Sektörün ihtiyaç duydu¤u
e¤itimlerin, merkezi 
olarak belirlenmesi ve
karfl›lanmas›,

� Savunma sektörünün 
sertifikasyon, kalibrasyon
ve akreditasyon gibi 
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
yap›lar›n oluflturulmas›,

� Ana yüklenicilerin 
uzmanl›k alanlar› 
do¤rultusunda alt 
yüklenicilere genel ve 
iflbafl› e¤itim deste¤i 
sunmas›,

� Savunma sektörüne 
yönelik finansal destekler
ile ilgili mekanizmalar›n
gelifltirilmesi,

� Sektör aç›s›ndan 
gereklilik arz eden 
“Tesis / fiah›s Güvenlik
Belgesi”, “Üretime 
Müsaade Belgesi” gibi
belgelendirme 
ifllemlerinde uygulanan
bürokratik ifllemlerin
azalt›lmas›,

� Uzun vadeli ifl birli¤i 
anlaflmalar› ile karfl›l›kl›
güven ortam›n›n 
sa¤lanmas› ve rekabet
alanlar›nda yaflanan 
sorunlar›n ortadan 
kald›r›lmas›,

� Uzmanlaflma, 
entegrasyon, maliyet gibi
konularda sa¤lanacak
karfl›l›kl› avantajlar ile
ana ve alt yüklenicilerin
daha güçlü ve rekabetçi
bir yap›ya ulaflmalar› ve

� Alt yüklenici firmalar›n
farkl› platformlarda 
tan›t›m›na katk› 
sa¤lanmas› fleklinde 
s›raland›.

Soru(n)lar 
ve Cevaplar›
Her sunumun arkas›ndan
gerçeklefltirilen soru-cevap
bölümleri, sorunlar›n gide-
rilmesine yönelik ileri sürü-
len önerileri detayland›r›r ve
özellikle KOB‹’lerin kafas›n-
daki soru iflaretlerini gideri-
ci nitelikteydi. Vak›f Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n yönetim ku-
rulu baflkan› seviyesine ka-
dar kat›l›m›n sa¤land›¤› so-
ru-cevap bölümlerinde Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar da zaman za-
man söz ald›.
Türkiye’de ana yüklenici sta-
tüsünde olup, uluslararas›
birçok projede alt yüklenici-
lik yapan HAVELSAN’›n tec-
rübelerini kat›l›mc›larla pay-
laflan HAVELSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun, bu süreçte
alt yüklenicisi olduklar› fir-
malar›n, kendilerinin mü-
hendislik, finansal ve yöne-
tim süreçlerini çok iyi takip
ettiklerini ama Türkiye’de
bunun yap›lmad›¤›n› belirtti.
Ana yüklenicilerin baflar›s›-
n›n do¤rudan alt yüklenici-
lerle iliflkili oldu¤unu da vur-
gulayan Korg. (E) Uzun, ayr›-
ca teklif ve sözleflmelerin
haz›rlanmas› gibi teknik sü-
reçlerde zaman›n do¤ru kul-
lan›lmas›n›n da öneminin al-
t›n› çizdi.
KOB‹’leri yönlendirebilecek
bir di¤er soru da yeni bir ürü-
nün ofset kapsam›nda ihraç
edilebilmesi için nas›l bir yol
haritas› izlenmesi gerekti¤i
idi. SSM Sanayileflme Daire
Baflkanl›¤›’na bu yeni ürünün
tan›t›lmas›yla bafllayan sü-
reç, e¤er ürün belli bir proje
grubuna ait ise proje grubu-
na da sunum yap›lmas›yla
devam ediyor. Sanayileflme
Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan
ofset kullan›m›na yönelik ge-
rekli yönlendirmeler yap›l-
d›ktan sonra ise Daire Bafl-
kanl›¤› di¤er tüm proje grup-
lar›n› yeni ürün ile bilgilendi-
rip etkin tan›t›m›n› gerçek-
lefltiriyor ve süreçleri takip
ediyor.

Ana yüklenicilerin ald›¤› pro-
jelerde ifl pay› da¤›l›m›n›n
nas›l oldu¤u ve nas›l olmas›
gerekti¤inin de tart›fl›ld›¤› bu
soru-cevap bölümlerinin bir
di¤erinde, gerek lise düze-
yinde gerek üniversitelerde
savunma sanayisine yönelik
yeterli e¤itimin verilmesi ve
e¤itim alan›nda ifl birli¤i ya-
p›lmas› üzerinde duruldu.
Özellikle ODTÜ ve Bilkent
üniversitelerinde bu alanda
e¤itimlerin verildi¤i belirtilir-
ken, savunma sanayisine yö-
nelik bu tarz çal›flmalar›n
Ankara’da bu kadar yo¤un-
laflm›fl olmas›n›n art›k k›r›l-
mas› gerekti¤i ve di¤er üni-
versitelerinde bu yap›ya en-
tegre edilmesi gereklili¤i
tart›fl›ld›.
Üzerinde durulan bir di¤er
konu da ana yükleniciler ile
alt yükleniciler aras›nda ileti-
flimin nas›l sa¤lanaca¤› oldu.
Bu kapsamda bir KOB‹ Da-
n›flmanl›¤› Merkezi kurulma-
s›n›n planland›¤› ve bu dan›fl-
manl›k merkezinde Tekno-
kent ve OST‹M temsilcileri ile
ana ve alt yükleniciler ad›na
da SASAD’›n faaliyet göste-
rece¤i belirtildi.
Murad Bayar’›n aç›l›fl ko-
nuflmas›nda bahsetti¤i,
2006 y›l›nda KOB‹’lere yöne-
lik düzenlenen etkinli¤e de
zaman zaman at›fta bulunu-
lan Vak›f Ba¤l› Ortakl›klar›-
Alt Yükleniciler ‹fl Birli¤i Ça-
l›fltay›, TSKGV Mali ‹fller ve
‹fltirakler Grup Baflkan›
Tu¤general (E) Cemal Ala-
göz’ün gerçeklefltirdi¤i so-
nuç ve de¤erlendirme k›s-
m›yla sona erdi.
Sektörden, özellikle alt yük-
lenici firmalardan çok genifl
bir kat›l›m›n sa¤land›¤› et-
kinli¤e genel olarak bakt›¤›-
m›zda; her ne kadar çok sa-
y›da alt yüklenici firma tem-
silcisi kat›lm›fl olsa da alt
yüklenici problemleri ma-
saya yat›r›ld›¤›nda dahi daha
çok vak›f ba¤l› ortakl›klar›,
dolay›s›yla ana yüklenicile-
rin konufltu¤u, alt yüklenici-
lerin genelde sessiz kald›¤›
dikkat çekti.
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AgustaWestland ve Si-
korsky’nin yar›flt›¤›
Türkiye’nin Genel Mak-

sat Helikopter Tedarik Proje-
si ihalesinde nihai karar›n
önümüzdeki günlerde yap›-
lacak olan Savunma Sanayii
‹cra Komitesi’nde al›nmas›
beklenirken yaklafl›k 1 y›ld›r
ülkemizde görev yapan ABD
Türkiye Büyükelçisi James
Franklin Jeffrey’in 20 Ka-
s›m’da Eskiflehir’deki Alp
Havac›l›k tesislerini ziyaret
etmesi, ABD Hükümeti’nin
ihale ile ilgili nihai karar ön-
cesi Sikorsky’e verdi¤i deste-
¤i gözler önüne serdi.
Ziyaret kapsam›nda düzenle-
nen bas›n toplant›s› boyunca,
genel olarak ihaleyi Si-
korsky’nin kazanmas› halin-
de Alp Havac›l›k’›n, dolay›s›y-
la da Türkiye’nin kazan›mlar›
vurguland›. Ayr›ca bu heli-
kopterin üretiminde kazan›-
lacak olan teknolojilerin ve
kabiliyetlerin sadece Black
Hawk’larla s›n›rl› kalmaya-
ca¤› ve Türkiye’de gelecekte
gerçeklefltirilecek helikopter
projelerine de aktar›labilece-
¤i ifade edildi.

ABD Büyükelçisi 
Jeffrey: “Türk 
Askerlerinin Yaflam›
Bu Karara Ba¤l›”
Büyükelçi Jeffrey’nin yan›
s›ra Sikorsky Türkiye Genel
Müdürü Robert Keltz, Alp
Havac›l›k Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Kemal Erçe-
lik, Alp Havac›l›k Genel Mü-
dürü fienay ‹dil ile bas›n
mensuplar›n›n haz›r bulun-
du¤u toplant› s›ras›nda 
Jeffrey, Alp Havac›l›k’a övgü-
ler ya¤d›rd›. Jeffrey, Alp Ha-
vac›l›k’›n Türkiye’deki hava-
c›l›k ve savunma sanayisi ile
ekonomiye katk›lar›na dikkat
çekerken ayn› zamanda
Amerikan ve Türk flirketleri
aras›ndaki baflar›l› ifl birli¤i-
nin en çarp›c› örneklerinden
birisi oldu¤unu belirtti.

Alpata Grubu ile Sikorsky
Aircraft taraf›ndan 1999 y›-
l›nda Eskiflehir’de kurul-
mufl ortak bir giriflim olan
Alp Havac›l›k, aradan geçen
10 y›l› aflk›n sürede, özel-
likle motor ve helikopter-
lerde yer alan döner parça-
lar›n üretimi konusunda
dünyaca bilinen bir firma
haline geldi. Alp Havac›l›k
ayn› zamanda, Sikorsky’nin
üretti¤i ve Türkiye de dâhil
birçok ülke taraf›ndan kul-
lan›lan Black Hawk heli-
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Helikopter mekanik asambleleri ve sabit kanatl› uçak 
ve jet motorlar› parçalar›n›n yan› s›ra uçuflla ilgili dar 
toleransl› kritik parça ve komponentlerin üretimi alan›nda
Türkiye’nin uzman ismi olan Alp Havac›l›k, 20 Kas›m’da
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi James Franklin Jeffrey’i
a¤›rlad›. Sikorsky’nin de yer ald›¤› Genel Maksat Helikopter
Tedarik Projesi ihalesinin önümüzdeki günlerde yap›lacak
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi toplant›s›nda sonuçlanmas›
beklenirken, bu ziyaret, Amerikan Hükümeti’nin Sikorsky’ye
verdi¤i deste¤i göstermesinin yan› s›ra Sikorsky’nin 
seçilmesi durumunda Alp Havac›l›k’›n mevcut kabiliyetlerinin
ne kadar artaca¤›n› da gözler önüne serdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Sikorsky’ye ABD’den
Tam Destek
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kopterlerinin kuyruk rotor
flaftlar›n›n dünya üzerinde-
ki tek üreticisi konumunda.
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n aç›klama-
lar› dikkate al›nd›¤›nda, ar-
t›k ihale aflamas›nda son
düzlü¤e girildi¤i yönünde
bir izlenim uyand›ran Genel
Maksat Helikopter Tedarik
Projesi’ne de de¤inen 
Jeffrey, bu ihaleyi Si-
korsy’nin kazanmas›n› ümit
ettiklerini söyledi. Bas›n
mensuplar›n›n, ‹talyan fir-

ma AgustaWestland’›n Türk
hükümeti ile ihaleye yönelik
görüflmeler yapt›¤› yönünde
söylentiler oldu¤unu dile
getirmesi üzerine ise Jef-
frey, ABD’nin Sikorsky’yi ol-
mas› gereken flekilde des-
tekledi¤ini söyledi. Bu sü-
reçte de her ihalede oldu¤u
gibi teknik ayr›nt›lar, finans-
man ayr›nt›lar›, kabiliyet ve
kalite ayr›nt›lar›na göre ka-
rar verilmesi gerekti¤ini be-
lirten Jeffrey, bu helikopter-
lerde görev yapacak olan

Türk askerlerinin hayatlar›-
n›n bu karara ba¤l› oldu-
¤unu, dolay›s›yla da teknik
bir konuda siyasi bir yakla-
fl›m›n söz konusu olamaya-
ca¤›n›n alt›n› çizdi.

“Teknoloji Transferi
‹çin ‹hracat Lisans›
Al›nd›”
Jeffrey, Alp Havac›l›k ile Si-
korsky aras›nda 2009’un
Nisan ay›nda imzalanan
mutabakat muht›ras›na da
de¤inerek, ihaleyi Si-
korsky’nin kazanmas› du-
rumunda Alp Havac›l›k’a
büyük bir teknoloji transfe-
rinin yap›laca¤›na iflaret et-
ti. Black Hawk helikopter-
lerinin transmisyon sistemi
teknolojilerinin Alp Havac›-

l›k’a verilmesini ön-
gören bu mutabakat
muht›ras›, hem Tür-
kiye’nin alaca¤› olas›

Black Hawk helikop-
terlerinin hem de tüm

dünyada kullan›lan
Black Hawk’lar›n trans-

misyon sistemlerinin Alp
Havac›l›k taraf›ndan üretil-
mesini kaps›yor. Ayr›ca Alp
Havac›l›k, ihalenin Si-
korsky lehine sonuçlanma-
s› durumunda, bu helikop-
terler için çok say›da rotor
(hub) asamblesi de ürete-
cek. Genel Maksat Heli-
kopter Tedarik Projesi için
yaklafl›k 100 milyon dolar-
l›k yat›r›m yapmay› planla-
yan Alp Havac›l›k, flu anda
330’un üzerinde olan per-
sonel say›s›n› da bu proje
ile birlikte önemli ölçüde
artt›rmay› planl›yor.
Bas›n mensuplar›ndan ge-
len sorular› ABD Büyükel-
çisi Jeffrey ile birlikte ya-
n›tlayan Alp Havac›l›k Yö-
netim Kurulu Üyesi Musta-
fa Kemal Erçelik ise ihale-
den ç›kacak karara göre
Alp Havac›l›k’›n, helikop-
terlerin rotor ve transmis-
yon sistemlerinin yan› s›ra
uçufl kumanda sistemi,
inifl tak›mlar›, diflli kutula-
r›n› ve yedek parça niteli¤i
tafl›yan k›s›mlar›n› da üre-
tece¤ini söyledi. Erçelik,
transmisyon teknolojisinin
Alp Havac›l›k’a ve dolay›-
s›yla da Türkiye’ye kazan-
d›r›lmas› konusunda,
Amerikan Hükümeti tara-
f›ndan ihracat lisans› veril-
di¤ini bildirdi. Bu teknolo-
jinin, ABD d›fl›na transferi
konusunda ç›kan ilk ihra-
cat lisans›n› ald›klar›n›n da
alt›n› çizen Erçelik, bunun
hem Alp Havac›l›k’a hem
de Türkiye’ye gösterilen
güvenin bir yans›mas› ol-
du¤unu vurgulad›.
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Black Hawk üzerindeki 
k›rm›z› bölümler, 

Alp Havac›l›k’›n helikopterdeki 
ifl pay›n› gösteriyor.
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Özellikle son y›llarda;
s›n›r güvenli¤i ya da
anayurt güvenli¤i gibi

kavramlar, terör tehdidi al-
t›nda bulunan co¤rafyalar
baflta olmak üzere, neredey-
se tüm dünya devletlerinin
gündeminde üst s›ralar› iflgal
ediyor. Bu durum, en küçü-
¤ünden en büyü¤üne kadar
savunma sektöründe faaliyet
gösteren neredeyse bütün
firmalar›, bu tehdide cevap
olabilecek teknoloji yo¤un
savunma sistemleri tasar›m›
ve üretimine yönlendirmifl
durumda.
Pek çok alanda teknoloji
transferi dönemini çoktan
kapatan Türk Savunma Sa-
nayisi de art›k kendi tasa-
r›mlar› üzerinden kendi öz-
gün ürünlerini gelifltiriyor.
Tasar›m ve Ar-Ge’ye yönele-
rek ortaya geliflmifl savunma
sistemleri ç›kartan firmala-
r›m›z›n bu çal›flmalar›n›n en
önemli sonuçlar›ndan biri de
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n harp silah, araç ve
gereç ihtiyaçlar›n›n giderek
daha da artan bir oranla yurt
içinden karfl›lanmas› oluyor.

Karakol 
Bask›nlar›na Son
Çal›flmalar›n› bu do¤rultuda
sürdüren YSS de uzaktan
komutal› silah platformu ge-
lifltirme çal›flmalar›na bafl-
lad›¤›nda, özellikle bir bas-
k›n yaflanmas› durumunda,
karakollarda görev yapan
nöbetçilerin aç›lan ilk atefle
maruz kalmamas›n› ve daha
emniyetli bir bölgede nöbet
tutmas›n› hedefliyordu. Ül-
kenin dört bir yan›nda, sarp
ve da¤l›k arazilerde hizmet
yapan vatan evlatlar›n›n, te-

röristlerle giriflilen silahl›
çat›flmalarda üstünlük sa¤-
lamas›na karfl›n, kay›plar›n
büyük bölümünün aç›lan ilk
terörist ateflinde verilmesi
nedeniyle böyle bir proje
üzerinde çal›flmaya bafllan-
m›flt›. YSS, bu soruna çözüm
olaca¤›na inand›¤› uzaktan
komutal› silah platformunun
yeni ve daha da gelifltirilmifl
versiyonunun entegrasyon
çal›flmalar›n› da tamamla-
m›fl durumda. Test aflamas›-

n›n da geçilmesinden sonra,
önümüzdeki aylarda TSK’ya
çeflitli gösterimler yap›lmas›
bekleniyor.
YSS, emsallerinden tama-
men farkl› yap›da ve farkl›
yeteneklere sahip olan yeni
silah platformunu da; gövde
tasar›m›ndan elektronik ak-
sama, görüntü iflleme yaz›l›-
m›ndan mekanik özelliklere
kadar her fleyi s›n›r, karakol
ve k›flla güvenli¤i öncelikleri
dikkate alarak tasarlad›.

Yüksel Savunma Sistemleri A.fi. 

(YSS), özgün savunma sistemleri 

tasarlamak ve üretmek üzere yola

ç›kan ve özellikle son iki y›lda ad›ndan

s›kça söz ettiren genç bir flirketimiz.

ODTÜ-MET (Teknokent) flirketlerinden

olan YSS’nin kadrosunda, savunma

sektöründe uzun y›llard›r çal›flan

deneyimli, uzman mühendislerden

oluflan bir mühendislik ve tasar›m ekibi

var. Bugüne kadar iki adet uzaktan

komutal› silah platformu üretmifl olan

bu ekip, silah platformlar› konusunda

büyük bir deneyim kazanm›fl durumda.

Bugünlerde, daha önceki say›lar›m›zda

sizlere anlatt›¤›m›z uzaktan komutal›

silah platformlar›n›n, gelifltirip 

ürettikleri yeni versiyonunu test 

etmeye haz›rlanan ekip, araç üstüne

monte edilecek bir kulenin tasar›m ve

üretim çal›flmalar›n› da sürdürüyor.
Ümit BAYRAKTAR / 
ubayraktar@savunmahaber.com

Yüksel Savunma 
Yeni Silah Platformuyla 

Yükseliyor

Yüksel Savunma 
Yeni Silah Platformuyla 

Yükseliyor
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Sistem 
Geliflime Aç›k
Yeni sistem iki ana unsur-
dan olufluyor: Gözetleme
ve at›fl birimi (GAB), opera-
tör kontrol birimi (OKB).
GAB’›n üzerinde, yatayda
350° ve dikeyde de 75°
(+55°/-20°)’lik aç›larla ha-
reket edebilen bir platform
üzerine monte edilmifl, biri
makineli olmak üzere iki
adet piyade tüfe¤i, biri ter-
mal ve di¤eri elektro-optik
olmak üzere iki adet kame-
ra ve bir lazer mesafe bu-
lucu mevcut. Platformun
hareket aç›lar› kullan›c›
gereksinimleri do¤rultu-
sunda de¤ifltirilebilece¤i
gibi hâlihaz›rda her ikisi de
7,62 mm çap›ndaki PKMS
ve AK-47 ikilisinin kullan›l-
d›¤› sisteme, birlik depo-
sunda bulunan herhangi
bir PKMS veya AK-47’yi
monte etmek mümkün.

Sistemde ikinci silah›n var-
l›¤› (AK-47), operasyon s›-
ras›nda makineli tüfekte
herhangi bir sorun yaflan-
mas› durumunda, bir anah-
tar yard›m›yla, yedekte
bekleyen di¤er silaha ge-
çerek operasyona devam
edebilmek. Bu sayede, ör-
ne¤in arpac›¤› tam hedefe
oturtmuflken makineli tü-
fekte bir tutukluk yaflan-
mas› gibi çok tats›z bir du-
rumda, 30 adet de olsa AK-
47’nin flarjöründeki fiflek-
leri kullanarak baflar›dan
istifade etmek sürdürüle-
biliyor.
Teknik olarak mümkün olsa
da namlu ç›k›fl ilk h›zlar› ve
etkili menzilleri farkl› oldu-
¤undan, flu an için silahlar›n
ayn› anda atefl etmesi gibi bir
durum söz konusu de¤il. An-
cak talep gelmesi durumun-
da, sisteme bu yetene¤in ka-
zand›r›labilmesi de mümkün.

Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YSS 

hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Hayri ESEN: YSS sistem entegratörü
kimli¤ini ön planda tutarak, KOB‹’lerin
ve Teknokent flirketlerinin imkân ve ye-
teneklerini de kullanarak savunma sa-
nayimize teknolojiye dayal›, taktik an-
lamda faydal› son ürünler kazand›rmak
ve yeni projeler gelifltirmek gibi bir
strateji izliyor. Özellikle anayurt güven-
li¤i konusunda çal›flmalar›m›z› sürdü-
rüyoruz. Dinamik, deneyimli ve çal›flkan
bir ekibimiz var. Yaz›l›m, elektronik,
mekanik, tasar›m ve üretim mühendis-
li¤i, konfigürasyon kontrol, sistem mü-
hendisli¤i, test mühendisli¤i ve sistem
entegrasyonu gibi yeteneklere sahibiz.

Ümit BAYRAKTAR: Baflka projeleriniz 

oldu¤unu da biliyoruz. Gelecek 

say›lar›m›zda onlara da de¤inece¤iz. 

Ancak konumuz yeni silah platformunuz.

Bu projenizde bugüne kadar yaflanan 

süreç hakk›nda bilgi verir misiniz?

Hayri ESEN: Sektörel stratejimizi tek-
nolojiye dayal›, yararl›, son ürünler ge-
lifltirmek için mühendislik çal›flmalar›
yapmak olarak saptam›flt›k. Uzaktan
komutal› silah platformu konseptini
de bu mant›kla oluflturmufltuk. Yani
stratejimizde bir de¤ifliklik olmad›. ‹lk
defa Kuala Lumpur’da yap›lan DSA
2008 fuar›na kat›larak büyük bir ilgi
toplam›flt›k. Kas›m 2008’de Karaçi’de
(IDEAS’08) de ürünümüzü tan›tmay›
sürdürdük. Bu y›l Nisan ay›nda ‹stan-
bul’da yap›lan IDEF’09 fuar›nda çok
fazla ilgi gördük.
Asl›nda IDEF fuar›na ç›kt›¤›m›z za-
man dahi bu yeni platform üzerinde
çal›fl›yorduk. Geçen y›l›n Ekim ay›n-
dan beri tamamen farkl›, yepyeni bir
platform yaratma çal›flmalar›na bafl-
lad›k. fiu anda yeni ürünün test afla-
mas›nday›z. Birkaç ay içinde de
TSK’dan gösterim izni isteyece¤iz. Bu
yeni sistem ile daha önce hedefledik-
lerimizin çok ötesindeyiz. Gövde tasa-

r›m›ndan elektronik aksama, görüntü
iflleme yaz›l›m›ndan mekanik özellik-
lere kadar her fley yeni bafltan tasar-
land› ve yeni bafltan yarat›ld›.
YSS’nin önceli¤i do¤al olarak TSK.
Yenilikçi ürünler gelifltirildikçe bu
ürünler ile ilgili kullan›m konseptleri
de geliflecektir. Çünkü TSK, teknolo-
jik geliflmeleri yak›ndan takip ediyor.
Kuvvet komutanl›klar›n›n ve Jandar-
ma Genel Komutanl›¤›’n›n karargâh-
lar›nda teknoloji izleme birimleri var.
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Teknik özelliklerini ana hatlar›yla anlatt›¤›m›z YSS taraf›ndan 

gelifltirilen yeni uzaktan komutal› silah istasyonu ve YSS’nin 

faaliyetlerine iliflkin, YSS Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hayri Esen

ile yapm›fl oldu¤umuz küçük söylefliyi afla¤›da bulabilirsiniz.

Yüksel Savunma ‹fl Birliklerine Aç›k

Sistem hedefin istikamet aç›s›n›n yan› s›ra 
lazer mesafe bulucu sayesinde menzilini de tespit
edebiliyor. Hedefin konumunun belirlenmesi,
di¤er harp unsurlar›na da yard›mc› oluyor.



GAB iki personelin tafl›yabi-
lece¤i bir a¤›rl›¤a sahip. Yan
dönüfl motoru saniyede 120
derece dönüfl h›z›na ulafla-
biliyor. Böylece, operatörün
görüfl alan› d›fl›nda kalan
bir istikamette yeni bir teh-
dit olufltu¤u bilgisi operatö-
re ulaflt›¤›nda, o istikamete
çok süratli bir biçimde dön-
mek mümkün. Sistem, geri
tepmeyi azaltmak ve sistem
ömrünü nispeten uzatmak
maksad›yla, silahlar›n üze-
rine monte edildi¤i flok sö-
nümleyicilerle de destek-
lenmifl. Yatay dönüfl motor
kabini, sistemin YSS mü-
hendislik ve tasar›m bölü-
münde prototip üretim ça-
l›flmalar› sürdürülen araç
üstü silah platformuna dö-
nüflmesine olanak tan›yan
bir flekilde tasarlanm›fl.
Sistemin operatöre kazan-
d›rm›fl oldu¤u yeteneklerin
araç kulesine aktar›lmas›y-

la, kule versiyonu da olduk-
ça yetenekli bir hâle gele-
cek gibi görünüyor.
Kamera kutusu, silah befli-
¤inin alt›na yerlefltirilmifl.
Mühimmat (mayon) kutusu
ise gövdenin yan›nda önden
geriye uzan›yor ve silah bes-
lemesi esnek bir mermi ka-
nal› (flex-suit) sayesinde ya-

p›l›yor. Böylece sistem daha
dar bir cepheye sahip hale
getirilmifl. ‹lk sistemden
farkl› olarak, 250 yerine 500
fiflek kapasitesi kazand›r›lan
yeni sistem lazer mesafe
bulucu ile de destekleniyor.
Ayr›ca güç birimi ile merkezi
ünite tekerlekli tek bir kutu-
nun içine yerlefltirilmifl. K›-

zakl› bir raf-kabinde kutu
içine oturtulmufl olan mer-
kezi ünitede bir ar›za yaflan-
mas› halinde, kutu içinden
al›n›p yerine yenisinin ko-
nulmas› çok k›sa sürede ya-
p›labiliyor. Böylece sistem,
zor flartlarda teknisyen ona-
r›m› ihtiyac› göstermeden
fonksiyonlar›n› sürdürüyor.

33

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2009

Tarihte de tüm yeni geliflmeleri bün-
yesine uygulayan bir gelene¤i, bir
al›flkanl›¤› var silahl› kuvvetlerin.
Teknoloji yerinde durmuyor. Tekno-
lojik geliflmelerin paralelinde savun-
ma sistemleri de gelifliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Önceli¤iniz TSK olsa

da uzaktan komutal› silah platformunuzla

ciddi bir ihracat hedefiniz var. Bu konuda

neler söylemek istersiniz?

Hayri ESEN: Baz› Orta Do¤u, Orta As-
ya, Afrika ve Güney Asya ülkeleri ile
iliflkilerimiz var. Fuarlarla bafllayan bu
iliflkiler fuar d›fl›nda da sürüyor. Bu
iliflkilerin ticari ifl birli¤ine dönüflmesi
kuvvetle muhtemel. 2010 y›l›nda bu
konudaki faaliyetlerimiz hâyli yo¤un
olacak. Ancak, yurt d›fl›na aç›lman›n
ve ihracat›n önündeki en önemli engel
“Sizin ordunuz kullan›yor mu?” soru-
su. TSK, özellikle ilgi alan›m›zda bulu-
nan ülkeler için çok önemli bir refe-
rans. ASELSAN, HAVELSAN, TAI,
BMC, FNSS ve Otokar baflta olmak
üzere TSK’n›n tedarikçisi olan birçok
Türk firmas› bu bölgelerde çok iyi ifller
yap›yor. TSK’n›n tedarikçisi olma refe-
rans› bölgede çok etkili. Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin de bu
platforma yak›n ilgisini ve deste¤ini

görüyoruz. SSM, özellikle milli kat›l›m
karar› ald›¤› fuarlarda neredeyse tüm
yabanc› heyetleri her Türk firmas›n›n
stand›na götürmeye gayret ediyor. Biz
fuarlarda YSS olarak hemen hemen
her yabanc› heyetin ziyaret etti¤i bir
firma olduysak SSM’nin buna katk›s›
büyüktür. Di¤er yandan, projeyi gelifl-
tirme sürecinde SSM Ar-Ge Dairesi
Baflkanl›¤› bizi sürekli teflvik etti ve
destekledi. Ancak, savunma sanayisi
çok geliflmifl dünya ülkelerine bakt›¤›-
m›z zaman, o ülkelerin savunma flir-
ketlerinin, silahl› kuvvetleri ve ilgili
kurumlar› taraf›ndan maddi olarak da
desteklendi¤ini görüyoruz. Bu ülkele-
rin savunma flirketleri, bu destekler
sayesinde ülke ekonomilerine katma
de¤er kazand›r›yorlar. Türk Savunma
Sanayisi de bu bak›mdan oldukça bü-
yük bir potansiyele sahip, içeride des-
teklenerek ve dolay›s›yla ihracata yö-
nelerek büyüyecektir.

Ümit BAYRAKTAR: YSS’nin bu proje 

kapsam›nda yurt içi ve yurt d›fl› 

ifl birliklerine bak›fl› hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz? Örne¤in ASELSAN’›n

da bu alanda çal›flmalar› var. ASELSAN 

taraf› ülkemizin de¤erlerinin korunmas›

gerekti¤i ve yerli firmalar aras›nda 

bir yar›fla gerek olmad›¤›n› söylüyor. 

Sizin de¤erlendirmeniz nedir?

Hayri ESEN: Özellikle Karaçi’de yap›-
lan IDEAS 2008 ve ‹stanbul’da yap›lan
IDEF 2009 fuar›nda birçok yabanc› fir-
madan ve baz› ülkelerin resmi Ar-Ge
kurumlar›ndan silah platformumuzla
ilgili ifl birli¤i teklifleri ald›k. Ancak
acelemiz yok. Proje süreçleri bak›-
m›ndan zaman› geldi¤inde bu kurum
ve firmalarla ifl birli¤i içinde olabiliriz.
Di¤er yandan Teknokent ve OST‹M
firmalar› ile projenin bafl›ndan beri
zaten ifl birli¤i içindeyiz. Mevcut flart-
lar alt›nda ülke ç›karlar› için sektörde
bir çal›flma bütünlü¤ünün sa¤lanma-
s› ve uyum içinde hareket edilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Ürünlerimi-
zin, özellikle ana yurt güvenli¤i kap-
sam›nda bir bütünün belirli bir parça-
s› olaca¤› büyük projelerde yer alma-
s› bize gurur verir. Bu ba¤lamda,
YSS’nin ana yüklenici s›fat›yla do¤ru-
dan ihtiyaç makam› ile çal›flmaya ve-
ya savunma sektöründeki di¤er bü-
yük firmalarla ifl birli¤i yapmaya haz›r
oldu¤unu söyleyebilirim. Bu tür ifl
birliklerinin savunma sanayimize ve
dolay›s›yla ülkenin savunma gücüne
önemli katk›larda bulunaca¤›n› düflü-
nüyorum.



Yeni silah platformuna uzak-
tan komuta edilebilmesini
olanakl› k›lan di¤er ana un-
sur olan OKB ise her e¤itim
seviyesinden operatörün kul-
lanabilece¤i olas›l›¤› dikkate
al›narak son derece kolay
kullan›labilir ve operatörü en
az yoracak flekilde tasarlan-
m›fl. Bir komuta çubu¤u
(grip) ve çok az say›da tufltan
ibaret olan ergonomik opera-
tör konsolunun sa¤lamlaflt›-
r›lm›fl (ruggedized) monitö-
ründeki arayüz de oldukça
yetkin olmas›na karfl›n son
derece basit ve kolay anlafl›l›r
olmas›yla dikkat çekiyor.
Gerekli görülmesi durumun-
da, üzerinde korumal› tetik
tertibat› da bulunan komuta
çubu¤u kullan›larak opera-
tör taraf›ndan elle de komuta
edilen sistem, tüm fonksi-
yonlar› otomatik olarak ya-
pabiliyor. Komuta çubu¤u
üzerindeki butonlar, platfor-
mu yatay ve dikey yönde ha-
reket ettiren hassas yönlen-
dirme, görüntü yak›nlaflt›r-
ma ve uzaklaflt›rma, at›fl için
tetik düflürme gibi fonksiyon-
lar› bar›nd›r›yor.

Operatöre 
Yaz›l›m Deste¤i
Gözetlenen istikamette bir
hareketin tespit edilmesinin
ard›ndan muhtemel hedef
uzaklaflsa dahi, sistemin gö-
zetleme yaz›l›m› sayesinde,
hareket alg›land›¤› sürece

yap›lan kay›t bir küçük resim
(thumbnail) halinde ekran›n
sa¤›na at›l›yor. Operatör, bu
sayede tespit edilen son 10
hareketi yeniden izleme flan-
s› buluyor. Termal kamera ve
elektro-optik kamera görün-
tülerinin bir araya geti-
rilmesine olanak ta-
n›yan görüntü birlefl-
tirme (vision fusion) ye-
tene¤i ve sisli ya da ya¤›fll›
havalarda daha net görüntü
almay› sa¤layacak yaz›l›m 
filtreleri de oldukça etkileyici.
Sistem lazer mesafe bulucu
sayesinde hedefin menzilini
ölçebildi¤i gibi, koordinat bil-
gilerini ve hedefin milyem
cinsinden istikametini belir-
leyerek operatöre gösterebi-
liyor.
Araziyi önceden ö¤retilmifl
rotalarda gözetleyen siste-
min yaz›l›m›, operatörün is-
tedi¤i bölgeleri yak›n plan-
da büyüterek izlemesini de
olanakl› hale getiriyor. Gö-
rüntü iflleme yaz›l›m› saye-
sinde arazideki en küçük ha-
reketi dahi alg›layabilen sis-
tem, tespit edilen hareketin
hedef olarak tan›mlanmas›
durumunda ise gözetleme-
den “hedef takip” moduna
geçiyor. Hareket alg›lad›¤›n-
da an›nda alarm vererek bir-
li¤ini uyaran sistem, gözetle-
di¤i alandaki rüzgâr veya kar
/ ya¤mur ya¤›fl› nedeniyle
oluflan hareketlenmeleri ise
birkaç saniye içinde ö¤rene-

biliyor ve filtreliyor. Böylece
yanl›fl alarm verilmesinin de
önüne geçiliyor.
Sistemde tüm komut ve veri
aktar›m› kablolu olarak yap›-
labildi¤i gibi, kablosuz kulla-
n›m seçene¤i de var. Sistemi
daha yak›ndan tan›d›¤›m›zda,
fuarlarda ve di¤er etkinlikler-
de görüfltü¤ümüz YSS yetkili-
lerinin, bu yeteneklerle do-
nanm›fl sistemi, uzaktan ko-
mutal› bir silah platformun-
dan çok “robotsu nöbetçi”
olarak nitelediklerinde yap-
t›klar› tan›mlaman›n abart›
olmad›¤›n› anl›yoruz. Sistem,
hedef takip modunda iken
hedef nereye giderse gitsin
namlular›yla onu takip et-
mekle birlikte, operatör teti-
¤e basmad›¤› takdirde atefl
etmiyor. Sistem yaz›l›m›nda

yap›lacak ufak
bir de¤ifliklikle
hedefi otoma-
tik olarak atefl

alt›na alma yetene¤ini siste-
me kazand›rmak teknik aç›-
dan mümkün ve çok kolay ol-
sa da konunun hassasiyetin-
den ötürü bu yetenek sisteme
kazand›r›lmam›fl. At›fl d›fl›nda
tamamen otomatik çal›flabi-
len sistem, elle komuta edi-
lirken de hareket tespit özel-
liklerine sahip.
Tamamen Türk mühendisleri
taraf›ndan tasarlanan ve üre-
tilen sistem halen test afla-
mas›nda olsa da NATO stan-
dartlar›n› sa¤lamas› için ge-
rekli olan testlerin en k›sa za-
manda bitirilece¤i flirket yet-
kililerince ifade ediliyor.
Testlerin tamamlanmas›n-
dan sonra da TSK’ya bir su-
num ve gösterim yap›lmas›
bekleniyor. Türkiye’nin silah
platformu tasar›mc›s› ve üre-
ticisi olma hedefi do¤rultu-
sunda gelece¤e haz›rlanan
YSS’nin 2010 y›l›nda yap›la-
cak savunma fuarlar›nda boy
gösterecek yeni uzaktan ko-
mutal› silah platformu, önce-

ki versiyonundan daha
fazla ilgi çekecek gibi

görünüyor.
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Sistem eskisine 
göre daha küçük,

hafif ve k›sa 
tasarlanm›fl.





“Çal›flmalar›n En
De¤erlisi Budur”
Törende ilk sözü alan 
ASELSAN Savunma ve Sis-
tem Teknolojileri Grup Bafl-
kan› Fuat Akçayöz, proje
hakk›nda bilgi verdi¤i konufl-
mas›nda, “Bu aflamada biz-
lere duyulan güven, deva-
m›nda sa¤lanan destek ve
karar makamlar›nca gösteri-
len yüksek irade, projenin
baflar›lmas›nda en önemli
faktör olmufltur. Bu kararl›-
l›kla birlikte ortaya konulan
karfl›lanmas› güç süre ve
teknik performans hedefleri
de mühendislerimiz için bu-
günkü baflar›y› getiren heye-
can ve motivasyonun kayna¤›
olmufltur” dedi.
Akçayöz’ün bilgilendirici ko-
nuflmas›n›n ard›ndan 
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Mehmet

Çavdaro¤lu kürsüye ç›kt›.
Atatürk’ün “Büyük ifller,
önemli at›l›mlar ancak birlik-
te çal›flmalar ile elde edilir.
Kendiniz için de¤il, ulusumuz

için elbirli¤i ile çal›fl›n›z. Ça-
l›flmalar›n en de¤erlisi bu-
dur.” ifadeleri iflte bu projede
hayata geçmifl bir örnektir di-
yerek konuflmas›na bafllayan

Korg. (E) Çavdaro¤lu, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) ve ASELSAN’›n gönül
birli¤i, elbirli¤i ve amaç birli¤i
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fiahikalar üstünde meydan okur bu erler

Yaklaflacak düflmana mezar olur bu yerler

Ba¤layamaz bir kuvvet bu kas›rga milleti

Tarihe sorun ki bize ölmez Türk derler

Birlikten VOLKAN Do¤du
ASELSAN, Leopard 1A1/A1A4 Tanklar› ‹yilefltirme Projesi
kapsam›nda modernize etti¤i son Leopard 1 tank›n› da 
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na teslim etti. 12 Kas›m’da
Adapazar›’nda bulunan 1’inci Ana Bak›m Merkezi
Komutanl›¤›nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, 
Türk Silahl› Kuvvetleri temsilcileri ve ASELSAN 
yöneticilerinin yan› s›ra çok say›da askeri atafle ve davetli
kat›ld›. Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan flilt takdimi ve son
tank›n teslimiyle sona eren törenin sonras›nda, 
VOLKAN at›fl kontrol sistemi ile modernize edilen ve 
Leopard 1T ad›n› alan tanklar bir de gösteri yapt›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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içinde benzerine az rastlan›r
bir çal›flma sergilediklerini
söyledi. Modernizasyonla bir-
likte, en zorlu senaryo olan
hareketli tanktan hareketli
hedefe at›fllarda Leopard 1
tanklar›m›z›n vurufl perfor-
mans›n›n 3 kat artt›r›ld›¤›na
dikkat çeken Korg. (E) Çavda-
ro¤lu, tanklar›m›za kazand›-
r›lan niflangâh ve namlu sta-
bilizasyonu ile otomatik he-
def izleme kabiliyetlerinin,
bugün birçok modern tank›n
dahi sahip olmad›¤› perfor-
mans seviyelerine ulaflt›¤›n›n
alt›n› çizdi. “Projede kazan›-
lan bilgi birikimi ve özgüven,
bizleri daha büyük hedeflere
yönlendirmifltir” diyen Korg.
(E) Çavdaro¤lu, savunma sa-
nayimizin y›ll›k 1 milyar do-
larl›k ihracat hedefini yürek-
ten benimsediklerini ve tank
modernizasyonu projelerinin
bu hedefe ulaflmada lokomo-
tif görev üstlenece¤ine inan-
d›klar›n› söyledi.

Türkiye’de Bir ‹lk
Korg. (E) Çavdaro¤lu’ndan
sonra ise sözü Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar
ald›. Öncelikle sözleflme çer-
çevesinde ASELSAN’›n ülke-
mizde ilk defa modern bir at›fl
kontrol sistemini özgün ola-
rak tasarlay›p gelifltirdi¤ini
söyleyen Bayar, tüm testlerin
baflar›yla tamamlanmas› ne-
ticesinde bugün itibari ile 171
adet tanka VOLKAN at›fl kon-
trol sisteminin entegrasyo-

nunun tamamland›¤›n› belirt-
ti. Bayar, proje bafllang›c›nda
yüzde 40 olarak öngörülen
yerel katk› hedefinin afl›ld›¤›-
n› ve sözleflmenin icras› sü-
recinde yüzde 68’e ç›kt›¤›n›n
özellikle alt›n› çizdi.
“Modern tank ALTAY’›n at›fl
kontrol sisteminin de kritik
tasar›m sürecini geçtik” di-
yen Bayar, ilk prototip üreti-
minin tamamland›¤›n›, flu
anda ise ikinci prototipin üre-
tim faaliyetlerinin sürdü¤ünü

söyledi. Sözlerini Leopard
2A4 tanklar›na da modern
tank için gelifltirilen at›fl kon-
trol sisteminin entegre edil-
di¤ini söyleyerek sürdüren
Bayar, bu çal›flma kapsam›n-
da, elektrikli tank kule takat
sistemi, uzaktan kumandal›

makineli tüfek ve lazer ikaz
sistemlerinin de yer alaca¤›
bilgisini verdi.

Bakan Gönül 
ASELSAN’a 
“Yola Devam” Dedi
Bayar’›n ard›ndan söz, günün
son konuflmac›s› Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül’e b›-
rak›ld›. Öncelik verdi¤imiz
sahalarda kendi ürünlerimizi
gerçeklefltirmenin ve yerli
savunma sanayisi alt yap›m›-
z› uluslararas› çapta rekabet
edebilecek flekilde güçlen-
dirmenin temel hedefimiz
olarak benimsendi¤i bilgisini
veren Bakan Gönül, 
ASELSAN’dan beklentilere
de de¤indi. “ASELSAN’dan
beklentimiz, gelifltirilmifl
olan bu modern sistemin di-
¤er muharebe araçlar›n›n ni-
teliklerini de gelifltirebilecek
flekilde kendisini yenilemeye
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Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve 
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan› Korgeneral Eyüp Kaptan

Törene çok say›da yabanc› ülke askeri ataflesi de kat›ld›.



devam etmesidir” fleklinde
konuflan Bakan Gönül, te-
mennisinin, ASELSAN’›n ge-
lifltirmifl oldu¤u bu sistemle-
rin ihraç baflar›s› da yakala-
mas› oldu¤unu söyledi. Ayr›-
ca 2010 y›l› Milli Savunma
Bakanl›¤› ve Savunma Sana-
yii Müsteflarl›¤› bütçelerinin
hiçbir kesintiye u¤ramadan
TBMM’de kabul edildi¤ini be-
lirten Bakan Gönül, yaflanan
ekonomik s›k›nt›lara ra¤-
men, hükümetin savunma
sanayisi fonlar›nda en küçük
bir kesinti yapmadan para
aktarmaya devam etti¤inin
de alt›n› çizdi.

VOLKAN Patlamaya
Haz›rlan›yor
18 Ocak 2002’de SSM ve
ASELSAN aras›nda imzala-
nan sözleflme ile bafllayan
proje kapsam›nda, Türk Si-
lahl› Kuvvetlerinin envante-
rindeki 171 adet Leopard 1
tank› ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen VOLKAN Tank
At›fl Kontrol Sistemi ile mo-
dernize edildi. Toplam bedeli
163,3 milyon dolar olan mo-
dernizasyon çal›flmalar› ta-
mamen milli imkânlarla ger-
çeklefltirildi.
Türkiye’nin ilk yerli tank mo-
dernizasyonu projesi olan ve
SSM idaresinde yürütülen
projenin tüm aflamalar›nda
ASELSAN, Kara Kuvvetleri
Lojistik Baflkanl›¤›n›n ve
Z›rhl› Birlikler
Okulu ve

E¤itim Tümen Komutanl›¤›-
n›n idari ve teknik kadrolar›
ile birlikte çal›flt›. ASELSAN,
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›-
n›n istekleri do¤rultusunda
tasarlanan Leopard 1 at›fl
kontrol sistemi için, 500.000
saatin üzerinde gelifltirme
iflçili¤i harcad›. Üretim süre-
cinde yüksek yurt içi katma
de¤er bar›nd›ran VOLKAN
Leopard 1 at›fl kontrol siste-
minin üretim sürecinde ise
5000’in üzerinde farkl› mal-
zeme bir araya getirildi.
Modernizasyon çal›flmala-
r›nda görev alan 1’inci Ana
Bak›m Merkezi Komutanl›¤›,
Leopard 1 tanklar›n›n komp-
le bak›m / onar›m›n›, at›fl
kontrol sisteminin tanka en-
tegrasyonunu ve test faali-
yetlerini gerçeklefltirdi. Tank
üzerinde hassas ifllemler ge-
rektiren bu faaliyetlerde,
üretim hatt›ndan ç›kan 171

adet tank›n tama-

m›n›n at›fll› testlerde üstün
performans göstermesi,
1’inci Ana Bak›m Merkezi
Komutanl›¤›n›n Leopard 1
tank›na hâkimiyetini ve sis-
tem entegrasyonu kabiliyet-
lerini göstermesi aç›s›ndan
dikkat çekiyor.
Proje ve paralelinde yürütü-
len faaliyetlerin baflar›yla
sonuçland›r›lmas›yla birlik-
te, Türkiye bugün; gece gö-
rüflünden stabilizasyonuna,
bilgisayar›ndan takat siste-
mine, lazerinden balisti¤ine,
modern bir tank›n tüm elek-
troni¤ini yapabilecek konu-
ma eriflmifl durumda. Tank
modernizasyonunda ülke-
mizi dünya ölçe¤inde yeni
bir kulvara tafl›yan bu dev
proje kapsam›nda gerçek-
lefltirilen faaliyetlerin bü-
yüklü¤ü hakk›nda fikir sahi-
bi olmak için di¤er baz› ra-
kamsal de¤erlere bakmakta
fayda var.

� ASELSAN, SSM ve Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ilgili personeli 11 y›l› 
aflk›n süre birlikte çal›flt›.

� Projede, sadece 
ASELSAN’›n 200’ü aflk›n
uzman personeli aktif 
görev ald›.

� Yaz k›fl ve gece gündüz
flartlar› dahil tam zamanl›
12 ay, at›fl poligonlar›nda
geçti.

� Mühendislik, do¤rulama
ve yeterlilik gibi testlerde
3000’den fazla gerçek 
at›fl yap›ld›.

� ASELSAN taraf›ndan
250.000 adedin üzerinde
doküman üretildi.

� Projenin muhtelif 
birimlerinde gömülü
3.000.000 sat›rl›k yaz›l›m
gelifltirildi.

� SSM ve ASELSAN 
aras›nda 1500’ün 
üzerinde yaz›flma ve 
doküman aktar›m› 
gerçeklefltirildi.
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VOLKAN at›fl kontrol sistemi ile modernize edilen Leopard 1’lerin
fiereflikoçhisar’da gerçeklefltirilen yeterlilik testlerinde, 

tan›ml› bütün at›fl görevlerinde baflar›l› sonuçlar al›nd›.



Proje kapsam›nda gelifltiri-
len VOLKAN tank at›fl kontrol
sistemi, 1960’l› y›llarda üreti-
len Leopard 1 tanklar›n›n
mevcut atefl gücünü, 3’üncü
nesil ana muharebe tanklar›
düzeyine getirdi. Bu kapsam-
da eski at›fl kontrol sistemi
tümüyle de¤ifltirilerek,
ASELSAN taraf›ndan üretilen
sistemler tanka entegre edil-
di. Leopard 1T modernizas-
yonu ile tanka kazand›r›lan
en önemli özellikler ise optik
öncelikli stabilizasyon, gece
görüfl ve hareket halinde at›fl
kabiliyetleri oldu.
Bünyesinde birçok yeni nesil
ana muharebe tank›nda dahi
olmayan ilave özellikleri ba-
r›nd›ran VOLKAN’›n Leopard
1 tanklar›na kazand›rd›¤›

bafll›ca temel kabiliyetleri
flöyle:
� Günümüz muharebe 

koflullar›n›n kaç›n›lmaz
bir gereksinimi olan; 
hareketli tanktan 
hareketli hedeflere etkili
at›fl yapabilme,

� Yüksek ilk at›flta vurufl
oran›,

� Sistemde yer alan çak›flma
algoritmas› sayesinde
tüm at›fllar›n hedef 
üzerinde toplanmas›,

� Gündüz, gece ve kötü 
hava koflullar›nda 
muharebe imkân›,

� Ba¤›ms›z görüfl ve at›fl
hatt› stabilizasyonu,

� Alg›lay›c›lar›ndan gelen
cephane s›cakl›k ve 
meteorolojik bilgileri de

de¤erlendirerek daha
hassas ve tam otomatik
balistik hesap yapma ve
uygulama,

� Yaklafl›k 3500 m 
mesafeden hedef tespit,
teflhis, tan›ma,

� Konumlama ve yön bulma
sistemi ile kendi 
konumunu ve hedefin 
konum bilgilerini 
belirleyebilme,

� Birçok modern tankta 
dahi halen bulunmayan;
yüksek performansl› 
otomatik hedef takip 
imkân› sayesinde 
niflanc›n›n daha kolay 
niflan almas› ve daha 
kolay atefl etmesi ve

� Sürücü için gece görüfl
imkân›.

Çal›flmalar 
1998’de Bafllad›
ASELSAN’›n 1998 y›l›nda kav-
ramsal çal›flmalar›na baflla-
d›¤› projede en kritik ad›m;
tank konusunda henüz yeter-
li tecrübesinin olmad›¤› bir
dönemde, platformu tan›ma-
s›, test ve denemeler yapabil-
mesi ve bir ön prototip gelifl-
tirmesi amac›yla, Kara Kuv-
vetleri Komutanl›¤› taraf›n-
dan 4 fiubat 1999 tarihinde
ASELSAN’a bir tank tahsis
edilmesi ile at›ld›.
Baflar›yla tamamlanan fizibi-
lite ve ön prototip çal›flmala-
r›n›n ard›ndan da 2002 y›l›nda
SSM ile imzalanan gelifltirme
ve seri üretim sözleflmesi ile
proje somut olarak hayata
geçirildi. 
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VOLKAN 
ATIfi KONTROL

S‹STEM‹
B‹R‹MLER‹

ASELSAN tesislerinde (solda) gelifltirilen sistemlerle modernize edilen Leopard 1’lerin
kule ve gövdesi 1’inci Ana Bak›m Merkezi Komutanl›¤›nda (sa¤da) birlefltirilirken.



Gelifltirme faaliyetleri kapsa-
m›nda; bütün yaz›l›mlar ve
özellikle at›fl kontrol, balis-
tik, çak›flma, stabilizasyon,
hedef izleme ve benzeri tüm
algoritmalar, ASELSAN tara-
f›ndan özgün olarak geliflti-
rildi. Ayn› flekilde VOLKAN
sistemini oluflturan tüm do-
nan›m birimleri de; haz›r
ürün olarak temin edilebilen

birkaç sensörün d›fl›nda yine
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rildi ve yurt içinde üretildi.
Gelifltirme döneminde 1’inci
Ana Bak›m Merkezi Komu-
tanl›¤›; sistem entegrasyonu
için gerekli olan tank tadilat-
lar›n› ve tank›n bak›m onar›-
m›n› gerçeklefltirdi. Gelifltir-
me dönemi sonunda üretilen
prototip tankla da kapsaml›,

uzun ve zahmetli yeterlilik
testlerine baflland›.
Prototip tank ile 2005 y›l›nda
fiereflikoçhisar’da gerçek-
lefltirilen yeterlilik testlerin-
de; tan›ml› bütün at›fl görev-
lerinde baflar›l› sonuçlar
al›nd›. Bu testlerde, özellikle
tank›n en zor görevi olan ha-
reket halindeyken bir baflka
hareketli hedefe karfl› yap›-

lan at›fllarda yüksek perfor-
mans de¤erlerine ulafl›ld›.
ASELSAN yetkililerinin ver-
di¤i bilgiler ›fl›¤›nda, bu per-
formans de¤erlerinin, yeni
nesil modern tanklar›n dahi
kolay ulaflabilece¤i de¤erler
olmad›¤›n› söyleyebiliriz.
2002 y›l›nda imzalanan bu
sözleflme ile bafllanan gelifl-
tirme çal›flmalar› ise 2005
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Törenin ard›ndan icra edilen
gösterinin ilk turunda 

Leopard 1T’lerin stabilizasyon
sistemi devreye al›nmad›. 
Bu turda yüzde 60 meyilli 

rampay› t›rman›rken, 
motor gücü ve fren 
performans›; tepe 

noktadayken de sal›n›m
hareketi ile süspansiyon 

sistemi kontrol edilen 
Leopard 1T yüzde 30 meyilli

rampadan iniyor.

Tümsekler üzerinde palet 
ve ask› donan›m› test edilen
Leopard 1T’lerin paletleri de
daha hassas stabilizasyon
sa¤lamak için proje
kapsam›nda yeniden 
tasarland› ve tank›n 
konfigürasyonuna dâhil 
edildi. Sinüs parkurunda
ayr›ca, tank›n virajl› 
ve engebeli yoldaki 
performans› da kontrol 
edildi.

Gösterinin ikinci turunda ise stabilizasyon sistemi 
devreye al›nd› ve tank bir yandan çeflitli manevralar yaparken
di¤er yandan da namlusuyla sürekli olarak temsili hedefi izledi.
Stabilizasyon durumunda otomatik olarak hedef takibi yapabilen
Leopard 1T’ler kule üzerinde yer alan optik stabilizasyon ünitesi
sayesinde niflanc›ya her türlü arazi koflulunda hedef takibi 
yapabilme kabiliyeti kazand›r›yor.



y›l›nda tamamland›. VOL-
KAN’›n yeterlilik testlerini
üstün baflar›yla tamamla-
mas›n›n ard›ndan, SSM ta-
raf›ndan 14 Ekim 2005’te tip
onay›n›n verilmesiyle ve
prototip tank›n onaylanma-
s›yla birlikte 2006 y›l›nda se-
ri üretim dönemi bafllad›.

Seri Üretim 
Bafll›yor
Seri üretim dönemine geçil-
mesiyle birlikte; modernize
edilen tüm tanklarla sertifi-
kasyon at›fllar› yap›ld›¤› gibi,
üretim partilerinden seçilen
5 adet tankla da kapsaml›
at›fll› testler icra edildi. Bu
at›fllarda da prototip tank ile
sa¤lanan baflar›l› tablo teyid
edildi. Bu süreçte, sadece
karmafl›k bir sistem çözü-
münü gelifltirmek de¤il, sa-
nayileflmede kritik bir unsur
olan; üretilebilir bir ürünü
gelifltirmek konusunda da
ASELSAN zorlu bir s›navdan
baflar›yla geçti. ASELSAN’›n
sisteme hakimiyeti sayesin-
de, seri üretim dönemi bo-
yunca; gerek ASELSAN ge-
rekse Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›ndan gelen öneri-
ler sonucunda sisteme yeni
kabiliyetler de ilave edildi.

Bu dönemde ASELSAN’da
üretilen sistemlerin tanka
entegrasyonu ve kabul önce-
si testleri ise 1’inci Ana Ba-
k›m Merkezi Komutanl›¤› ta-
raf›ndan yap›ld›. Çal›flmalar-
da, askeri fabrikaya Leopard
1 olarak giren tanklar›n
10.768 kalem malzemesi en
küçük parças›na kadar sö-
küldükten sonra, tadilat,
montaj ve entegrasyon hat-
lar›ndan geçip yeniden bir
araya getirilerek Leopard 1T
olarak envantere al›nd›.
2006-2009 dönemini kapsa-
yan seri üretim döneminde
modernize edilen toplam
171 tank›n; 28 adedi 2006’da,
48 adedi 2007’de, 52 adedi
2008’de ve son 43 adedi ise
2009’da teslim edildi. 2009
y›l›ndan sonra ise ürün des-
te¤ine yönelik bak›m onar›m
süreci bafllayacak.

ASELSAN
Leopard 2’lere de
Talip
Bu projenin seri üretim döne-
minde yaflanan geliflmeler
›fl›¤›nda, ALTAY tank› için ge-
lifltirilmekte olan at›fl kontrol
sistemi, elektrikli top kule ta-
kat sistemi, lazer uyar› siste-
mi ve uzaktan kumandal›
makineli tüfek gibi, ASELSAN
taraf›ndan gelifltirilmifl ürün-
lerin bir adet Leopard 2A4
tank› üzerine entegrasyonu-
na yönelik bir ek sözleflme de
SSM ve ASELSAN aras›nda
imzalanm›fl durumda. Leo-
pard 2A4 tank› üzerinde yap›-

lacak bu çal›flma neticesinde,
dünya ölçe¤inde Leopard 2
tank› modernizasyonunda da
söz sahibi olmay› hedefleyen
ASELSAN, Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin envanterinde bu-
lunan di¤er Leopard 1 tank-
lar›n›n ve yak›n zamanda en-
vantere al›nm›fl Leopard 2
tanklar›n›n modernizasyo-
nunda da kendisine görev ve-
rilmesini bekliyor.
Savunma sanayimizin en ba-
flar›l› projelerinden biri ola-
rak gösterilen Leopard
1A1/A1A4 Tanklar› ‹yilefltir-
me Projesinde edinilmifl biri-
kim, yetenek ve özgüven;
Türkiye’nin kendi tank›n› üre-

tebilen ve tank modernizas-
yonu konusunda söz sahibi
ülkeler aras›na girmesi yo-
lunda at›lm›fl en önemli
ad›mlardan biridir. Bu projey-
le tank gibi en zorlu kara plat-
formu üzerinde ülkemiz ad›-
na teknolojik s›çrama say›la-
bilecek karmafl›kl›kta bir at›fl
kontrol sisteminin gelifltiril-
mesi, bugün ASELSAN’› ulus-
lararas› arenada sayg›n bir
konuma tafl›mas›n›n da öte-
sinde, bu çal›flmalar, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri’nin hizmetine
sunulan ya da sunulacak çe-
flitli sistemlerin gelifltirildi¤i
muhtelif projelerin temel yap›
tafl› olma özelli¤i de tafl›yor.
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Haz›rl›kl› olarak 4 m derinlikteki sudan 
geçebilen tank haz›rl›ks›z olarak 1,2 m 

derinlikteki sudan geçebilir.

Gösterinin tribün karfl›s›nda icra edilen stabilizasyon sisteminin devrede oldu¤u
bölümünde, Leopard 1T’nin, kulenin hedefe kilitlenip sabitlenmifl durumda iken

gövdesinin ba¤›ms›z olarak hareket edebilme yetene¤i sergilendi.



Paul Cornu’nun ilk heli-
kopter uçuflunu bun-
dan 102 y›l önceki 13

Kas›m’da yapmas› ve Agus-
taWestland’›n yeni orta s›n›f
genel maksat helikopteri
AW149’un ilk uçuflunun da
ayn› güne denk gelmesi her
ne kadar hofl bir tesadüf olsa
da asl›nda bu tarihi gün, Tür-
kiye aç›s›ndan daha büyük
anlamlar tafl›yor. Bunun ne-
deni ise, Türk Silahl› Kuvvet-
leri’nin yeni nesil genel mak-
sat helikopteri ihtiyac› kap-
sam›nda bafllat›lan ve y›llar-

d›r sonuçlanmayan Genel
Maksat Helikopter Tedarik
Projesi’nde yar›flan iki firma-
dan biri olan AgustaWest-
land’›n, bu helikopterin
TUHP149 versiyonunu gelifl-
tirme yönünde çal›flmalar
yapmas›.
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n projenin en
yak›n zamanda sonuçland›-
r›lmas› için çal›flt›klar› yö-
nünde yapt›¤› aç›klamalar
ise Genel Maksat Helikopter
Tedarik Projesi’nde son düz-
lü¤ü girildi¤ini gösteriyor.

Projenin hangi firma lehine
sonuçlanaca¤› merak edilir-
ken Bayar’›n aç›klamalar›,
gözleri çok yak›nda yap›lma-
s› beklenen Savunma Sana-
yii ‹cra Komitesi Toplant›-
s›’na çevirdi. Toplant›dan
projeyle ilgili nihai bir karar
ç›kar m› bilinmez ancak yine
de Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
yeni genel maksat helikop-
teri olmaya aday TUHP149’a
ve seçildi¤i takdirde Türki-
ye’ye sunaca¤› avantajlara
biraz daha yak›ndan bak-
makta fayda var.

TUHP149’un 
Büyük Bölümü 
Kompozit Olacak
Muharebe alan›nda birlik
nakli, arama-kurtarma, mu-
harebe arama-kurtarma, ko-
muta kontrol ve iletiflim, lo-
jistik destek operasyonlar›,
VIP tafl›ma, yaral› tahliyesi,
t›bbi tahliye, yar› askeri ope-
rasyonlar, keflif, gözetleme,
hedef takibi, özel kuvvet ope-
rasyonlar›, atefl deste¤i sa¤-
lama, yerdeki hedefleri bask›
alt›na alma, yük tafl›ma ve
yang›n söndürme... Agusta-
Westland’›n bu görevlerin
hepsinde üstün baflar› göste-
rece¤i iddias›yla gelifltirdi¤i
ve IDEF’09 s›ras›nda da tam
ölçekli bir maketi sergilenen
TUHP149’un teknik özellikle-
rinin bir k›sm› belli olsa da,
pek çok detay, ilerleyen sü-
reçte ve helikopter Türki-
ye’deki ihaleden galip ç›kt›¤›
taktirde, son kullan›c› olan
Türk Silahl› Kuvvetleri tara-
f›ndan belirlenecek.
Üretimin büyük bölümünde
helikoptere hafiflik, dayan›kl›-
l›k ve kullan›m ömrü aç›s›ndan
ciddi avantaj sunan kompozit
malzemelerin ve geliflmifl
kompozit uygulama teknikle-
rinin öne ç›kt›¤› TUHP149’un,
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AgustaWestland
TUHP149 ile Kap›m›z›
Yeniden Çal›yor
Kullan›mda olan askeri helikopterlerin yak›n gelecekte
yenilenmesi gerekti¤i düflünüldü¤ünde, gelecekte büyük bir
rekabete sahne olacak orta s›n›f genel maksat helikopteri
pazar›na yönelik olarak AgustaWestland taraf›ndan gelifltirilen
AW149, 13 Kas›m’da ilk uçuflunu baflar›yla gerçeklefltirdi. 
Bu uçufl ayn› zamanda, çok yak›nda sonuçlanmas› beklenen
Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi kapsam›nda yar›flan
TUHP149’un ilk ayak sesleri olmas› nedeniyle Türkiye’yi de
yak›ndan ilgilendiriyor.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
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yaklafl›k 4500 kg bofl a¤›rl›¤›,
8100 kg azami kalk›fl a¤›rl›¤›
ve 3000 kg’›n üzerindeki fay-
dal› yük tafl›ma kapasitesiyle
kendi s›n›f›ndaki en verimli
helikopterlerden biri olmas›
bekleniyor. Kompozit malze-
me kullan›m› sayesinde, özel-
likle helikopterin gövdesi,
çarpmalara belli s›n›rlar dahi-
linde mümkün oldu¤unca da-
yanacak, darbeleri emecek ve
modüler balistik koruma sa¤-
layacak. Helikopterin ve içeri-
sindekilerin güvenli¤i için ha-
yati öneme sahip kompozit
malzemelerden üretilmifl
z›rhlar ise kokpitte, kabin ta-
ban›nda, yak›t sisteminde ve
rotor gibi ana dinamik ele-
manlarda kullan›lacak.

Helikopter teknolojilerindeki
son geliflmeler ›fl›¤›nda ta-
sarlanan ve yine kompozit
malzemelerden üretilen 5
palli bir ana rotora ve 4 palli
bir kuyruk rotoruna sahip
olacak TUHP149, yüksek h›z-
larda daha yüksek verimle,
daha az titreflimle ve daha
düflük gürültü seviyelerinde
görev yapabilecek. Balistik
darbelere karfl› dayan›m›
yüksek, tam mentefleli ve
14,6 metre çap›ndaki paller;
farkl› noktalar›nda farkl› hü-
cum aç›s› de¤erleri almas›n›
sa¤layan ve pal boyunca de-
vam eden lineer olmayan bü-
kümler ile pal uçlar›nda 20
derecelik anhedral (negatif
dihedral) aç›s› olan yeni bir

kanat profili tasar›m›na sa-
hip olacak. Gürültü seviyesini
düflürerek helikopterin fark
edilebilirli¤ini de azaltacak
olan pallerin bu özellikleri,
gövdenin düflük sürtünme
yaratan tasar›m›yla birleflin-
ce, helikopterin seyir h›z›
azami 287 km/sa’ya kadar
ulaflabilecek. So¤uk havalar-
da buzlanmay› önleyen sis-
temler ise opsiyon olarak su-
nulacak.

TUHP149’un
Motorlar› Zorlu 
Koflullara 
Meydan Okuyacak
Her ne kadar hafiflik, rotor
teknolojisi ve pal teknolojisi
performans üzerinde muaz-
zam bir etkiye sahip olsa da
özellikle helikopterin görev
yapaca¤› bölge koflullar› dü-
flünüldü¤ünde, helikopterin
en fazla önem arz eden k›-
s›mlar›ndan birinin itki ve
transmisyon sistemi oldu¤u
aç›k. Bu nedenle 2000 BG s›-
n›f›nda yer alan 2 adet GE
CT7-2E1 turboflaft motoruyla
donat›lacak olan TUHP149,
kalk›fl esnas›nda 2500 BG, 5
dakika süreyle de 2800 BG
güç üretebilecek. Helikopte-
rin tam görev yüküyle ISA 35

derece s›cakl›kta 1800 metre-
nin üzerindeki irtifalarda, ISA
20 derecede ise 2400 metre-
nin üzerindeki irtifalarda gö-
rev yapmas›na olanak tan›ya-
cak olan motorlar, FADEC
(Full Authority Digital Engine
Control / Tam Yetkili Say›sal
Motor Kontrolü) sistemiyle
kontrol edilecek. Bu sistem
ise hem pilotlar›n motoru sü-
rekli kontrol alt›nda tutmak
için fazladan efor sarf etmesi-
ni engelleyecek, hem de yak›t
tüketimi ve motor güvenli¤i
konusunda ciddi bir avantaj
sa¤layacak.
Motorlar›ndan biri devre d›fl›
kald›¤›nda tek motorla da
uçufla devam edebilecek olan
helikopter, herhangi bir ne-
denle transmisyon sistemin-
deki ya¤›n bitmesi durumun-
da ise yaklafl›k 30 dakika daha
görevine devam edebilecek.
Güçlü motorlar›n› besleyebil-
mek için normal flartlar alt›n-
da 1400 kg yak›t tafl›yacak
olan TUHP149, uzun menzile
ihtiyaç duyulabilecek özel
operasyonlarda, dahili ek ya-
k›t tanklar› vas›tas›yla yak›t
kapasitesini 1800 kg’a kadar
ç›karabilecek. Görevin özelli-
¤ine göre gerekti¤inde harici
yak›t tanklar›yla da donat›la-
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bilecek helikopterin dahili ya-
k›t tanklar›, darbe sonucu ha-
sar almas› durumunda yak›-
t›n s›zmas›n› ve alev almas›n›
önleyecek.
Tüm bu özellikleriyle ülkemi-
zin do¤u kesimindeki çevre
koflullar›nda zorlanmadan
görev yapabilmesi beklenen
TUHP149, yerdeki koflullar-
dan da en az seviyede etkile-
necek. Sert inifllerde darbeyi
sönümleyen dayan›m› yüksek
bir burun inifl tak›m›n›n kulla-
n›laca¤› helikopter, haz›rlan-
mam›fl pistlerden kalk›fl ya-
pabilecek ve uçufl s›ras›nda
oluflan sürüklemenin azalt-
mas› amac›yla yar› katlanabi-
lir ana inifl tak›mlar›n› gövde
içerisine alabilecek.
Sert inifller s›ras›nda olufla-
cak kuvvetleri inifl tak›m›n›n
yan› s›ra gövdesi ile de sö-
nümleyecek olan TUHP149,
11 m3 hacimli kabinindeki
darbelere karfl› dayan›kl› kol-
tuklarda 18 adet asker ve 2
adet pilot ile uçacak. Ayr›ca
helikopterin arka k›sm›nda 
3 m3 hacimli kargo bölümü de
bulunacak. Askerlerin heli-
koptere gövdenin her iki tara-
f›ndan da rahat binebilmeleri
ve inebilmeleri için tasarla-
nan genifl sürgülü kap›lar ise
harici yük tafl›nd›¤› durumlar-
da dahi askerlerin girifl ç›k›fl›-
n› sekteye u¤ratmayacak. Ya-
ral› tahliyesi ve t›bbi tahliye
konfigürasyonlar›nda 6 sedye
ve 6 asker ya da sa¤l›k görev-
lisi tafl›yabilecek olan heli-
kopterin iç yap›s›, görevin ge-
reksinimlerine ve kullan›c›n›n
ihtiyaçlar›na göre flekillendi-
rilebiliyor.

Aviyonikler Pilotlar›n
‹flini Kolaylaflt›racak
Gelece¤in modern muharebe
sahas›nda kullan›lmak üzere
tasarlanan ve çeflitli kritik sis-
temlerin yedeklerini de bün-
yesinde bar›nd›ran TUHP149,
aç›k mimariye sahip ve tama-
men say›sallaflt›r›lm›fl aviyo-
nikler ile tam entegre görev
ekipman›yla donat›lacak. Mo-
dern bir say›sal kokpite ve pi-
lotun yükünü azalt›p göreve

daha iyi odaklanmas›n› sa¤la-
yan 4 eksenli otomatik pilot
sistemine sahip olacak heli-
kopter, gece ya da gündüz
zorlu hava koflullar›nda görev
yapabilecek. Arama radar›,
FLIR sistemi, geliflmifl sen-
sörleri ve muhabere ve bilgi
paylafl›m sistemleri ile mü-
rettebat›n durumsal fark›n-
dal›¤›n› artt›racak olan
TUHP149, günümüzün ve ge-
lece¤in a¤ merkezli harp or-
tam›nda görev yapabilecek.
Ayr›ca geliflmifl bir öz savun-
ma sisteminin de yer alaca¤›
helikopterin akustik, k›z›l öte-
si ve radar izi, mümkün olan
en alt seviyeye indirilecek.
Helikopter, havan›n uygun ve
pilotun görüflünün aç›k oldu-
¤u durumlarda görerek uçufl
(Visual Flight Rules / VFR),
aksi durumlarda ise tama-
men aviyonikler ve seyrüsefer
sistemlerinin yard›m›yla aletli
uçufl (Instrument Flight Rules
/ IFR) yapabilecek. Bunun ya-
n› s›ra helikopter, engebeli
araziler üzerinde yap›lan al-
çak uçufllar esnas›nda uçufl
irtifas›n›n ayarlanmas› ve he-
likopterin aniden karfl›laflabi-
lece¤i engeller nedeniyle ka-
zalar yaflanmamas› için
önemli olan NOE (Nap-of-
the-earth) modunda da uça-

bilecek. TUHP149’da telli
uçufl sisteminin kullan›lmas›
ise henüz kesinleflmemifl ol-
makla birlikte, de¤erlendir-
me aflamas›nda bulunuyor.
Çok çeflitli silah sistemleriyle
de donat›labilen helikopter,
say›s› 4 adede kadar yükselti-
lebilen yükleme noktalar›nda
havadan yere füzeler, roket
lançerleri ve harici makineli
tüfekler tafl›yabilecek. Bunla-
ra ek olarak helikopterin kap›
ve pencerelerine 1 ya da 2
adet 7,62 mm’lik makineli tü-
fek veya yine 1 ya da 2 adet
12,7 mm’lik makineli tüfek
monte edilebilecek.

Türkiye Ne Kazanacak?
‹nceledi¤imiz teknik özellik-
leri bak›m›ndan ayn› s›n›ftaki
helikopterler aras›nda ön pla-
na ç›kan TUHP149, Genel
Maksat Helikopter Tedarik
Projesi’nin galibi oldu¤u tak-
tirde, Türk Silahl› Kuvvetle-
rinin yan› s›ra Türk Savunma
Sanayisi de önemli kazan›mlar
elde edecek. Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi),
ASELSAN, TUSAfi Motor Sa-
nayii A.fi. (TEI), ROKETSAN ve
HAVELSAN baflta olmak üze-
re, Türkiye’den birçok firma,
TUHP149’un gelifltirilme afla-
mas›nda görev alacak. Ayr›ca

TUHP149’un nihai montaj›,
testleri ve son kullan›c›ya tes-
limat› da Türkiye’deki kurum
ve kurulufllar taraf›ndan yap›-
lacak.
Bu genifl sanayi kat›l›m› ve
teknoloji transferi sayesinde
Türkiye, helikopter teknoloji-
leri aras›nda en kritik konular-
dan biri olan diflli kutusu ve
içerisinde yer alan elemanla-
r›n üretilmesinde de önemli
bir tecrübe edinmifl olacak.
TUHP149’un kompozit rotor
pallerinin de Türkiye’de üretil-
mesi ise ihtimal dahilinde bu-
lunuyor.
Savunma sanayimizdeki fir-
malar›n bu pastadan büyük
pay elde etmeleri ve ülkemizin
kritik teknolojilere sahip ol-
mas›n›n yan› s›ra TUHP149 ile
edinilebilecek en önemli kaza-
n›mlardan birisi de Türkiye’ye,
helikopterin sat›fl haklar›n›n
verilmesi olacak. Dünya üze-
rinde kullan›mda olan askeri
helikopterlerin yaklafl›k 8000
tanesinin önümüzdeki 35 y›l
içerisinde yerini yeni helikop-
terlere b›rakaca¤› ve bugün
için TUHP149’un da kendi s›n›-
f›ndaki tek yeni nesil helikop-
ter oldu¤u düflünüldü¤ünde,
helikopterin çok büyük bir ih-
racat potansiyeline sahip ol-
mas› bekleniyor.
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Rusya’da ç›kar›lan ya-
sayla 2007 y›l›n›n
sonlar›nda kurulan

Russian Technologies’in
faaliyetlerine bafllamas›n-
dan k›sa bir süre sonra, ku-
rulufla ba¤l› firmalar aras›n-
da yer alan ve dünyan›n en
büyük titanyum üreticilerin-
den olan VSMPO-AVISMA,
Boeing ile büyük ve strate-
jik bir anlaflma imzalad›.
Yaklafl›k 1 milyar dolar tu-
tar›ndaki bu anlaflmaya gö-
re Boeing, Rusya’da ç›kar›-
lan ve ifllenerek kullan›ma
haz›r hale getirilen yüksek
kaliteli titanyumu, 2011’den
2015’e kadar temin etme
hakk›n› elde etti. Tarihteki

ABD-Rus iliflkilerine bak›l-
d›¤›nda daha öncekilerle
k›yaslanamayacak kadar
genifl kapsaml› ve yüksek
tutarl› olmas›yla dikkat çe-
ken bu anlaflmayla birlikte
VSMPO-AVISMA ve Boeing-
Russia / CIS (Ba¤›ms›z Dev-
letler Toplulu¤u), her iki ta-
rafa da büyük fayda sa¤la-
yacak bir ifl birli¤ini bafllat-
t›lar.
So¤uk Savafl y›llar›nda Bat›
dünyas›yla ifl birli¤i yapma-
yan, ancak Varflova Pak-
t›’n›n da¤›lmas›yla birlikte
Bat› ülkeleriyle yak›nlaflan
Rusya, bu ifl birliklerini ge-
lifltirmek ad›na da çeflitli
ortakl›klara imza at›yor. Bu
paralelde Boeing ve
VSMPO-AVISMA, Temmuz
2009’da Verkhnyaya Salda

flehrinde, ça¤dafl sivil hava-
c›l›¤›n en modern yolcu
uça¤› olarak tabir edilen
Boeing 787 Dreamliner’de
ve Rus uçaklar›nda kullan›-
lacak olan titanyum malze-
melerin ifllenece¤i Ural
Boeing Manufacturing
(UBM) ad›nda bir ifl ortakl›-
¤› kurdular. Geçti¤imiz
Ekim ay›nda Moskova’ya
gerçeklefltirdi¤i ziyaret s›-
ras›nda bu ortakl›¤›, ABD ve
Rusya aras›nda gerçeklefl-
tirilen ifl birliklerinin bafla-
r›l› bir örne¤i olarak nite-
lendiren ABD D›fliflleri Ba-
kan› Hillary Clinton, Ameri-
kan ifl dünyas›n›n Russian
Technologies çat›s› alt›ndaki
firmalara karfl› büyük bir gü-
ven duydu¤unu belirtti. Ayr›-
ca Clinton, Rusya’n›n iflas
eden hava yollar› flirketleri-
nin Russian Technologies
çat›s› alt›nda toplanarak
kurulan Rosavia Hava Yol-
lar›’n›n dar gövdeli uçak

al›m› için aç›lan yaklafl›k
2,5 milyar dolarl›k ihaleyi
Boeing’in kazanmas› duru-
munda çok memnun ola-
caklar›n› söyledi.
Peki Russian Technologies,
bu kadar k›sa süre içerisin-
de dünya pazar›nda bu ka-
dar önemli bir konuma yer-
leflmeyi ve böyle büyük bir
etkiye sahip olmay› nas›l
baflard›?

Rus Endüstrisinde
Hedefler Büyük
‹lk kuruldu¤u zamanlarda
otomotivden havac›l›k en-
düstrisine kadar çok genifl
bir alanda büyük bir potan-
siyele sahip olan Russian
Technologies, United Air-
craft Corporation (UAC) ve
United Shipbuilding Corpo-
ration (USC) ile yapt›¤› an-
laflmalarla birlikte daha da
büyüdü ve bugün Gazprom
ile Rosneft gibi isimlerin de
bulundu¤u en büyük 20 Rus
firmas› aras›na girmeyi ba-
flard›. Tabi ki burada Rusya
Devlet Baflkan› Dmitri Med-
vedev’in imzalad›¤› karar-
name ile yaklafl›k 400 farkl›
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Rus Ekonomisi ‹leri Teknolojiler
Üzerinde fiekilleniyor: 
Russian Technologies
So¤uk Savafl’›n bitmesinden sonra Rusya, san›ld›¤›ndan çok daha h›zl› 

toparlansa da Rus ekonomisi henüz istenilen seviyeye ulaflamad›. 

Dünyan›n önde gelen ekonomileriyle boy ölçüflebilmek için ileri teknolojili

ürünlere yat›r›m yapan Rusya, ileri teknolojiler üzerine çal›flan 

ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten çok say›da firmay› Russian Technologies 

State Corporation (Russian Technologies) çat›s› alt›nda toplad›. 

Rus mühendislik endüstrisini yeniden yap›land›rma

yönünde önemli ad›mlar atan Russian Technologies’in,

gelecekte dünya çap›nda söz sahibi bir kurulufl 

olmas›na ise kesin gözüyle bak›l›yor.

David Johnson* / editor@milscint.com
*Ba¤›ms›z Gazeteci
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iflletmenin Russian Tecno-
logies çat›s› alt›na girmesi-
nin etkisi tart›fl›lmaz.
Firman›n gelecekteki he-
defleri ise oldukça büyük.
Özellikle havac›l›k sektörü-
ne bakacak olursak; kuru-
luflun 2008 ve 2012 y›llar›
aras›ndaki hedefinin yakla-
fl›k 400 adet Il-96, Tu-204,
Sukhoi SuperJet, Tu-334 ve
An-148 uça¤› üretmek ol-
du¤unu görüyoruz. Rus-
ya’n›n sivil havac›l›k alan›n-
daki küresel üretim pay›n›
2015 y›l›na kadar yüzde
1’den yüzde 5’e ç›karmay›
amaçlayan Russian Tech-
nologies’in 2025 y›l› için
koydu¤u hedef ise bu oran›
yüzde 10’a yükseltmek.
Russian Technologies’in bu
h›zl› yükseliflinde ise kufl-
kusuz, Rusya’n›n savunma
ürünleri ihracat›ndan ve it-
halat›ndan sorumlu kuru-
luflu Rosoboronexport’un
da büyük pay› var. Russian
Technologies’in iflletme ya-
p›s›n›n bel kemi¤ini olufltu-
ran ve operasyonel süreç-
lerinin yürütülmesinde itici
bir güç teflkil eden Rosobo-
ronexport, ayr›ca dünyan›n
önde gelen titanyum üretici-
si VSMPO-AVISMA ve Rus-
ya’n›n en büyük otomotiv fir-
mas› AVTOVAZ ile silah,
tank, füze ve helikopter üre-
ticileri gibi birçok di¤er fir-
may› da bünyesinde tutuyor.

Stratejik öneme sahip olan
ve toplam cirolar› bugün 13
milyar dolara ulaflan bu ku-
rulufllar, y›llard›r Rosobo-
ronexport’un Genel Müdü-
rü Sergey Çemezov taraf›n-
dan yönetiliyor. Bunun so-
nucunda ortaya ç›kan tablo
ise etkileyici: Rosoboronex-
port, bu süreç içerisinde
kararl› bir büyüme sergile-
yerek 2000 y›l›nda 3 milyar
dolar olan net kar›n› 2008
y›l›nda 6,7 milyar dolara
kadar ç›kar›rken imzalanan
sözleflmelerin tutar›n› da
26 milyar dolar seviyesine
yükseltti.
Rosoboronexport’taki ba-
flar›l› yönetimi ve Russian
Technologies’in de bafl›na
getirilmesi, Çemezov’u
Rusya’n›n en etkili isimle-
rinden biri haline getirdi.
Çemezov’un bu konuma
gelmesini kolaylaflt›ran
nedenlerden birisi de kufl-
kusuz Rusya Baflbakan›
Vladimir Putin ile uzun y›l-
lara dayanan dostlu¤u ve
yürüttükleri ortak çal›fl-
malar oldu. Yetenekli ve
baflar›l› bir yönetici olarak
dikkat çeken Çemezov’un,
Rusya’da, gelecekte de
hem savunma sanayisi
hem de di¤er tüm sanayi
dallar›nda kilit bir role
sahip olmas› bekle-
niyor.
Rusya’y› dünyan›n
önde gelen sanayi
gücü pozisyonuna
tafl›yabilecek mü-

hendislik endüstrisinin, ül-
kenin amiral gemisi olaca¤›
bir yap›ya kavuflturulmas›
fikrini ortaya atan Çemezov,
özellikle savunma sistemle-
ri ticaretinin çok kar getiren
bir ifl oldu¤una inan›yordu
ve bu nedenle de çal›flmalar
bu yönde yo¤unlaflt›. Burada
önemli olan as›l nokta ise,
savunma sektöründe, dün-
yan›n geri kalan›nda yafla-
nan geliflmelerin, farkl› yak-
lafl›mlar ve yenilikçilik te-
meli üzerinde flekillenme-

siydi. Bunun sonucunda ise,
en önemli sektör olarak de-
¤erlendirilen ve bu nedenle
öncelik verilen, ancak flu an
bir krizin efli¤inde yer alan
mühendislik endüstrisi bafl-
ta olmak üzere tüm Rus
ekonomisinin yeniden yap›-
land›r›lmas› gereklili¤i orta-
ya ç›kt›. Ancak yap›lan en
iyimser de¤erlendirmelere
göre, Rusya’n›n ileri tekno-
loji sektöründeki bugünkü
pay› yaln›zca yüzde 0,5. Bü-
yük bölümü savunma sana-
yisi ile ba¤lant›l› olan bu ile-
ri teknoloji ürünlerinin ülke-
nin toplam ihracat›ndaki pa-
y› ise yüzde 5 seviyelerinde.
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Russian 
Technologies’de
30’un Üzerinde 
fiirket Yer Al›yor
Çemezov’a göre Rusya’daki
mühendislik endüstrisinin
özellikle ileri teknolojilerle
ilgilenen k›sm›n›n revizyon-
dan geçirilmesine yönelik
kararl› ve güçlü ad›mlar
at›lmas› zorunlu hale gel-
miflti. Bunun da tek yolu,
Rus mühendislik endüstri-
sine devlet taraf›ndan mil-
yarlarca dolarl›k yat›r›mlar
yap›lmas›yd›. Bu çerçevede,
birçok geliflmifl ülke taraf›n-
dan y›llard›r uygulanan ve
üreticilerin tabi tutuldu¤u
kontrollerin hükümet tara-
f›ndan gerçeklefltirildi¤i ka-
mu temelli bir sistem üze-
rinde karar k›l›nd›. Ard›ndan
da Rosoboronexport’u te-
mel alan, büyük bölümünü
savunma sanayisi firmalar›-
n›n oluflturdu¤u birçok ifl-
letmeyi kapsayan Russian
Technologies kuruldu.
Savunma ile ilgili ya da hem
sivil hem de askeri olmak
üzere çift kullan›ml› ürünle-
rin ithalat› ve ihracat› konu-
sundaki tek yetkili Rosobo-
ronexport iken ileri teknolo-

jiye sahip ürünler konusun-
da, Ar-Ge çal›flmalar›ndan
üretime ve bu ürünlerin tica-
retine kadarki tüm faaliyet-
leri Russian Technologies
kontrol ediyor. Rus yasalar›-
na göre, ilgili oldu¤u konu-
larda çeflitli anlaflmalar
yapma ve Rusya’da ya da
yurt d›fl›nda yat›r›m yapma
hakk›na sahip olan Russian
Technologies’in amac›, ileri
teknoloji ürünlerinin geliflti-
rilmesini, üretilmesini ve ih-
raç edilmesini daha kolay
bir hale getirmek. Devlet fo-
nuna tabi olmaks›z›n finan-
sal ve ekonomik olarak Ro-
soboronexport’un varl›klar›-
na ba¤l› olarak faaliyetlerini
sürdüren kuruluflun ileriki
süreçte, kar amac› güdül-
meyen, yani yap›lan kar›n
toplam harcamaya eflit ol-
du¤u ve gelir taban›n› temel
alan bir sistemle yönetilme-
si planlan›yor.
Russian Technologies’in so-
rumlulu¤unda olan stratejik
sektörlerdeki firmalar›n
özel yat›r›mc›lara da aç›k ol-
mas› sayesinde, Bat›’daki
birçok yat›r›mc› da Rus pa-
zar›na girmenin ve özellikle
VSMPO-AVISMA ve AVTO-

VAZ gibi Rus firmalar›na ya-
t›r›m yapman›n ne kadar
büyük bir önem tafl›d›¤›n› ve
ne kadar avantajl› oldu¤unu
gördü. Bu tür flirketlerin ya-
t›r›mc›lar aç›s›ndan güveni-
lirlikleri ise devlet taraf›n-
dan sa¤lan›yor. Devlet tara-
f›ndan verilen destekler
aras›nda vergi ve gümrük-
lerde baz› kolayl›klar›n ta-
n›nmas›, finansal öncelik
verilmesi, al›nan kredilerin
faiz oranlar› paralelinde ye-
niden yap›land›r›lmas›nda
firmalara yard›mc› olunma-
s› gibi teflvikler bulunuyor.
Benzer konular üzerine
araflt›rmalar yapan çok sa-
y›da uzman da Rus mühen-
dislik endüstrisinin tümüne
ekonomik aç›dan koruma
sa¤layabilecek ve güvenilir-
lik kazand›rabilecek tek ku-
ruluflun Russian Technolo-
gies oldu¤u noktas›nda bir-
lefliyor. Burada entegre bir
yap› içerisinde faaliyet gös-
teren ve ileri teknolojili
ürünler gelifltirip bunlarla
uluslararas› pazarda reka-
bet edebilme kabiliyetine
sahip olan 30’un üzerindeki
holding flirketinin büyük bö-
lümünü elektronik, hafif si-

lah, mühimmat, patlay›c›,
özel kimyasallar ve hava
araçlar› için çeflitli sistem-
ler ve parçalar üreten flir-
ketler oluflturuyor. 7 hol-
ding flirketi ise çift kulla-
n›ml› ve sivil amaçl› ürünler
üzerine çal›fl›yor. Rusya d›-
fl›ndaki birçok uluslararas›
firmayla da iliflkilerini sü-
rekli gelifltiren Russian
Technologies, son olarak
Ekim ay›nda Moskova’da,
hisselerinin büyük bölümü
Fiat Grubu’nda bulunan
Case New Holland (CNH) ile
‹talyanlar’›n tar›msal ve özel
amaçl› makinelerinin OJSC
KAMAZ’›n tesislerinde üre-
tilmesi amac›yla bir anlafl-
ma imzalad›.
Hem yurt içi hem de yurt d›-
fl›ndaki mevcut ve potansiyel
yat›r›mlar›na yönelik olarak
Rusya’da 27, Rusya d›fl›nda
da 49 temsilcili¤i bulunan
Russian Technologies, son
derece geliflmifl ve verimli
bir pazarlama a¤›na sahip.
Burada öncelik ise, ileri tek-
noloji ve yenilikçilik odakl›
bu ürünlerin gelifltirilmesi,
üretilmesi ve müflteriye su-
nulmas› aflamalar›nda Rus-
ya ve Rusya d›fl›ndaki kon-
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Russian Technologies’in Genel Müdürü Sergey Çemezov (sa¤da) ve
Boeing Baflkan Yard›mc›s› Scott Carson (solda), Rusya Baflbakan› 

Vladimir Putin’i  yeni ifl ortakl›¤› hakk›nda bilgilendiriyor.



trollerinin yasal olarak yap›-
labilmesi.
Savunma ürünlerinin yan›
s›ra özellikle Rusya d›fl›nda-
ki firmalarla yap›lan anlafl-
malarda, sivil havac›l›k da ön
planda yer al›yor. Russian
Technologies bünyesindeki
firmalar taraf›ndan dünya
pazar›na sunulmaya haz›r
olan ileri teknolojili ürünler
aras›nda elektronik tüpler,
mikrodalga cihazlar, yar›
iletkenler, çeflitli amaçlarla
kullan›lan lazerler, lazer ji-
roskoplar, LCD gösterge
sistemleri, optronikler, di-
rençler ve kondansatörler
gibi çok çeflitli alt sistemler
bulunuyor.

Medvedev’den 
Russian 
Technologies’e 
Tam Destek
Russian Technologies’in ba-
flar›s›n›n s›rr›, Genel Müdür
Sergey Çemezov’un Rus-
ya’n›n liderleriyle sürekli
yak›n iletiflim içinde olmas›
ve üst düzey devlet yönetici-
lerinin ofislerini sürekli zi-
yaret etmesinde yat›yor. Ey-
lül ay›nda, Rusya Devlet
Baflkan› Dmitri Medvedev ile
yapt›¤› düzenli görüflmelerin
birinde Çemezov, Airbus,
AgustaWestland ve Pirelli
gibi firmalarla ifl birli¤i ko-
nular›n›n d›fl›nda, ileri tek-
noloji endüstrisinde yaflanan
s›k›nt›lardan da bahsetti.
Russian Technologies’in so-
rumlulu¤unda olan konula-
r›n ülkenin geliflimi aç›s›n-
dan büyük önem tafl›d›¤›
yönünde ortak bir görüflün
hakim oldu¤u toplant› son-
ras›nda Baflkan Medvedev,
Russian Technologies’in
baflta enerji tasarrufuna
yönelik olmak üzere yeni
teknoloji gelifltirme çal›fl-
malar›na tüm h›z›yla devam
etmesi talimat›n› verdi.
fiu anda ideal flartlardan
uzak olan ve küresel ekono-
mik krizle birlikte daha da
zor durumda kalan Rus sa-
nayisine benzer flekilde, di-
¤er devlet teflebbüsleri gibi

Russian Technologies’in
karfl›laflt›¤› mevcut prob-
lemlerin üzerinin örtülmesi
adaletsizlik olarak nitelen-
dirilirken yeni kurulan her
yeni iflletmenin iyi niyetle
elefltirilmesi gerekti¤i vur-
gulan›yor. Sonuç olarak sa-
nayi içinde devlet teflebbü-
sü olarak faaliyet gösteren
firmalar›n beklenen baflar›-
y› yakalayamam›fl olmas›
yetkilileri flafl›rtm›yor. Bu
paralelde Baflkan Medve-
dev, ikinci y›l›n› dolduran
devlet teflebbüslerinin de-
netimlerinin yap›lmas› ve
flirketlerin faaliyet raporla-
r›n›n haz›rlanmas› talimat›-
n› verdi. Fakat yap›lan ince-
lemeler baz› spekülasyon-
lar›n do¤mas›na sebep oldu.
Ekim ay›n›n ortas›nda Rus
Sanayici ve ‹fl Adamlar› Bir-
li¤i (Russian Union of In-
dustrialists and Entrepre-
neurs)’nin liderleriyle bir
görüflme yapan Baflkan
Medvedev, bu görüflme s›-
ras›nda özellikle hammad-
de ve makine infla endüstri-
si gibi sanayi dallar›n›n
temsilcilerinden, Russian
Technologies benzeri dev-
let teflebbüslerinin ihale-
lerde haks›z rekabete se-
bep olduklar› yönünde bir
flikâyet ald›. Yaflanan eko-
nomik krizin, devletin varl›-
¤›n› inkâr etmeye çal›flan-
lar›n çabalar›n›n yetersiz
kald›¤›n› gösterdi¤ini söyle-

yen Baflkan Medvedev, her
ne kadar adil rekabet flart-
lar›n›n tam olarak sa¤lana-
mad›¤›n›n fark›nda olduk-
lar›n› belirtse de baz› devlet
teflebbüslerinin faaliyetle-
rine devam edebilece¤ini
fakat bunun yan› s›ra sabit
dönemler için kurulan ve
kaynaklar›n› düzgün kulla-
namayan di¤er devlet te-
flebbüslerinin ise tasfiye
edilebilece¤ini söyledi. Di-
¤er yandan Baflkan Medve-
dev’in aç›klamalar›na ra¤-
men, ülkede, devlet tefleb-
büslerinden vazgeçilmesi
için henüz çok erken oldu-
¤unu düflünenler de var.
Baflkan Medvedev’in yapt›¤›
aç›klaman›n ard›ndan ko-
nuflan Rus milletvekili
Aleksandr Kinfltayn ise Rus
Devlet Baflkan›’n›n söyle-
dikleriyle paralel yorumlar
yapt›. Havac›l›k, gemi infla,
makine üretim sanayisi ve
biyoteknoloji gibi, yap›lan
yat›r›mlar›n çok uzun süre-
lerde kendi maliyetlerini
karfl›lad›¤› sektörlerin say›-
s›n›n hiç de az olmad›¤›n›
söyleyen Kinfltayn, bu nok-
tada devlet teflebbüslerine
ve büyük holdinglere ihti-
yaç duyuldu¤unu söyledi.
Kamu kaynaklar› da dahil
olmak üzere eldeki kaynak-
lar›n ve kabiliyetlerin tü-
müne odaklan›l›p çal›flma-
lar›n genel çerçevede yürü-
tülmedi¤i taktirde bu sek-

törlerin ayakta kalamaya-
caklar›n› belirten Kinfltayn,
özel sermayeyi bu alanda
faaliyet göstermesi için
zorlaman›n da bir sonuç
getirmedi¤ini söyledi. Dev-
let Baflkan› Medvedev’in
aç›klamalar›n› oldukça ya-
p›c› bulan Kinfltayn, bunla-
r›n Rus ekonomisini daha
ileri noktalara tafl›yabil-
mek ad›na at›lm›fl faydal›
ad›mlar olarak de¤erlen-
dirdi ve Baflkan Medve-
dev’in asl›nda tüm yetkili-
leri devlet teflebbüsleri ile
ilgili karar al›rken aceleci
davranmamalar› konusun-
da uyard›¤›n› sözlerine ek-
ledi.
Russian Technologies yet-
kilileri taraf›ndan Rus en-
düstrisinin yenilenmesi ve
gelifltirilmesi; teknoloji, fi-
nans ve iflletme kavramla-
r› üzerine oturtulmufl du-
rumda. As›l hedef ise piya-
sada rekabetçi ürünler
olan Rus sistemlerinin ih-
racat›n› artt›rmak ve Rusya
taraf›ndan gelifltirilen ileri
teknoloji ürünlerinin talep
edildi¤i bir pazar olufltur-
mak. Bu çerçevede Çeme-
zov’un politikalar›n›n so-
nuçlar›n› görmek ve de-
¤erlendirmek için henüz
erken olsa da yak›n gele-
cekte Rus mal› ileri tekno-
lojili ürünlerin dünyan›n en
iyileri aras›nda yer almas›
iflten bile de¤il.
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Çemezov, Rusya Devlet Baflkan› 
Dmitri Medvedev ile de düzenli olarak

bir araya geliyor.



Y ap›lan bu tarif askeri
aç›dan geçerli olsa da
ADY asl›nda sadece as-

keri uygulamalar› hedefleyen
bir yaklafl›m de¤ildir. Kamu-
sal uygulamalarda da “etkin
sonuçlar için do¤ru eylem,
do¤ru eylem için do¤ru ka-
rar, do¤ru karar için, yeterli /
do¤ru / güvenli bilgi, bilginin
paylafl›m› için h›zl›, esnek,
güvenli, güvenilir bir a¤” zin-
ciri geçerlidir.
ADY kamu alan›nda, e-Devlet
kavram›n› yeniden flekillen-
direcek, özellikle e-Devlet –
e-Devlet uygulamalar›nda,
yani kurumlar aras› iliflkiler-
de yeni olanaklar ortaya ko-
yacakt›r. Ayr›ca yurt güvenli-
¤i, afet zaman› yönetimle-
ri, kritik alt yap›lar›n ko-
runmas› gibi alanlarda
ADY yaklafl›m› kaç›n›lmaz
olarak kullan›lacakt›r.
Askeri ve kamusal uygula-
malar›n birlikte çal›fl›labilirli-
¤i, geliflmifl ülkelerin k›sa va-
deli planlar› aras›nda dikkate
al›nmas› gerekli bir ihtiyaçt›r.
Burada hedeflenmesi gere-
ken, iç güvenlikten her türlü
do¤al afet durumuna uzanan
genifl bir yelpazede ifl birli¤i-
dir. Bu ifl birli¤inin gerektirdi-
¤i h›zl› karar ve tepki sürele-
rinin, günümüzde kullan›la-
gelen süreçler, al›flkanl›klar

ve teknik altyap›yla karfl›lan-
mas› mümkün de¤ildir.
ADY’nin en büyük avantaj›
yüksek harekât temposu ve
yetene¤idir: Daha az asker
kayb›, daha az sivil kayb› ve
sorunsuz müflterek harekât
yapabilme; çevik ve esnek
kuvvet yap›lar›; daha küçük
kuvvetlerin aras›nda sa¤la-
nacak uyum ile daha ekono-
mik, vurufl gücü daha yüksek
kuvvet yap›lar›n› oluflturabil-
me; konvansiyonel ya da asi-
metrik savafla uyum; de¤ifle-
bilecek komuta kontrol tek-
niklerine uyumlu olabilme...
Burada temel olan, sensör-
ler, silah sistemleri ve ko-

muta kontrol üçge-
ninde sa¤lanan

bilgi üstünlü-
¤üdür.

Her Çözüm ADY mi?
ADY uyumlu sistem nedir so-
rusu, ADY kriterlerini de be-
raberinde getirmektedir. Bu-
gün için ADY uyumlu sistem-
lere iliflkin kriterler henüz
netlik kazanm›fl de¤ildir. Bu
kriterlerin zaman içinde be-
lirlenmesi ve bir
uyum kriter-

leri veri taban›
oluflturulmas› ile
birlikte bu de¤erlen-
dirmenin yap›lmas› mümkün
olabilecektir. Ancak bir çözü-
mün ADY olup olmad›¤› soru-
su, özellikle tedarik makam-
lar› taraf›ndan dikkate al›n-
mas› gereken bir sorudur.

Sat›n al›nan sistem-
lerin kullan›m

ANAL‹Z
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A¤ Destekli Yetenek
ve TÜB‹TAK UEKAE

A¤ Destekli Yetenek (ADY) gibi önemli bir kavrama iliflkin tek bir tan›m 
vererek bunun herkes taraf›ndan kabul edilmesini ya da bu tan›m üzerinde
uzlafl›lmas›n› beklemek çok do¤ru olmasa da, ADY’yi, komuta kontrol, sensör 
ve silah sistemlerinin, belirlenmifl stratejik, operasyonel ya da taktik hedeflere
en k›sa sürede baflar›yla varmak amac›yla, bilgi teknolojileri kullanarak 
ba¤lanmas› ve bu sayede, ihtiyaç duyulan do¤ru bilginin güvenli bir flekilde
paylafl›larak kullan›lmas› olarak tan›mlayabiliriz. Ad›nda a¤ kelimesi geçmesi, 
a¤ destekli yetene¤in sadece bir a¤ (network) oldu¤unu düflündürmemelidir.
ADY, en basit haliyle bir bilgi paylafl›m ortam›d›r.
A. Nam›k ALO⁄LU / aloglua@uekae.tubitak.gov.tr / editor@savunmahaber.com
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FORMUS Eriflim ve
Sunucu Cihaz›

Ses ve veri kripto
cihazlar›: M‹LCEP-K1
ve M‹LSEC-2



ömrü düflünüldü¤ünde, yap›-
lan yanl›fl yat›r›mlar›n ADY
hedefini ne kadar geciktire-
ce¤i de görülebilir. Örnek
olarak Link 16 taktik veri yolu
kullan›m›n› ele alabiliriz. Bu-
gün Link 16, ADY’nin gerekli-
li¤ini göstermek için s›kl›kla
kullan›lan bir teknolojidir.
Veri aktar›m› için bir ba¤lant›
ortam› olufltursa da Link
16’n›n, gerçekten uçtan uca
(end to end), eriflimin prob-
lemsiz sa¤land›¤›, esnek ve
kolay kullan›labilir bir sistem
olup olmad›¤› konusu halen
tart›fl›lmaktad›r. Konuyu ya-
k›ndan takip edenler, ADY’yi
öne ç›karmak için Körfez,
Irak ve Afganistan harekâtla-
r› örnek verilerek yap›lm›fl ve
yay›nlanm›fl örnek çal›flmala-
r› incelediklerinde, bizde bu
yetenek ya da altyap› zaten
var diyebilirler. Bu, ADY’ye
gerekli ilginin gösterilmeme-
si ya da hafife al›nmas› aç›-
s›ndan dikkate al›nmas› ge-
reken bir gerçekliktir. Bu
yüzden, günümüzde ADY olup
olmad›¤› netlik kazanmam›fl
çözümlerin kullan›c›lar›n›
memnun ediyor olmas›, an-
cak gerçek ADY’nin kullan›c›-
s›na kazand›raca¤› avantajla-
r› gösteren küçük bir delil
olarak alg›lanmal›d›r.

TÜB‹TAK UEKAE,
ADY Çal›flmalar›na
Bafll›yor
TÜB‹TAK UEKAE, asl›nda bu
kavram›n ad› konmadan önce
bu yetenekleri gelifltirmek
amac›yla çal›flmalara baflla-
m›flt›. Örne¤in ADY’yi IP tek-
nolojileri aç›s›ndan ele alacak
olursak, IP iletiflimini kripto-
lama konusundaki çal›flma-
lar›n geçmiflinin 90’lar›n so-
nuna dayand›¤›n› görüyoruz.
Farkl› Ortamlarda Muhabere
Sistemi (FORMUS) projesi ve
bu projenin ürünleri sayesin-
de, deniz harekâtlar›nda ses
haberleflmesinin yan› s›ra ve-
ri haberleflmesi de yap›larak
bir a¤ kuruldu. Bafllang›çta
sadece Türkiye’nin ihtiyaçlar›
düflünülerek ülkemize özel
olarak gelifltirilen FORMUS

ürünlerinin benzersizli¤i,
ürünlere uluslararas› alanda
da ciddi bir talep gelmesiyle
sonuçland›. TÜB‹TAK UEKA-
E’nin bu çal›flmalar›, geliflmifl
ülkelerde yap›lan benzeri ça-
l›flmalarla ayn› zamana denk
gelmesiyle de dikkat çekiyor.
ADY söz konusu oldu¤unda,
güvenilir haberleflme servis-
lerine olan ihtiyaç da kaç›n›l-
maz bir hale geliyor. Yüksek
h›zl› olmas› gereken haberlefl-
me servislerinde aranan bir
di¤er olmazsa olmaz da güve-
nilirlik. TÜB‹TAK UEKAE’nin
bu konudaki çal›flmalar› da
ADY kavram›n›n Türkiye’de
kullan›lmaya bafllanmas›n-
dan önceye uzan›yor.
Öte yandan, ADY konusunda
TÜB‹TAK UEKAE’nin yürüttü-
¤ü çal›flmalarda, t›pk› di¤er
ülkelerde oldu¤u gibi, 
NATO’nun tetikleyici rol oy-
nad›¤›n›n da alt›n› çizmek ge-
rekiyor. NATO’nun, üye ülke-
lerin maddi deste¤iyle yü-
rütülen ADY çal›flmala-

r›nda bafllang›çtan itibaren
Türkiye’yi temsilen yer alan
TÜB‹TAK UEKAE, kendi çal›fl-
malar›n›, Türkiye’nin yan› s›ra
NATO’nun ihtiyaçlar›n› da
dikkate alarak sürdürüyor.
Bu noktada, Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin ADY alan›ndaki ih-
tiyaçlar›yla NATO’nun ihtiyaç-
lar›n›n birebir örtüflmedi¤ini
ve önem noktalar› aç›s›ndan
de¤ifliklik gösterdi¤ini belirt-
mekte fayda var.

Öncelik 
Bilgi Güvenli¤i
En temel çal›flma alan› bilgi
güvenli¤i olan TÜB‹TAK 

UEKAE, verinin yaflam çevri-
minin her an›nda korunmas›
için çal›fl›yor. Bu bafll›k alt›n-
da; bilgi paylafl›m›n›n güvenli
biçimde sa¤lanmas›na, farkl›
güvenlik seviyeleri aras›nda
bilgi al›flverifline, politika ta-
banl› güvenlik konsepti gelifl-
tirerek ADY için gerekli es-
nek ve çevik bilgi paylafl›m
ortam› gerçeklefltirilmesine
yönelik çal›flmalar say›labilir.

Çok Say›da Ürün Var
TÜB‹TAK UEKAE’nin ADY’yi
oluflturan alt konularda çe-
flitli ürünleri mevcut. Örne-

¤in sensörleri ele alacak
olursak, farkl› amaçlara yö-
nelik olarak gelifltirilmifl
GEMRAD ve SAGRAD ad› ve-
rilen radarlar› bulunuyor. Ek
olarak optik teknolojileri ko-
nusunda uzman bir ekip ve
bu ekibin gelifltirdi¤i genifl
bir optik ürün yelpazesi var.
TÜB‹TAK UEKAE’nin, farkl›
gizlilik seviyeli bilgiye ifllem
yapan a¤lar›n birbirine ba¤-
lanmas› konusunu da içine
alacak biçimde çal›flmalar
yürüten a¤ güvenli¤i bölümü
ise ayn› zamanda bilgisayar
olaylar›na müdahale konu-
sunda, NATO’nun Türkiye’de

tan›d›¤› ve kabul etti¤i tek ile-
tiflim noktas› olma unvan›na
da sahip.
‹letiflim sistemlerine gelince,
TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan
gelifltirilen say›sal radyolink
cihazlar›na ek olarak
HF/VHF/UHF ortamlar› kul-
lanarak ba¤lant› sa¤layan
FORMUS ürünleri var.
‹letiflim güvenli¤i söz konusu
oldu¤unda ise ADY alan›nda
özellikle IP kripto cihazlar› ve
yeni nesil kripto ürünleri ön
plana ç›k›yor. TÜB‹TAK 
UEKAE’nin bu konuda y›llar-
d›r sürdürdü¤ü çal›flmalar›
ve ürünleri bulunuyor.
TÜB‹TAK UEKAE ürün gelifl-
tirmenin yan› s›ra korumal›
çekirdek a¤ ve taktik sahada
servis odakl› mimarinin kul-
lan›m› için gerekli teknoloji-
lerin gelifltirilmesine yönelik
çal›flmalar›n› da sürdürüyor.

Hedef: Gelecek
TÜB‹TAK UEKAE’nin ADY
konusundaki çal›flmalar›n›n
gelece¤i, orta ve uzun vade-
ye yönelik olarak planlanm›fl
durumda. ADY alan›nda mil-
li teknolojilerin kullan›ma
sokulmas›n›n öneminin bi-
lincinde olarak çal›flmalar›n›
sürdüren TÜB‹TAK UEKAE,
gerek planlama gerekse
teknolojinin gelifltirilmesi
konular›nda aktif rol üstlen-
meye devam edecek.
ADY’nin askeri ve kamusal
alanda ve her iki taraf›n bir-
likte çal›flabilirli¤ini sa¤la-
mak hedefiyle kullan›lmas›
da daha güçlü, bölgesinde
ve hatta dünyada sözü dinle-
nir bir Türkiye’ye ulaflma yo-
lunda önemli bir ad›m ola-
cakt›r.
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M‹LON-4C 
Veri Kripto Cihaz›

IP Kripto Cihaz›

ÖZDEM 
Optik ‹letiflim 
Cihaz›



Nisan ay›nda ‹stan-
bul’da gerçekleflen
IDEF 2009 fuar›nda

düzenledikleri bir imza töreni
ile 105 mm hafif çekili obüs
projesinde birlikte çal›flacak-
lar›n› duyuran ASELSAN ve
MKEK’nin, 5 Kas›m’da Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül’ün de kat›ld›¤› törende
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM) ile imzalad›klar›
sözleflmelerle proje resmen
bafllad›. MKEK’nin Tando-
¤an’daki genel müdürlü¤ün-
de düzenlenen törene, Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül, Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Mehmet Çavdaro¤-
lu, MKEK Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürü
Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu
ve ASELSAN ve MKEK tem-
silcilerinin yan› s›ra Genel-
kurmay Baflkanl›¤› ad›na
Tümgeneral Alpaslan Erdo-
¤an, Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› ad›na da Tümgeneral
Y›ld›r›m Güvenç kat›ld›.

“Önder Bir Proje”
Türk topçusunun etkinli¤ini
art›racak Havadan Tafl›nabi-

lir 105 mm Hafif Çekili
Obüs Projesi’nin arz›n›,

MKEK Ar-Ge ve Teknik Daire
Baflkan› Dr. Onur Çokgör
yapt›. “Önder bir proje” de-
¤erlendirmesi yapan Dr.
Çokgör, 155 mm 52 kalibre-

lik Panter çekili obüsü ve F›r-
t›na kunda¤› motorlu obüsü
çal›flmalar›ndan edinilen de-
neyimin bu projeye yans›t›la-
ca¤›n› söyledi. Pek çok ülke
ordusu taraf›ndan baflar› ile
kullan›lan bir sistemin milli
olanaklarla üretiminin ger-
çeklefltirilece¤ini belirten Dr.
Çokgör, sunumunu, Goet-
he’nin “Görev, içinde bulun-
du¤umuz zaman›n bizden is-
tedi¤i fleydir” ve Konfüç-
yüs’ün “Ya bir yol bul ya bir
yol aç ya da yoldan çekil”
sözleri ile bitirdi.

Temeller 
1453’te At›ld›
Dr. Çokgör’den sonra söz
alan MKEK Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürü
Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu
da sözlerine kurumun te-
mellerinin, 1453’te Fatih Sul-
tan Mehmet’in Top Döküm
Tesislerini kurdurmas›yla
at›ld›¤›n›n alt›n› çizerek bafl-
lad›. Tümg. (E) Önsipahio¤lu,
MKEK’nin son y›llarda gös-
termifl oldu¤u baflar›l› üre-
tim ç›k›fl› ile 2008 y›l›nda 560
milyon TL’lik sat›fl ile Türki-
ye’deki ilk 500 flirket içinde
98’inci s›rada yer ald›¤›n›, ih-
racatta ise 4 milyon dolar se-
viyesinde olan sat›fllar›n›
2008 y›l›nda 33,6 milyon do-
lar seviyesine tafl›d›¤›n› söy-
ledi. Tümg. (E) Önsipahio¤lu,
sözlerine flöyle devam etti:
“MKEK’de, yeni dönemde de-
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MKEK ve ASELSAN
Türk Topçusu ‹çin 

Bir Araya Geldi
Savunma sanayimizin iki devi ASELSAN
ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK), Havadan Tafl›nabilir 105 mm
Hafif Çekili Obüs Projesi için bir araya
geldi. Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar› kapsam›nda gelifltirilecek
olan havadan tafl›nabilir hafif çekili
obüsler, görev bölgesine h›zla intikal
ederek Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n atefl gücünü art›racak.
MKEK’nin ana yüklenicili¤inde 
gerçekleflecek projede; MKEK silah
sistemini ve mühimmat›n›, ASELSAN
da at›fl kontrol sistemini gelifltirecek.
Obüs, TSK envanterindeki Atefl Destek
Otomasyon Sistemi (ADOP–2000) ile
entegre bir flekilde görev yaparak 
Türk topçusuna hizmet verecek.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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¤iflimin en önemli bafll›¤› Ar-
Ge çal›flmalar›na yeni bir yön
vermektir. Bu kapsamda ön-
celikle personelin nitelik ve
niceli¤ine önem verilmifl, bu-
nun sonucunda 2005 tarihin-
de 98 olan Ar-Ge personeli
say›s› 47’si merkezde olmak
üzere kurum çap›nda 178 ki-
fliye ulaflm›flt›r.
Milli Savunma Bakanl›¤›, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
SSM, TÜB‹TAK ve üniversite-
ler ile TSK’n›n ihtiyac› olan
konularda Ar-Ge projeleri
bafllat›lm›fl, NATO Sanayi
Dan›flma Grubu’nda (NIAG)
Ar-Ge projelerine ifltirak
edilmifltir. Hâlihaz›rda 110
adet proje takibi yap›lmakta-
d›r. Bu projelerin bütçesi 241
milyon TL’dir. Bu toplam
bütçenin yüzde 84’ü kurum
d›fl› kurulufllarca desteklen-
mektedir…

Tasar›mdan itibaren milli
olan son top, 1945 y›l›nda K›-
r›kkale’de top fabrikas›nda
üretilmifltir. Cumhuriyet dö-
neminde bugün ise 64 y›l
sonra 600 y›l› aflk›n bir süre-
dir top üreten MKEK olarak
tekrar tamamen milli olarak
üretilecek bir top üretimi için
görev alm›fl olman›n heyeca-
n›, gurur ve mutlulu¤unu ya-
flamaktay›z.”

Topçu Sistemlerinde
25 Y›ll›k Deneyim
Tümg. (E) Önsipahio¤lu’ndan
sonra kürsüye ç›kan 
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman sözleri-
ne, “TSK envanterine milli bir
topçu silah sistemi kazand›-
r›lmas› amac›yla Havadan
Tafl›nabilir 105 mm’lik Hafif
Çekili Obüs Gelifltirme Proje-
si’nde, köklü bir geçmifle sa-

hip MKEK ile birlikte görev
alman›n gururunu, mutlulu-
¤unu ve heyecan›n› tafl›mak-
tay›m” diyerek bafllad›. Erge-
neman, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›n›n topçu birlikleri
için gelifltirdikleri top, roket
ve havanlar için at›fl kontrol
sistemleri, teknik ve taktik
atefl idare sistemleri, yer ölç-
me sistemleri, topçu mete-
oroloji sistemleri ve ileri gö-
zetleyici sistemleri gibi pek
çok sistemin de TSK envante-
rinde yer ald›¤›n› söyledi. Top-
çu sistemlerinde 25 y›ll›k de-
neyime ulaflan ASELSAN’›n,
bu alanda gelifltirdi¤i sistem-
ler ile uluslararas› pazarda
rekabet etmekte oldu¤unu
söyleyen Ergeneman, “Avus-
tralya’n›n kunda¤› motorlu
obüs tedariki ve Kore Cum-
huriyeti’nin K9 obüsü moder-
nizasyonu kapsam›nda Sam-

sung firmas› ile ifl birli¤ine
gidilerek F›rt›na obüsü için
gelifltirdi¤imiz at›fl kontrol
sistemi teklif edilmifltir. Her
iki ihalenin k›sa süre içeri-
sinde sonuçlanmas› beklen-
mektedir. Havadan Tafl›nabi-
lir 105 mm’lik Hafif Çekili
Obüs Gelifltirme Projesi’nin
savunma sanayisi kuruluflla-
r›m›z için örnek bir ifl birli¤i
faaliyeti olmas›n› ve projenin
tamamlanmas›n› takiben
h›zl› bir flekilde seri üretim
aflamas›na geçilmesini te-
menni ediyorum” diyerek
sözlerine son verdi.

“Art›k Yurt D›fl›nda
Tasarlanm›fl Silahlar
Almak ‹stemiyoruz”
Ergeneman’›n ard›ndan ko-
nuflmas›n› yapan Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar da projenin savunma 
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MKEK Ar-Ge ve Teknik Daire Baflkan› 
Dr. Onur Çokgör 

MKEK Yönetim Kurulu Baflkan› ve 
Genel Müdürü Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu

ASELSAN Genel Müdürü 
Cengiz Ergeneman



sanayimiz aç›s›ndan büyük
bir ad›m olaca¤›na inand›¤›n›
söyledi. Çekili obüs projesi-
nin son derece rekabetçi bir
ürün ortaya ç›karaca¤›n› vur-
gulayan Bayar, çal›flmalar›n
49 ayl›k bir süreci kapsad›¤›-
n› kaydetti.
Bayar sözlerine flöyle de-
vam etti: “Malumunuz oldu-
¤u üzere kara araçlar› olsun
deniz araçlar› olsun elek-

tronik sistemler olsun her
sektörde kendi tasar›mlar›-
m›z› yap›p TSK’n›n envante-
rine milli olarak verebiliyo-
ruz. Bu tedarik sürecine pa-
ralel olarak da bafllat›lan
Ar-Ge çal›flmalar› ile orta ve
uzun vadede ihtiyaç duyulan
kritik komponent ve tekno-
lojilerin kazan›lmas› hedef-
leniyor. Bunun neticesinde

yine hepinizin bildi¤i üzere
TSK’n›n savunma teçhizat
ihtiyaçlar›n›n ülkemizden
karfl›lanma oran› yüzde 44’e
yükseldi. Bunu da önümüz-
deki bir iki sene içerisinde
yüzde 50’ye ç›kartmay› he-
defliyoruz.”
Bu proje ile komanda ve pi-
yade birliklerinin harekât
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere havadan tafl›nabilen,
üzerinde modern komuta ve
at›fl kontrol sistemleri bulu-
nan, çok hassas at›fl kabili-
yetine sahip modern bir
obüsün milli imkânlarla ge-
lifltirilece¤ini söyleyen Ba-
yar, dünyada benzeri çok az
sistem oldu¤unu, bu neden-
le de sistem gelifltirildi¤inde
son derece rekabetçi bir
ürün olaca¤›na inand›¤›n›
vurgulad›.
“Hep lisans alt›nda karfl›la-
d›¤›m›z TSK ihtiyaçlar›n› bu
proje ile birlikte kendi mü-
hendislerimiz taraf›ndan
tasarlay›p üretmifl olaca-
¤›z” diyen Bayar, akabinde
TSK’n›n ihtiyaç duydu¤u
her türlü kalibrede silah
sistemini ülkemizde tasar-
layabilir bir noktaya gelmifl
olaca¤›m›z›n alt›n› çizerek,
“Biz art›k yurt d›fl›nda ta-
sarlanm›fl silahlar almak
istemiyoruz. Bunda da bu
projenin yeni bir dönem
oluflturmas›n› temenni edi-
yoruz” fleklinde sözlerini
noktalad›.

“Mutluluk Duydum”
Milli Savunma Bakan› M. Vec-
di Gönül, yapt›¤› konuflmada,
savunma sanayisinde özgün
tasar›m ve gelifltirmeye daya-
l› yurt içi çözümlerin ortaya
ç›kmas›yla birlikte büyük iler-
lemeler kaydedildi¤ine iflaret
ederek, bu sayede katma de-
¤eri yüksek kritik ürünlerin
TSK ve di¤er silahl› kuvvetle-
rin envanterine girmesinin
sa¤land›¤›n› kaydetti.
Savunma sanayimizdeki te-
darik sisteminde yaflanan
dönüflüm sonucu yurt içi ge-
liflme modeline geçildi¤ine
dikkati çeken Gönül, “Bu sa-
yede, hem ordumuzun ihtiya-
c› olan silah sistemleri, yurt
d›fl›na kaynak ç›k›fl› asgariye
indirilerek temin edilir hale
gelmifl hem de önemli ölçü-
de ithalat›n önüne geçilmifl-
tir” diye konufltu.
MKEK’nin gerçeklefltirdi¤i
projelerden örnekler veren
Gönül, kurumun havadan ta-
fl›nabilir 105 mm hafif çekili
obüsü tasarlay›p üretecek
potansiyele eriflti¤inin görül-
dü¤ünü belirterek, “60 y›l-
dan beri ilk defa yeniden top

üretece¤imizi ö¤renmifl ol-
maktan dolay› mutluluk duy-
dum” dedi. Gönül, milli im-
kânlarla tasarlanarak imal
edilecek hafif çekili obüsü,
TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mas›n›n ötesinde, rakipleriy-
le boy ölçüflebilecek ihracat
potansiyeline sahip bir ürün
olarak de¤erlendirdiklerini
ifade etti.

Proje Aflamalar›
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›-
n›n ihtiyac›na binaen SSM’nin
27 May›s 2008 tarihli yaz›s›y-
la bafllat›lan çal›flmalarda,
MKEK, 31 Ekim 2008 tarihin-
de yap›labilirlik raporunu
teslim etti. Teklif sürecinin
geride b›rak›lmas›yla da 01
Temmuz 2009 tarihinde yap›-
lan Savunma Sanayii ‹cra Ko-
mitesi toplant›s›nda, Tasar›m
ve Gelifltirme Dönemi için
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas› yönünde karar
ç›kt›. 5 Kas›m’da at›lan imza-
larla bafllayan ve 49 ay sür-
mesi planlanan 4 aflamal›
Tasar›m ve Gelifltirme Döne-
minde yap›lacak çal›flmalar
flöyle:
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Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar

Savunma Sanayii 
Müsteflar› Murad Bayar

ve Tümmgeneral
Alpaslan Erdo¤an

Savunma Sanayii 
Müsteflar› Murad Bayar

ve Tümmgeneral 
Y›ld›r›m Güvenç



AfiAMA 1: 

Kavramsal Tasar›m

� Gereksinim Analizi 
(T0+3 Ay)

� Kavramsal Gelifltirme
(T0+5 Ay)

� Sistem Tasar›m› (T0+7Ay)
AfiAMA 2: 

Detayl› Tasar›m

� Ön Tasar›m (T0+17 Ay)
� Kritik Tasar›m (T0+27 Ay) 

AfiAMA 3: Prototip 

Üretimi ve Ürün 

Kalifikasyonu

� Prototip Obüs Üretimi 
ve Testleri (1 Adet Obüs)
(T0+30 Ay)

� Ürün Kalifikasyonu 
(2 Adet Obüs) (T0+38 Ay)
AfiAMA 4: Pilot Üretim 

ve Üretim Hatt› 

Kalifikasyonu (Opsiyon)

� Üretim Hatt› Kalifikasyonu
(6 Adet Obüs) (T0+49 Ay) 

Bu çal›flmalar›n tamamlan-
mas›n›n ard›ndan da 2’nci
dönem olan seri üretime ge-
çilecek.

Nihai Entegrasyon
Çank›r›’da
Proje kapsam›nda; hava-
dan tafl›nabilir, üzerinde
modern komuta ve at›fl
kontrol sistemleri olan,
kendi konum ve istikame-
tini kendisi belirleyerek k›-
sa sürede at›fl görevine
haz›r hale getirilebilen,
6400 milyeme at›fl yapabil-
me olanak ve yetene¤ine
sahip havadan tafl›nabilir
bir 105 mm’lik hafif çekili
obüsün milli olanaklarla
gelifltirilmesi ve üretimi
hedefleniyor.

Hem topçunun hareket ye-
tene¤ini artt›rmas› hem de
esnek direk at›fl yetene¤i
sebebiyle önem tafl›yan bir
sistem olan 105 mm’lik
obüs projesi, silah sistem-
lerinin hafiflefltirilmesi çer-
çevesinde de ele al›nmakta
olup, projenin, bu anlamda
yak›n bir gelecekte ele al›-
nacak tüm benzer çal›flma-

lara da büyük katk› sa¤la-
mas› bekleniyor.
105 mm’lik obüsün tasar›-
m›ndan itibaren bütün silah
sistemi MKEK fabrikalar›n-
da üretilecek, nihai enteg-
rasyonu ise MKEK’nin Çan-
k›r› Silah Fabrikas›nda ya-
p›lacak. MKEK fabrikala-
r›nda yap›lacak çal›flmalar
flöyle:

MKEK Çank›r› 

Silah Fabrikas›:

� Beflik Komplesi
� Üst Kundak Komplesi
� Alt Kundak Komplesi
� Yana Dönüfl Diflli 

Grubu
� Yükselifl Diflli Grubu
� At›fl Kürsüsü

MKEK MAKSAM Makine

ve Maske Fabrikas›:

� Kundak Kollar›
� Ba¤lant› Grubu
� Avadanl›k Sand›¤›
� Branda Halkas› Ba¤lant›

Grubu
� Kundak Kollar› Kilitleme

Grubu
� Çeki Oku
� Mahmuz Grubu
� Kalkan Grubu
� Reflektör Ba¤lant› 

Grubu
� Tekerlekler
� Mekanik Fren Grubu
� Obüs Havadan Tafl›ma

Grubu

MKEK A¤›r Silah ve 

Çelik Fabrikas›:

� Namlu 
� Kama Pay› Komplesi
� ‹rca Silindiri Komplesi
� Bask› Silindiri 

Komplesi
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Havadan Tafl›nabilir 105 mm Obüs ‹çin Proje Aflamalar› ve Takvimi

At›fl Kontrol Sistemi Proje Aflamalar› ve Takvimi

105 MM 
HAF‹F ÇEK‹L‹ OBÜS 

ÜRÜN A⁄ACI



At›fl Kontrol 
Sistemi 
ASELSAN’dan
105 mm’lik obüsün at›fl
kontrol sistemi, ASELSAN
taraf›ndan gerçeklefltirilecek
ve uluslararas› teknolojik se-
viyenin ilerisinde olmas› bek-
lenen bu at›fl kontrol siste-
minin silah sistemine enteg-
rasyonu ile büyük bir etkinlik
yarat›lacak. Obüsün üzerinde
bulunacak at›fl kontrol siste-
mi sayesinde, namlunun sa-
¤a sola dönüfl kabiliyeti d›-
fl›ndaki hedeflere namlu
yönlendirmesi, kundak att›r-
mak suretiyle, yeniden tevhi-
ce gerek duyulmadan sa¤la-
nabilecek. Projede ASEL-
SAN’›n yapaca¤› çal›flmalar
ise flöyle:
� Görmeyerek At›fl 

Dürbünü 
� Görerek At›fl Dürbünü
� At›fl Kontrol Sistemi
� ‹lk H›z Ölçme Radar›
� Ataletsel Konumlama

Sistemi
� Yard›mc› Ak›m Sistemi

Helikopterle 
Tafl›nabilecek
105 mm hafif çekili obüsler,
155 mm obüsler ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda; helikopterle ta-
fl›nabilir (da¤l›k alanda k›sa
mesafelere intikal ve mevzi-
lenme kolayl›¤›) özelli¤iyle,

özellikle iç güvenlik harekât-
lar›nda bir kuvvet çarpan›
olacak. Obüs; herhangi bir
araçla çekilebilme, kolay
mevzi de¤ifltirebilme özel-
likleriyle yüksek hareketlili-
¤e, böylece çok daha esnek
do¤rudan atefl kabiliyetine
sahip olacak. Havanlarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda kullan›-
c›s›na performans art›fl› sa¤-
layan 105 mm’lik hafif çekili
obüsün;
� 2000 m’ye kadar 

do¤rudan atefl,
� Çok daha uzun menzil ve
� Daha yüksek isabet oran›

gibi özellikleri, di¤er 
baz› avantajlar› aras›nda
yer al›yor.

Avadanl›k hariç azami 1550
kg olmas› hedeflenen obüs,
asgari 6 at›m / dakikal›k
yüksek at›fl sürati ve azami 1

dakika içerisinde mevzile-
nebilme ve mevzi de¤ifltirme
için yol durumuna getirile-
bilmenin yan› s›ra hem en-
vanterdeki klasik mühim-
matlar› hem de modern mü-
himmatlar› ateflleme kabili-
yetlerine de sahip olacak.
Ataletsel konumlama siste-
mi ve dahili tip küresel ko-
numlama sistemi entegre
edilen obüs üzerinde batar-
ya atefl idare bilgisayar sis-
temi, ilk h›z ölçme radar›,
ataletsel konumlama siste-
mi ile entegre çal›flabilen bir
at›fl kontrol bilgisayar› da
bulunacak.

Hafif, Tafl›nabilir,
Yüksek At›fl 
Kabiliyetine Sahip
Türk Savunma Sanayisinin
bugüne kadar de¤iflik pro-

jeler ile olufl-
turmufl oldu¤u tasa-

r›ma ve üretime yönelik
bilgi birikimi ve altyap› ile
21. yy harekât ihtiyac›n› kar-
fl›layacak potansiyele sahip
hafif, tafl›nabilir, yüksek at›fl
kabiliyetine sahip 105 mm
hafif çekili obüsün gelifltiri-
lecek olmas›, hem stratejik
hem de teknik alanda
önemli bir ad›m olacak.
Bu proje kapsam›nda hafif-
lefltirme amaçl› kullan›lma-
s› olas› alüminyum ve titan-
yum alafl›mlar› ve teknoloji-
leri, gerek MKEK gerekse
yurt içi piyasas›nda belirli
bir yenilenme, yeni teknolo-
jilere yat›r›m yapma gibi ko-
nular› da gündeme getirip
daha hafif, kontrolü kolay ve
daha kaliteli ürünleri ortaya
ç›karmaya olanak sa¤laya-
cak. Yeni teknolojilerin ka-
zan›m›, yeni ve farkl› tasa-
r›mlar›n ortaya ç›kart›lma-
s›nda da etkili olacak.
Proje kapsam›nda ülkemiz-
deki üniversite ve Ar-Ge ku-
rulufllar› ile ifl birli¤i yap›la-
cak, ayr›ca özel sektörden
çok say›da firma da alt yükle-
nici olarak görev alacak. Bu
sayede TSK’n›n ihtiyac› kar-
fl›lanmakla kalmayacak,
önemli ölçüde ihracat imkân›
da sa¤lanabilecek.
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105 mm hafif çekili obüsümüz, Frans›z NEXTER firmas› taraf›ndan gelifltirilen 
105 LG1 obüsü ve di¤er benzer sistemlerde oldu¤u gibi helikopterle tafl›nabilecek.
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E
stonya bilgi sistemlerine 2007 y›l›nda ve Gürcistan bilgi

sistemlerine 2008 y›l›nda bilgisayar korsanlar› taraf›n-

dan gerçeklefltirilen eflgüdümlü sald›r›lar›n ard›ndan,

çeflitli ülkeler ve NATO, say›sal ortamda savafl› öncelikleri

aras›na alm›flt›r. Bu konudaki bilimsel etkinlikler artm›fl ve

say›sal ortamda savafl ile ilgili önemli geliflmeler yaflanm›flt›r.

Estonya’da aç›lan “NATO Say›sal Ortam Savunmas› Mükem-

meliyet Merkezi” bu geliflmelerin en dikkat çekicilerinden bi-

risidir.

Ülkemizde de büyük ço¤unlu¤u sivil alanlara yönelik olan çe-

flitli ad›mlar at›lmaktad›r. Geliflen teknolojiler sayesinde bilgi

toplanmas›, üretilmesi, depolanmas›, ifllenmesi ve kararlara

destek verilmesi ile karar ve bilgilerin iletilmesi faaliyetleri,

insanl›k tarihinde daha önce görülmemifl bir h›zda, miktarda,

yo¤unlukta ve etkide yap›l›r hale gelmifltir. Teknolojiler ve uy-

gulamalar, ister askeri alanda olsun ister di¤er sivil uygula-

malarda olsun neredeyse tüm alanlarda a¤ yap›lar›n gücünü

ortaya ç›kartmaktad›r. Ça¤›m›z, bilgi, a¤ yap›lar ve flebekele-

rin ça¤› olarak nitelendirilmekte ve bulundu¤umuz nokta he-

nüz bir bafllang›ç olarak de¤erlendirilmektedir.

Savunma ve güvenlik alg›lamalar› da biliflim teknolojilerinde-

ki geliflmelerden ciddi bir biçimde etkilenmektedir. Bilgi ve a¤

yap›lar bir kuvvet çarpan› olarak görülmekte ve çal›flmalar

artan bir biçimde bu yöne kayd›r›lmaktad›r. Yak›n geçmiflte

yaflanan çat›flmalar ile geliflen ve evrimleflen konseptler,

doktrinler, taktikler, teknolojiler ve ürünler, modern savaflla-

r›n bilgi ve a¤ yap› temelli olaca¤›n› ve say›sal ortam›n ciddi

f›rsatlar bar›nd›rd›¤›n› göstermektedir. F›rsatlar›n yan› s›ra

a¤ yap›lara ve say›sal ortama olan ba¤›ml›l›k giderek artan bir

tehdit de oluflturmaktad›r. Yak›n geçmiflteki çat›flmalarda;

komuta kontrol, iletiflim, enerji ve ulafl›m flebekelerinin birin-

ci öncelikli hedefler oldu¤u, a¤ yap›lar›n zay›flat›lmas› ile izo-

le edilmifl ya da köreltilmifl unsurlar›n etkisini kaybederek sa-

vafl d›fl› kald›¤› ya da kolay birer hedef haline geldikleri aç›k-

ça görülmüfltür.

Say›sal ortam›n bir özelli¤i de savafl›lmas› için s›cak çat›flma-

ya ihtiyaç duyulmamas›d›r. Ba¤›ms›z kurulufllar taraf›ndan

yap›lan incelemelere göre say›sal ortamda her gün milyon-

larca sald›r› meydana gelmektedir. Bunlar aras›nda özel

amaca yönelik olarak profesyonelce gerçeklefltirilen sald›r›-

lar›n büyük k›sm›n›n hedefinde ülkelerin silahl› kuvvetlerinin

ve savunma sanayisi firmalar›n›n bulunmas› dikkat çekicidir.

SASAD ve SSM temsilcilerinin aç›l›fl konuflmalar›yla bafllaya-

cak ve gün boyu sürecek etkinlik kapsam›nda ele al›nacak ana

konu bafll›klar› ise flöyle:

� A¤ Yap›lar ve Savafl

� Say›sal Ortamda Savafl ve Tarihçesi

� Küresel Tehlike: Siber Terörizm

� Say›sal Ortamda Savafl Konusunda NATO ve 

Dünyadaki Çal›flmalar

� Siber Savafllar ve Ak›ll› Otonom Savunma Çözümleri

� Sivil Say›sal Ortam fiebekesi Olarak ‹nternet

� Bilgi Güvenli¤i

� Siber Savafllar, Nitelikleri ve Savunma Teknolojileri

� Otonom A¤ Yap› Savunmas›

� A¤ Merkezli Komuta Kontrol Bilgi Sistemlerinde Güvenlik

� Siber Uzay Harbi ve A¤ Merkezli Elektronik Harp

� Da¤›t›k ve Efl Güdümlü Sald›r›lar: Botnets

� A¤ Güvenli¤i Denetimi

� ‹stihbarat Destek Sistemleri ve ‹nternet Güvenli¤i

� Ülkemiz ‹çin F›rsatlar / Tehditler ve Öneriler

Daha fazla bilgi için: www.sos2009.org.tr

ÖZEL HABER

Say›sal Ortamda 
Savafl ‹çin 
Geri Say›m Bafllad›
Askeri a¤ yap›lar›n gün geçtikçe daha fazla önem 

kazanmas›, konunun tüm paydafllar›n›n (askeri, sivil,

sanayi, akademik, vb) kat›l›m›yla tart›fl›lmas› gereksinimine

olan ihtiyac› da haliyle artt›rd›. Konuya dikkat çekerek fark›ndal›k 

yarat›lmas› ve ülkemiz için olas› tehditlerin, çözüm yollar›n›n 

ve f›rsatlar›n tart›fl›larak de¤erlendirilmesi ve ortak ak›l oluflturulmas› 

amac›yla Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD) taraf›ndan düzenlenen

Say›sal Ortamda Savafl (SOS) Sempozyumu, 10 Aral›k 2009 Perflembe günü

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› Konferans Salonu’nda icra edilecek. Etkinli¤e 

savunma sanayimizin önde gelen kurulufllar› da büyük destek veriyor.
Sait Can fiARDA⁄ / scsardag@savunmahaber.com
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P ilotaj aç›s›ndan uçak-
lara nazaran çok daha
büyük bir el-beyin ko-

ordinasyonu gerektiren heli-
kopter uçufllar›n› daha da
zorlaflt›ran çevre ve hava ko-
flullar›nda; yüksek h›z ve
performans, verimlilik, gü-
venlik, geliflmifl görev tekno-
lojisi, operasyon esnekli¤i,
çok rollülük, çevreye olabil-
di¤ince az zarar veren tasa-
r›m, düflük kullan›m maliyet-
leri ve bak›m kolayl›¤›… Bun-
lar, acil t›bbi müdahale
(Emergency Medical Servi-
ces / EMS) ve genel kullan›m
amac›yla görev yapacak mo-
dern bir helikopterin bünye-
sinde bar›nd›rmas› gereken
özelliklerden yaln›zca birka-
ç›. Dünya pazar›na sundu¤u
genifl yelpazedeki ürünlerle
EMS, arama-kurtarma, yan-
g›nla mücadele ve di¤er gö-
rev gereksinimlerini karfl›la-
yabilecek etkili çözümler ge-
lifltiren AgustaWestland’›n
baflar›s›n›n s›rr› ise bu özel-
liklerin hepsini tasarlad›¤›
helikopterlerde bir araya
toplamas›.
Bahsi geçen görevler için
gelifltirdi¤i helikopterlerle

uluslararas› pazarda önemli
bir yere sahip olan Agusta-
Westland, MedAir ve Koço¤-
lu Havac›l›k da dahil olmak
üzere Türkiye’deki birçok
firman›n helikopter filosuna
girmeyi baflard›. Bunlardan
MedAir bir adet tek motorlu
AW119 Ke (Koala Enhanced)
helikopterini iflletirken, Tür-
kiye’nin en büyük sivil heli-

kopter filosuna sahip olan
Koço¤lu Havac›l›k ise 16
farkl› heliportta, 7 adedini
AW109 Power’›n oluflturdu-
¤u toplam 18 helikopterle
hizmet veriyor. Bu 7 heli-
kopterden biri ise olas› bir
acil ihtiyaç için yedekte bek-
letiliyor.
Koço¤lu Grubu bünyesinde
yer alan Koço¤lu Havac›l›k,

gün do¤umu ve gün bat›m›
aras›nda kalan saatlerde gö-
rev yapacak olan ambulans
helikopterleri ve bu helikop-
terlerde görev yapacak olan
doktorlar ile sa¤l›k görevli-
lerinin sa¤lanmas›n› ve iflle-
tilmesini kapsayan Sa¤l›k
Bakanl›¤› ihalesini kazan-
mas›yla birlikte ambulans
helikopteri iflletmecili¤ine
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AgustaWestland’›n
Helikopterleri
Hayat Kurtar›yor
Helikopter üretiminde dünyan›n söz sahibi firmalar›ndan
biri olan, ‹talyan Finmeccanica grubu flirketlerinden
AgustaWestland’›nTürkiye ile iliflkileri 1960’lara kadar
uzan›yor. AgustaWestland ve Türkiye aras›nda son y›llarda
yap›lan askeri ve sivil helikopter tasar›m, üretim ve sat›fl
anlaflmalar›, uzun y›llardan beri devam eden bu önemli ifl
birli¤inin güçlenmesini ve daha önce hiç ç›kmad›¤›
seviyelere ulaflmas›n› sa¤lam›fl durumda.
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girifl yapt›. Koço¤lu Havac›l›k
taraf›ndan üstün performan-
s› nedeniyle seçilen AW109
Power helikopterlerinin tü-
mü, 2009 y›l›n›n Eylül ay›n-
dan önce firmaya teslim
edildi. Helikopterlerin ope-
rasyonel verimlili¤ini azami
seviyede tutmak için ise ta-
mir ve bak›m faaliyetleri, Ko-
ço¤lu Grubu flirketlerinden
olan SkyLine Ulafl›m ve Tica-
ret A.fi. taraf›ndan yürütül-
meye bafllad›. JAR 145 onay-

l› bir bak›m merkezi olan
SkyLine, kapsaml› bak›mla-
r›n› Ankara Esenbo¤a Hava-
liman› Özel Hangarlar Böl-
gesi’nde bulunan ana bak›m
merkezinde, daha küçük ba-
k›mlar› ise helikopterlerin
konufllu bulundu¤u illerdeki
bak›m hangarlar›nda ger-
çeklefltiriyor. 
Haziran ay›nda da Agusta
Westland’›n AW109 Power ve
Grand helikopterlerinin yet-
kili bak›m merkezi olarak

atanan SkyLine,
yaln›zca Koço¤lu
Havac›l›k’›n filo-
sunda yer alan
AW109 Power’lar›n
de¤il Türkiye’deki
ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ndeki tüm
AgustaWestland helikop-
terlerinin de bak›mlar›n›
gerçeklefltiriyor.

AgustaWestland’dan
Sorunlara Nokta At›fl›
Çözümler
Görev konfigürasyonu ve do-
nan›m› aç›s›ndan müflteri ih-
tiyaçlar›na özel helikopter
seçenekleri ve hizmetleri su-
nan AgustaWestland’›n EMS
ve arama-kurtarma görevle-
ri için gelifltirdi¤i helikopter-
ler, tek motorlu hafif s›n›f
AW119 Ke, çift motorlu hafif
s›n›f Grand ve AW109 Power,
çift motorlu orta s›n›f AW139
ve üç motorlu orta-a¤›r s›n›f
AW101’den olufluyor.
Kendi s›n›f›ndaki en h›zl› he-
likopterlerden birisi olarak
dikkat çeken tek motorlu
AW119 Ke, tafl›ma kapasite-
si, menzil ve h›z aç›s›ndan
sundu¤u avantajlar›n yan›
s›ra ayn› s›n›ftaki helikop-
terlere göre oldukça genifl

hacimli olan kabininde 8 ki-
fli tafl›yabiliyor. Helikopterin
kokpiti ise EMS görevlerinin
daha güvenilir ve hijyenik
olarak yerine getirilebilmesi
için sedyenin ve sa¤l›k per-
sonelinin bulundu¤u bölme-
den tamamen ayr› tasarlan-
m›fl. Ask›da yük tafl›ma ka-
biliyeti sayesinde yang›n
söndürme de dahil olmak
üzere birçok görevde kulla-
n›labilen AW119 Ke, 30’a ya-
k›n ülkedeki yaklafl›k 90
kullan›c›dan 190’›n üzerinde
siparifl ald›.
Oldukça esnek bir yap›da
olan ve bu sayede birçok
farkl› göreve adapte olabi-
len çift motorlu AW109 Po-
wer helikopteri ise düflük
kullan›m maliyetleriyle bir-
likte yüksek performans su-
nuyor. 
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Türkiye’nin en büyük sivil helikopter filosuna sahip olan Koço¤lu Havac›l›k,
envanterinde 7 adet AW109 Power helikopteri bulunduruyor.

AW119 Ke

AW139, 40’a yak›n
ülkedeki 120 müflteriden
yaklafl›k 440 adet siparifl

almay› baflard›.
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‹nsan hayat› aç›s›ndan son
derece önemli olan EMS gö-
revleri s›ras›nda kazan›lacak
olan birkaç dakika ile heli-
kopterde tafl›nan yaral›n›n ya
da hastan›n hayat›n›n kurtar›-
labilece¤i gerçe¤ini hep ön
planda tutan AgustaWest-
land, hava ambulans› deyince
ilk akla gelen helikopterler-
den olan AW109 Power’in,
EMS görevini ayn› s›n›fta yer
alan di¤er tüm helikopterler-
den daha h›zl› ve daha güve-
nilir olarak gerçeklefltirmesi
için çal›fl›yor. Bu özverili ça-
l›flmalar›n neticesinde ise
AW109 Power, sivil ve yar› as-
keri görevlerde kullan›lmak
üzere, flu ana kadar yaklafl›k
50 ülkeden 470’in üzerinde
siparifl alarak baflar›s›n› ka-
n›tlam›fl oldu.
Çift motorlu hafif helikopter
s›n›f›n›n en büyük modelle-
rinden birisi olan Grand ise
önceki sayd›¤›m›z modeller-
den çok daha yüksek hacimli

bir kabine, tafl›ma kapasitesi-
ne ve daha iyi bir uçufl perfor-
mans›na sahip. Daha fazla
say›da kifliyle yürütülen EMS
ve genel maksat operasyon-
lar›nda di¤er çift motorlu ha-
fif helikopterlere oranla ge-
rek performans gerekse de
kullan›m maliyetleri aç›s›n-
dan büyük avantajlar sunan
Grand, yaklafl›k 30 ülkedeki
150 kullan›c›dan 270’e yak›n
siparifl ald›. ‹sviçreli arama-
kurtarma helikopteri iflletici-
si REGA’n›n gereksinimleri
kapsam›nda ise Grand’›n, ta-
mamen kompozit malzeme-
den üretilmifl bir gövde ile
özel aviyonikler ve görev
ekipmanlar›n›n yan› s›ra uçufl
yönetim sistemi ile 3 boyutlu
yapay görüfl (3D Synthetic Vi-
sion) ve arazi flekillerine du-
yarl› uyar› sistemi (Terrain
Awareness Warning System /
TAWS)’› da içine alan elektro-
nik aletli uçufl sistemine
(Electronic Flight Instrument

System / EFIS) sahip olan Da
Vinci versiyonu gelifltirildi.
Benzer görevlerde daha etkin
olarak kullan›labilecek daha
büyük bir helikopter olan
AW139 ise 40’a yak›n ülkedeki
120 müflteriden ald›¤› yakla-
fl›k 440 adetlik sipariflle, dün-
ya genelinde çift motorlu orta
s›n›f helikopterler aras›nda en
çok satan helikopter unvan›n›
kazand›. Saatte 300 km’nin
üzerindeki h›zlara ulaflabilen,
1250 km menzile sahip olan, 6
saat havada kalabilen ve kabi-
ninde 4 sa¤l›k personeliyle 4
sedyeyi tafl›yabilen kendi s›n›-
f›ndaki tek helikopter olan
AW139, özellikle EMS, arama-
kurtarma ve genel maksat
görevleri için kabin alan›, per-
formans, kullan›m esnekli¤i,
güvenlik ve verimlilik konula-
r›nda yeni standartlar› da be-
lirlemifl oldu.
Daha çok askeri amaçl› kul-
lan›lsa da AgustaWestland’›n
arama-kurtarma helikopter-
leri aras›nda en büyü¤ü olan
AW101, üç motorlu tasar›m›
ve yaklafl›k 16 tonluk a¤›rl›-

¤›yla bugün Danimarka, Ka-
nada ve Portekiz taraf›ndan
arama-kurtarma operasyon-
lar›nda kullan›l›yor. Yüksek
performans ve güvenlik su-
nan helikopter, yüksek tafl›-
ma kapasitesi ile genifl kabini
sayesinde oturma düzeninde
30 kifliyi ya da ayakta 54 kifliyi
tafl›yabiliyor.
Türkiye’nin EMS, arama-kur-
tarma ve yang›n söndürme
operasyonlar›nda kulland›¤›
helikopterlerin, zaman içeri-
sinde nitelik ve nicelik olarak
yetersiz kalmaya bafllama-
s›yla birlikte yerini daha yeni
ve modern helikopterlere b›-
rakmas› ihtiyac› belirdi. Bu
yöndeki çal›flmalar kapsa-
m›nda ise AgustaWestland,
Türkiye’nin mevcut gereksi-
nimlerini karfl›lamak amac›y-
la çeflitli çözümler sunuyor.
Özellikle yang›n söndürme
helikopteri ihtiyac› kapsa-
m›nda tedarik edilen AW119
Ke helikopterleri, dünyan›n
birçok ülkesinde bu amaçla
kullan›l›yor. 16 adet helikop-
terle en büyük AW119 Ke filo-
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Grand’›n, tamamen kompozit malzemeden üretilmifl bir gövde ile 
özel aviyonikler ve görev ekipmanlar›n›n yan› s›ra elektronik aletli 

uçufl sistemine (EFIS) sahip olan Da Vinci versiyonu.

Grand

Da Vinci’nin kokpiti
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suna sahip olan FAASA Avia-
ción firmas›, ‹spanya’da yan-
g›n söndürme operasyonlar›-
n› baflar›yla icra ediyor. Bir-
çok farkl› göreve uyum sa¤-
layabilen esnek yap›s› saye-
sinde özel su da¤›t›c›lar›yla
donat›l›p yang›na karfl› daha
etkili mücadele edilmesini
olanakl› k›lan AW119 Ke, ta-
fl›ma amaçl› da kullan›larak
yang›nla mücadeleyle görevli
personelin kara araçlar›yla
ulafl›lamayacak bölgelere
naklini gerçeklefltirebiliyor.
Arama-kurtarma operasyon-
lar›na gelince… Özellikle Ey-
lül ay›nda ‹stanbul’da meyda-
na gelen talihsiz sel felake-
tinde kaybolan insanlar›n
aranmas› ve kurtar›lmas› için
oldukça zorlu koflullarda gö-
rev yapabilecek helikopterle-
re çok yo¤un bir flekilde ihti-
yaç duyuldu. Daha k›sa yeni-
den intikal süresine sahip,
daha h›zl›, havada kalma sü-
resi artt›r›lm›fl, çeflitli özel
sistemlere sahip olan ve tüm
hava koflullar›nda görev ya-
pabilen güçlü arama kurtar-
ma helikopterleri, bu tarz fe-
laketlerin ard›ndan icra edi-
lecek arama-kurtarma gö-
revlerinde son derece verim-
li bir flekilde kullan›labiliyor-
lar. Örnek olarak, orta s›n›fta
yer alan çift motorlu AW139
helikopteri, ‹spanya, Japonya,
‹talya ve ‹ngiltere gibi çok sa-
y›da ülke taraf›ndan bu ve
benzeri durumlarda kullan›-
l›yor.

AgustaWestland-
Türkiye ‹fl Birli¤i
Tüm H›z›yla Sürüyor
AgustaWestland ile Türkiye
aras›nda 1960’l› y›llarda bafl-
layan ticari iliflkiler, zaman
içerisinde yap›lan hem askeri
hem de sivil sat›fllar, endüs-
triyel ifl birlikleri ve ortakl›k-
larla sürekli canl› tutuldu ve
gelifltirildi. Bunun en önemli
göstergeleri de 1970, 80 ve
90’l› y›llarda Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Jandarma Ge-
nel Komutanl›¤› için üretilen
150’den fazla AB204, AB205
ve AB206 ile 18 adet AB212
helikopterleri. Yüksek mik-
tarlarda helikopterin üretimi-
ni ve tedarikini içeren bu an-
laflmalar›n yan› s›ra Türkiye
ve AgustaWestland aras›nda-
ki iliflkilerin geliflmesi ad›na
at›lan önemli ad›mlardan bir
di¤eri de, Sahil Güvenlik Tefl-
kilat›’n›n arama-kurtarma
helikopteri ihtiyac› üzerine
aç›lan ihale kapsam›nda Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
taraf›ndan 15 adet AB412EP
helikopterinin 1998-2004 y›l-
lar› aras›nda tedarik edilmesi
oldu.
2004 y›l›n›n Mart ay›nda Agus-
taWestland ile Türk Havac›l›k
ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
aras›nda AW139 helikopterle-
rinin gövde üretimine yönelik
olarak imzalanan anlaflmayla
ise iliflkiler daha da geliflti. Bu
sayede TUSAfi, kendi s›n›f›n-

da en çok sa-
tan helikopter
olmas›yla dik-
kat çeken
A W 1 3 9 ’ u n
g ö v d e s i n i
üretmeye bafl-
lad›. Böylece
en önemli heli-
kopterlerinden bi-
rinin üretiminin
önemli bir k›sm›n› TU-
SAfi’a emanet eden Agus-
taWestland, bu uzun ve bafla-
r›l› ifl birli¤ini de sa¤lamlafl-
t›rm›fl oldu. Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n yeni nesil ke-
flif ve taarruz helikopteri ihti-
yac› kapsam›nda bafllat›lan
ATAK Projesi ihalesinin 2007
y›l›nda AgustaWestland’›n
A129 helikopteri lehine so-
nuçlanmas›yla ise öncekiler-
den çok daha kapsaml› bir ifl
birli¤inin de ilk ad›mlar› at›l-
m›fl oldu.
‹lk uçuflunu 1983 y›l›nda ya-
pan A129 Mangusta helikop-
teri üzerinden TSK’n›n ihti-
yaçlar› kapsam›nda gelifltiri-
len T129’un proje aflamas›n-
da ana yüklenici olarak TU-
SAfi, ana alt yüklenici olarak
ise ASELSAN ve AgustaWest-
land görevlendirildi. T129’un
‹ngiltere ve ‹talya d›fl›ndaki
tüm ülkelere sat›fl hakk›na
sahip olan TUSAfi’›n yan› s›ra
di¤er birçok Türk Savunma
Sanayisi firmas›n›n da, heli-
kopterin yerel nihai montaj›,
teslimat› ve kabulünü de kap-
sayan bu süreçte çok genifl

endüstriyel ve teknolojik ka-
zan›mlar elde etmesi bekle-
niyor. Program kapsam›nda
P1 olarak adland›r›lan ilk pro-
totip, 28 Eylül 2009’da ‹tal-
ya’n›n Vergiate flehrinde ilk
uçuflunu yapm›fl durumda.
AgustaWestland ile TSK ve
Türkiye’deki havac›l›k ve uzay
sanayisi aras›ndaki iliflkiyi da-
ha önce hiç ç›kmad›¤› seviye-
lere ç›karmas› aç›s›ndan bü-
yük öneme sahip olan ATAK
Program›’n›n ülkemize sa¤-
layaca¤› bir di¤er fayda ise
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› ile yap›lan ifl birli¤i kapsa-
m›nda, TSK’n›n gereksinim-
lerine cevap verebilecek mo-
dern bir helikopter endüstri-
sinin oluflturulmas› için bafl-
lat›lan çal›flmalar oldu.
Sahip oldu¤u teknolojik biri-
kimi ülkemizdeki ilgili firma-
lara transfer ederek Türkiye
ile aras›ndaki iliflkiyi stratejik
bir ortakl›¤a çeviren Agusta-
Westland, böylece y›llardan
bu yana var olan iliflkileri her
iki tarafa daha fazla fayda
sa¤layacak flekilde genifllet-
mifl oldu. Uluslararas› pazar-
da önemli bir konuma gelme-
si beklenen T129 helikopteri
ile Türkiye ile birlikte gele-
cekte ihracat baflar›lar›na da
imza atabilecek olan Agusta-
Westland, ürün yelpazesinde
bulunan yaklafl›k 20 de¤iflik
tipteki helikopteriyle Türk he-
likopter pazar›nda önemli bir
yere sahip oldu¤u gibi, öngör-
dü¤ü yeni f›rsatlar paralelin-
de her gün iliflkilerin geliflti-
rilmesi için çal›flmalar›na de-
vam ediyor.
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AgustaWestland’›n Milano’daki tesislerinde Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›na teslim edilece¤i günü bekleyen AB412EP helikopteri
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T eknoloji tabanl› bir fik-
rin, bir ifle dönüflme-
sine vesile olmak üze-

re 5 y›ld›r düzenlenen YFY‹
yar›flmas›, ODTÜ’nün “‹fl bu-
lan de¤il, ifl kuran mezun”
yaklafl›m› benimsenerek or-
ganize ediliyor. 2005 y›l›ndan
beri etkinli¤in ana sponsoru
ve daha da ötesinde, yar›fl-
may› bir çözüm orta¤› olarak
“75.000 TL’lik Teknoloji Ödü-
lü” ile destekleyen Elginkan
Vakf›’n›n yan› s›ra 2008 y›l›n-
dan itibaren savunma kate-
gorisinde “50.000 TL’lik SSM
Özel Ödülü” ile SSM’nin ve
sanayi kategorisinde “25.000
TL’lik OST‹M Sanayi Özel
Ödülü” ile OST‹M Organize
Sanayi Bölgesi yönetiminin
vermifl oldu¤u destek, yar›fl-
man›n baflar›s›n› artt›r›yor.
Yar›flman›n genel amac› tek-
noloji tabanl› inovatif bir fik-

rin bir ifle dönüflme sürecini
yönlendirmek, teflvik etmek
ve desteklemek olarak ta-
n›mlan›yor. Ancak SSM Özel
Ödülü kapsam›nda;
• Milli savunma ve savunma
teknolojileri konular›ndaki
fark›ndal›¤› artt›rmak,
• Savunma teknolojilerinin
yurt içinde gelifltirilmesinin

öneminin daha iyi kavranma-
s›na katk› sa¤lamak,
• Savunma sektöründe çal›fl-
mas› muhtemel üniversite
ö¤rencilerini mezuniyetle-
rinden önce bilgilendirmek
ve bu sahada görevli kamu ve
sanayi kurulufllar›n› tan›ma-
lar›n› sa¤lamak,
tan›mlanan di¤er hedefler.

Final Heyecan›
Bu y›l yar›flmaya ‹nternet
üzerinden 300 baflvuru ya-
p›lmas›, yar›flmaya olan ilgi-
nin her geçen sene artt›¤›n›
gösteriyor. Yap›lan eleme-
lerin ard›ndan finale kat›l-
maya hak kazanan 6 grup,
final günü gerçeklefltirdik-
leri son sunumlarla jürilerin
be¤enisini kazanmaya çal›fl-
t›. Maddi ödüllerin yan› s›ra
ODTÜ Teknokent’te 3 y›l sü-
reyle ücretsiz bir flekilde
flirket olarak faaliyet gös-
termek ve dan›flmanl›k des-
teklerinden faydalanabil-
mek için yar›flan 6 grup ve
projeleri flunlard›:
1) Garajsoft  / 

Beyin Dalgalar› ile 
‹letiflim

2) Gradient / 
Ak›ll› Plazma Anten 

3) Oratel / 
Mikrobiyal yak›t 
hücreleriyle organik
at›klardan elektrik 
enerjisi ve H2 gaz› üretimi

4) Megomuez / 
Bakan Yüz Sayarak 
Ölçümlendirme

5) GPS Kar›flt›r›c› / 
GPSJAM

ÖZEL HABER
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YFY‹ Bu Seneki
Giriflimcilerini Buldu
Gençleri giriflimcili¤e, yenilikçi ürün 
ve teknoloji gelifltirmeye teflvik etmek
ve yar›n›n teknoloji firmalar›na ilk
ad›m› atma f›rsat›n› vermek amac›yla
düzenlenen Yeni Fikirler Yeni ‹fller
(YFY‹) Yar›flmas›’n›n bu y›lki ödülleri de
sahiplerini buldu. 14 Kas›m 2009
tarihinde Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilen final törenine,
yar›flmaya 2008 y›l›ndan beri “Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) Özel Ödülü”
ile destek veren SSM yetkililerinin yan›
s›ra sponsor olarak destek veren
firmalar›n temsilcileri de kat›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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6) Ku¤u ‹HA – 
Coanda Etkisi ile 
Çal›flan Dikey ‹nifl Kalk›fl
Yapabilen ‹nsans›z 
Hava Arac›

Geri Say›m Bafllad›
ODTÜ Rektör Yard›mc›s› ve
ODTÜ Teknokent Yönetim
Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Mehmet Tuncay Birand, OS-
T‹M Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, Elginkan Vakf›
Mütevelli Heyeti Baflkan›
Prof. Dr. Halim Do¤rusöz ve
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Acar’›n yapt›¤› aç›l›fl ko-
nuflmalar›n›n ard›ndan kür-
süye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, söz-
lerine yar›flmay› destekleyen
kurulufllar›n ve yar›flmac›
say›s›n›n art›fl›na dikkat çe-
kerek bafllad›. SSM’nin sa-
vunma sanayisinde genifl bir
tabana yay›lm›fl bir sanayi
arzu etti¤ini ve bu paralelde
projelerde bu yönde tedbir-
ler al›nd›¤›n› da vurgulayan
Bayar, özellikle savunma ka-
tegorisinde yar›flmaya kat›-
lan giriflimci gençlerin kafa-
s›ndaki “yapt›klar› iflin bir
gelece¤i var m›” sorusuna
cevaben birkaç rakam verdi.
ODTÜ Teknokent’teki flirket-
lerin 60’›n›n, OST‹M’de de 80
firman›n savunma sanayi-
sindeki büyük firmalar›n ifl
ortaklar› veya alt yüklenici-
leri olarak çal›flt›¤›n› söyle-
yen Bayar, yeni giriflimcileri
savunma sektörüne davet
etti.
Aç›l›fl konuflmalar›ndan son-
ra yar›flmac› gruplar›n proje-
lerini sunmalar›n›n ard›ndan

“Genel ve Sanayi Kategorisi”
jüri üyeleri ve “Savunma Ka-
tegorisi” jüri üyeleri karar
toplant›lar›n› gerçeklefltir-
mek üzere ayr› salonlarda
bir araya geldi.
Yap›lan de¤erlendirmelerin
ard›ndan heyecanl› bekleyifl
sona erdi ve ilk ödül olan
“25.000 TL’lik OST‹M Sanayi
Özel Ödülü”nü, klasik anten
çözümlerine alternatif su-
nan Ak›ll› Plazma Anten pro-
jesiyle ODTÜ ‹ktisat Bölümü
4’üncü s›n›f ö¤rencisi Tanju
Çapac›o¤lu ve ODTÜ Fizik
Bölümü 3’üncü s›n›f ö¤ren-
cisi Mete Ayagül’ün kurdu¤u
Gradient ekibi kazand›.
“50.000 TL’lik SSM Özel
Ödülü”nü kazanan ekibi
aç›klamak üzere tekrar sah-
neye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, sa-
vunma kategorisinde yar›flan
her iki projeyi de savunma
sanayisine uygulanabilir bul-
duklar›n› belirterek ödülü iki
grup aras›nda paylaflt›rma
karar› ald›klar›n› söyledi.
Ödülün 30.000 TL’si Coanda
etkisi ile çal›flan, dikey inifl
ve kalk›fl yapabilen insans›z

hava arac› projesiyle
Bilgisayar Mühen-
disi fiamil Temel
ile Uçak Mühendi-
si Serkan Akgül ta-
raf›ndan kurulan Ku¤u
‹HA projesine, 20.000
TL’si de GPSJAM proje-
siyle yar›flmaya tek bafl›na
kat›lan Anadolu Üni-
versitesi ‹flletme
Bölümü 3’üncü s›-
n›f ö¤rencisi Burak
Mene’ye verildi.
Ayr›ca tüm savun-
ma kategorisi jüri-
leri taraf›ndan
be¤enilen ve
OST‹M Sanayi
Özel Ödülü’ne de lay›k görü-
len Gradient ekibi, Ak›ll›
Plazma Anten projeleriyle
“10.000 TL’lik SSM Mansiyon
Ödülü”nü de almaya hak ka-
zand›.
Büyük ödül olan 75.000
TL’lik Elginkan Vakf› Tekno-
loji Ödülü’nü ise beyin dalga-
lar› ve yüz ifadeleri ile bilgi-
sayar› kontrol edebilen cihaz
projesi ile ODTÜ Bilgisayar
Bilimleri yüksek lisans ö¤-
rencileri Ahmet Engin Bay-

rak ve U¤ur
Acar, doktora ö¤-

rencisi Ça¤r› Karaman ve
ODTÜ Bilgisayar Mühendis-
li¤i Bölümü 2008 mezunu
Vedat fiengül’den oluflan Ga-
rajsoft ekibi kazand›.
Ödül töreninin ard›ndan
“Belki seneye s›ra sizde”
slogan›yla 2010’da düzenle-
necek YFY‹ yar›flmas› için
üniversiteli gençlere ça¤r›-
da bulunan yetkililer, önü-
müzdeki y›l çok daha ente-
resan fikirlerle çok daha
fazla kat›l›m beklediklerini
belirttiler. 63
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Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar 
ve Ku¤u ‹HA ekibi

Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad
Bayar ve ODTÜ
Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar
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K eflif uçaklar›; gece ve gündüz, her tür hava flart›nda gö-
rüntülü istihbarat elde etme amac›yla kullan›lmakta-
d›r. Düflman faaliyetlerini rapor etme, hedef tespiti, ta-

arruz sonras› hasar tespiti, s›n›r gözetleme ve hareketli hedef-
leri izleme gibi genifl bir yelpazede yer alan görevleri icra ede-
bilen bu uçaklar, keflif-istihbarat zincirinin en önemli halka-
lar›ndan birisini oluflturmaktad›r. Genellikle yabanc› ülke ha-
va sahalar›nda gerçeklefltirilen keflif-istihbarat uçufllar›, sa-
dece kriz flartlar›nda de¤il, bar›fl dönemlerinde de gerçek-
lefltirilmektedir. Gizlili¤in öne ç›kt›¤› bu uçufllar, genelde
tespit edilmeyi zorlaflt›rmak için etraf›nda kendisine refakat
eden savafl uçaklar› olmayan tek bir uçak taraf›ndan icra edilir.
Hatta radarlardan sak›nmak amac›yla bir yolcu uça¤›n›n alt›na
saklanarak baflka bir ülkenin hava sahas›na giren savafl uçakla-
r› filmlere dahi konu olmufltur. Bar›fl döneminde dahi tespit edil-
mesi durumunda sonu s›cak çat›flmaya dönüflebilecek özel gö-
revler olan keflif uçufllar›, yap›s› gere¤i son derece riskli ve zor
görevler olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu noktada, söz ko-
nusu uçufllar›n en önemli unsurunun ileri teknoloji ürünü uçak-
lar kadar, tecrübeli ve cesur pilotlar oldu¤u da belirtilmelidir.

Silah Tafl›yan› da Var
Kullan›m konseptlerine göre “taktik” ve “stratejik” olarak 2
farkl› kategoriye ayr›lan modern keflif uçaklar›; sentetik (ya-
pay) aç›kl›kl› radar (Synthetic Arperture Radar / SAR), elektro-
optik ve k›z›l ötesi görüntüleme sistemleri ile donat›lmaktad›r.
‹leri teknoloji ürünü seyrüsefer ve elektronik harp sistemleri-
nin de entegre edildi¤i bu uçaklar, a¤ merkezli harp konsepti-
ne uygun olarak, elde ettikleri bilgileri gerçek ya da gerçe¤e
yak›n zamanl› olarak dost unsurlara aktarabilme imkan›na
sahiptir. Öte yandan görev tan›m›na ba¤l› olarak baz› keflif
uçaklar›, gövde içerisinde ve/veya kanat altlar›ndaki paylon-
larda silah sistemleri de tafl›yabilmektedir. Otomatik top, ha-
vadan havaya ve havadan yere füze gibi çeflitli silah sistemleri
ile donat›lan bu uçaklar, gerekli durumlarda kendini koruya-
bilmekte veya düflman hedeflerine taarruz edebilmektedir.

Önemi Azal›yor mu?
Günümüzde salt keflif amaçl› bir uçak tasarlay›p üretme dö-
nemi sona ermifltir. Mevcut e¤ilim, baflka amaçlara yönelik
gelifltirilen uçaklar›n modifiye edilmesi veya harici olarak ta-
k›lan podlar sayesinde keflif-istihbarat görevlerinin icra edil-
mesidir. Daha önce sadece keflif uçaklar› kullan›larak gerçek-
lefltirilebilen görevlerin, bugün insans›z hava arac› (‹HA)’lar ve
uydular taraf›ndan da yap›labiliyor olmas›, “keflif uçaklar›n›n
önemi azal›yor mu?” sorunu gündeme getirmektedir. Geçmifl-
le karfl›laflt›r›ld›¤›nda, envanterde yer alan platform say›s›nda
ve çeflitlili¤inde bir düflüfl oldu¤u görülmekle birlikte, muha-
rebe sahas›nda insan faktörünün hala en önemli unsur oldu-
¤u dikkate al›nd›¤›nda, bu soruya “evet” yan›t›n› vermek için
henüz çok erkendir. Nitekim harici pod tak›lan uçaklar›n genifl
ölçüde kullan›lmas› ve görev tan›mlar› içerisinde keflif-istih-
barat›n da yer ald›¤› J-8C Joint Stars ve Sentinel R1 gibi plat-
formlar›n gittikçe yayg›nlaflmas› bu tespiti do¤rulamaktad›r.

‹lk ve Son Sözü 
Onlar Söyler:

Keflif Uçaklar›
Binlerce y›ll›k harp tarihi, bilgi olmadan savafl›n 

kazan›lamayaca¤›n› gösteren say›s›z örneklerle doludur. 

Günümüzde düflman unsurlar› hakk›nda bilgi elde etmenin 

farkl› yollar› vard›r. Hâlihaz›rda 

bu yollardan en etkili ve h›zl› 

olanlar›n›n bafl›nda ise keflif 

uçaklar›n›n kullan›lmas› gelmektedir.

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve 
‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›
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“Ifl›k” Göründü
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›), uzun y›llard›r keflif
görevlerinde RF-4E Phantom II’leri kullanmaktad›r. 1’inci Ana
Jet Üs Komutanl›¤›’n›n ba¤l›s› 113’üncü filo (Ça¤r› ad›: Ifl›k) ve
7’inci Ana Jet Üs Komutanl›¤›’n›n ba¤l›s› 173’üncü filo (Ça¤r›
ad›: fiafak) bünyesinde görev yapan bu uçaklar, Peace Dia-
mond II program› kapsam›nda ABD’den sat›n al›nm›fl ya da Al-

manya taraf›ndan hibe edilmifltir. Keflif görevini burun
k›sm›nda yer alan kameralar ve KS-146B LoROP

(Long-Range Oblique Photography / Uzun Menzilli
Yansal Foto¤raf) podu sayesinde gerçeklefltiren RF-

4E’lerin en büyük dezavantaj›, ›slak film teknolojisine sahip
olmalar› ve çektikleri görüntülerin analiz edilebilmesi için

üsse dönmelerinin gerekmesidir.

RF-4E’lerin keflif-istihbarat görevlerin-
deki etkinli¤ini artt›rmak için harekete ge-

çen Hv.K.K.l›¤›, söz konusu uçaklar›n moder-
nizasyonu amac›yla 18 Ekim 2004 tarihinde “Ifl›k

Projesi”ni bafllatm›flt›r. Mali boyutu 24,4 milyon do-
lar olan ve ilk milli uçak modernizasyon
çal›flmas› olmas› itibariyle Türk Savunma

Sanayisi aç›s›ndan ayr› bir öneme sahip
olan projede, envanterde yer alan RF-4E’ler-

den bir k›sm›n›n kullan›m ömürlerinin
artt›r›lmas› ile elektronik harp ve

seyrüsefer sistemlerinin yeni-
lenmesi amaçlanmaktad›r.

1’inci Hava ‹kmal Bak›m Merkezi Ko-
mutanl›¤› (H‹BMK.l›¤›)’n›n mevcut teknolojik

altyap›s› ve kabiliyetleri kullan›larak hayata geçirilen
proje kapsam›nda, toplam 18 adet RF-4E uça¤›n›n yap›sal
yenileme ve k›smi aviyonik modernizasyonlar› gerçekleflti-
rilmektedir. 

Ana yüklenicili¤ini 1’inci H‹BMK.l›¤›’n›n üstlendi¤i “Ifl›k Pro-
jesi”nin malzeme ihtiyaçlar› Hava Lojistik Komutanl›¤› tara-
f›ndan karfl›lan›rken, seyrüsefer sistemleri ASELSAN, elek-
tronik harp sistemleri ise M‹KES taraf›ndan üretilmektedir.
Projede, RF-4E’lerin 2020’li y›llara kadar yap›sal aç›dan so-
runsuz ve emniyetli bir flekilde görev yapmalar›n› sa¤lamak
amac›yla, uçak gövdesinin belli noktalar›nda parça de¤ifli-
mi ve yap›sal tadilatlar da yap›lmaktad›r. Ayr›ca uçaklar›n,
seyrüsefer sistemi, haberleflme teçhizat›, pasif elektronik
harp sistemi ve gösterge panelleri de modernize edilmek-
tedir.
“Ifl›k Projesi” kapsam›nda modernize edilen ilk prototip
uçak 19 Aral›k 2008 tarihinde ilk uçuflunu gerçeklefltirmifl-
tir. Modernizasyonun ard›ndan RF-4E/TM Phantom II ola-
rak adland›r›lan uçaklarla ilgili çal›flmalar›n 2010 y›l› içeri-
sinde tamamlanmas› hedeflenmektedir. 

ASELSAN Görev Bafl›nda
RF-4E’lerin keflif kabiliyetini gelifltirmek
amac›yla yürütülen bir di¤er çal›flma ise,

“EO/IR Taktik Keflif Sensörü ve SAR Sensö-
rü Tedarik ve Entegrasyonu (TARP) Projesi”dir. fiu-

bat 2006 tarihli Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)
toplant›s›nda ASELSAN’›n ana yüklenicili¤inde gerçekleflti-
rilmesi kararlaflt›r›lan projede; EO/IR sensörü için 

U-2 Olay›   
So¤uk Savafl’›n tüm h›z›yla devam etti¤i 1960 y›l›n›n bahar aylar›,
ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda keflif-istihbarat uçaklar›n›n
faaliyetlerinden kaynaklanan ve tarihe “U-2 Olay›” olarak geçen
büyük bir krize tan›kl›k etmifltir. Sovyetler Birli¤i’nden gelebilecek
olas› bir sald›r›ya karfl› haz›rl›kl› olmak isteyen ABD, U-2 Dragon
Lady uçaklar›n› kullanarak bu ülke topraklar› üzerinde düzenli
olarak keflif-istihbarat amaçl› uçufllar gerçeklefltirmektedir. 
Ne varki Sovyetler Birli¤i, 1 May›s 1960’ta bu uçaklardan birini
düflürür ve pilotunu sa¤ olarak ele geçirir. Dönemin Sovyetler
Birli¤i Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruflçev, bu düflmanca
hareketin iki ülke iliflkilerini bozma amac›n› güttü¤ünü belirten
sert bir aç›klama yapar. Ayr›ca olas› bir sald›r›ya ülkesinin en sert
flekilde karfl›l›k verece¤ini ve hedefleri aras›nda söz konusu
uçufllar›n gerçeklefltirildi¤i üslerin de olaca¤›n› ifade eder.
Pilotun sa¤ olarak ele geçirildi¤inden habersiz olan ABD, krizin 
ilk günlerinde suçlamalar› reddeder ve uça¤›n bilimsel araflt›rma
yapan bir meteoroloji uça¤› oldu¤unu aç›klar. Ancak Sovyetler
Birli¤i’nin pilotun sa¤ oldu¤unu aç›klamas› ABD’yi zor durumda
b›rak›r ve Washington’un geri ad›m atmas›na neden olur. 
ABD Baflkan› Eisenhower, 25 May›s 1960’ta verdi¤i demeçte 
U-2 uçufllar›n›n durdurulmas›n› emretti¤ini aç›klar. Eisenhower
aç›klamas›nda, bu uçufllar›n yararl› olmaktan ç›kt›¤›n› ve 
keflif-istihbarat amaçl› baflka teknikler üzerinde çal›flt›klar›n› da
ekler. Görünürde ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda yaflanan 
“U-2 Olay›”, söz konusu uçaklar›n konuflland›r›ld›¤› üslerden
birinin Adana’daki ‹ncirlik Üssü olmas› dolay›s›yla Türkiye’yi de
yak›ndan ilgilendirmektedir. Zira Sovyetler Birli¤i’nin olas› bir
sald›r›da U-2’lerin konuflland›r›ld›¤› üslerin vurulaca¤› yönündeki
aç›klamas›, Türkiye’ye do¤rudan bir tehdit niteli¤i tafl›maktad›r.
Nitekim dönemin Türk hükümeti, düflürülen uça¤›n Pakistan’dan
Norveç’e uçtu¤unun ö¤renildi¤ini, dolay›s›yla Türkiye’nin 
bu olaydan sorumlu tutulamayaca¤›n› aç›klam›flt›r.Ifl›k Projesi kapsam›nda modernize edilen toplam 18 adet RF-4E uça¤›n›n ilk 2’si, 

7 May›s 2009 tarihinde birliklerine teslim edilmiflti.
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Elbit/ElOp, SAR sensörü içinse IAI/Elta firmas› alt yüklenici
olarak belirlenmifltir. 24 Aral›k 2008 tarihinde Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile ASELSAN aras›nda imzalanan
165 milyon dolar de¤erindeki sözleflme ile yürürlü¤e giren
TARP projesi kapsam›nda; 5 adet Condor 2 EO/IR podu, 2
adet EL/M-2o6oP SAR podu ve ilgili yer sistemlerinin teda-
rik edilmesi öngörülmektedir. MilSOFT’un görüntü k›ymet-
lendirme sistemlerini, Savronik’in ise yer data link termi-
nallerini gelifltirece¤i projede; üretilecek podlar›n 2011-
2012 y›llar› aras›nda Hv.K.K.l›¤›’na teslim edilmesi planlan-
maktad›r. Söz konusu podlar›n “Ifl›k Projesi” kapsam›nda
modernize edilen RF-4E/TM’lere entegre edilmesi beklen-
mektedir.
TARP Projesi alt›nda tedarik edilmesi kararlaflt›r›lan çö-
zümlerden Condor 2, elektro optik ve k›z›l ötesi olmak üze-
re efl zamanl› olarak çift band çekim yapabilmekte, ayr›ca

INS/GPS sistemi sayesinde görüntüsü çekilen bölgenin 
koordinatlar› aktarabilmektedir. Uzun menzili ile dikkat çe-
ken EL/M-2o6oP ise, her tür hava flart›nda, gece ve gündüz
yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüsü sa¤layabilmekte-
dir. Elde ettikleri bilgileri gerçek zamanl› olarak yerdeki is-
tasyonlara aktarabilme kabiliyetine sahip olan bu podlar›n
kullan›lmaya bafllanmas›yla birlikte, Hv.K.K.l›¤›’n›n keflif-
istihbarat kabiliyetinin önemli ölçüde artaca¤› de¤erlendi-
rilmektedir.

Not: Bu özel dosyada salt keflif için tasarlanm›fl veya 
bu amaçla tadil edilmifl uçaklar ele al›nm›flt›r. Nakliye 
ya da yolcu uçaklar›n›n gövdelerinin tadil edilmesi ile üretilen
komuta-kontrol yetenekli büyük platformlar ve pod tak›larak
keflif görevlerinde kullan›lan di¤er hava araçlar› çal›flma
kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

F-4 2020 ve F-5 2000 modernizasyon 
projelerinden elden edilen deneyimlerden de
yaralan›larak yürütülen Ifl›k Projesi,
tasar›m›ndan üretimine kadar 1’inci
H‹BMK.l›¤›’n›n sorumlulu¤unda 
gerçeklefltirilen ilk modernizasyon 
projesi oldu.
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Almanya ve ‹talya’n›n ke-
flif ve düflman hava sa-

vunmas›n›n bast›r›lmas›
(Suppression of Enemy Air
Defence / SEAD) operas-
yonlar›na yönelik bir uçak
ihtiyac› belirlemesi üzerine,
1980’li y›llar›n ortalar›nda
tasar›m çal›flmalar›na bafl-
lanan Tornado ECR (Elec-
tronic Combat and Recon-
naissance), ilk kez 21 May›s
1990 tarihinde hizmete gir-
mifltir. Kendini kan›tlam›fl
Tornado IDS (Interdiction /

Strike) savafl uça¤› temel
al›narak gelifltirilen Torna-
do ECR, keflif ve SEAD gö-
revlerinin tek bir platform
kullan›larak icra edilebildi-
¤i ilk uçak olmas› nedeniyle
havac›l›k dünyas›nda ayr›
bir yere sahiptir. Nitekim o
güne kadar iki ayr› uça¤›n
kullan›lmas›n›n gerekti¤i
görevlerin tek bir platform
taraf›ndan icra edilebilme-
sinin getirdi¤i kapasite art›-
fl›, bu uça¤› havac›l›k dün-
yas›n›n yaflayan efsanele-

rinden biri haline getirmifl-
tir. 27 mm’lik topun yerine
konulan k›z›l ötesi görüntü-
leme sistemi (Infrared Ima-
ging System / IIS) sayesin-
de keflif görevlerini icra
eden uçak, düflman hava
savunma radarlar›na karfl›
kullan›lmak üzere, AGM-88
HARM (High-Speed Anti-
Radiation Missile / Yüksek-
H›zl› Anti-Radyasyon Füze-
si) ile donat›labilmektedir.
Alman Hava Kuvvetleri
(Luftwaffe)’nin 35, ‹talyan

Hava Kuvvetleri’nin ise 16
adet hizmete ald›¤› Tornado
ECR’ler, NATO’nun 1999 y›-
l›nda Yugoslavya’ya karfl›
icra etti¤i Müttefik Güç Ha-
rekât› (Operation Allied
Force)’de yo¤un flekilde
kullan›lm›fllard›r. Farkl›
uçaklar›n bir araya getiril-
mesi ile teflkil edilen taar-
ruz paketlerinin korunmas›
amac›yla kullan›lan Torna-
do ECR’ler, baflar›l› perfor-
manslar› ile göz doldur-
mufllard›r.

Tornado ECR

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

Tornado ECR

Panavia Aircraft GmbH 

(bugün Eurofighter GmbH) / 

Almanya - ‹ngiltere - ‹talya

2

16,70 m

5,95 m

13,91 m (aç›k), 8,6 m (kapal›)

2350 km/sa

16.000 m

1400 km

28.000 kg

2 x RB 199-34 Mk103 turbofan

Esrarengiz görüntüsü ve kullan›m amac› nedeniyle,  ha-
vac›l›k tarihinin hakk›nda en çok spekülasyon yap›lan

uçaklar› aras›nda yer alan U-2 Dragon Lady, ilk uçuflunu 1
A¤ustos 1955 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Stratejik keflif
uçaklar› aras›nda yer alan U-2, gece ve gündüz her tür ha-
va koflulunda keflif-istihbarat amaçl› uçufllar icra edebil-
mektedir. Karadan havaya at›lan hava savunma füzelerin-

den korunmak amac›yla çok yüksek irtifalarda uça-
bilecek flekilde tasarlanan U-2, 21.000 metre

gibi konvansiyonel uçaklar için imkâns›z
say›labilecek bir irtifaya ç›kabil-

mektedir. Uzun süre havada

kalabilen uçak, 6,5 saatlik tipik bir görev uçuflunda yakla-
fl›k 6000 kilometrelik hat boyunca tarama yapabilmekte-
dir. Üretim hatt›n›n kapand›¤› 1989 y›l›na kadar farkl› ver-
siyonlarda toplam 86 adet imal edilen uça¤›n en son ver-
siyonu U-2S olarak adland›r›lmaktad›r. Elde etti¤i bilgileri
gerçek zamanl› olarak dost unsurlara aktarabilen U-2S;
daha yüksek güç sa¤layan motorlar›, geliflmifl keflif-istih-
barat sensörleri ve GPS destekli seyrüsefer sistemi ile
dikkat çekmektedir. Hâlihaz›rda Amerikan Ordusu’nda 4’ü
çift kiflilik e¤itim versiyonu (TU-2S) olmak üzere, toplam
35 adet U-2S aktif görevde bulunmaktad›r. Amerikan Or-
dusu ve Merkezi Haber Alma Teflkilat› (Central Intelligen-
ce Agency / CIA)’n›n keflif-istihbarat amaçl› kulland›¤› en
önemli platformlar aras›nda yer alan bu uçaklar›n, hayata
geçirilecek modernizasyon projeleri ile birlikte daha uzun
y›llar envanterde kalaca¤›na kesin gözüyle bak›lmaktad›r.

U-2

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

U-2S

Lockheed Martin / ABD

1

19,20 m

4,88 m

31,40 m

805 km/sa

25.900+ m

10.300 km

18.100 kg

GE F-118-101 turbofan
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F-4C Phantom II'nin si-
lahs›z keflif versiyonu

olarak tasarlanan uçak, ilk
uçuflunu 9 A¤ustos 1963 ta-
rihinde gerçeklefltirmifltir.
Amerikan Deniz Piyadeleri
taraf›ndan RF-4B, Ameri-
kan Hava Kuvvetleri taraf›n-
dan ise RF-4C olarak adlan-
d›r›lan uça¤›n, görünüm
olarak F-4C'den en büyük
fark› uzat›lm›fl burun k›sm›-
d›r. Söz konusu tasar›m de-
¤iflikli¤inin nedeni, F-4C'de
bulunan AN/APQ-72 radar›-
n›n yerine J band›nda çal›-
flan AN/APQ-99 radar›n›n yerlefltirilebilmesidir. Burun k›s-
m›n›n alt›nda yer alan 3 adet istasyonda farkl› kameralar
tafl›yabilen uçak, APQ-102 tipi yan taramal› (yana tevcihli)
hava radar› (Side-Looking Airborne Radar / SLAR) sayesin-
de keflif görevlerini büyük bir etkinlikle icra edebilmekte-
dir. Amerikan Hava Kuvvetleri, 1974-1976 y›llar› aras›nda
yürürlü¤e soktu¤u modernizasyon projesi kapsam›nda,
envanterindeki RF-4C'lerin önemli bir bölümünü daha ge-
liflmifl kameralarla donatm›flt›r. Söz konusu uçaklar, Ku-
zey Kore ve Do¤u Avrupa ülkelerinin s›n›rlar›nda yo¤un fle-
kilde kullan›lm›flt›r. Seri imalat›n sona erdi¤i tarihe kadar
toplam 46 adet üretilen RF-4B'ler 1990 y›l›nda, 503 adet
üretilen RF-4C'ler ise 1995 y›l›nda hizmet d›fl›na ç›kar›l-
m›flt›r. Uça¤›n ihraç versiyonu, RF-4E olarak adland›r›l-

maktad›r. F-4E Phantom II
temel al›narak gelifltirilen
RF-4E, RF-4C'nin keflif / gö-
zetleme sistemleri ve J79-
GE-17 motorlar› ile donat›l-
m›fl olup, Türkiye d›fl›nda;
Almanya, ‹ran, ‹spanya, ‹s-
rail, Japonya, Kore Cumhu-
riyeti ve Yunanistan taraf›n-
dan hizmete al›nm›flt›r.
Önemli bir bölümü aktif gö-
revde olan RF-4E'lerin, hayata geçirilecek modernizasyon
projeleri ile daha uzun y›llar envanterde kalaca¤› de¤er-
lendirilmektedir.

ABD taraf›ndan dost ülke-
lere hibe edilmek ya da

pazarlanmak amac›yla gelifl-
tirilen F-5A Freedom Fighter
savafl uça¤›n›n keflif operas-
yonlar›na yönelik modifiye
edilmesi ile üretilen RF-5A,
ilk uçuflunu May›s 1968'de
gerçeklefltirmifltir. Burun
k›sm›nda yer alan 4 adet KS-
92 tipi kamera sayesinde ke-
flif görevini icra edebilen

uçak, seri üretimin sona er-
di¤i Haziran 1972 tarihine
kadar 100'den fazla üretil-
mifltir. Fas, Hollanda, ‹ran,
‹spanya, Kore Cumhuriyeti,
Norveç, Tayland, Türkiye ve
Yunanistan taraf›ndan hiz-
mete al›nan RF-5A, muhare-
be kapasitesini muhafaza et-
mesi sayesinde av/bombar-
d›man amaçl› da kullan›labil-
mektedir. Öte yandan May›s
1973'te, RF-5A'n›n daha ge-
liflmifl versiyon olan RF-5E

Tiger Eye ilk uçuflunu ger-
çeklefltirmifltir. F-5E Tiger-II
savafl uça¤› temel al›narak
gelifltirilen uçak, burun k›s-
m›n›n yaklafl›k 20 cm uzat›l-
mas› ile dikkat çekmektedir.
KS-8D ve KA-95 tipi kamera-
larla donat›lan RF-5E, gece
operasyonlar›nda RS-710 ti-
pi termal görüntüleme siste-
mini kullanmaktad›r. ‹lk al›m
maliyeti o dönemin en bafla-
r›l› keflif uçaklar› aras›nda
gösterilen RF-4E Phantom

II'den çok daha düflük olan
RF-5E, buna karfl›l›k keflif
görevini benzer etkinlikte ic-
ra edebilmektedir. Üretici
firma Northrop Grumman,
uluslararas› alanda RF-
5E'ye büyük ilgi olaca¤›n› ve
100 ila 150 aras›nda siparifl
alaca¤›n› öngörmüfltür. An-
cak uça¤›n F-5E'den yüzde
50 pahal› olmas› nedeniyle
bu öngörü gerçekleflmemifl
ve Malezya ile Suudi Arabis-
tan d›fl›nda müflteri bulama-
yan uçaktan sadece 12 adet
üretilmifltir.

RF-4

RF-5

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

RF-5E

Northrop Grumman / ABD

1

14,65 m

4,07 m

8,15 m

1750 km/sa

18.000 m

760 km

11.200 kg

2 x J85-GE-21b turbofan

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

RF-4E

McDonnell Douglas 

(bugün Boeing) / ABD

2

19,20 m

5,05 m

11,70 m

2425 km/sa

18.900 m

1100 km

24.000 kg

2 x GE J79-GE-17 turbofan
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Mirage IIIE av/bombar-
d›man uça¤› temel

al›narak gelifltirilen Mira-
ge IIIR, ilk uçuflunu 31
Ekim 1966 tarihinde ger-
çeklefltirmifltir. Gece ve
gündüz, yüksek ve alçak
irtifada keflif görevlerini
gerçeklefltirecek flekilde
tasarlanan uçak, burun
k›sm›n›n alt›nda 5 adet kamera tafl›maktad›r. Üretici fir-
ma Dassault, Mirage IIIR'nin daha geliflmifl versiyonu
olan Mirage IIIRD modelini de gelifltirmifltir. 
Mirage IIIRD'nin en dikkat çekici farklar›; radar ile dona-
t›lm›fl olmas› ve burun k›sm›n›n alt›nda ilave bir panora-

mik kamera daha tafl›mas›d›r. Keflif görevleri d›fl›nda
bombard›man amaçl› da kullan›labilmesi nedeniyle yurt
d›fl› pazarlarda yo¤un ilgi gören uçak, Güney Afrika
Cumhuriyeti, ‹sviçre ve Pakistan silahl› kuvvetleri tara-
f›ndan hizmete al›nm›flt›r.

Mirage IIIR

‹lk uçuflunu 19 May›s
1967 tarihinde gerçek-

lefltiren Mirage 5'in keflif
versiyonu olan Mirage 5R,
taktik keflif görevlerine
yönelik olarak gelifltiril-
mifltir. Burun k›sm›n›n al-
t›nda 5 adet kamera tafl›-
yan uçak; gece ve gündüz,

alçak ve yüksek irtifada
keflif görevini icra edebil-
mektedir. Harekât ihtiyaç-
lar›na ba¤l› olarak bom-
bard›man amaçl› da kulla-
n›labilen Mirage 5R; çift
namlulu 30 mm'lik otoma-
tik topa ilave olarak, kanat
ve gövde alt›nda yer alan
paylonlarda 4 ton silah ta-
fl›yabilmektedir. Maliyet

etkin yap›s› nedeniyle yurt
d›fl› pazarlarda yo¤un ilgi
gören Mirage 5R'den yak-
lafl›k 50 adet üretilmifltir.
Belçika, Birleflik Arap
Emirlikleri, Gabon, Ko-
lombiya, Libya ve M›s›r si-
lahl› kuvvetleri taraf›ndan
hizmete al›nan bu uçakla-
r›n önemli bir bölümü ha-
len aktif görevdedir.

Mirage 5R

Çin Hava Kuvvetleri'nin
envanterindeki JZ-8 ke-

flif uçaklar›n›n yerini almak
üzere gelifltirilen JZ-8F,
2006 y›l›ndan beri aktif gö-
revdedir. Gece ve gündüz,
yüksek irtifada taktik keflif
görevlerini icra etmek üze-
re hizmete al›nan uçak, Çin
Savunma Sanayisi'nin göz-

de ürünleri aras›nda yer
alan J-8F önleme uça¤› te-
mel al›narak tasarlanm›fl-

t›r. Hakk›nda çok az bilgi
bulunsa da görsel olarak
yap›lan incelemelerde JZ-
8F'nin tüm keflif sensörleri-
ni dahili olarak tafl›d›¤› gö-
rülmektedir. Bu kapsamda,
burun k›sm›n›n alt›ndaki çift
namlulu 23 mm'lik otoma-

tik topun ç›kar›lmas› ile el-
de edilen bofllukta farkl›
tiplerde kameralar tafl›d›¤›
de¤erlendirilen JZ-8F'in,
k›z›l ötesi görüntüleme sis-
temi (Infrared Imaging
System / IIS) ve yapay (sen-
tetik) aç›kl›kl› radar
(Synthetic Aperture Radar /
SAR) ile donat›lm›fl olabile-
ce¤i de belirtilmektedir.

JZ-8F

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

Mirage IIIR

Dassault Aviation / Fransa

1

15 m

4,25 m

8,22 m

2350 km/sa

17.500 m

1200 km

13.500 kg

1 x SNECMA Atar 9C turbofan

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

Mirage 5R

Dassault Aviation / Fransa

1

15,50 m

4,25 m

8,22 m

2350 km/sa

18.500 m

1200 km

13.500 kg

1 x SNECMA Atar 9C turbofan
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Kendini kan›tlam›fl Mirage F1 av/bombard›man uça¤› te-
mel al›narak gelifltirilen Mirage F1 CR, ilk uçuflunu 20

Kas›m 1981 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Frans›z Hava Kuv-
vetleri'nin harekat ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirilen uçak,
dahili ve harici olarak tafl›d›¤› geliflmifl keflif sistemleri saye-
sinde kendisine verilen görevleri gece ve gündüz her tür ha-
va koflulunda icra edebilmektedir. Burun k›sm›n›n alt›na
Omera 33 ya da Omera 40 tipi kameralar›n entegre edildi¤i
Mirage F1 CR, harekât ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak gövde ve ka-
nat alt›ndaki paylonlarda ilave keflif sensörleri de tafl›yabil-
mektedir. Gece operasyonlar›nda kullan›lmak üzere k›z›l öte-
si görüntüleme sistemi (Infrared Imaging System / IIS)’ye sa-
hip olan uçak, yan taramal› hava radar› (Side-Looking Airbor-
ne Radar / SLAR) ile de donat›lm›flt›r. Harici pod fleklinde ta-
fl›nan ve düflman hatlar›n›n 100 kilometre içerisine kadar gö-

rüntü al›nabilmesini olanakl›
k›lan bu radar, keflif görevle-
rinin büyük bir etkinlikle icra
edilmesini sa¤lamaktad›r.
Elde etti¤i verileri gerçek ve-
ya gerçe¤e yak›n zamanda
yer istasyonlar›na aktarabi-
len Mirage F1 CR'den, Fran-
s›z Hava Kuvvetleri toplam 64
adet tedarik etmifltir.

Mirage F1 CR

MiG-25P (Foxbat-A) önle-
me uça¤› ile ayn› gövde-

yi paylaflan MiG-25R (Foxbat-
B)'nin gelifltirme çal›flmalar›
1960'l› y›llar›n ilk yar›s›nda
bafllam›flt›r. ‹lk uçuflunu 6
Mart 1964'te gerçeklefltiren
uçak, 1971 y›l› itibariyle Sov-
yet Ordusu'nun envanterine
girmifltir. Ne var ki Bat›l› is-
tihbarat raporlar›nda uça¤›n
tam operasyonel olmadan
önce de gizli olarak kullan›l-
maya baflland›¤› ve 1967 y›-
l›ndaki Arap-‹srail Savafl› (Al-

t› Gün Savafl›)'n›n hemen ön-
cesinde M›s›r'da konufllanan
MiG-25R'lerin keflif amaçl›
uçufllar gerçeklefltirdi¤i be-
lirtilmektedir. H›z› ve yüksek
irtifada uçabilme kabiliyeti
sayesinde düflman avc›
uçaklar›na kolay kolay yaka-

lanmadan uçabilen MiG-25R,
keflif görevini burun k›sm›n-
da yer alan 5 adet kamera
sayesinde gerçeklefltirmek-
tedir. MiG-25R'nin ke-
flif/bombard›man görevlerini
birlikte icra etmek üzere ge-
lifltirilen MiG-25RB (Foxbat-

B) ve yan taramal› hava rada-
r› (Side-Looking Airborne
Radar / SLAR) ile donat›lm›fl
MiG-25RBS (Foxbat-D) mo-
delleri de bulunmaktad›r.

MiG-25R

Kullan›m konsepti aç›s›ndan NATO'nun Panavia Torna-
do'lar›na benzer özelliklere sahip olan Su-24 (Fen-

cer)'in keflif görevine yönelik olarak modifiye edilmesi so-
nucu üretilen Su-24MR (Fencer-E), ilk uçuflunu 25 Tem-
muz 1980'de gerçeklefltirmifltir. Sovyet Ordusu'nun en-
vanterindeki kullan›m ömürlerinin sonuna yaklaflan tak-
tik keflif uçaklar›n›n yerini almak üzere hizmete al›nan
Su-24MR'nin, görünüm olarak Su-24'den en büyük fark›
k›salt›lm›fl burun k›sm›nda yer alan panellerdir. Pilot ve
silah sistem subay›n›n yan yana oturdu¤u kokpit yap›s› ile
dikkat çeken uçak, keflif görevlerine yönelik olarak; yan

taramal› hava radar› (Side-Looking Airborne Radar /
SLAR), kameralar ve k›z›l ötesi görüntüleme sistemi (In-
frared Imaging System /
IIS) ile donat›lm›flt›r. Bat›l›
istihbarat raporlar›nda, hâ-
lihaz›rda 100 kadar Su-
24MR'nin Rus Hava Kuvvet-
leri'nin envanterinde bu-
lundu¤u ancak bu uçakla-
r›n önemli bir bölümünün

yedek parça s›k›nt›s› ne-
deniyle kullan›lamad›¤›
belirtilmektedir.

Su-24MR
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Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

Su-24MR

Sukhoi / Rusya

2

24,55 m

5 m

17,60 m (aç›k), 10,40 m (kapal›)

2400 km/sa

16.500 m

1300 km

40.500 kg

2 x Lyulka AL-21F turbofan

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

MiG-25R

Mikoyan Gurevich / Rusya

1

23,80 m

6,1 m

14 m

3400 km/sa

27.000 m

1000 km

34.000 kg

2 x Tumansky R-31 turbofan

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor 

Mirage F1 CR

Dassault Aviation / Fransa

1

15,30 m

4,5 m

8,4 m

1950 km/sa

18.000 m

1300 km

16.200 kg

1 x SNECMA Atar 9K50 turbofan
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Belçika Baflba-

kan› Herman

van Rompuy,

ülkesinde bile renk-

lerini fazla belli et-

meyen bir politikac›

olarak tan›mlan›yor.

Flaman as›ll›, Brük-

sel do¤umlu, 62 ya-

fl›nda bir katolik olan

van Rompuy’un yaflam›n›n önemli bir bölümü Brüksel’in

kenar mahallelerinde geçti. Böylece iki aya¤›n›, Belçika’y›

oluflturan ve art›k yollar›n› ciddi bir flekilde ay›rmaya çal›-

flan iki etnik grubun üzerine basmay› ö¤rendi. Flaman ço-

¤unluktan ama Frans›zca konuflan az›nl›ktaki Valonlar’›n

derdini iyi anlayan bir karakter... Zaten, ‹ngiltere Baflbaka-

n› Tony Blair, Hollanda Baflbakan› Jan Peter Balkanende ve

Lüksemburg Baflbakan› Jean-Claude Juncker’i geçip o ma-

kama oturmas›n›n temelinde de bu karakterin yatt›¤› belir-

tiliyor. En zor flartlarda bile uzlaflmac› bir profil, sab›rl› mü-

zakerelere aç›k bir siyaset anlay›fl›...

AB’nin D›fliflleri Bakanl›¤› koltu¤una oturan ‹ngiliz Catheri-

ne Ashton da Brüksel’de bile fazla tan›nmayan bir teknok-

rat olarak biliniyor. fiu ana kadar üstlendi¤i en önemli gö-

rev, AB’nin ticaret komisyonerli¤i. Kendi yapt›¤› aç›klama-

da ise, bu görevin ona çok ciddi diplomatik deneyim kazan-

d›rm›fl oldu¤unu savundu. Elefltiriler ise, ‹flçi Partili bu po-

litikac›n›n bugüne kadar hiç bir seçimle gelinmifl makama

aday olmad›¤› ve siyaseti bir teknokrat olarak sürdürdü¤ü

yolunda.

Avrupal› liderlerin yapm›fl olduklar› bu seçimin tek bir ne-

deni oldu¤u vurgulan›yor: Özellikle AB siyasetine yön veren

güçlü ülkeler olan Fransa, Almanya ve ‹ngiltere, henüz, ka-

rizmas› ile baflkanl›k makam›n› bütün devletlerin üzerine ç›-

kartacak bir karaktere haz›r de¤iller. AB’nin gelece¤ine ilifl-

kin tüm planlamalarda, Brüksel’de oturdu¤u koltu¤u de¤il,

kendileriyle istiflareyi öne ç›kartacak bir isme evet diyebili-

yorlar. Bunu, ‹talya ve ‹spanya gibi ülkeler de destekliyor.

Belki de Avrupa, tarihin geliflimine karakteriyle katk›da bu-

lunacak politikac›lara do¤rudan seçimler ile ulaflabilece¤i-

ni de böylece ö¤reniyor...

Avrupal› liderler, tarihte ilk kez, 
Avrupa Birli¤i (AB)’nin baflkanl›k görevini
üstlenecek iki önemli makam için oy 
kulland›lar ve ç›kan sonuç, 27 egemen
devletin liderlerinin önemli makamlarda
kendi gücünü gösterecek politikac›lardan
çok, düflük profilli teknokratlar› tercih
etti¤ini gösterdi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

AB’de 
Düflük Profiller
Yönetimi

Do¤u Avrupa’da
Demokratik
Bunal›ma Do¤ru
Vaclav Havel, 20’nci yüzy›-

l›n yetifltirdi¤i önemli
devlet adam›. So¤uk Savafl’›n
bütün h›z›yla sürdü¤ü bir dö-
nemde, 1968 Prag Bahar›’n›
yaratan hareketin lideri. Var-
flova Pakt› tanklar› komünist
blokun bu önemli özgürlefl-
me hareketinin üzerinden
geçmifl olsalar da tarih onu
hakl› ç›kard›.
Varflova Pakt› da¤›l›rken o yi-
ne Avrupa siyasetinin ön s›ra-
s›ndayd›, özgürleflme döne-
minde ülkesini s›rtlad›. Çek
Cumhuriyeti günümüzde bir
NATO ve Avrupa Birli¤i üyesi
ülke... Vaclav Havel ise kur-
du¤u vak›fla demokrasiyi da-
ha da gelifltirmenin çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. Geçti¤imiz
günlerde, Prag’da bir konfe-
ransa öncülük etti: “Özgürlük
ve Düflmanlar›...”
Ortaya ç›kan tablo, her biri
Avrupa Birli¤i üyesi olan eski
Varflova Pakt› üyeleri Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Po-
lonya, Macaristan, Bulgaris-
tan ve Romanya’n›n büyük bir
demokratik riskle karfl› karfl›-
ya olduklar› yönünde oldu.
Frans›z siyaset bilimci Jac-
ques Rupnik’e göre, Do¤u
Avrupa’n›n demokratiklefl-
mesi “içi bofl bir kabuk...”
Yani d›flar›dan bakt›¤›n›zda
bir demokrasi varm›fl gibi
görüyoruz ama asl›nda ka-
bu¤un içine yöneldi¤inizde
karfl›n›za yozlaflm›fl bir dev-

let sisteminden baflka bir
fley ç›km›yor!
Polonyal› düflünür / yazar
Adan Michink, Rusya’n›n ko-
münizm sonras›nda yöneldi¤i
otoriter sistemin, giderek
komflular›n› etkileyen bir
noktaya varm›fl durumda ol-
du¤unu belirterek Rus lider
Vladimir Putin’in ortaya koy-
du¤u “egemen demokrasi”
kavram›n› ise diktatörlü¤ün
ört-bas edilmesi kayg›s› ola-
rak de¤erlendirdi.
Rus araflt›rmac› Andrei Piont-
kovsky’e göre ise, Rusya’n›n
“Avrupa tipi demokrasi gelifl-
tirmeye çal›flan” komflular›
Ukrayna ve Gürcistan’a dö-
nük sald›r›lar›n›n temelinde
de bu diktatoryal yap›lanma
yat›yor.
Ama konferans›n yöneticisi
‹ngiliz tarihçi Timothy Gerton
Ash’in flu cümleleri çok
önemli: “Avrupa’da Duvar y›-
k›l›p komünizm sonras› öz-
gürlük ça¤› bafllad›¤›nda, he-
pimiz demokrasi, özgürlükler
ve sivil toplumu konufltuk.
Unuttu¤umuz esas kavram
hukukun üstünlü¤üydü. Hu-
kuk olmadan gerçek bir de-
mokrasinin olamayaca¤›n›
düflünemedik.”
fiimdi Avrupa’da sorulan so-
ru flu: Ekonomik krizle birlik-
te ›rkç›l›¤›n artt›¤›, yönetim-
lerin kirlendi¤i bir Do¤u Av-
rupa tekrar zorlu günlere mi
dönüyor?
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Amerikan Baflkan› Barack
Obama’n›n “tarihi” k›-

vamdaki Pekin ziyaretinde
Çinli yetkililer ile birlikte
sergiledi¤i tablo, dünyan›n
tek süper gücü ile “gelece-
¤in süper gücü olmas› bek-
lenen” devletinin asl›nda bir-
birlerinden kopamayacak öl-
çüde ba¤›ml›l›k yaflad›klar›n›
gösterdi.
Oysa, Obama iflbafl›na gelir-
ken Washington’daki beklen-
tiler farkl›yd›: ABD’nin önde
gelen siyaset uzmanlar›, Ge-
orge W. Bush ekibinin Çin’e
karfl› gösterdi¤i “ç›karc›” po-
litik yaklafl›mlar› Demokrat
Baflkan›’n›n terk edece¤ini
tahmin ediyorlard›.
ABD, özellikle Bush döne-
minde Çin politikas›n› yüksek
kar h›rslar› çok iyi bilinen bü-
yük Amerikan sermaye grup-
lar›n›n istekleri do¤rultusun-
da belirliyordu. Yani düflük
ücretli Çin iflçisi ve bu ülkede

yap›lan Amerikan yat›r›mla-
r›... Amerikan sermaye grup-
lar›, 19’uncu yüzy›l iflçi ücret-
lerine çal›flt›r›lan Çinliler için
yat›r›mlar›na devam eder-
ken, bu politikan›n vatanlar›-
na iflsizlik ve artan ekonomik
kriz olarak geri döndü¤ünü
pek de umursam›yorlard›.
Beklenti, Obama’n›n, en
az›ndan, ulusal paras›n› sah-
te uygulamalar ile düflük ola-
rak tutan, böylece küresel
ekonomik krize ra¤men mal-
lar›n›n sat›fl›n› artt›ran Çin’e
karfl›, en az›ndan baz› güm-
rük tarifeleri ile tedbir alaca-
¤› yönündeydi.
Fakat dört günlük Çin gezisi-
ni sonland›ran Obama’dan,
bu ülkeye karfl› politika de¤i-
flikli¤i olarak kabul edilebile-
cek en küçük iflaret bile gel-
medi. Hatta, Çinli mevkidafl›
Hu Jintao ile birlikte düzen-
ledi¤i bas›n toplant›s›nda, Çin
yönetiminin ‹nternete getir-

di¤i k›s›tlamalar soruldu¤un-
da bile cevab› geçifltirerek
vermeyi tercih etti. Yani,
Amerikan Baflkan›, Çin’e ‹n-
ternet özgürlü¤ü konusunda
bile tav›r koymad›. Aksine,
gezinin sonunda yay›nlanan
ortak bildiride ABD ile Çin’in
“yap›c› stratejik ifl birli¤i” ge-
lifltirmifl iki devlet olduklar›
vurguland›.
Böylece Barack Obama da
Çin’e yat›r›m yap›p büyük
karlara yönelen büyük Ame-
rikan sermaye gruplar›n›n bu
ülkeye karfl› getirilmesi plan-
lanan önlemlere dönük en-
gelleme politikalar›n›n kur-
ban› oldu.
Ortaya ç›kan tablo ABD ile
Çin’in bir tak›m komplo teori-

lerinde söz edildi¤i gibi birbi-
rinin düflman› ve rakibi de¤il,
aksine birbirlerini tamamla-
yan iki unsur olduklar› yö-
nündeydi. Çin, nüfusunu bes-
leyebilmek için Amerikan
sermayesinin yat›r›mlar›na
ve do¤rudan Amerikan paza-
r›na ihtiyaç duyuyor. ABD ise,
Çin’in elinde biriken ola¤a-
nüstü miktardaki dolarlar›
kendi hazine bonolar›na ya-
t›rmas›na...
Asl›nda ABD için kötü iflleyen
bir sistem bu ama, söz konu-
su para oldu¤unda belli ki
Washington’da akan sular
duruyor. Sonunda kurban,
Çinli iflçiyle asla rekabet ede-
meyecek olan iflsiz Amerikal›
olsa bile...

Birbirine Ba¤l›
Devler: ABD ve Çin

T ürkiye ile Azerbay-

can aras›nda, An-

kara’n›n Ermenistan

ile iliflkilerini iyilefltir-

mek için att›¤› ad›m-

lardan hemen sonra

bafllayan so¤uma, et-

kisini özellikle enerji

alan›nda göstermeye

bafllad›.

Azerbaycan, Türki-

ye’nin kendisinden

1000 metreküpü 120

dolardan do¤al gaz al-

may› sürdürmesi kar-

fl›s›nda, yaklafl›k bir y›ld›r rahats›zl›¤›n› bildiriyordu.

Azerbaycan bu rakam›n günümüz piyasa koflullar›n›n

yüzde 30 alt›nda kald›¤›n›, esasen Türkiye’ye 250 dolar-

dan gaz satmay› planlad›¤›n› belirtiyor. Türkiye ise raka-

m› tart›flmakla birlikte, asla Azerbaycan’›n söyledi¤i

oranda bir zam yapmayaca¤›n›n iflaretlerini veriyor.

‹flte tam bu noktada, Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham

Aliyev’in manevralar› bafllad›. Bakü önce, 13 Kas›m’da

Bulgaristan ile y›ll›k 1 milyar metreküplük bir do¤al gaz

sat›fl›n› imzalad›¤›n› aç›klad›. Bu anlaflma, yüksek fiyat

üzerinden 2010 ve 2011y›llar›n› kaps›yor. Bu anlaflma-

dan sadece iki gün önce,

Azerbaycan resmi petrol

flirketi SOCAR, komflu

‹ran’a y›lda 500 milyon

metreküp do¤al gaz gön-

derece¤ini aç›klam›flt›.

Ayn› SOCAR zaten, Rusya

ile 2014 y›l›na kadar uza-

nan yeni bir do¤al gaz an-

laflmas›n›n imzaland›¤›n›

da aç›klam›flt›.

Bütün bu geliflmeler,

Türkiye’nin Azerbay-

can’dan almay› planlad›¤›

do¤al gaz› tehlikeye sok-

mufl durumda. Bunun da ötesinde, Avrupa Birli¤i’nin de

Rusya’ya karfl› alternatif yol olarak çok önem verdi¤i

NABUCCO projesinin gelece¤ini de tehlikeye atm›fl gö-

rünüyor. Bakü’de do¤an hava ise çok aç›k: E¤er Türkiye,

Da¤l›k Karaba¤ gibi çok önemi verdi¤imiz bir konuda

bizden uzaklafl›yorsa, Azerbaycan ucuz do¤al gaz ile ne-

den Türk ekonomisine destek olsun? Ankara’daki göz-

lemciler ise, bu geliflmenin sadece Rusya’ya yarayaca¤›-

n›, Türkiye ve Avrupa Birli¤i’ni kaybetmifl bir Azerbay-

can’›n ba¤›ms›zl›¤›n›n bile giderek tehlike alt›na girece-

¤ini vurguluyorlar.

Azerbaycan’da Aliyev’in “Gaz” Oyunu
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Amerikan Baflkan›’n›n üç
durakl› Asya gezisi bafl-

larken, bu co¤rafyada olan
olmufl, Kuzey Kore ve Kore
Cumhuriyeti denizde “res-
men çat›flm›flt›...”
Bas›n bilgilerine göre, s›n›r›
biraz geçen bir Kuzey Kore
askeri botuna dört Kore
Cumhuriyeti sahil muhafaza
botundan aç›lan ateflte tam
50.000 mermi yak›lm›fl!
Normaldir...
Sizin 1950’lerin bafllar›ndan
bu yana savafl halinizi koru-
du¤unuz bir diktatörlük, bir
de nükleer deneme yapm›fl-
sa, huzurlu bir ruh haliyle
dolaflman›z mümkün mü?
Kore Cumhuriyeti sinirli...
Küresel ekonomik krizin pa-
zar paylar›n› daraltmas›n-
dan. Sorunlu komflusu Ku-
zey’in nükleer denemeyle

uzun menzilli füze çal›flma-
lar›n› yürütmesinden...
Asya’n›n bu, bize hayli uzak
görünen ama önümüzdeki
y›llarda dünya siyasetini da-
ha derinden etkilemesi bek-
lenilen bölgesinde baz› kon-
trolleri elinden kaç›rd›¤›na
inanmas›ndan...
Bütün bu gerçeklere karfl›l›k
Seul’de yaflan›lan geliflme-
lerin perde arkas›na bakt›-
¤›n›zda, “stratejik ortakl›k”
denilen kavram›n mutlaka
“ekonomik ortakl›k” ile
desteklenmesi gerekti¤ini
de görüyorsunuz... ABD ile
Kore Cumhuriyeti aras›n-
daki hassas iliflkilerin en
önemli noktas›n›, bir türlü
Amerikan Kongresi’nin
onay vermedi¤i “serbest ti-
caret anlaflmas›” oluflturu-
yor. ‹ki ülke aras›ndaki ti-

caret hacmi -s›k› durun-
83 milyar dolar...  Bu an-
laflma Kongre’de onayla-
n›rsa, y›ll›k 20 milyar do-
larl›k bir s›çrama gerçek-
leflecek...
Bir süper gücün bir bölgesel
güç ile kurdu¤u “stratejik
ortakl›¤›n” esas› art›k buna
dayanmal›... E¤er benimle
çal›flmak istiyorsan, kendi
pazar›n› bana açacaks›n.
Türkiye’nin bu alanda özel
bir diplomasi yürütmesinde
büyük yarar görürüm.
Birden hat›r›ma geliverdi…
Merhum Turgut Özal... Tür-
kiye’nin ekonomik de¤iflim
y›llar›nda, bir Washington

gezisinde ‹ngilizce uyumu
çok güzel olan o cümleyi
söyleyivermiflti: Yard›m de-
¤il ticaret istiyoruz (We don’t
want aid we want trade). O
günden sonra ABD’nin yar-
d›m program›na ihtiyac› ol-
mayan Türkiye do¤du ama...
ABD ile Türkiye’nin bu kadar
önemli sorunda ortakl›k ge-
lifltirdikleri bir dönemde
Amerikan pazar› Türkiye’ye
ne kadar aç›k?
Kore Cumhuriyeti vatandafl-
lar›na dönük Amerikan vize
uygulamas›n›n bu y›l›n so-
nunda kalkmas› beklenirken
bu konuya gerçekten bak-
mak laz›m.
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Gerçek Stratejik Ortak:
Kore Cumhuriyeti

Afganistan’daki Taliban

rejimine dönük Ameri-

kan müdahalesi 8’inci y›l›-

n› doldururken, bölge, sa-

vafl›n beklenmedik bölge-

lere yay›lmas› riskini de

yaflamaya bafllad›: Orta

Asya.

Afganistan’a dönük d›fl

müdahale bafllad›ktan he-

men sonra, Orta Asya ül-

kelerinden Tacikistan, top-

raklar›na bir Frans›z hava

üssünün konufllanmas›na

izin verirken Kazakistan,

K›rg›zistan ve Özbekistan

Amerikan askerlerine top-

raklar›n› açm›fllard›. Afga-

nistan’daki savafl, geçti¤i-

miz eylül ay›na kadar daha

çok Taliban milislerinin,

Amerikan baflta koalisyon

askerlerine karfl› sald›r›-

lar›n› yo¤unlaflt›rd›klar›

güney bölgesinde sürdü.

Bu süre içinde Afganis-

tan’›n kuzey bölgeleri,

özellikle Amerikan üsle-

rinden akan lojistik

destek malzemeleri nede-

niyle güvenlikli ve istikrar-

l› tutuldu.

Fakat Taliban’›n son ola-

rak Tacikistan-Afganistan

s›n›r›ndaki Kunduz bölge-

sinde sald›r› düzenlemesi,

bölgedeki alarm seviyesini

yükseltti. Bölgedeki askeri

kaynaklar, Taliban güçle-

rinin art›k Afganistan’›n

kuzeyinde de yerleflmeye

bafllad›klar›n› kabul edi-

yorlar. Bu geliflmede, öte-

den beri Özbekistan’daki

‹slam Kerimov rejimine

karfl› savaflan Özbekistan

‹slam Hareketi militanlar›-

n›n da taktik de¤ifltirmesi-

nin önemli rol oynad›¤› be-

lirtiliyor.

Bu hareket, art›k Özbekis-

tan rejimini devirme politi-

kas›n›, daha genel bir stra-

tejiye, dünyadaki genel ‹s-

lami terör hareketinin bir

parças› olmaya yöneltmifl

durumda. Kaynaklar, Af-

ganistan’›n kuzeyindeki

Taliban gruplar›n›n içinde,

Pakistan’dan oldu¤u kadar

Özbekistan ve Tacikis-

tan’dan gelen yabanc› un-

surlar›n da bulundu¤unu

vurguluyorlar.

Afganistan’da yaflayan Öz-

bek nüfusun büyük ço¤un-

lu¤unun yaflad›¤› Afganis-

tan’›n kuzeyi, Özbek as›ll›

general Raflid Dostum’un

güvenlik kontrolü alt›nda

bulunuyor ve ülkedeki Pefl-

tun gruplar Dostum’dan

hofllanm›yorlar. Son gelifl-

melerin Dostum’un önemini

artt›r›p artt›rmayaca¤›, bu

çerçevede, Dostum’un her

zaman yak›n iliflki içinde bu-

lundu¤u Türkiye’yi de has-

sas bölgedeki geliflmeleri

yak›ndan takibe davet edip

etmeyece¤i merakla bekle-

niyor.

Orta Asya’da “Kuzey Taliban” Tehdidi
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T ürkiye ile Irak’›n kuzeyindeki otonom yönetim aras›nda-

ki iliflkiler, tahminlerin ötesinde s›cakl›k kazan›yor. D›-

fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu, bundan çok de¤il,

birkaç y›l önce düflünülmesi bile çok zor bir ifli yapt›, otonom

yönetimin baflkenti olarak adland›r›lan Erbil’e gitti. Sadece o

bölgenin yöneticileriyle de¤il, sokaktaki insan›yla da s›cak

konuflmalar gerçeklefltirdi. Ortaya ç›kan tablo fluydu:

1
Irak’›n kuzeyinde yaflayan Kürtler, art›k, Türkiye’nin ol-

mad›¤› bir dünyan›n kendileri aç›s›ndan büyük bir risk ta-

fl›d›¤›n› anlam›fl durumdalar. Bat›da Suriye’deki Baas, gü-

neyde yükselen Arap milliyetçili¤i ve do¤uda

‹ran’la çevrelenmifl bölgenin dünyaya aç›labile-

ce¤i ve yaflamsal ihtiyaçlar› için baflvurabilece¤i

tek yer Türkiye gözüküyor.

2
Baflkan Obama’n›n Afganistan-Pakistan

hatt›ndaki savafla a¤›rl›k vermesi, Irak’›n

Amerikan yönetimi nezdindeki önemini azaltm›fl

durumda. Amerikan askerinin bölgeden çekil-

meye bafllamas› ve Asya iliflkilerinin öne ç›kma-

s› kaç›n›lmaz görünüyor. Bu durumda Kürtler

aç›s›ndan sa¤l›kl› dostluk aray›fllar› önem kaza-

n›yor.

3
Irak içinde Arap milliyetçili¤inin art›fl› bölge

dengeleri aç›s›ndan da alarm iflaretleri veri-

yor. Sünni ve fiii Araplar, kuzeydeki otonom yö-

netimin att›¤› tek tarafl› ad›mlardan, özellikle

bölgedeki petrole dönük tekelci yaklafl›mlardan rahats›z.

4
Irak’taki Araplar’›n, Kerkük petrol bölgesinin kontrolü-

nü kuzeydeki otonom yönetimine b›rakmaya hiç niyetle-

ri yok. Bu nedenle Kerkük, Irak’›n gelece¤indeki en önemli

kriz noktas› olarak kendini gösteriyor.

5
Kerkük’teki Kürt ve Türkmenler aras›nda hiç bir sorun

yok ama, Türkmenler, kentin kuzey yönetimine ba¤lana-

rak Erbil’in çok güçlenmesi ihtimali karfl›s›nda rahats›zlar.

Irak bu ölçüde zorlu bir denge yaflarken Türkiye ne yapa-

cak? Bölgedeki siyasi gözlemciler, özellikle Kerkük sorunu-

nun ad›m ad›m Türkiye’nin istedi¤i yönde geliflti¤ini vurgu-

luyorlar. Ankara, Kerkük’ün “özerk yönetim statüsüne” sa-

hip olmas›n› ve petrol varl›klar›n›n da Irak merkezi yönetimi

taraf›ndan kontrol edilmesini istiyor.
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Irak’ta Kerkük
Gerginli¤i

Bu y›l›n 12 Haziran günü
gerçekleflen cumhur-

baflkanl›¤› seçiminden bu
yana durulmayan ‹ran’da
yeni dönem bafllad›: Siyasi
idamlar...
Hat›rlanaca¤› gibi, ülkede
yap›lan cumhurbaflkanl›¤›

seçiminde hile yap›ld›¤›n› ve
Ahmedinecad’›n derhal o
koltuktan inmesi gerekti¤ini
savunan yüzbinlerce muha-
lefet yanl›s›, Tahran baflta
çeflitli kentlerde sokaklar›

doldurmufl ve polisle göste-
riciler aras›nda kanl› çat›fl-
malar yaflanm›flt›.
Rejim, bu tür bir muhalefet
karfl›s›nda ilk kez “sallan-
ma” belirtileri göstermifl,
çareyi, seri tutuklamalarda
bulmufltu.
Devrim Muhaf›zlar›’n›n ka-
rargâhlar›nda sorgulanan
sivil muhalif gençlere her
türlü iflkencenin gerçeklefl-
tirildi¤i, pek çok genç tutuk-
lunun ortadan kayboldu¤u,
hatta genç erkekler dâhil
pek çok tutukluya tecavüz
edildi¤i de sonradan anla-
fl›lm›flt›.
‹ran dini lideri Ali Hama-
ney’in, cumhurbaflkanl›¤›
seçimlerini sorgulayanlar›n
“büyük suç” ifllediklerini
söylemesinden sonra, ülke,
muhalefete dönük politika-
lar›nda idam› kullanmaya
bafllad›.

Son olarak 5 muhalifin ida-
ma mahkûm edilmesi ve
Adalet Bakanl›¤› aç›klama-
s›nda bu kiflilerin “karfl›
devrimci teröristler” olarak
tan›mlanmas›, dünyada
alarm yaratt›. Pek çok kifli-
nin de uzun hapis cezalar›-
na çarpt›r›ld›klar›n› hat›rla-
tan insan haklar› savunucu-
lar›, ‹ran rejiminin gelecek
gösterileri engellemek için
idam› bir çeflit “terbiye ara-
c›” olarak kulland›¤›n› sa-
vunuyor.
‹ran’da yaflayamayan eski
muhalif ö¤renci liderlerin-
den, halen Washington’da
siyasi araflt›rmalar ger-
çeklefltiren Alif Afflari, tu-
tuklu 89 kifliden 5’inin hal-
ka aç›k olmayan mahke-
meler sonucunda idama
mahkûm edilmesini, reji-
min soka¤a karfl› savafl›
olarak niteledi.

‹ran’da ‹damla Sokak Terbiyesi
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Bu muharebeler taktik
aç›dan baflar›yla so-
nuçlanm›fl olsa da ve-

rilen kay›plar, stratejik sevi-
yedeki genel baflar›s›zl›¤a gi-
den yoldaki basamaklar›
oluflturmufltur. Dolay›s›yla
sonuçlar› al›nan siyasi karar-
lar› etkilemifltir.

Ap Bac 
Muharebesi (1963)
Güney Vietnam’›n baflkenti
Saygon’un 65 km güneybat›-
s›nda bir köy olan Ap Bac’da,
Amerikan Ordusu’nun Viet-
nam Savafl›’na genifl kat›l›-
m›n›n olmad›¤› 1963 y›l›n›n
bafl›nda yaflanan muharebe,
Amerikan askeri dan›flman-
lar›n›n yard›m›yla Güney Vi-
etnaml›lar taraf›ndan baflla-
t›lan harekât sonucu ortaya
ç›km›flt›. Güney Vietnaml›lar,
Mekong Deltas›’n›n denize
yak›n kesimindeki bölgede
bulunan 514. Bölgesel Viet-
kong Alay› mensubu 100 ge-
rillay› temizlemek için Ame-
rikal› askeri dan›flmalarla
birlikte 2 Ocak 1963’te sald›-
r›ya geçti. Ancak bölgede

261. Vietkong Ana Kuvvet Ta-
burunun birimleri de mev-
cuttu ve toplam gerilla say›s›
da 350’yi buluyordu. Güneyli-
lerin telsiz mesajlar›n› da ya-
kalamay› baflarm›fl olan Viet-
konglar iyi mevzilenerek sa-
vaflmaya haz›rlanm›fllard›.
Harekât›n ilk 5 dakikas› için-
de, yo¤un ateflle karfl›laflan
10 adet CH-21 Flying Bana-
nas helikopterinin 3’ü ile ha-
rekâta destek veren 5 adet
UH-1B Huey Gunship’ten 1’i
düflürüldü. A¤›r atefle karfl›
Güney Vietnam askerleri

ilerlemeyi reddettiler. Hare-
kâta kat›lan 13 araçl›k M113
bölü¤ünün karadan yapt›¤›
ilerleme ise, Vietkonglar›n
bu araçlar›n makineli tüfek-
çilerini hedef alan at›fllar›yla
engellendi. Akflama do¤ru
Güney Vietnam paraflütçü ta-
burunun atefl alt›nda bölgeye
düzenledi¤i havadan indirme
harekât› sonras›nda, toplam
18 ölü ve 39 yaral› kayb› olan

Vietkong birimleri çekildiler.
Toplam 2000 askerle muha-
rebeye giren Güney Vietnam-
l›lar, ertesi gün 63 ölü ve 109
yaral› vermifl olarak bölge-
den h›zla çekildiler. Harekâ-
ta kat›lan 51 Amerikan da-
n›flmandan ise 3’ü ölmüfl, 8’i
de yaralanm›flt›. Bu arada öl-
dürülen Vietkonglu say›s›

ANAL‹Z
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Vietnam Savafl›’nda
Sonucu Belirleyen

Muharebeler
Vietnam Savafl›’nda, Amerikal›lar›n a¤›r kay›plar verdikleri
baz› muharebeler ön plana ç›kmaktad›r. Bunlar›n baz›lar›
Güney Vietnam (ARVN)  ya da Amerikan Ordusu’nun
bafllatt›¤› taarruzi harekâtlar iken, baz›lar› da Kuzey
Vietnam Ordusu taraf›ndan düzenlenen operasyonlara 
karfl› verilen savunmaya dönük harekâtlard›r. Yaflanan
muharebelerden Ap Bac, Ia Drang Vadisi, Hamburger
Tepesi ve Khe Sanh önemli olan baz›lar›d›r.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com
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154, esir al›nan Vietkonglu
say›s› da 38’di. Harekâtta yer
alan 15 Amerikan helikopte-
rinin 5’inin düflürülmesi ve
4’ünün de yara almas› kay›p-
lar›n ciddiyeti konusunda
ipuçlar› veriyordu. Ap Bac’›n
hemen ard›ndan taktik üs-
tünlü¤ü ele geçiren 514. Böl-
gesel Vietkong Alay›n›n geril-
lalar›, hükümete ait 3 ileri
karakolu basarak, buray› sa-
vunan 100 kadar askeri öl-
dürmeyi baflard›lar.
Harekât›n sonuçlar›na göre
Güney Vietnam askerlerinin
ve Amerikan helikopterleri-
nin kay›plar› önemli ölçüde
olsa da Güney Vietnaml› yet-
kililer gerçek kay›plar› sakla-
m›fl ve harekât› baflar›l› ola-
rak göstermifllerdi. Harekâta
kat›lan Amerikan askeri da-

n›flmanlardan John Paul
Vann, bu durumu, önce o za-
man Vietnam’daki 11.000
Amerikan askeri personeli-
nin bafl›nda olan Orgeneral
Paul D. Harkins’e bildirmifl,
Orgeneral Harkins Güney Vi-
etnaml›lara inanmay› seçin-
ce do¤rudan Pentagon’a
baflvurmufltu. Ancak bura-
dan da yan›t alamayan Vann,
Vietnam’dan çekilmek zo-
runda kalm›flt›.

Ia Drang Vadisi 
Muharebeleri (1965)
1965 Haziran›nda Ho Chi
Minh Yolu’nu kullanan Ku-
zey Vietnam’›n 320. Alay›,
Güney Vietnam’›n Kamboç-
ya ve Laos s›n›rlar›na yak›n
olan orta-bat› kesimindeki
19 numaral› yol üzerinde
bulunan Duc Co Amerikan
Özel Kuvvetler Kamp›n› ku-
flatm›flt›. Buras› 1954’te
Frans›z G.M. 100 birli¤inin
pusuya düflürülerek yok
edildi¤i kesimdi. Kuzey Viet-
nam 33. ve 66. alaylar› da s›-
rayla bölgeye gönderilmifl-
lerdi. Amaçlar› Pleiku ve
Qui Nhon’a yapacaklar› efl-
güdümlü sald›r›larla Güney
Çin Denizi yolunu açmak ve
böylelikle Güney Vietnam’›

ortadan ikiye bölmekti. Bu-
nun için 66. Alay da Ekim
ay›nda ayn› bölgede, Plei
Me’de bulunan di¤er bir
özel kuvvetler kamp›na sal-
d›r›ya geçti. Tehlikeyi gören
Amerikal› yetkililer kay›plar›
göze almak pahas›na yo¤un
destekli ve bask›n niteli¤in-
de bir harekât düzenlemek
için, 1. Hava Süvari Tümeni
birimlerini Ekim ay›nda
Pleiku’da toplamaya baflla-
d›. Bu harekât, birlik ve teç-
hizat nakli ya da yak›n hava
deste¤i gibi görevlerde heli-
kopterlerin çok yo¤un kul-
lan›m›na dayal› olarak yeni-
den organize edilen hava
süvarilerinin de gerçek bir
muharebedeki ilk s›nav›
olacakt›.
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Ap Bac Muharebesi’nde
yo¤un flekilde kullan›lan

UH-1B Huey Gunship

la Drang Vadisi’ndeki harekâta
kat›lan Amerikan askerleri

Vietkong ateflinden nasibini alm›fl 
bir M113.

M113 z›rhl› personel tafl›y›c›lar› Vietnam Savafl› süresince Amerikan Ordusunun 
temel tafllar›ndan biri olmufltu.



Güney Vietnam kurtarma
birliklerinin 26 Ekim’de Plei
Me’deki düflman hatlar›n›
yararak kampla ba¤lant›
kurmas› üzerine, Viet-
nam’daki Amerikan birlikle-
rinin komutan› olan Orgene-
ral Westmoreland, bölgede-
ki düflman kitlesinin belirle-
nerek yok edilmesi için 1.
Hava Süvari Tümenine sa-
vunmadan taarruza geçmesi
emrini verdi. Bunun üzerine
planlanan harekât Kas›m›n
14’ünde bafllad›. Tümenin 7.
Alay›na ba¤l› olan Yarbay
Harold G. Moore’un 431 kifli-
den oluflan 1. Taburu, Ia
Drang Vadisi’nde kuflat›lan
kamplar Duc Co’nun güne-
yinde, Plei Me’nin ise 23 ki-
lometre bat›s›nda olarak be-
lirlenen indirme alan› X-
Ray’a helikopterlerle indiril-
di. Ancak bunlar Kuzey Viet-
nam 66. Alay›n›n her biri
555’er kifliden oluflan 7. ve 9.
taburlar› ile 33. Alay›n›n ta-
burlar›ndan oluflturulmufl
olan karma bir tabur tara-
f›ndan karfl›land›lar. Toplam
say›lar› 1600 civar›nda olan
Kuzey Vietnaml›lar›n komu-
tanlar›, alay seviyesinde bir
birli¤in, gelecek kurtarma
kuvvetini pusu ile engelleye-
bileceklerini düflünmüfller-
di. Bir müfrezesiyle ba¤lan-
t›s› kesilmifl olan 1. Tabur,
ilk gün 7. Alay›n 2. Ta-
burunun iki bölü¤ü, ertesi
gün ise 5. Alay›n 2. Taburu
ile takviye edildikten sonra
müfrezeyle tekrar ba¤lant›

sa¤layabildi. B-52 a¤›r bom-
bard›man uçaklar›n›n da ilk
kez yak›n destek görevinde
kullan›ld›¤› yo¤un hava des-
te¤i ve 1. Taburun kararl› di-
renifli sayesinde 66. Alay›n
kuflatmas› 72 saat içinde k›-
r›ld›. X-Ray’deki çarp›flma-
lar 16 Kas›m’da bitti¤inde
Amerikal›lar 79 ölü ve 121

yaral› gibi önemli bir kay›p
tablosuyla karfl› karfl›ya kal-
m›flt›. Kuzeylilerin toplam
kayb› ise tahminen 2000 ölü
ve yaral› olmufltu.
Kuzey Vietnaml›lar 16 Ka-
s›m’da çekildiler. Bunun
üzerine 7. Alay›n 2. Taburuna
3 kilometre kadar kuzeydeki
Albany ‹nifl Bölgesi’ne, 5.
Alay›n 2. Taburuna ise 8 kilo-
metre kadar kuzeybat›daki
Columbus ‹nifl Bölgesine yü-
rümeleri emredildi. Bir süre
sonra iki tabur birbirinden
ayr›ld› ve 7. Alaya ba¤l› Yar-
bay Robert McDade’nin 3 bö-
lüklü 2. Taburu, 5. Alay›n 1.
Taburunun A Bölü¤ünü de
alarak Albany’ye yöneldi. An-
cak Kuzey Vietnam’›n La-
os’tan yeni gelen ve X-
Ray’deki çarp›flmalara so-
kulmayan 66. Alay›n›n ihti-
yattaki 8. Taburu devreye gi-
rerek ormanl›k alanda pusu
kurdu. Plei Me’den dönen 33.

Alay›n 1. ve 3. taburlar›ndan
geriye kalanlar da yeniden
organize olarak 8. Tabura
destek veriyorlard›. 500 met-
re uzunlukta ince bir yürüyüfl
hatt› oluflturan 450 kiflilik 2.
Tabur, 550 Kuzey Vietnam
askeri taraf›ndan tuza¤a dü-
flürülmüfltü. Yürüyüfl kolu-
nun sa¤›ndan daha üstün bir
kuvvetle sald›ran Kuzeyliler,
kolu 6 noktadan keserek ar-
kalara sarkt›lar ve böylece
birçok parçaya bölerek çevir-
meyi baflard›lar. Kuzeyliler
sanki 1939 Aral›k›nda Finlile-
rin Suomussalmi’de iki Sov-
yet tümenini yok ederken uy-
gulad›klar› taktikleri daha
küçük bir çapta ve daha fazla
askerle uyguluyorlard›. Viet-
nam’daki pusular›n vazgeçil-
mez unsurlar› olan keskin
niflanc›lar›n ve havanlar›n
devreye girmesinden sonra,
Amerikan topçu ve uçak des-
te¤inden sak›nmalar› için
Kuzey Vietnam askerlerine
yak›n dövüfle girmeleri em-
redilmiflti. Amerikan 2. Ta-
burunun kayb› X-Ray’daki 1.
Taburdan çok daha fazla ol-
mufltu. Ayn› zaman zarf›nda
2. Taburun öncüleri olan A
Bölü¤ünün 1. ve 2. müfreze-
leri yok edilirken, X-Ray’dan
gelmekte olan artç› grup da
pusu yemiflti. Taburun tama-
men yok edilmesini önleyen-
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X-Ray’da ilerleyen Amerikan Piyadeleri

Vietnam’daki birlik 
nakli operasyonlar›n›n
ana unsuru UH-1’ler



ler A-1 Skyraider yak›n des-
tek uçaklar› ile 5. Alay›n 1.
Taburuna ait baflka bir bölük
olmufltu. Ertesi sabah çar-
p›flmalar bitti¤inde, 400
askerin 155’i öldürülmüfl,
124’ü ise yaralanm›flt›. Ku-
zeyliler ise tahminen 550
kay›p vermifllerse de X-
Ray’da bozulan morallerini
Albany’de düzeltmeyi baflar-
m›fllard›. Kuzeyliler, 11 sene
önce Frans›z G.M. 100 birli¤i-
ne uygulad›klar›n›, çok yak›n
bir bölgede Amerikal›lara da
uygulamay› baflarm›fllard›.
Ço¤u Kamboçya s›n›r›na, bir
k›sm› da vadinin do¤usun-
daki ormanl›k alana çekilen
Kuzey Vietnam birimlerinin
bir k›sm›n›n önü, helikopter-
lerle arkalar›na tafl›nan Gü-
ney Vietnaml› askerlerce
kesildi. 20 Ekim’de iki Güney
Vietnam hava indirme tabu-
ru ve bir Amerikan topçu ba-
taryas› Kuzey Vietnam 32.
Alay›n›n bir taburunu yaka-
layarak 127 askeri öldürdü.
26 Kas›m’da harekât bitti-
¤inde, yo¤un hava ve topçu
deste¤ine ra¤men Amerikan
kay›plar› toplamda 304 ölü
ve 245 yaral› olurken 4 heli-
kopter düflürülmüfl, 59’u da
hasar görmüfltü. Kuzeylile-
rin tahmini toplam kayb›
3000’i geçiyordu. Ekim ve
Kas›m çarp›flmalar›ndaki 1.
Hava Süvari Tümeninin has-
tal›k gibi di¤er etkenlerle
birlikte toplam kay›p yüzdesi
25’i bulmufltu. Bu zaman
zarf›nda tümenin ölü buldu-
¤u Kuzeyli say›s› ise 1771’di.
Tarihte büyük çapl› helikop-
ter taarruzunun ilk kez uygu-
land›¤› bir harekât olarak ün
yapm›fl olan Ia Drang Vadisi
Muharebeleri, 4 gün içinde
Amerikan Ordusunun verdi¤i
çok a¤›r kay›plara ra¤men
taktik baflar›yla sonuçlan-
m›flt›. 1. Hava Süvari Tüme-
ninin Ia Drang’daki tutunma-
s›, Vietnam Savafl›’n› 10 sene
uzatm›flt›. Kuzeyliler burada
yapmak istediklerini, 10 Mart
1975’te, Ia Drang’›n birkaç
kilometre güneyindeki Ban
Me Thuot’ta baflaracaklard›.

Khe Sanh 
Muharebeleri (1968)
Güney Vietnam’›n en kuzey
kesiminde, Güney Çin Denizi
ile Laos’un do¤u s›n›r› ara-
s›nda bulunan ve stratejik
öneme sahip olan Khe Sanh,
Kuzey Vietnam Ordusunun
Güney’e s›zd›¤› Ho Chi Minh
Yoluna yak›nd›. Frans›zlar
Hindiçin Savafllar› s›ras›nda
buray› ileri karakol olarak
kullanm›fllard›. 1962’de
Amerikan Özel Kuvvetleri
bölgede kamp kurmufllar,
1966’da da burada konufllan-
m›fl olan Amerikan Deniz Pi-
yadeleri çevrede devriyelere
ç›kmaya bafllam›fllard›. 1967
ilkbahar›ndan bafllayarak
Amerikal›lar ile Kuzey Viet-
naml›lar aras›nda bir seri
muharebe yaflanm›flt›.
Orgeneral William C. West-
moreland Khe Sanh’›, La-
os’tan geçen Ho Chi Minh Yo-
lu’nu kesmek amac›yla dü-
zenlenmesini planlad›¤› ope-
rasyonlar için ç›k›fl yeri yap-

maya karar verdi. Bunun için
Amerikan 3. Deniz Piyade Tü-
meni ve baz› Güney Vietnam
birliklerinden 6000 asker böl-
geyi savunmakla görevlendi-
rildi. Ancak Amerikan Hükü-
meti Laos’a düzenlenecek bu
harekât› henüz karara ba¤la-
mam›flken Kuzey Vietnaml›-
lar, 68. ve 164. topçu alaylar›-
n›n destekledikleri 325. ve
304. tümenler ile 324B Tü-
meninin bir alay›ndan oluflan
15-20 bin kiflilik bir kuvveti
Khe Sanh’a taarruz etmek
üzere flehrin yak›n›na gönde-
rerek 1954’te Dien Bien
Phu’da Frans›zlara yaflatt›k-
lar› bozgunu tekrarlayacak-
lar›n› hissettirdiler. Birkaç
bin kiflilik bir Kuzey Vietnam
kuvveti de üssün oldukça ya-

k›n›na, vurufl mesafesine so-
kuldu. Kuzey Vietnaml›lar›n
21 Ocak 1968 flafa¤›nda bir-
kaç yüz civar›ndaki 122 mm’-
lik topçu roketi at›fl› ile Khe
Sahn’daki Amerikan Deniz
Piyade üssüne bafllatt›klar›
sald›r›, asl›nda incelikle dü-
flünülmüfl bir aldatma hare-
ketiydi. Yeni bir Dien Bien
Phu olma ihtimali üzerine,
ABD Baflkan› Lyndon John-
son bile Khe Sanh üssünün
korunmas›na odakland› ve
hatta bunun yap›laca¤›na da-
ir Genelkurmaydan yaz›l› ga-
ranti bile ald›. Kuzey Viet-
naml›lar ise bu sayede 10 gün
sonra bafllayacak olan “Tet
Sald›r›s›” için hem bir örtme
hem de Amerikan birliklerini
en kuzeye do¤ru çekerek Gü-
ney Vietnam’›n güneyinde bu-
lunan flehirlerin savunmala-
r›n› zay›flatmay› hedefliyordu.
Khe Sanh savunmay› sürdür-
dükçe Kuzey Vietnam birlikle-
ri Viet Kong gerillalar›yla bir-
likte bask›y› art›r›yordu. 6 fiu-
bat’ta topçunun ve 12 adet
PT-76 tank›n›n deste¤ini alan
304. Tümenin 66. Alay›, Lang
Wei’deki CIDG (Düzensiz Sivil
Savunma Grubu) kamp›n›
dümdüz etti. Kuzeyliler sava-
fl›n bafl›ndan beri ilk kez bir
harekâta tank deste¤i sa¤la-
m›fllard›. Khe Sanh ise Kuzey
Vietnam topçusunun sürekli
derinlemesine atefline maruz
kal›yordu. Sadece 23 fiubat’ta
üsse 1307 adet havan, roket
ve top atefli yap›lm›flt›. Ancak
Amerikan Deniz Piyadelerinin
sa¤lam savunma sistemi ve
kara, kava ve deniz kuvvetle-
rinin av ve av / bombard›man
uçaklar› ile B-52’lerin de sa¤-
lad›¤› yo¤un destek sayesinde
Kuzeyliler büyük bir baflar›
sa¤lamaktan uzak kald›lar.
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Vietnam Savafl›’n›n en kanl› muharebelerinin yafland›¤› Khe Sanh bölgesi

Uçan Muz (Flying Banana) olarak da bilinen CH-21 helikopterleri
Vietnam’da s›kl›kla kullan›lm›flt›.



Tek etkili taarruz 29 fiubat’ta
üssün do¤usundaki Güney
Vietnam mevkilerine yap›l-
d›ysa da geri püskürtüldü.
31 Ocak’ta Vietkong’un Gü-
ney Vietnam’›n büyük flehir-
lerinde bafllatt›¤› Tet Sald›r›-
s› hafifledi¤inde, Orgeneral
Westmoreland 1. Hava Süva-
ri Tümenine Khe Sanh’daki
deniz piyade birimlerini kur-
tarma görevi verdi. 1 Ni-
san’da bafllayan ve kod ad›
“Pegasus” olan kurtarma
harekât›na; 1. Deniz Piyade
Tümeni ile Güney Vietnam
Hava ‹ndirme Tugay› da kat›l-
d›. 8 Nisan’da kuflatma yar›l-
d›¤›nda harekât baflar›ya
ulaflm›flt›.
Khe Sanh kuflatmas›; 5000
kiflilik Amerikan Deniz Piya-
de gücüne 199 ölü ve 830 ya-
ral›ya mal olurken, Pegasus
kurtarma gücü de 92 ölü ve
629 yaral› vermiflti. Güney
Vietnaml›lar›n kay›plar› 34
ölü, 184 yaral›yd›. Buna kar-
fl›l›k 1602 Kuzey Vietnaml›-
n›n cesedini toplam›fllard›.
Orgeneral Westmoreland’›n
tahminlerine göre, Kuzeyli-
lerin toplam kay›plar› ise 10-
15 bin civar›ndayd›.
Harekâttan k›sa bir süre
sonra, Haziran ay›nda Khe
Sanh boflalt›larak terk edil-
di. Böylece Amerikal›lar›n
Ho Chi Minh Yolu’na yönelik
en kuzeyden yap›labilecek
harekâtlar da rafa kalkm›fl
oluyordu. Bununla birlikte

Kuzey Vietnaml›lar Khe
Sanh’da tam zafer kazanm›fl
olsalard›, bu durum stratejik
sonuca yönelik giriflimleri
h›zland›rabilirdi. Her fleyden
önce 1954’te Frans›zlara
karfl› kazand›klar› itibar dolu
zaferin tekrarlanmas›, Ku-
zey’in savafl› kazanmaya
bafllad›¤› anlam›na gelirdi.
Amerikal›lar›n bir tümeni
tamamen kaybetmesinin
açaca¤› yaran›n da kitlesel-
leflmeye bafllayan savafl
karfl›t› gösterilerin h›zlan-
mas›na ve dolay›s›yla
ABD’nin Vietnam’dan daha
erken çekilmesine neden
olabilirdi.
Ancak Amerikal›lar buraya
gere¤inden fazla birlik y›¤-
m›fl olsayd›, Tet Sald›r›s›’n›n
güneydeki kentlerdeki etkisi
de daha büyük olabilirdi.

Hamburger Tepesi
Muharebesi (1969)
Güney Vietnam’›n kuzey ke-
siminde, Laos s›n›r›n›n yak›-
n›ndaki A Shau Vadisi’nde, 10
Amerikan taburunun kat›l›-
m›yla, 10 May›s 1969’da
Apache Snow Harekât› baflla-
t›lm›flt›. Amerikan askerleri,
101. Hava ‹ndirme Tümeninin
3. Tugay›n›n öncülü¤ünü yap-
t›¤› harekâtta, Kuzey Vietnam
29. Alay›n›n 7. ve 8. taburlar›-
n›n korumakta oldu¤u koru-
ganlarla dolu, iyi tahkim edil-
mifl 937 rak›ml› Ap Bia Da-
¤›’nda tak›l›p kald›lar. 11 Ma-
y›s’ta 3. Tugaya ba¤l› 187.
Alay›n (Rakkasans) Yarbay
Weldon Honeycutt komuta-
s›ndaki 3. Taburu, tepenin
s›rtlar›na geldi¤inde yo¤un
düflman atefliyle karfl›land›.
Çamur deryas› olan s›rtlarda
gün be gün devam eden çar-
p›flmalar, 3. Tabura a¤›r ka-
y›plara mal oldu. 18 May›s’a
gelindi¤inde, Taburun A ve B
bölükleri adamlar›n›n yar›s›-
n›, C ve D bölükleriyse yüzde
80 kadar›n› kaybetmifllerdi.
Yarbay da yaral›lar aras›n-
dayd›. Sonunda 187. Alay›n 3.
Taburundan kalanlar, yo¤un
hava ve topçu deste¤inin ya-
n›nda 506. Hava ‹ndirme Ala-
y›n›n 3. Taburu, 501. Hava ‹n-
dirme Alay›n›n 2. Taburu ve
Güney Vietnam 3. Piyade Ala-
y›n›n 2. Taburu ile takviye
edilmek suretiyle 20 May›s’ta
tepenin zirvesine ulaflmay›
baflard›. Ancak tepenin zapt›

101. Hava ‹ndirme Tümenine
70 ölü ve 372 yaral›ya mal ol-
mufltu. Amerikan askerleri,
a¤›r kay›plar vererek almaya
zorland›klar› bu tepeye Ham-
burger Tepesi ismini takm›fl-
lard›. Çarp›flmalar s›ras›nda,
Amerikan Hava Kuvvetlerinin
de yo¤un deste¤i söz konusu
olmufltu. Amerikan Hava
Kuvvetleri buraya bir milyon
poundluk bomba atarken,
Amerikan askerlerine de ha-
vadan genifl ikmal faaliyetine
giriflmiflti. Çarp›flmalarda
tahminen 633 ölü veren Ku-
zey Vietnaml›lar çekilmifller-
di. Apache Snow’da verilen
113 ölü ve 627 yaral›n›n yar›-
s›ndan fazlas›n› bu tepe için
veren Amerikal›lar, harekât›
tamamlamadan iki gün önce,
5 Haziran’da tepeyi terk etti-
ler. Ard›ndan Kuzeylilerden
1000 kadar asker buray› yeni-
den ele geçirdi.
Muharebe sonras›nda Ameri-
kan medyas› kay›plar› abar-
tarak kamuoyuna sundu¤u
için, Amerikan anavatan› kit-
lesel savafl karfl›t› gösterilere
sahne oldu. Bu durum üzeri-
ne, Orgeneral Westmore-
land’›n yerini alm›fl olan Or-
general Creighton Abrams’a,
Amerikan askerlerinin genifl
ölçekli sald›r›lara girmeme-
leri emredildi.
Ard›ndan bafllayan Vietnaml›-
laflt›rma program› ile de ya-
vafl yavafl ülkenin yüksek ve
yo¤un ormanl›k bat› kesimin-
den do¤udaki k›y› kesimine
do¤ru çekilme bafllad›. Ame-
rikal›lar›n boflaltt›klar› yerler,
askeri dan›flmanlar›n gözeti-
minde Güney Vietnam Ordu-
suna terk edildi.
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Khe Sanh Muharebesi’nde
Amerikan birliklerine
yo¤un atefl deste¤i
sa¤layan B-52 a¤›r 
bombard›man uçaklar›.

Apache Snow Harekât› 10 May›s 1969’da A Shau Vadisi’nden bafllat›lm›flt›.
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