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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  

Avrupa 2010’a A400M ile Uçtu
Yaflanan bütün s›k›nt›lara ve gecikmelere ra¤men ilk uçuflun 2009 y›l› sonunda gerçeklefltirilmesi,
Avrupa Havac›l›¤› için zorlu bir s›nav›n da geride b›rak›lmas› anlam›n› tafl›yordu.

Tüm yönleriyle ele al›nd›¤›nda, projenin bafllang›c›ndan, A400M’nin ilk uçuflunu yapmas›na kadar geçen
süreçte yaflananlar bile havac›l›¤›n nas›l bir macera oldu¤unu göstermeye yetiyor.

Asl›nda A400M’nin temelleri 1980’lerle birlikte at›lm›flt›. K›z›l Ordu ve müttefiklerinin gerek araç 
gerekse personel bak›m›ndan say›ca üstünlü¤ü karfl›s›nda bir cephe savafl›nda çok da fazla bir flanslar›
olmayaca¤›n› fark eden Bat›, olas› bir savaflta, da¤›n›k bir yap› sergilemek yerine, mevcut gücün 
odaklanarak, belirlenecek hedeflere süratli bir flekilde nakledilmesi üzerinde durmaya bafllad›.

Harekât planlar›n›n bu flekilde düzenlenmesi, envanterde bulunan C-130 ve C-160 gibi nakliye
uçaklar›n›n, iç hacim, tafl›nabilir a¤›rl›k ve sürat gereklerini karfl›layamayacak olmas› nedeniyle, bu
sorunlar› çözecek yeni bir nakliye uça¤› gelifltirmek üzere Avrupa ve ABD’yi 1982 y›l›nda bir araya getirdi
ve  “Gelece¤in Uluslararas› Askeri Nakliye Uça¤›” (FIMA) adl› çal›flma grubu kuruldu. 1989’da ABD’nin
çekilmesiyle program “Gelece¤in Avrupa Büyük Uça¤›” (EUROFLAG) ad›n› ald›.

Bu geliflme, projeyi, bir anlamda Avrupa’n›n ABD’ye havac›l›k alan›nda karfl› rüfltünü ispatlama 
mücadelesine dönüfltürdü. Asl›nda Avrupa, C-160 ile bunu denemiflti ama C-130’a karfl› çok da 
baflar›l› oldu¤u söylenemezdi.

‹lerleyen süreçte Türkiye’nin de ekibe dâhil olmas›yla, Avrupa’y› uzaklara tafl›yacak uça¤› bugünlere
getiren süreç h›z kazand›. Her ne kadar uçak bafl›na 15-20 milyon avroluk maliyet art›fl› söz konusu olsa
da baflar›l› geçen ilk uçuflla birlikte, proje üzerindeki kara bulutlar k›sa bir süreli¤ine de olsa da¤›lm›fl
durumda…

Hindistan’a Dikkat
“‹leri Teknoloji Savafllar› K›z›fl›yor” bafll›kl› makalemizle de özellikle havac›l›k sektöründe yaflanan baz›
geliflmelere ve bu geliflmelerin kayna¤› olan bir ülkeye dikkatinizi çekmek istiyoruz: Hindistan. Son
dönemde Hintli firmalar, Türk firmalar›n›n üstlenmesi gerekti¤ine inand›¤›m›z baz› ifllere de el atm›fl
durumda. Hele bu ifller Türk helikopteri yap›yoruz diye övündü¤ümüz ve ad›n› T129 koydu¤umuz 
ATAK projesinden al›n›yorsa, bu iflte bir terslik var demektir. Hele de bu ifller, katma de¤eri parça 
üretmekten kat be kat fazla olan mühendislik çal›flmalar›n› kapsayan faaliyetler ise…

Neden bu iflleri de M‹LGEM’e milli bir sonar dom tasarlay›p entegre etmeyi baflaran Türk mühendisinin
üstlenmedi¤ini çok merak ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu sorunun cevab›n› arayaca¤›z.

Kas›m ay›n›n sonunda Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin düzenledi¤i 1. Ulusal A¤ Destekli
Yetenek Çal›fltay› ve hemen ard›ndan Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD)’›n düzenledi¤i
Say›sal Ortamda Savafl Sempozyumu etkinlikleri, y›l›n sonunda gözlerin say›sal ortama çevrilmesine
neden oldu. Detaylar›n› sayfalar›m›zda bulabilece¤iniz etkinliklerde dikkatimizi çeken bafll›ca husus, 
birbirinden ba¤›ms›z yürütülen çal›flmalar kapsam›nda gelifltirilen sistemlerin, ilerleyen süreçte birbiri
ile entegrasyonunda ciddi s›k›nt›lar yaflanabilece¤inin net bir flekilde görülmesi oldu. Gelecekte bu 
alanda yap›lacak çal›flmalarda, olas› bir s›k›nt›n›n önüne geçebilmek ve k›s›tl› kaynaklar›m›z› verimli 
kullanabilmek amac›yla, konunun bütün taraflar›n›n ifl birli¤i içerisinde çal›flmas› ve yürütülecek 
projelerde planl› ve sistematik bir flekilde ilerlenmesi zorunlulu¤unun özellikle alt›n› çizmek gerekiyor.

Savunma sektöründen yeni haberler ve yeni makalelerimizle flubat ay›nda yeniden birlikte 
olmak dile¤iyle…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Bu dönem, ne yaz›k ki,
a¤›rl›kl› olarak
Türkiye’nin de içinde

bulundu¤u kritik bir
co¤rafyada yaflan›yor.
Neler oldu¤una flöyle bir
ufuk turuyla bakmakta 
büyür yarar var.
So¤uk Savafl sonras›n›n
“yeniden yap›lanma” 
süreci, belli ki Balkanlar’da
sonland›...  Gerçi Avrupa’n›n
bafl› biraz rahat. Önce
NATO’nun ve devam›nda da
haliyle Avrupa Birli¤i’nin, 
kol kola yaratt›klar› “süper
istikrar flemsiyesi”, 1990’l›
y›llar›n› kanl› çalkant›lar ile
geçirmifl bölgeyi rahatlatm›fl
durumda.
S›rbistan bile AB yolcusu...
Kosova’l› kendini NATO 
güçleriyle emniyette
hissediyor. Kimse, di¤erinin
tavu¤una “k›flt” diyemiyor.
Son haberler, Kafkasya’n›n
da t›pk› Balkanlar gibi “kal›c›
istikrar” ad›mlar›n›n at›laca¤›
bir bölge olaca¤›n› 
gösteriyor. Bütün sert
tart›flmalar›na karfl›n, kilidi
biz açt›k. Ermenistan ile
imzalad›¤›m›z protokol 
bölgenin gelece¤indeki 
umut ›fl›klar›n› art›rd›.
fiimdi de 2008’in kanl›
düflmanlar› Rusya ile
Gürcistan aras›nda 
normalleflme süreci
yaflan›yor.
Bekleyin... 2010’da
Ermenistan ile Azerbaycan’›
da benzer havada 
göreceksiniz.
Kafkasya, Çeçenistan’daki
radikal e¤ilimlerin de 
törpülenmesiyle kendini 
bulmaya bafll›yor.
Bunlar iyi haberler. 
Ama yetmiyor...

Merkezkaç Etkiler
Türkiye, son derece stratejik
iki s›n›r boyunda kendini
artan bir flekilde güvende

hissederken, “yeniden
yap›land›r›lmaya bafllanan”
bir baflka bölgenin s›cak
rüzgârlar›n› da içinde 
hissetmeye bafllad›.
Afganistan’daki 
çözümsüzlük...
Pakistan ve ‹ran’›n “içte”
yaflad›klar› sert çalkant›lar...
Filistin-‹srail sorununda,
Filistin devletinin, hem de
Kudüs baflkentli olarak
kurulmas›na do¤ru giden
yolun aç›lm›fl olmas›...
Irak’taki geliflmeler...
Muhtemel ‹ran “nükleer
hesaplaflmas›...”
Bunlar, kolay kald›r›labilecek
geliflmeler de¤il.
Bir gerçe¤i kabul etmekte
yarar var: Türkiye, 2010 y›l›n›
do¤u s›n›r›ndan artan
tehditler ile yaflayacak.
“Bir güç” bizim d›fl›m›zda

karar vermifl: 
Orta Do¤u’dan bafllay›p
Asya’n›n derinliklerine kadar
uzanan co¤rafyada s›n›rlar›n
yeniden çizilmesine kadar
varan bir süreç için 
dü¤meye basm›fl.
Önümüzde çok soru 
iflareti var. Çünkü s›n›rlar
zorlanmaya baflland› m›,
herkes için alarm zilleri
çal›yor demektir.

‹ran-Pakistan
Denklemi
Merkezi siyasi
yap›lanmas›nda ciddi
zay›flama izlenen ve
kabilelerin bölgesel gücünün
h›zla t›rmand›¤› Pakistan’›n,
k›sa bir dönem içinde, Somali
gibi, “varm›fl gibi olan ama
asl›nda var olmayan” bir
devlete dönüflmesi riski, flu

anda bölgenin üzerinde en
çok tart›fl›lan konusu.
“Nükleer gücünü” ABD-‹srail
ittifak›ndan gelen bütün
engelleme gayretlerine
karfl›n gelifltiren Pakistan, 
bir “bedel” mi ödüyor ve
“nükleer silah program›” 
bu yolla kontrol alt›na m›
al›n›yor, o ayr› bir konu, ama
Afganistan ile Pakistan’›n
giderek Asya için bir “siyasi
kara delik”e dönüfltü¤ü
izleniyor.
Benzer flekilde ‹ran... 
Bir yandan, nükleer program›
nedeniyle dünyan›n 
gündeminde, di¤er yanda,
sokaklar›nda rejim 
muhalifleri ile Devrim
Muhaf›zlar›’n›n çat›flmalar›
var. Bir d›fl müdahaleyle mi
karfl›laflacak, yoksa içten mi
çökecek?

Yüksek Risklerle Dolu
Bir Dönemden Geçiyoruz

Dünya sisteminin 2008 y›l›nda patlak veren küresel
ekonomik krizi bir türlü tam anlam›yla çözüp, 
genel istikrar› sa¤layamamas›, uluslararas› siyaset
cephesinde risklerin yükselmesine neden oluyor. 
Belli ki, dünya art›k güvenli bir gezegen de¤ildir ve
1989 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, 
iki kutuplu dehflet dengesine dayal› So¤uk Savafl’›n
sona ermesiyle do¤an umutlar›n tükendi¤i, yerini kanl›
hesaplaflmalar›n ald›¤› garip bir dönemden geçiyoruz.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Ya, bölgede artan Arap 
milliyetçili¤i karfl›s›nda
çareyi, kendi düzenli 
ordular›n› kurmakta bulan
Barzani-Talabani ikilisine 
bu konuda kim yard›m 
edecek? ‹srail?

Türkiye 
Dikkat Etmeli
Avrasya’n›n en köklü ve
“güçlü görünen” devlet
yap›lanmalar›n›n birbiri
ard›na iç çalkant›lar›n içine
sürüklendi¤i, s›n›rlar›n›n
tart›fl›l›r hale geldi¤i belal› 
bir süreçten söz ediyoruz.
Zaten, Ankara’n›n “devlet
labirentlerindeki bilek
güreflinden” Diyarbak›r
sokaklar›na kadar yay›lan
“hesaplaflma havas›” 
bir tesadüf olarak
de¤erlendirilebilir mi?
Asya’dan kopup gelen, çok
yak›nda Orta Do¤u’yu daha da
derinden etkilemesi beklenen
bir “siyasi tsunami” ile 
karfl› karfl›yay›z.
Bilin ki, böyle bir ortamda,
“yumuflak karn›n›z” 
en yüksek riskinizdir.
Gücünüz ise demokrasinizin
kalitesindedir.
Ama bu gücü olufltururken,
devlet kurumlar›m›z›n yüksek
tahribata u¤ramas›na izin
vermemiz de mümkün
de¤ildir.

Ordu Hepimize
Laz›m
Dünyan›n Asya
topraklar›ndan Orta 
Do¤u’ya do¤ru uzanan 
çok genifl ve çok kalabal›k 
bir co¤rafyada askeri
hesaplaflma içine giriyor
olmas›, her ülkenin
güvenli¤inin öne ç›kt›¤› 
bir dönemin de iflaretidir.
Yani... Yaflan›lan dönemde
ordular›n önemi çok 
büyüktür.
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
gelecekte üstlenmesi
gerekecek hayati rol, bu
ülkenin insanlar›n›n ortak
güvenli¤i aç›s›ndan 
üzerinde önemle durulmas›
bir konudur.

Ama, Türkiye, kendi 
ordusuyla hesaplaflmay› 
tercih eden bir beyin kimyas›
gelifltirmektedir.
Savafl›n s›n›rlar›na dayand›¤›
bir ülkede “sivilleflme” 
ve “demokratikleflme”
kavramlar›n›n sadece orduyla
mücadele olarak alg›lan›yor
olmas›, ülkenin ortak kaderi
aç›s›ndan en büyük riski
oluflturmaktad›r.
Demokratik bir ülkede, 
tabii ki, hukukun her fleyi
sorgulamaya hakk› vard›r 
ve ba¤›ms›z yarg›n›n yapaca¤›
bütün çal›flmalar hepimiz
aç›s›ndan geçerli olmal›d›r.
Ama, bu çal›flmalar›n
giderek, ana rotas›ndan
sap›p, sanki geçmiflin
hesaplaflmas›na dönüflmesi
ise ayr› bir tart›flma
konusudur.
Bütün yaflan›lanlar, 
Türk Silahl› Kuvvetleri 
komuta kademesinin ne
hukukun d›fl›na ç›kmaya
niyeti oldu¤unu, ne de
“darbe” gibi art›k günümüz
Türkiye’sinde tart›fl›lmas› 
bile ay›p kaçan bir davran›fla
yönelece¤ini göstermektedir.
Ordu, özellikle, son 2 y›l
içinde sergiledi¤i kararl›
tutumla, normal, Avrupal›,
ça¤dafl bir NATO ordusu
oldu¤unu göstermektedir.

Ne Bekleniyor?
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
zaman zaman kendisiyle 
ilgili iddialar› yan›tlamak için
yapt›¤› aç›klamalar› bile,
“bak›n yine konufltular”
vaveylas› ile karfl›layan,
demokratik ifade
özgürlü¤ünü sadece 
“orduya hakaret” düzeyinde
görenlerin yaratt›¤› kaotik 
bir ortamda yafl›yoruz.
Ne yaz›k ki, bu tür ortamlar›n
as›l kaybedeni her zaman
sivil siyaset olmufltur. Türkiye
Cumhuriyeti’nin son yap›lan
seçimlerde yüzde 47 gibi
“büyük bir oy oran›yla” ifl
bafl›na gelmifl demokratik
hükümetinin ikide bir
“ordusuyla meselesi olan
hükümet” durumuna

düflürülmesi, sivil siyasetçi
aç›s›ndan olumlu bir 
görüntü müdür?
Hay›r.
Devlet kurumlar›yla sorunu
olan bir hükümet, içte 
ve d›flta yönetim kabiliyeti
sorgulanan bir hükümet 
konumuna sürüklenir.
Bunun, ne sivil-demokratik
sisteme ne de memlekete 
bir faydas› yoktur.
Bölücü terör örgütü 
mensuplar›n›n Tokat’›n
Refladiye ilçesindeki kanl›
pusular›n› bir tak›m komplo
teorileri ile yorumlayan
beyinlerin getirdi¤i bir risktir
bu. Terör örgütünün yapt›¤›
eylemi üstlenmesinin baz›
çevrelerde yaratt›¤› büyük
hayal k›r›kl›¤› ise ibret 
vericidir.
Türkiye için üretilen “kaos
senaryosu”nun yazarlar›n›n
beklentileri giderek kendini
göstermektedir.

1Terör örgütü ba¤lant›l›
sözde siyasetçilerin

aç›klamalar› ve giderek bir
ayaklanma görüntüsü veren
sokak gösterileriyle ülkenin
tam bir etnik ayr›flmaya
yönelmesi. Senaristlerin,
medyan›n baz› kalemlerinin
de deste¤inde bu ayr›flt›rma
konusunda bir hayli ilerleme
sa¤lad›klar› gözlenmektedir.

2Bu ayr›flman›n
devam›nda, ortaya

“güçsüz devlet otoritesi”
görüntüsünün ç›kmas› ve
sokakta bir Türk-Kürt sivil
çat›flmas›n›n do¤abilece¤i
izleniminin toplumun bütün
kesimlerinde yer etmesi. 
Ki, son münferit olaylar bu
yönde de baz› ilerlemeler
oldu¤unu göstermektedir.

3Yaflan›lan geliflmeler
karfl›s›nda Türk Silahl›

Kuvvetlerinin sert müdahalesi
ve Avrupa’dan bafllayarak
bütün “demokrat dünyan›n”
Türk Silahl› Kuvvetlerine
karfl› aya¤a kald›r›lmas›, bu
yolla, demokratikleflme ad›
alt›nda kamuoyunun kolay
kabul etmeyece¤i baz› siyasi
çözümlerin dayatma ile
yaflama geçirilmesi.

Oyunu Bozanlar
Bu oyunu bozan iki önemli
unsurdan mutlaka söz
edilmesi gerekiyor.

1Türk milliyetçi hareketinin
flemsiye örgütü

niteli¤indeki parti ve
ba¤lant›s›ndaki kurumlar›n,
siyaseti soka¤a dökmemesi,
aksine, Türk milliyetçilerinin
çok yerinde bir davran›flla,
sokakta bir Kürt-Türk
çat›flmas›n›n yaflanmas›n›
önleyici bütün siyasi ve 
örgütsel önlemleri almalar›.

2Türk Silahl› Kuvvetlerinin,
siyasete müdahale

etmemek, görevlerini hukuk
kurallar› çerçevesinde,
ça¤dafl bir ordu olarak yerine
getirmekteki kararl›l›¤›.
Yani, sokakta çat›flma 
yoktur, siyasette muht›ra
olmayacakt›r...
Bu durumun devam etmesi
halinde, “senaristlerin” 
daha vahim senaryolar› 
gündeme getirmesi
kaç›n›lmaz 
görünmektedir. Habur 
s›n›r kap›s›ndaki pervas›zl›¤›n 
çok ötesinde davran›fl 
biçimlerinin gelifltirilece¤i,
sa¤duyu sahibi insanlar›n
sab›rlar›n›n çok zorlanaca¤›,
güvenlik tehdidinin hayli 
yükselece¤i bir dönemden
söz ediyoruz.
Belki de bir belediye
baflkan›n›n yapt›¤› küfürlü
konuflma bir aç›l›fltan 
ibarettir…
Uyan›k ve sab›rl› olmak
zorunday›z.
Türkiye, “kozmik odalar›nda
suikast planlar›n›n arand›¤›”
bir ülke olmay› tabii ki hak
etmiyor.
Ama bu co¤rafyada oynan›lan
“büyük oyun”un, Ankara’daki
serpintilerinin bu kadarla da
kalmayaca¤›n› tahmin etmek
zor de¤il.
Mustafa Kemal’in
cumhuriyeti, bugüne kadar
üzerinde oynanan pek çok
oyunu bofla ç›kartt›.
Önümüzdeki y›llar›n 
tarihi de benzer bir baflar›
sayfas›n› yazacakt›r
kuflkusuz…
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ASELSAN
ÖNCÜ ve
GÖZCÜ’yü de
‹hraç Etti
Askeri ve sivil 

uygulamalarda önemli
bir yere sahip olan termal
görüntüleme teknolojileri
konusunda 90’l› y›llar›n
bafl›ndan bugüne
çal›flmalar yapan 
ASELSAN, gelifltirdi¤i 
termal el dürbünü 
ÖNCÜ ve elektro-optik 
sensör sistemi GÖZCÜ’yü 
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
envanterine dahi girmeden
önce ihraç etmeyi baflard›.
Firman›n gelifltirdi¤i termal
el dürbünü ÖNCÜ ile 
tehditlerin uzak mesafeden
tespiti, tan›mlanmas›, 
koordinatlar›n›n 
belirlenmesi ve
haberleflme birimleri
üzerinden atefl destek
unsurlar›n›n 
yönlendirilmesi görevini
yerine getiren GÖZCÜ’nün
hangi ülkeye ihraç edildi¤i
konusunda ise henüz bir
aç›klama yap›lmad›.
Savunma sanayimizin 
yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki
en önemli temsilcilerinden
ASELSAN, elde etti¤i bilgi
birikimi sayesinde say›s›z

termal görüntüleme 
sisteminin tasar›m›n› özgün
olarak gerçeklefltiriyor.
ASELSAN bünyesinde
tasarlanan termal 
görüntüleme sistemleri
Türk Silahl› Kuvvetleri
taraf›ndan yo¤un olarak
kullan›l›yor. Ergonomik
tasar›m› ile elde rahatça
kavranabilen ÖNCÜ, 
yüksek çözünürlükte 
termal görüfl yetene¤ini
küçük bir hacimde sunuyor.
Bak›fl aç›s›, menzil 
performans› da
de¤erlendirilerek optimize
edilen sistem, gece
yürütülen operasyonlarda,
h›zl› arazi taramas› ve
bulunulan mevkii hakk›nda
detayl› inceleme imkân›

sa¤l›yor. ÖNCÜ’nün
tasar›m›nda enerji ihtiyac›n›
en aza indiren ve uzun
süreli kullan›ma izin veren
ileri teknoloji ile üretilen
bir donan›m kullan›ld›.
ÖNCÜ, tehditlerin tespiti
veya muhtemel saklanma
yerlerinin belirlenmesinde
de etkili bir görüfl yetene¤i

sa¤l›yor. Modern ordular›n
taktik saha ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere 
tasarlanan GÖZCÜ,
geliflmifl gömülü yaz›l›m› ile
tüm hesaplama ifllemlerini
otomatik olarak, kullan›c›
müdahalesine ihtiyaç 
duymadan gerçeklefltiriyor.
Yüksek çözünürlükte 
termal görüntüleme, 
lazer mesafe bulucu, 
küresel yer konumlama
al›c›s› (GPS), say›sal
manyetik pusula ve 
opsiyonel olarak da lazer
hedef noktalay›c› birimlerini
içeren sistem, hareketli
birliklerde veya üs 
bölgelerinde üçayak 
üzerine kurularak ya da
elde kullan›labiliyor.

Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹), 2 adet

EC145 al›m› için, Frans›z Eurocopter firmas› ile

de¤eri yaklafl›k 13,8 milyon avro olan bir anlaflma 

imzalad›. 17 Aral›k’ta at›lan imzalarla envantere dahil

edilecek EC145’ler, 20 y›l›

aflk›n bir süredir DHM‹’ye

hizmet veren 2 adet AS

355 F2 helikopterinin

yerini alacak. “2 Adet

Orta S›n›f Helikopter

Al›m›” projesi 

kapsam›nda DHM‹

taraf›ndan seçilen çift

motorlu EC145’ler 

1 y›l içerisinde DHM‹’ye 

teslim edilecek. Orta s›n›f

helikopter kategorisinde yer alan

ve 9-10 yolcu tafl›ma kapasitesine

sahip olan EC 145’ler, yolcu

tafl›mac›l›¤›, arama-kurtarma ve

ambulans hizmetleri gibi genifl bir

görev yelpazesinde kullan›c›s›na

hizmet edebiliyor.

DHM‹ EC145 Al›yor

DHM‹ Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürü

Orhan Birdal ve Eurocopter
EC145 Program Müdürü

Manfred Merk
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Türk Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n› 
modern ve milli imkânlarla özgün 

bir flekilde karfl›lamas›n›n yan› s›ra 
uluslararas› alandaki ihracat baflar›lar› 
ile gö¤sümüzü kabartan ASELSAN,
KALKAN hava savunma radar›n›n
tedarikine yönelik, Milli Savunma
Bakanl›¤› ile de¤eri 
71 milyon lira olan bir seri 
üretim sözleflmesi imzalad›.
ASELSAN’›n özgün tasar›m›
olan KALKAN, 2007 y›l›nda
tamamlanan gelifltirme ve
ilk ürün faaliyetlerinin
ard›ndan bir dizi 
laboratuvar ve sahra 
testine tabi tutuldu.
Denemeler s›ras›nda
gösterdi¤i performans
ile Türk Silahl› Kuvvetlerinin
envanterine girmeye 
hak kazanan KALKAN,
helikopter, uçak, insans›z
hava arac› ve füze gibi 
her türlü hava hedefinin

tespit ve takip fonksiyonlar›n› baflar› ile yerine getiriyor.
Donat›ld›¤› faz dizili anten, geliflmifl donan›m ve sinyal

iflleme alt yap›s› sayesinde, hava hedeflerini teflhis
eden ve otomatik olarak s›n›fland›ran KALKAN,

bunlar›n yan› s›ra hedef bilgilerini komuta 
kontrol sistemine de aktar›yor. 

Her türlü menzil ve fonksiyonda kara, 
deniz ve hava radarlar›n›n milli olarak 

gelifltirilmesi için gerekli alt yap›ya 
sahip oldu¤unu her f›rsatta vurgulayan

ASELSAN, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin, savafl

gemileri, hava
savunma 

sistemleri,
keflif /

gözetleme
sistemleri
ve s›n›r /

sahil
gözetleme
sistemlerinin

ihtiyaç duyaca¤› radarlar›n
yurt içinde özgün olarak
gelifltirilmesi ve
üretilmesi için
çal›flmalar›na devam
ediyor.

Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)

himayesinde Ostim
Organize Sanayi Bölgesi,
Savunma Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i
(SASAD) ve ODTÜ

Teknokent ifl birli¤iyle
“KOB‹ Dan›flmanl›¤›
Merkezi” kurulufl 
protokolü imzaland›. 
28 Aral›k’ta Ostim’de
düzenlenen törende,
Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar,
Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n,
ODTÜ Teknokent A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Tuncay Birand ve
SASAD Yönetim Kurulu

Baflkan Vekili Cengiz
Ergeneman protokolü
imzalayarak projenin 
hayata geçmesi için ilk
ad›m› att›lar. Savunma 
yan sanayisinin bulundu¤u 
konumu üst seviyelere
ç›karmak ve sektörle
bütünleflmesini sa¤lamak
için kurulan KOB‹
Dan›flmanl›¤› Merkezi,
küçük ölçekli
firmalar›m›z›n uluslararas›
alanda da rekabet 
edebilecek seviyeye
ulaflabilmesi için gerekli
olan yönlendirmeleri
yapacak. Sektörel 
hedeflere iliflkin olarak
düzenleyece¤i etkinliklerle
firmalar›n bilgilendirilmesi
görevini de üstlenecek
KOB‹ Dan›flmanl›¤› Merkezi,
ayr›ca çeflitli konularda
KOB‹ ve yan sanayi 
firmalar›na rehberlik
hizmeti de sa¤layacak.

Türk Hava Sahas›na
ASELSAN KALKAN’›

KOB‹ Dan›flmanl›¤› Merkezi ‹çin ‹mzalar At›ld›
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‹talyan Finmeccanica 
firmas›na ba¤l› Alenia

Aeronautica, Nijerya’n›n
deniz karakol uça¤› ihtiyac›n›
karfl›lamak için seçti¤i ATR
42MP’lerin ilkini, geçti¤imiz
ay, Nijerya Hava
Kuvvetlerine teslim etti. 
Yine Finmeccanica’ya ba¤l›

Selex Galileo firmas›
taraf›ndan gelifltirilen taktik
gözetleme sistemi ATOS’un
yan› s›ra uçak, deniz karakol
konfigürasyonuna yönelik
sistem ve sensörler ile
donat›lm›fl olarak teslim

edildi. Taraflar aras›nda Mart
2007’de imzalanan, 2 adet
ATR 42MP tedarikinin yan›
s›ra pilot ve yer ekibi 
e¤itimlerini de kapsayan
anlaflmaya göre, ikinci ATR
42MP de 2010 y›l› içerisinde

Nijerya Hava Kuvvetlerine
teslim edilecek. Keflif,
arama-kurtarma ve devriye
görevlerinde kullan›lacak
olan ATR 42MP’lerin, Nijerya
Hava Kuvvetlerine önemli
katk›lar sa¤lamas› bekleniyor.

Nijerya ‹lk ATR 42MP’sini Teslim Ald›

Amerikan Donanmas›n›n yeni nesil k›y› sular› muharebe

gemisinin gelifltirildi¤i LCS projesi kapsam›nda hummal› 

bir çal›flma içerisinde olan Austal ve General Dynamics ekibi, 

projenin 4., ekibin 2. gemisi olan USS Coronado (LCS-4)’ün infla

çal›flmalar›nda önemli bir kilometre tafl›n› daha geride b›rakt›.

Ekip taraf›ndan infla edilen bir önceki gemi USS Independence

(LCS-2) gibi 127 metre boya ve üç gövdeli (trimaran) alüminyum

gövde yap›s›na sahip olacak LCS-4’ü 17 Aral›k’ta k›za¤a koyan

ekip, gemiyi 2012 y›l›nda kullan›c›na teslim etmeyi hedefliyor.

Austal ve General Dynamics ekibi, Kas›m ay›nda aç›k deniz 

denemeleri tamamlanan USS Independence (LCS-2)’yi de ayn›

gün ABD Donanmas›na teslim etti. 2010 y›l›nda göreve bafllamas›

öngörülen USS Independence (LCS-2), Austal’›n ABD

Donanmas›’na teslim etti¤i en büyük gemi olma özelli¤ini de

tafl›yor.

LCS-2 Tamam, LCS-4’e Devam
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Bugüne kadar üretilen
200’üncü Eurofighter

Typhoon’u envanterine
katarak filosundaki
Eurofighter say›s›n› 40’›n
üzerine ç›karan Almanya,
emektar uça¤› Tornado’yu
da unutmad›. Uçaklar›n 
kara hedeflerine karfl› 
taarruz verimlili¤inin
artt›r›lmas› için bafllat›lan
ASSTA3 program›
kapsam›nda, Alman 
savunma teknolojileri ve
tedarik ofisi BWB taraf›ndan
görevlendirilen EADS, 
Ekim ay› sonunda Kuzey
Denizi üzerinde
gerçeklefltirilen bir dizi test
kapsam›nda lazer güdümlü
müflterek do¤rudan taarruz
mühimmat› JDAM 
(GBU-54/B)’nin Tornado
üzerindeki aerodinamik 
etkilerini ve uça¤›n JDAM

at›fl› esnas›ndaki
davran›fllar›n› inceledi.
Boeing üretimi havadan
karaya lazer güdümlü JDAM 
mühimmatlar› ASSTA3 
program› çerçevesinde

uçaklara entegre edilecek.
Tornadolara lazer JDAM
entegrasyonu ile birlikte bu
modern mühimmat›n ilk
yurt d›fl› müflterisi olan
Alman Hava Kuvvetlerinin

Eurofighter Typhoon’lar›na
da uçaklar›n hava-yer 
etkinli¤inin artt›r›lmas›
amac›yla lazer JDAM 
atabilme kabiliyeti
kazand›r›lmas› gündemde.

Geçmifl y›llarda da çeflitli projelerde Çin ile ifl birli¤ine
giden Eurocopter, China Aeronautics Industries Group

(AVIC) ortakl›¤›yla gelifltirdi¤i EC175 helikopterinin ilk
resmi uçuflunu 17 Aral›k’ta Eurocopter’in Marignane’deki
tesislerinde gerçeklefltirdi. fiu ana kadar 14 farkl› 
müflteriden 114 adet siparifl alan EC175, Avrupa Havac›l›k
Güvenli¤i Ajans› (EASA) taraf›ndan 2011 y›l›nda 
tamamlanmas› beklenen sertifikasyon sürecinin ard›ndan
2012 y›l›nda ilk teslimata haz›r hale gelecek. Eurocopter
yetkilileri taraf›ndan verilen bilgilere göre zaman 
planlamas›na uygun flekilde gerçeklefltirilen ilk uçuflta, 
performans hedeflerine ulafl›lm›fl durumda. 

7 ton s›n›f›nda yer alan ve 16 yolcu tafl›ma kapasitesine

sahip olan EC175, motorun azami verimle çal›flmas›n›
sa¤layan FADEC (tam yetkili say›sal motor kontrol) 
sistemine sahip olan 2 adet Pratt&Whitney PT6C-67E
motorundan güç al›yor. 4 eksenli otomatik uçufl kontrol
sistemi ve geliflmifl aviyonik sistemleriyle pilotlar›n ifl
yükünü oldukça hafifleten EC175’te, EC155 ve EC225
helikopterlerinde de kullan›lan ve gürültü seviyesi son
derece düflük olan Spheriflex rotor sistemi kullan›l›yor.
EC175’in arama-kurtarma gibi sivil amaçl› görevler için
tasarland›¤› ve sürekli askeri bir platform olmad›¤› 
belirtilse de Çin’in envanterine kataca¤› ve Z15 olarak
adland›rd›¤› helikopterleri nas›l ve hangi görevlerde 
kullanaca¤› sorusu belirsizli¤ini koruyor.
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Alman Tornado’lar› JDAM’a Al›fl›yor

EC175 Gökyüzüyle Resmen Bulufltu
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Kara hedeflerine de 
taarruz kabiliyeti

kazand›r›lan av 
bombard›man görevli 
ilk 4 adet Eurofighter
Typhoon uça¤›, 16
Aral›k’ta, Alman 

Hava Kuvvetlerinin
Nörvenich’te konufllanan
Jagdbombergeschwader
31(JaboG 31) “Boelck”
av bombard›man 
filosuna teslim edildi.
Eurofighter’lar›n 
e¤itiminden sorumlu
Fighter Wing 73
“Steinoff”un gözetiminde
av bombard›man kabiliyetli
Eurofighter’lara 

intibak uçufllar›n› 
gerçeklefltirecek olan
JaboG 31, bu uçaklar› 
kullanacak ilk filo olma
özelli¤ini de tafl›yor.
Haziran 2010’a kadar, 
hâlihaz›rda Nörvenich’te
görev yapan Tornado’lar›n
yerini alacak 

av bombard›man görevli
Eurofighter’lar›n, entegre
edilecek GBU bombalar› ve
lazer iflaretleme podu gibi
donan›mlarla birlikte, 
2012 y›l›nda tamamen
operasyonel hale gelmesi
planlan›yor.
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Eurofighter Typhoon, Alman Tornado’lar›n›n
Taht›n› Sallamaya Bafllad›
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elex Galileo’nun anayurt güvenli¤i ve s›n›r

gözetleme konular›ndaki baflar›l› çözümü 

Falco taktik insans›z hava arac› (‹HA), 6 ay süren 

zorlu test sürecini Aral›k ay›nda baflar›yla tamamlad›.

6 ayl›k maceras›nda Falco, Avrupa’n›n kuzeyindeki

afl›r› so¤uk ve çöllerdeki afl›r› s›cak hava flartlar›n›n

hüküm sürdü¤ü bölgelerde baflar›l› deneme uçufllar›

gerçeklefltirdi. Bu testler s›ras›nda tam yüklüyken

manc›n›k yard›m›yla havalanan, çok defa 12 saate

kadar aral›ks›z havada kalan ve 18.000 feet irtifaya

ç›kan Falco, aerodinamik aç›dan da oldukça baflar›l› 

bir görüntü çizdi. Bir hava arac› için büyük tehlike

yaratan yandan esen rüzgâr flartlar›nda otonom 

inifl ve kalk›fllar›n da baflar›yla gerçeklefltirildi¤i

testlerde, Falco’nun otomatik inifl ve kalk›fl sistemi

tam not ald›. Selex Galileo, elektro-optik ve k›z›l 

ötesi alg›lama sistemlerin yan› s›ra PicoSAR aktif 

elektronik s›ral› tarama radar› gibi çeflitli faydal› 

yüklerle gerçeklefltirilen bütün uçufllarda görüntü

almay› baflaran Falco’nun, faydal› yük tafl›ma, 

azami uçufl süresi ve azami kalk›fl a¤›rl›¤› gibi

kabiliyetlerinin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar›n›

sürdürüyor.

Selex Galileo’nun
Falco’su Göreve Haz›r
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FNSS Çözüm Ortaklar›n›
Ankara’da Topluyor
Kuruluflundan bu yana savunma sanayimizdeki pek çok

ilkin ve baflar›n›n alt›na imzas›n› atan FNSS Savunma
Sistemleri A.fi. (FNSS), 7 Ocak 2010 tarihinde
düzenleyece¤i “Çözüm Ortaklar› Konferans›”nda çözüm
ortaklar›n› bir araya getirecek. Önümüzdeki 10 y›la yönelik
vizyon tan›m›nda yer verdi¤i: “‹ç piyasada en büyük kara
sistemleri flirketi olmaya devam etmek; d›fl piyasada ise
yabanc› müflterinin tercih etti¤i yerel flirket olmak”
iddias›yla yola ç›kan FNSS, bunun için gerekli ad›mlar›
atmadan önce savunma
sanayimiz ile görüfl
al›flveriflinde bulunacak.
Firman›n Ankara Gölbafl›
tesislerinde düzenlenecek
etkinlikte ayr›ca, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› kendi 
yan sanayi vizyonunu 
anlatacak; OST‹M bu 
konuda ana yüklenicilerden
beklentilerini s›ralayacak;
KOSGEB var olan 
teflviklerle, yan sanayicinin
neler kazanabilece¤ini vurgulayacak. FNSS ise gelecek
planlar›n› anlat›p savunma sanayimize hangi destekleri
verebilece¤i konusu üzerinde duracak. En son gelifltirilen
lastik tekerlekli seyyar yüzücü hücum köprüsü prototipinin
son durumunun gösterilece¤i etkinlik çerçevesinde, 
PARS 6x6 keflif arac›n›n ve paletli z›rhl› araçlar›n 
gösterimleri de yap›lacak. Elde edilecek sonuçlar 
paralelinde FNSS, etkinli¤i takip eden birkaç ay içinde
düzenleyece¤i “Arama Konferans›” ile de somut sonuçlar
alabilmeye yönelik ad›mlar› h›zla atmay› hedefliyor.



Dünyan›n at-unut özelli¤ine sahip omuzdan at›l›r ilk
tanksavar füzesi olan Javelin, geçti¤imiz ay ‹ngiliz

Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan verilen sipariflle yeniden 
gündeme geldi. Raytheon ve Lockheed Martin firmalar›n›n
oluflturdu¤u Javelin Konsorsiyumu ile ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤› aras›nda 17 Aral›k’ta imzalanan 176 milyon dolarl›k
anlaflma kapsam›nda 1300 adedin üzerinde Javelin güdümlü
tanksavar füzesi üretilecek. Füzelerin yan› s›ra mühendislik
deste¤i hizmeti de sa¤layacak olan konsorsiyum, 2010 
y›l›nda bafllayaca¤› Javelin teslimatlar›n› 2012 y›l›na kadar 
tamamlayacak. Pasif k›z›l ötesi görüntülemeye (IIR) dayal›
güdüm sistemi sayesinde hedefinin k›z›l ötesi (IR) izine 
kilitlenen Javelin, 60 m ila 2500 m aras›nda menzilde 
bulunan hedeflere karfl› etkili olabiliyor. Kullan›ld›ktan sonra
at›lan bir f›rlatma tüpünün içinde tafl›nan ve tek personel
taraf›ndan kullan›labilen Javelin, ABD ve ‹ngiltere baflta
olmak üzere Avustralya, Çek Cumhuriyeti, ‹rlanda, Litvanya,
Norveç, Tayvan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda gibi 
ülkeler taraf›ndan envantere al›nd›.

SAVUNMA
HABER
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‹ngiltere Javelin Al›yor

Dünyan›n birçok bölgesinde askeri varl›k gösteren
‹ngiltere, savunma sistem tedariklerinin yan› s›ra

ordusunun de¤iflik alanlardaki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için de çal›flmalara devam ediyor. ‹ngiltere Savunma
Bakanl›¤›n›n 21 Aral›k’ta yapt›¤› aç›klamaya göre,
‹ngiltere, 1968’den beri ilk defa kamuflaj de¤iflimine
gidiyor. 6 ay önce bafllat›lan program çerçevesinde,
Afganistan’da görev yapan birlikler taraf›ndan
kullan›lmak için tasarlanan yeni kamuflajlar, bu bölgenin
co¤rafi yap›s› göz önünde bulundurularak gelifltirildi.
Bölgeden al›nan görsel örnekler ›fl›¤›nda çeflitli desenler
ortaya ç›karan uzmanlar, kamuflajlar için do¤ru renk 
ve parlakl›k gelifltirilmesi için bilimsel unsurlardan
yararland›. Ormanl›k, a¤açl›k ve çöl gibi çeflitli arazi
koflullar›na en uygun oldu¤una karar verilen yeni desene
ve kumafla sahip kamuflajlar, laboratuvar ortam›n›n yan›
s›ra arazide de çeflitli testlerden geçirildi. Afganistan’da
konufllanan 4’üncü Mekanize Tugay›’na Mart 2010’da
kat›lacak personel taraf›ndan ilk defa kullan›lacak yeni
kamuflajlar, 2011 y›l›ndan itibaren bölgedeki di¤er askeri
unsurlara da da¤›t›lacak.

‹ngiltere Afganistan’daki
Kamuflajlar›n› Yeniliyor

Özellikle arazideki

üstün hareket

kabiliyetleri sebebiyle

paletli araçlardan

vazgeçilmese de günümüz

kara muharebelerinin

ihtiyaçlar›na en uygun

çözümlerden olan 

tekerlekli z›rhl› araçlar,

So¤uk Savafl sonras›

süreçte kullan›m›

yayg›nlaflan silah 

sistemleri aras›nda en ön

s›ralarda yer al›yor. Bu

paralelde, VBR (Vahiculo

Blindado Ruhedas) 

program› kapsam›nda

envanterini yeni sistem

al›mlar›yla güçlendirmek

isteyen ‹spanya’n›n z›rhl›

araç ihtiyac›n› karfl›lamaya

yönelik Frans›z Nexter ve

‹spanyol GTD firmalar›,

IBERSYSTEMS DE 

DEFENSA isimli bir ortak

giriflim kurmaya

haz›rlan›yor. Kurulufl

çal›flmalar› k›sa süre

içerisinde tamamlanacak

olan IBERSYSTEMS DE

DEFENSA, en geç 2011 y›l›

bafllar›nda ‹spanya ile

imzalanmas› beklenen

anlaflman›n ilk safhas›

kapsam›nda, VBCI 

tekerlekli z›rhl› arac›

üzerinden gelifltirilecek

8x8 VBR arac›ndan 300

adet üretecek. Envantere

kat›lacak 8x8 VBR’ler,

hâlihaz›rda ‹spanyol

Ordusunda görev yapan

BMR araçlar›n›n yerini

alacak. 8 adedi komuta,

119 adedi z›rhl› muharebe

ve kalan 173 adedi de

z›rhl› personel tafl›y›c›

olarak 3 farkl› versiyonda

gelifltirilecek VBR’lerin

‹spanya’ya maliyetinin

yaklafl›k 1 milyar avro

olmas› bekleniyor.

‹spanyol Ordusunda
VBR Heyecan›
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Günümüz muharebe sahas›n›n gerekleri do¤rultusunda 
ordusunun envanterini yenilemeye devam eden ABD, Oshkosh

firmas› ile 400 adet MRAP (may›na dayan›kl› ve pusuya karfl›
bekas› artt›r›lm›fl) s›n›f› her türlü arazide hareket edebilme
kabiliyetine sahip M-ATV tedarikini kapsayan yeni bir anlaflman›n
daha alt›na imza att›. Firma taraf›ndan 10 Aral›k tarihinde 
duyurulan yaklafl›k 175 milyon dolarl›k anlaflma, ayn› paralelde
daha önce imzalanan 4 anlaflman›n devam› niteli¤ini tafl›yor.
Böylece program kapsam›nda siparifl edilen toplam araç say›s›
6600’ün üzerine, anlaflmalar›n toplam de¤eri ise yaklafl›k 
3,3 milyar dolara yükselmifl oldu. Nisan 2010’da gerçekleflmesi 
beklenen ve araçlar›n tamam›n› içeren teslimat tarihi de 2010
y›l›n›n May›s ay›na kadar uzat›ld›. ABD Ordusu taraf›ndan
Afganistan ve Irak gibi bölgelerde s›kl›kla kullan›lan araçlar,
Oshkosh’un TAK-4 ba¤›ms›z süspansiyon sistemi ve Oshkosh
Defence ile Plasan North America ortakl›¤›yla gelifltirilen 
z›rhlarla donat›l›yor.

So¤uk Savafl 
döneminde resmi

olarak ifl yapmad›¤›
Bat›’yla Varflova
Pakt›’n›n da¤›lmas›yla
birlikte yak›nlaflan Rusya, Bat› ülkeleriyle ifl birliklerini devam
ettirmek için çeflitli ortakl›klara imza atmaya devam ediyor. Bu 
paralelde Rus Irkut firmas› da 2014 y›l›nda ilk uçuflu gerçeklefltirilecek
MC-21 yolcu uça¤›nda kullanaca¤› motor için Pratt & Whitney ile
anlaflt›. 150-200 yolcu kapasiteli MC-21’e güç vermesi için seçilen
Pratt & Whitney’in yeni nesil teknolojilerle donat›lan PW1000G
motoru, PW6000 motoru üzerinden gelifltirdi.  Geliflmifl diflli sistemi
sayesinde motor fan›n›n, alçak bas›nç kompresörü ve türbinden daha
düflük h›zlarda çal›flmas›n›n olanakl› hale getirildi¤i PW1000G 
turbofan motoru, benzeri s›n›ftaki motorlara oranla daha az yak›t 
tüketirken çevreye de daha az zarar veriyor. Verimin artt›r›ld›¤›, gürültü
seviyesinin ise oldukça düflürüldü¤ü PW1000G, kullan›c›s›na, bak›m
faaliyetlerini de kapsayan iflletim maliyetleri aç›s›ndan da önemli
avantajlar sa¤l›yor. PW1000G’nin testleri, 2016 y›l›nda hizmete 
girmesi beklenen MC-21 üzerinde, 2010 y›l› boyunca devam edecek.

ABD M-ATV Filosunu Geniflletiyor

Rus
Uça¤›na
Amerikan
Motoru
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Günümüz muharebe sahas›n›n gereksinimleri

do¤rultusunda ordusunun envanterini yenilemeye

devam eden Almanya, Rheinmetall ile IdZ-ES 

gelece¤in piyade sisteminin ön üretimine yönelik bir

anlaflma imzalad›. Rheinmetall’in 2006 y›l›nda

kazand›¤› ihale kapsam›nda tasar›m çal›flmalar›na

bafllad›¤› IdZ-ES, Almanya’n›n acil operasyonel 

gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla 2005 

y›l›nda üretilen IdZ sistemi üzerinden gelifltirilse de

bafll› bafl›na yeni bir sistem olma özelli¤i tafl›yor. 

2008 y›l›nda ilk gösterimleri yap›lan yeni sistemde,

özellikle ilk versiyonda karfl›lafl›lan komuta-kontrol

kabiliyetleri ve muharebe etkinli¤i ise ilgili 

eksikliklerin giderilmesi üzerinde duruldu¤u 

göze çarp›yor. Yaklafl›k 10 kiflilik bir mangaya

araçlar›yla birlikte a¤ merkezli harekât kabiliyeti

kazand›racak olan IdZ-ES’nin alt sistemlerinin

tasar›m› sürecinde, bu sistemleri tafl›yacak piyadenin

yükünü azaltabilmek ad›na, daha küçük ve daha hafif

sistemler gelifltirmeye de büyük önem verildi. 

IdZ-ES’nin en önemli bileflenlerinden olan ve GPS,

ataletsel seyrüsefer sistemi ve manyetik bir pusula

ile teçhiz edilen kask›na entegre edilen görüntüleme

sistemi, piyadenin, dost birliklerin yeri, o anki 

görevi ve sistemin durumu gibi, ihtiyaç duyabilece¤i

bütün taktik bilgileri kolayca alabilmesini sa¤l›yor.

IdZ-ES’nin bir di¤er önemli unsuru olan modüler

yap›daki üniforma, görsel ve ›s› izi düflürerek tespit

edilebilirli¤i azaltt›¤› gibi, piyadeyi, hava flartlar›n›n

yan› s›ra bakteriyolojik ve kimyasal etkenlere karfl›

da koruyor. Telsiz, elektronik donan›m için gerekli

enerjiyi sa¤layacak piller, görev bilgisayar› ve 

manga komutan› için C4I bilgisayar› gibi çok say›da

elektronik alt bilefleni de bulunan IdZ-ES’nin seri

üretimine 2012 y›l›nda bafllanmas› ön görülüyor.

Rheinmetall IdZ-ES’nin
Ön Üretimine Bafll›yor

‹TÜ SAVTEK Bu Kez de
TÜB‹TAK UEKAE’yi A¤›rlad›
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Hava üstünlü¤ü 
doktrini çerçevesinde

hava unsurlar›na büyük
önem veren ABD’nin
Raytheon firmas›, havadan
havaya k›sa menzilli ve k›z›l
ötesi güdümlü AIM-9X
Sidewinder füzelerinin Block I
ve Block II versiyonlar›n›n
kabiliyetlerini gelifltirmeye
devam ediyor. Gelifltirilen
yaz›l›m› sayesinde sat›htaki
hedeflere taarruz kabiliyeti
de kazand›r›lmaya çal›fl›lan
Block I versiyonu AIM-9X,
2007 ve 2008 y›llar›n›n
ard›ndan, geçti¤imiz Ekim
ay›nda, 3’üncü kez denendi.
Meksika Körfezi’nde 
gerçeklefltirilen denemede,
Amerikan Hava 
Kuvvetlerine ba¤l› bir 
F-16C savafl uça¤›ndan
atefllenen AIM-9X Block I,
hareket halindeki bir hedef
botu vurmay› baflard›. 
AIM-9X Block I, F-15C’den
atefllendi¤i 2007 y›l›ndaki
denemede h›zla ilerleyen 
bir z›rhl› personel tafl›y›c›y›, 
F-16’dan atefllendi¤i 2008
y›l›ndaki denemede ise

hareket halindeki bir hedef
botu vurmay› baflarm›flt›.
AIM-9X’in Block II versiyonu
ise Kas›m ay›nda, Amerikan
Hava Kuvvetlerinin Eglin
Hava Kuvvetleri Üssü’nde
ikinci kez denendi. Bir 
F-15C’den atefllenen Block II,
BQM-74 hedef uça¤›n›
baflar›yla imha etti. 
AIM-9X Block II’nin ilk testi,
2008’in Kas›m ay›nda
gerçeklefltirilmiflti. 
AIM-9X’in Block II versiyonu,
f›rlatma sonras› hedefe 
kilitlenme kabiliyeti, yeniden
tasarlanan tapas› ve 
gelifltirilen veri yoluyla 
Block I’den ayr›l›yor.

Üniversite-savunma sanayisi ifl birli¤ini geliflimine katk›da
bulunmak amac›yla kurulan ilk ve tek ö¤renci kulübü

olan ‹TÜ Savunma Teknolojileri Kulübü (SAVTEK), yine
ülkemizin kriptoloji
konusunda faaliyet
gösteren ilk ve 
tek kuruluflu olan
TÜB‹TAK UEKAE’yi
a¤›rlad›. 24 Aral›k’ta
‹TÜ’de düzenlenen
seminere, Kriptoloji
Bölümü Sorumlusu 
A. Murat Apohan ile
Müflteri ‹liflkileri ve ‹fl Gelifltirme Bölümü’nden Ça¤r› Koç
konuflmac› olarak kat›ld›. TÜB‹TAK UEKAE’nin ö¤rencilere
tan›t›ld›¤› ve kriptolojinin genel hatlar›yla anlat›ld›¤› 
seminerde, kriptoloji çal›flmalar›n›n milli imkânlarla
sürdürülmesinin önemine de de¤inildi. Baflta bilgisayar
mühendisli¤i, matematik mühendisli¤i ve elektronik
mühendisli¤i olmak üzere çeflitli bölümlerde ö¤renim gören
çok say›da ö¤rencinin büyük ilgi gösterdi¤i etkinlikte,
TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan gelifltirilen Pardus milli iflletim
sisteminin önemi de vurguland› ve etkinli¤e kat›lan 
ö¤rencilere Pardus CD’si da¤›t›ld›.

AIM-9X
Uçanlardan
Sonra
Kaçanlar› da
Gözüne
Kestirdi
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TUSAfi’›n kuruluflundan
itibaren gerçeklefltir-
mifl oldu¤u faaliyetlere

iliflkin haz›rlanan 25’inci y›l
filminin gösterimi ile baflla-
yan bas›n toplant›s›, TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll›’n›n, TUSAfi’›n 25
y›lda geldi¤i nokta ile gelecek
planlar›n› anlatt›¤› sunum ile
devam etti. TUSAfi’›n kurulu-
flundan bu yana geçen 25 y›l›
konu alan çeflitli röportajla-
r›n yer ald›¤› belgesel filmin
tan›t›m›n›n ard›ndan da TU-
SAfi’›n 25’inci y›l› an›s›na ha-
yata geçirdi¤i, “Türkiye’de
Havac›l›k Sanayii Tarihi” adl›
eserin tan›t›m› da kitab› kale-
me alan ODTÜ Havac›l›k Ta-
rihi Ö¤retim Görevlisi Bülent
Y›lmazer taraf›ndan yap›ld›.
TUSAfi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hv.Plt.Korg. (E) Atalay
Efeer, TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›, TUSAfi
Yap›sal ve Uydu Grup Baflka-
n› Bekir Ata Y›lmaz, TUSAfi
Entegre Uçak Grup Baflkan›
Özcan Ertem, TUSAfi Strate-

jik Planlama ve Endüstriyel
‹flbirli¤i Baflkan› Y›lmaz Gül-
do¤an ve Bülent Y›lmazer’in
kat›ld›¤› soru-cevap bölümü-
nün ard›ndan yap›lan tesis
turunda ise Ana ‹malat Bina-
s›, Montaj Binas›, Uçufl Hatt›,
C-130 Modernizasyon ve Mo-
difikasyon Hangar› ile Aviyo-
nik Laboratuvarlar› bas›n
mensuplar›na tan›t›ld›.

TUSAfi Soru 
Ya¤muruna Tutuldu
Etkinli¤in soru-cevap bölü-
münde öne ç›kan konu bafl-
l›klar› ise JSF, A400M, proje-
lerdeki gecikmeler ve ofsetler
oldu. Öncelikle JSF projesine
yönelik 5,5-6 milyar dolar›
bulmas› beklenen ifl pay›ndan
ne kadar›n›n garanti alt›na
al›nd›¤›na iliflkin soruyu Dört-
kafll› yan›tlad›.
Projenin çeflitli safhalar› 
oldu¤unu ve bu safhalara 
iliflkin öngörülerle ifl paylar›-
n›n da¤›t›ld›¤›n› söyleyen
Dörtkafll› flöyle devam etti:
“Bu günlerde, ana yüklenici
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Havac›l›k alan›nda dünyan›n öncü 

kurulufllar› aras›nda yer alma

kararl›l›¤›nda çal›flmalar›n› sürdüren 

ve 21’inci yüzy›lda ülkemize yeni ufuklar

açmay› hedefleyen, ülkemizin havac›l›k

ve uzay merkezi Türk Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi), kuruluflunun

25’inci y›ldönümü münasebetiyle, 

22 Aral›k 2009 tarihinde, Ankara

Ak›nc›’daki tesislerinde bir bas›n

toplant›s› düzenledi. TUSAfi’›n

kuruluflundan bugüne kadar

gerçeklefltirmifl oldu¤u faaliyetler ile

gelece¤e yönelik çal›flmalar› ve planlar›

hakk›nda bilgilendirilen bas›n 

mensuplar›, toplant›n›n ard›ndan 

düzenlenen tesis turunda, T‹HA baflta

olmak üzere çok say›da proje hakk›nda

yetkililerden yerinde bilgi alma 

f›rsat› yakalad›.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Lockheed Martin ve ana alt
yüklenicilerden Northrop
Grumman da dahil olmak
üzere tüm JSF tedarikçileri-
nin yapt›¤› sözleflmeler belli
bir safhaya kadar olan üreti-
mi garanti alt›na al›yor. An-
cak üretimle ilgili yat›r›mlar
sadece belli firmalar taraf›n-
dan yap›ld›¤› için, gerek hü-

kümetler aras›nda gerek sa-
nayiler aras›nda yap›lan mu-
tabakatlarda o üretime o fir-
madan baflka kimsenin gir-
meyece¤i taahhüt alt›na al›n-
m›fl oluyor. fiu an itibariyle
200 milyon dolarl›k bir söz-
leflme önümüzdeki 2-3 y›l›n
ifli gibi gözüküyor olmakla
birlikte, 2023-2025’e kadar

sürecek olan üretimimizle
birlikte, artan hacimdeki iflle
birlikte, farkl› paketlere yö-
nelik yaklafl›k 4-4,5 milyar
dolarl›k, de¤iflik paketlere
yönelik ifl pay›n›, sadece Tür-
kiye’nin envanterine kataca¤›
F-35 miktar›yla ba¤lant›l›
olarak alaca¤›z. Tüm yat›-
r›mlar›m› bu projeksiyon
do¤rultusunda yap›yoruz.
Hatta baflta kat›l›mc› olma-
yan üçüncü ülke sat›fllar›yla
birlikte planlad›¤›m›z›n çok
üzerinde sat›fl yapaca¤›m›z›
düflünerek çal›flmalar›m›za
devam ediyoruz.
Dolay›s›yla, 200 milyon do-
larl›k att›¤›m›z imza var, 4-
4,5 milyar dolarl›k bir ifl pay›
da bize göre garanti, proje
iptal edilmez ise. E¤er proje
iptal olursa bu yap›lan yat›-
r›mlar da bofla gitmez. Çün-
kü yapm›fl oldu¤umuz yat›-
r›m, a¤›rl›kl› ölçüde ileri
kompozit teknolojilere yap-
m›fl oldu¤umuz yat›r›md›r ve
havac›l›k sektörü de o yöne
gitmektedir.
Bu iflin stratejik tedarik tara-
f›. Bir de rekabet ederek al›-
nabilecek ifllerin bulundu¤u
rekabetçi kaynak taraf› var.
Burada da boflta olan ya da

rekabete aç›k olan ifl paket-
lerinin ihalelerine giriyoruz.
Bu yapm›fl oldu¤umuz yat›-
r›m, buradan alm›fl oldu¤u-
muz e¤itim, personelimizde-
ki sertifikasyonla beraber, en
az 1-1,5 milyar dolarl›k ifl pa-
y› da buradan alabilece¤imi-
ze inan›yoruz.”
C-130 modernizasyonu ile
T‹HA gibi projelerdeki gecik-
meler üzerine gelen sorulara
ise Dörtkafll› flunlar› söyledi:

Sorunlar Çözüldü
“Türk Hava Kuvvetlerinin en-
vanterindeki C-130’lar›n mo-
dernizasyonu gibi kapsaml›
bir projeyi oldukça iddial› sa-
y›lacak bir takvimde teslim
etmek üzere bir sözleflme
imzalad›k. Bu arada iflin de-
rinli¤inden de öte bir de ül-
kemizde ilk defa yap›lmas›
düflünülen ve bizimde tecrü-
beli olmad›¤›m›z hava araç-
lar› sertifikasyon uygulama-
lar› ve yaz›l›m gelifltirme, bu-
na yönelik de müflteri ve kul-
lan›c› ile birlikte çal›flma, her
konuda isterlerin ortak belir-
lenmesi ve bunlar›n da tasa-
r›ma yans›t›lmas› gibi bir sü-
reçten geçmeye bafllad›¤›-
m›zda, bu döngünün bir fle-
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Nisan ay› sonuna kadar 
ilk uçuflunu gerçeklefltirmesi

planlanan T‹HA, y›l›n sonuna do¤ru da
üzerinde ASELFLIR entegre edilmifl 

ve göreve haz›r olarak 
Türk Silahl› Kuvvetlerine 
teslim edilecek. T‹HA'n›n 

A ve B olmak üzere 
2 versiyonu olacak.
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kilde bizim tahmin etti¤imiz-
den daha uzun sürece¤ini
gördük. Yetiflmeyece¤ini
fark edince, müflteri ve kul-
lan›c›yla birlikte oturup yeni
ve daha gerçekçi bir takvim
oluflturduk. 30’uncu ayda ve-
rece¤imiz 1’inci prototip
uça¤› 54’üncü ya da 55’inci
ayda verecekmifliz gibi bir
plan yapt›k. Bunu gerçeklefl-
tirme konusunda projeyi
günlük aktivite baz›nda takip
ediyoruz.
TUSAfi’›n tasarlad›¤› insans›z
hava arac› (T‹HA) projesinde
ise yola ç›kt›ktan sonra tasa-
r›m aç›s›ndan isterlerde bir
belirsizlik oldu. Burada kay-
bedilen süre, bizim flirket
olarak kaybetti¤imiz bir süre
de¤ildir. Bu kullan›c› ve teda-
rik makam›yla yapm›fl oldu-
¤umuz istiflareler esnas›nda
kaybedilen bir süredir. 2004
y›l› sonunda sözleflme imza-
lanm›fl olmas›na ra¤men,
afla¤› yukar› 1,5 y›ll›k bir be-
lirsizlik yaflanm›flt›r. Bu be-
lirsizlikler ortadan kald›r›l-
d›ktan ve isterler dondurul-
duktan sonra tasar›m çal›fl-
malar›na bafllad›k. Bana gö-
re bu sektör için oldukça id-
dial› say›labilecek bir takvim-
le, ülkemizin bu ürüne olan
ihtiyac›n›n da fark›nda olan
tasar›mc›lar›m›z, yöneticile-
rimiz, üreticilerimiz çok yük-
sek bir motivasyonla, gece-
gündüz, hafta sonu fark› gö-
zetmeksizin çal›fl›yor. Niyeti-

miz, önümüzdeki senenin ilk
çeyre¤inde, 4’üncü ay›nda ilk
uçuflu gerçeklefltirmek.
Önümüzdeki y›l›n sonuna
do¤ru da üzerinde ASELFLIR
entegre edilmifl vaziyette, yer
sistemleri, kontrol istasyon-
lar›, istihbarat istasyonlar›,
görüntü k›ymetlendirme un-
surlar› dahil görev yapabile-
cek, mevcut bölgede kullan›-
lan kiral›k sistemlerin per-
formans›na eflit ya da daha
yüksek bir sistemi Türk Si-
lahl› Kuvvetlerimizin envan-
terine vermeyi planl›yoruz.”

Heronlar ‹çin 
Ceza Ödenecek
‹nsans›z hava araçlar› konu-
suyla birlikte gelen Heronla-
ra iliflkin sorulara verilen ce-
vaplar ise oldukça dikkat çe-
kiciydi. TUSAfi’›n ana yükle-

nicili¤inde ‹srailli IAI ve Elbit
firmalar› ortakl›¤›ndan al›na-
cak 3 sistem ve 10 insans›z
hava arac›n› kapsayan proje-
de, yaflanan s›k›nt›lar›n afl›l-
ma noktas›na gelindi¤i söy-
lendi. Ana yüklenici olarak
tedarik makam›yla belirli bir
uzlaflma noktas›na gelen
TUSAfi, uzlaflman›n flartla-
r›yla ilgili, ana alt yüklenici
durumunda olan sistemlerin
sahibi ‹srail taraf›yla da mü-
zakerelerde belirli bir nokta-
ya ulafl›ld›¤›n› ve çok yak›nda
var›lan mutabakat›n ilan edi-
lece¤i ve kabul çal›flmalar›-
n›n tekrar bafllat›laca¤›n›
aç›klad›. Sistemlerin tama-
m›n›n teslimat›n›n ise
2010’un ilk ve ikinci çeyre-
¤inde, en geç y›l ortas›na ka-
dar tamamlanaca¤› düflünü-
lüyor. Ancak bu noktada ya-

p›lan aç›klamalarda, ilgili
tüm görüflmelerde de muta-
bakat sa¤land›¤› belirtilse de
Heronlar›n, flartnamede be-
lirtilen performans kriterle-
rini tam olarak karfl›layama-
yaca¤› anlafl›l›yor. Bu yüzden
de hem gecikmeden hem de
performanstaki “çok ufak”
oldu¤u belirtilen farkl›l›klar-
dan dolay› bir ceza ödenecek.
‹srail taraf›yla paylafl›lacak
cezan›n ne kadar olaca¤›
aç›klanmamakla birlikte,
prensip olarak, sözleflmede-
ki ifl paylar› oran›nda tarafla-
r›n gecikme cezas›n› paylafl-
malar› bekleniyor. Perfor-
mansla ilgili k›s›mda ise Türk
taraf›ndan kaynaklanan bir
sorun olmamas› dolay›s›yla,
cezan›n tamam›n› ‹srail tara-
f›n›n üstlenmesi gerekti¤i
belirtildi.

Ofseti Sivil 
Tedariklerde de
Kullanmal›y›z
Bas›n toplant›s› esnas›nda
gündeme gelen bir di¤er ko-
nu da sivil yolcu uça¤› teda-
riklerinde ofsetten ne derece
faydalanabildi¤imiz üzeri-
neydi. TUSAfi taraf›, askeri
projelerde yo¤un bir flekilde
kullan›l›rken, sivil havac›l›k
projelerinde biraz göz ard›
edilmifl gibi görünen ofset
konusuna daha fazla önem
verilmesini bekliyor. Konuya
iliflkin Dörtkafll›:
“fiirketimizin 25 y›l içerisinde
geldi¤i noktay› tüm samimi-
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T‹HA'n›n testlerde kullan›lan küçük ölçekli modeli

Envantere al›nan ayn› s›n›ftaki di¤er sistemlere 
eflit ya da daha yüksek bir performans sergilemesi 

beklenen T‹HA'n›n gövdesi
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yetimizle ve aç›k yüreklilikle
izah etmeye çal›flt›k. Ama bu
noktaya gelirken ofset proje-
lerinden de yararland›k. Öz-
gün tasar›mlar, egemen sis-
temler gelifltirme konusunda
bizden beklentilerin fark›n-
day›z, bu yolda da devam edi-
yoruz. Fakat bunlar kolay sü-
reçler de¤il. Bu noktada is-
tihdam› artt›rarak devam et-
tirmemiz gerekiyor. Askeri
projelerde ofsetlerin bu ma-
nadaki faydas›n› görüyoruz.
Geçmiflte sivil alanlardaki of-
setlerden de yararland›k. Of-
set taahhütleri bittikten son-
ra da Airbus ve Boeing gibi
firmalar bize geri dönüp 15-
20 y›ll›k tedarik sözleflmeleri
yapt›lar. Çünkü gerek tesli-
mat kalitesi ve süresi gerek-
se fiyat aç›s›ndan onlar›
memnun etmeyi baflard›k.
Durduk yerde olmad› bu.
Hatta son y›llarda, onlarla
yapm›fl oldu¤umuz ifl birli¤i-
nin niteli¤ini artt›rarak geldi-
¤imiz nokta itibariyle,
A350’nin baz› parçalar›nda
oldu¤u gibi, baz› ürünlerine
de ortak etmek istiyorlar.
Önümüzdeki dönemde Air-
bus’un tek koridorlu uçakla-
r›n› modernize etme projesi
var. Boeing’in de benzer bir
projesi var. Buradan, çok ni-
telikli, hatta ürün ortakl›¤›na
giden ifl paylar› alabiliriz. An-

cak bu paylafl›mlar yap›l›r-
ken, stratejik kaynak de¤er-
lendirmeleri yap›l›yor. Bu ifl-
lerin hangi ülkenin sanayisiy-
le yap›laca¤›n›, o ülkenin sa-
t›n alma gücü belirliyor. Bu-
rada bir flans›m›z var. Sivil
havac›l›k konusunda Türki-
ye’deki büyüme dünyadaki
büyüme ortalamalar›n›n çok
üzerinde. Baflta Türk Hava
Yollar› (THY) olmak üzere çok
iyi fleyler yap›l›yor bu ülkede.
Bu arkadafllar›m›z›n baflar›-
s›ndan çok mutlu oluyoruz,
çok da gurur duyuyoruz. Bu-
gün itibariyle yaklafl›k 250
adet olan sivil havac›l›k filo-
muzdaki uçak say›s›n›n 2023
y›l›nda 650-700’lere ç›kaca¤›
öngörülüyor. Yani önümüz-
deki 10-15 y›lda Türkiye’nin,
yaklafl›k 400 uçakl›k ve 30
milyar dolarl›k bir al›m› ola-
cak. Standart ofset kurallar›-
n› uygulamam›z halinde,
Türk sanayisi olarak, sadece
TUSAfi olarak da söylemiyo-
rum, son derece ciddi bir is-
tihdam, vergi ve ihracat kay-
na¤› yaratma gibi bir f›rsat
yakalam›fl durumday›z. Bu
durumu, THY yönetimiyle ve
ilgili bakanl›klarla da paylafl-
t›k. Sivil hava tafl›mac›l›¤›nda
bu kadar önemli bir büyüklü-
¤ü olan bir ülkenin, havac›l›k
sanayisinde bu büyümeye
mütenasip bir büyüme gös-

termesi, bu büyümeyle bir-
likte paralel hareket etmesi
laz›m. Dünyadaki tüm uygu-
lamalar böyle. Türkiye’nin de
bu uygulaman›n d›fl›nda kal-
mamas› laz›m. Bu konu çok
önemli.” dedi.

Yola 1 Projeyle 
Ç›k›lm›flt›
Türkiye’nin F-16 savafl uçak-
lar›n› envanterine katma ka-
rar›yla birlikte bu uçaklar›n
ülkemizde üretimi amac›yla
15 May›s 1984’te kurulan
TUSAfi, bugün Ak›nc›’daki,
5000 dönüm üzerine kurulu
ve yaklafl›k 210.000 m2 kapa-
l› alandan oluflan, yüksek
teknoloji ürünü makine ve
teçhizatla donat›lm›fl mo-
dern tesislerinde faaliyetle-
rini sürdürüyor. 1300’ü mü-
hendis olmak üzere yaklafl›k
3200 personelin görev yapt›-
¤› TUSAfi, mühendislik esas-
l› faaliyetlerin önemli bir bö-
lümü ise ODTÜ Teknopark’ta
ki tesislerinde yürütüyor.
Ortak üretimle bafllayan ma-
ceras›n› bugün küresel öl-
çekli tasar›m ve gelifltirme
programlar›nda yer alma
noktas›na tafl›yan TUSAfi,
havac›l›k sektöründe lider
konumundaki uluslararas›
kurulufllar ile yap›sal kom-
ponentlerin tasar›m ve üreti-
minde birlikte çal›fl›yor. Sabit

ve döner kanatl› askeri / 
ticari uçak ve uçak kompo-
nentleri üretimindeki kan›t-
lanm›fl deneyimi ile TUSAfi, 
Aermacchi, AgustaWestland,
Airbus, Boeing, EADS CASA,
Eurocopter, Lockheed Martin,
Northrop Grumman, MDHI,
Sikorsky gibi uluslararas›
flirketlerin tedarik zincirinde
ayr›cal›kl› bir ortak konumu-
na eriflti.
2010 y›l›nda personel say›s›-
n› 3600’e ç›karmay› öngören
TUSAfi’›n, kurulufl sebebi
olan F-16 projesiyle ç›kt›¤›
yolda, bugün 100 projede
imzas› var. Bu paralelde, fa-
aliyetlerini, öncelikle Türk
Silahl› Kuvvetlerinin çeflitli
hava ve uzay arac› ihtiyaçla-
r›n› özgün ve egemen sis-
temlerle karfl›layacak kabi-
liyet ve ürünler gelifltirme
ekseninde sürdüren TUSAfi,
geride b›rak›lan 25 y›lda; sa-
bit ve döner kanatl› hava
platformlar›, insans›z hava
araçlar› ve uydu alanlar›nda
tasar›m, üretim, moderni-
zasyon, modifikasyon ve sis-
tem entegrasyonu yapabile-
cek teknolojilere sahip olma
yönünde önemli mesafeler
kat etmeyi baflard›. Bu bafla-
r›n›n mevcut ve gelecekte
hayata geçirilmesi muhte-
mel projelerde de artarak
sürmesi dile¤iyle…
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TUSAfi taraf›ndan yürütülen 
çok say›daki modernizasyon

projesinden biri olan ARI kapsam›nda,
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n

envanterindeki T-38 uçaklar›n›n aviyonik
sistemleri modernize edilerek

kullan›m ömürleri uzat›lmaktad›r.



Uzun süredir kulla-
n›mda olan C-130
Hercules ve C-160

Transall’›n yerini alacak
yeni taktik nakliye uçakla-
r›na ihtiyaç duyan ABD, Al-
manya, Fransa ve ‹ngiltere,
1982 y›l›nda, Aérospatiale
(bugün EADS), British Ae-
rospace (bugün BAE
Systems), Lockheed (bu-
gün Lockheed Martin) ve
Messerschmitt-Bölkow-
Blohm (bugün EADS) fir-
malar›n› bir araya getire-
rek Gelece¤in Uluslararas›
Askeri Nakliye Uça¤› (Fu-
ture International Military
Airlifter / FIMA) oluflumunu
hayata geçirdi. Ancak
Lockheed Martin’in yeni bir
uçak tasarlamak yerine C-
130’u gelifltirmeyi tercih
etmesi nedeniyle projeden
ayr›lmas›, di¤er yandan da
‹talyan Alenia Aeronautica
ile ‹spanyol CASA firmala-
r›n›n projeye dahil olmas›y-
la farkl› bir yap›ya kavuflan
FIMA, daha sonradan Eu-
roflag (European Future
Large Aircraft Group /
Gelece¤in Avrupal› Bü-
yük Uça¤› Grubu)
ad›n› ald›. Nihaye-
tinde, Türk Hava-
c›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TUSAfi)’›n da ortaklar›
aras›nda yer ald›¤› Airbus
Military kuruldu ve tasar›m
çal›flmalar›na bu yeni isim
alt›nda devam edildi.
Program ortaklar›ndan
olan Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya,
‹talya ve Türkiye taraf›ndan
2001 y›l›nda imzalanan an-
laflmayla bu ülkeler, top-
lamda 212 adet A400M
uça¤› sat›n alacaklar›n› ta-
ahhüt ettiler. Ancak hemen
sonras›nda ‹talya program-
dan ayr›ld›, 1 uçak almay›
taahhüt eden Lüksemburg

ise ekibe dahil oldu. ‹lerle-
yen süreçte yap›lan de¤er-
lendirmeler sonucu uçak
say›s› 2003 y›l›nda 180’e
çekildi. Güney Afrika Cum-
huriyeti’nin 8, Malezya’n›n
4 adet A400M sat›n almak
istedi¤ini bildirmesi üzeri-

ne ise üretilecek uçak
say›s› 192’ye ç›kt›.

Yap›lan Yat›r›mlar
Gecikmelere Ra¤men
Meyvesini Verdi
‹spanya’n›n Seville flehrinde
bulunan CASA’n›n mevcut
fabrikalar›n›n geniflletilmesi,
yeni yat›r›mlar yap›lmas› ve
üretim hatlar› için yeni han-
gar infla edilmesiyle olufltu-
rulan tesislerde 2007 y›l›nda
montaj ifllemlerine bafllanan
ilk A400M, her biri yaklafl›k
11.000 beygir gücündeki
TP400-D6 turboprop moto-
runun 4’üncü ve sonuncusu-
na ancak 2009 y›l› Eylül ay›-
n›n sonunda kavufltu. Bafl-
lang›çta 2009 y›l›nda uça¤›n

seri üretimine geçilece¤i ön-
görülse de özellikle motor-
lardan kaynaklanan neden-
lerden ötürü 2-3 y›ll›k bir ge-
cikmeyle karfl› karfl›ya kalan
A400M Program›, bir dönem
iptalin efli¤ine gelse de prog-
rama üye ülkelerin savunma
bakanlar› taraf›ndan al›nan
ortak kararla yola devam
edildi. Ancak gecikmelerin ve
dolay›s›yla da artan masraf-
lar›n uça¤›n birim maliyetine
yans›mas› üzerine Güney Af-
rika Cumhuriyeti, geçti¤imiz
y›l içerisinde 8 adet uça¤›n
al›m›n› iptal etti¤ini duyurdu
ve Airbus Military’nin, uça¤›
zaman›nda teslim edeme-
mesi dolay›s›yla bu ülkeye

tazminat ödemesi günde-
me geldi.

Bu ve bunun gibi bir-
çok olumsuzlukla

karfl›lafl›lsa da
neyse ki tüm

bu sorunlar zaman içerisinde
programa üye ülkelerin gös-
terdi¤i çabayla büyük ölçüde
afl›ld› ve A400M Program›
büyük bir h›z kazand›. Bu sü-
reçte, felaket tellal› baz› ba-
s›n mensuplar›n›n abart›lar›,
kamuoyu üzerinde olumsuz
bir etki yaratm›fl olsa da
stratejik de¤eri büyük olan
bu projedeki ilk uçufl, herke-
sin rahat bir nefes almas›n›
sa¤lad›.

ÖZEL HABER
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A400M Avrupa’y›
Kanatland›rd›

Geride b›rakt›¤›m›z

2009, ATAK

Program› 

kapsam›nda

T129’un 

ilk uçuflunu

gerçeklefltirmesi

ve GÖKTÜRK 

Keflif / Gözetleme

Uydusu Projesi’nin 

imzalanmas› 

kadar A400M

nakliye uça¤›n›n 

ilk uçuflunu

gerçeklefltirmesi

aç›s›ndan da

Türkiye için son

derece verimli

geçen bir y›ld›.

Türk Havac›l›k

Sanayisi’nin,

bafllang›c›ndan

itibaren uça¤›n

tasar›m› da dahil

olmak üzere

önemli görevler

üstlendi¤i A400M

Program›’ndaki bu

ilk uçufl, havac›l›k

alan›nda söz sahibi

olan uluslar 

ile birlikte

ilerleyiflimizin 

bir sembolü 

olmas› aç›s›ndan

paha biçilmez bir

öneme sahip.
Sami ATALAN

s.atalan@savunmahaber.com



A400M’nin 
Performans› 
Beklenenin 
Üstündeydi
Programa ortak ülkeler ta-
raf›ndan merakla beklenen
ve nihayet 11 Aral›k 2009’da
gerçekleflen A400M’nin ilk
uçuflu, bir hava arac›n›n ilk
uçuflunu yapmas›n›n yan› s›-
ra Avrupa’n›n havac›l›k sana-
yisinin gelece¤inin simgesi
olmas› aç›s›ndan da çok
önemliydi.
Türkiye de dahil olmak üzere
Avrupa’n›n çeflitli ülkelerin-
den gelen ana parçalar›n bir-
lefltirilerek ilk A400M’nin ni-
hai montaj›n›n ve ilk yer test-
lerinin yap›ld›¤› ‹spanya’daki
tesislere 2009’un yaz aylar›n-
da yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›n-

da 02 ve 03 numaral› uçakla-
r›n montaj ifllemleri de tüm
h›z›yla sürüyordu. Ayn› tesis-
lere 2009’un Ekim ay›nda
yapt›¤›m›z ziyarette ise test-
lerden geçen motorlar, 01
numaral› uça¤a tak›lmak
üzereydi.
‹lk uçuflunu yapmak için Se-
ville Havaalan›’n›n pistinde
bekleyen 01, yerel saatler
10.15’i gösterdi¤inde, devasa
“Grizzly” tekerleklerinin 4
adet TP400-D6 motorunun
büyük gürültüsü eflli¤inde
1200 metrelik pisti aflmas›yla
yerden kesildi. Bu uçuflun
yolcular› ise uça¤›n pilot-
lar› olan Edward “Ed”
Strongman ve Igna-
cio “Nacho” Lom-
bo ile test ci-

hazlar›n›n kontrolünden so-
rumlu Eric Isorce, Gerard
Leskerpit, Jean-Philippe
Cottet ve Didier Ronceray idi.
127 tonluk kalk›fl a¤›rl›¤›yla
havalanan A400M, uçufl s›ra-
s›nda elektrik ve haberleflme
sistemleri test edildikten
sonra 555 km/sa h›za ulaflt›,
düflük h›zlarda tutunma ka-
biliyeti gözlemlendi ve ard›n-
dan da havada motor dur-
durma ve tekrar çal›flt›rma
testlerine tabi tutuldu. Son-
ras›nda bir F-18 savafl uça¤›
eflli¤inde ç›kt›¤› 5500 met-
re irtifada yap›lan kabin

testlerini baflar›yla ta-
mamlayan ve son olarak inifl

için gerekli testlerden geçen
A400M, 3 saat 47 dakikal›k
uçuflunun ard›ndan 14.02’de
inifl yapt›.

S›rada Testler 
ve Teslimatlar Var
Dünyan›n havac›l›k devlerinin
yan› s›ra birçok ülkenin üst
düzey askeri ve sivil yetkilile-
rini de bir araya getiren ilk
uçuflun ard›ndan pilotlar,
uça¤›n son derece rahat bir
kullan›m sunmas›n›n yan› s›-
ra ilk uçufl olmas›na ra¤men
beklentilerin üzerinde bir
performans sergiledi¤ini
söyledi. 2010 y›l› bafl›ndan iti-

baren test uçufllar›na
Toulouse ’da

devam ede-
c e k l e r i n i

aç›klayan pi-
lotlar, yaklafl›k

4370 saatlik uzun
bir test program›-

n›n kendilerini bek-
ledi¤ini belirtti.

‹lk uça¤›n testleri sü-
rerken 02 numaral›

uça¤›n 2010’un ilk çey-
re¤inde, 03 ve 04 numara-

l› uçaklar›n ise 2010’un so-
nunda ilk uçufllar›n› yapmas›
öngörülüyor. Seri üretim
hatt›ndan ç›kan ilk uça¤›n ise
2011 y›l›nda teslim edilmesi
düflünülen programda, aske-
ri sertifikasyonu tamamlana-
cak uça¤›n Avrupa Havac›l›k
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Güvenli¤i Ajans› EASA tara-
f›ndan sertifikasyonunun da
yine ayn› y›l›n sonunda ta-
mamlanmas› hedefleniyor.
Yap›lacak olan testler neti-
cesinde ilk askeri teslimat,
3 y›l gecikme ile 2012 y›l›n›n
sonunda gerçekleflecek.
Ancak bu uça¤›n hava yak›t
ikmali ve alçak uçufl kabili-
yeti olmayacak. A400M’lerin
tüm donan›mlar›yla birlikte
tam kapasitede kullan›lma-
s›n›n 2015 y›l›ndan önce
gerçekleflmesi beklenmez-
ken Türkiye’nin ilk uça¤›na
2013 y›l›nda kavuflaca¤› dü-
flünülüyor.

Birim Maliyetler
Can S›k›yor
‹lk uçufl gibi çok önemli bir ki-
lometre tafl› geride b›rak›lm›fl
olsa da yaklafl›k 20 milyar av-
ro ile Avrupa havac›l›k sanayi-
sinin flimdiye kadarki en pa-
hal› ortak projesi olan
A400M’de yaflanan maddi s›-
k›nt›lar halen devam ediyor.
Program için baflta öngörülen
bütçenin flimdiden 7-8 milyar
avro üzerine ç›k›ld›¤› biliniyor

ve Airbus Military taraf›ndan
karfl›lanmas› taahhüt edilen 3
milyar avronun d›fl›nda kalan
miktar›n program ortaklar›
aras›nda bölüfltürülmesi
planlan›yor. Bu durumda da
‹ngiltere ve Almanya her ne
kadar tüm güçleri ile karfl›
ç›ksalar da yenilikçi bir çö-
züm önerilmedikçe kontrat›n
yeniden gözden geçirilmesi
kaç›n›lmaz görünüyor.
‹lk uçuflun ard›ndan konuyla
ilgili konuflan Airbus Baflkan›
ve CEO’su Tom Enders, Air-
bus’un teknolojik bir meydan
okuma ile karfl› karfl›ya kald›-

¤›n›, ancak bu s›k›nt›y› aflt›kla-
r›n› ve 9 ay içerisinde yeniden
yap›lanma yoluyla yönetim
kadrosunu de¤ifltirdiklerini
söyledi. Teknolojik baflar›n›n
sanayi baflar›s›na dönüfltürül-
mesi gerekti¤ini ve mali aç›-
dan program›n kabul edilebi-
lir duruma gelmesi gerekti¤i-
ni belirten Enders, program›n
devam edebilmesi için ortak-
lar›n ve müflterilerin gayret-
lerine ihtiyaç oldu¤unun alt›n›
çizdi. 2010 y›l›n›n en tart›fl›la-
cak konular›ndan biri olmas›
beklenen bu duruma En-
ders’in ard›ndan aç›kl›k getir-
meye çal›flan Airbus’un üst
düzey yöneticilerinden Fabri-

ce Bregier ise pazardaki re-
kabet unsuru göz önünde bu-
lundurularak hesaplanan
uçak bafl›na birim fiyat art›fl›-
n›n müflteriler ve program
ortaklar› taraf›ndan kabul
edilmesinin flart oldu¤unu
belirtti.
Daha önceki birçok yaz›m›zda
da vurgulad›¤›m›z gibi havac›-
l›k, teknolojik, mali ve en
önemlisi insani kavramlar
aç›s›ndan büyük bir macera-
d›r. Dolay›s›yla, bu macerada
yer almak istiyorsak her yönü
ile de¤iflken ortamlara al›fl-
mam›z›n gereklili¤i de son
derece aç›kt›r.
A400M’ye baflar›lar dileriz…

ÖZEL HABER
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A400M TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Kanat Aç›kl›¤› 42,4 m

Uzunluk 45,1 m

Yükseklik 14,7 m

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤› 141 ton

Azami ‹nifl A¤›rl›¤› 122 ton

Azami Tafl›ma Kapasitesi 37 ton

Dahili Yak›t Tafl›ma Kapasitesi 50,5 ton

Azami Operasyon ‹rtifas› (Normal Operasyonlar) 11.278 m

Menzil (20 ton yük ile) 6390 km

Menzil (30 ton yük ile) 4535 km

Azami Menzil 8700 km

Seyir H›z› 840 - 890 km/sa

Motor 4 x EuroProp International TP400-D6 (Her biri 11.000 BG)





Entregre platform kon-
trol ve izleme sistemi
yaz›l›m›n›n çeflitli bi-

rimlerinin bulundu¤u çok
maksatl› operatör ifl istas-
yonlar› / ekranlar›, ana tahrik
kontrol panelleri, dümen sis-
temi, seyir radar› ekran› ve
di¤er al›c› sistemlerine sahip
olan M‹LGEM entegre köprü
üstü sisteminin tan›t›ld›¤› bu
önemli günde, Yeni Tip Kara-
kol Botu (YTKB)’nin makine
kontrol odas› konsollar› üze-
rinde entegre platform kon-
trol ve köprü üstü sistem çö-
zümleri de detayl› bir flekilde
kat›l›mc›lara aktar›ld›. Ayr›ca
yeni gelifltirilmekte olan ve
seyir amaçl› tüm fonksiyon-
lar›n say›sal olarak sergilen-
di¤i say›sal köprü üstü ve di-
namik mevkilendirme (DP)
sistemi gösterimi de MOAC
konsolu üzerinde gerçeklefl-
tirildi.

Etkinlikte söz alan ilk isim,
YALTES Genel Müdürü Ke-
mal Kumcu oldu. Firman›n
ve projelerin mevcut durumu
ile gelece¤i hakk›nda kat›-
l›mc›lar› k›saca bilgilendiren
Kumcu; YALTES’in 2’nci kat-
man bir savunma sanayisi
flirketi oldu¤unu söyledi ve
ard›ndan da savunma sana-
yimize daha yeni ürünler su-
nabilmek için ana entegratör
firma ve tersanelerle yap›la-
cak olan ortak çal›flmalar›n
önemine de¤indi. Düzenle-
nen endüstri gününün en
önemli amac›n›n gelifltirdik-
leri entegre platform kontrol
ve izleme sistemleri (EPK‹S)
ile köprü üstü sistemlerinin
tan›t›m› oldu¤unu söyleyen
Kumcu, etkinli¤in bir di¤er
amac›n›n da YALTES’in önü-
müzdeki dönemlerde neler
baflarabilece¤ini göstermek
oldu¤unu belirtti.

Kemal Kumcu’nun ard›ndan
söz alan YALTES ‹fl Gelifltir-
me ve Teklifler Müdürü Reha
Baflatl›, genel olarak flirketin
kabiliyetleri ve hâlihaz›rda
üzerinde çal›flt›klar› proje-
lerden bahsettikten sonra,
devam eden ve teklif aflama-
s›ndaki projelerle ilgili olarak
kat›l›mc›lara bilgi verdi. Reha
Baflatl›’dan sonra kürsüyü
devralan Proje Müdürü Bü-

lent Hamzao¤lu ise EPK‹S ve
köprü üstü sistemleri hak-
k›nda detayl› bir sunum yap-
t›. Karar destek sisteminin
ifllevi ve önemi hakk›nda
önemli bilgiler veren Proje
Yöneticisi Betülhan Kahra-
man’›n gerçeklefltirdi¤i Ka-
rar Destek Sistemi Konsepti
sunumu ise endüstri günü
çerçevesinde tan›t›m› yap›lan
son YALTES çal›flmas› oldu.

ÖZEL HABER
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YALTES 
Yeni Çözümlerini

Savunma Sanayimizle
Paylaflt›

Deniz platformlar›na yönelik milli komuta kontrol ve platform yönetim çözümleri

sunan YALTES, 9 Aral›k’ta, entegre köprü üstü ve dinamik mevkilendirme sistemi

çözümleri ile karar destek sistemi konsept çal›flmas› tan›t›mlar›n› gerçeklefltirdi¤i

“Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprü Üstü Sistemleri” konulu bir

endüstri günü düzenledi. YALTES’in ‹stanbul Kurtköy’deki tesislerinde gerçekleflen

endüstri gününe Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n çeflitli birimlerinden, Savunma

Sanayii Müsteflarl›¤›ndan, Tuzla bölgesindeki tersanelerden ve sektörün önde gelen

firmalar›ndan temsilciler kat›ld›. Sait Can fiARDA⁄ / scsardag@savunmahaber.com

YALTES 
Genel Müdürü 
Kemal Kumcu
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YALTES’in 
Hedefleri Büyük
Deniz Savafl Yönetim Sistemi
(SYS)’ler, gemi entegre plat-
form kontrol ve izleme sis-
temleri ve köprü üstü sis-
temleri gibi konularda özgün
çözümler üreten YALTES,
Türkiye’nin önde gelen sa-
vunma sanayisi flirketlerin-
den biri olma yolunda emin
ad›mlarla ilerliyor. Savunma
sanayimize milli katk›lar sa¤-
layan firman›n tamamlad›¤›
ve hâlihaz›rda devam eden
projelerden baz›lar› flöyle:
� GENES‹S G-S›n›f›

F›rkateyn SYS 
Modernizasyonu

� Uzun Ufuk Füzyon 
Merkezi ve Sistem 
Entegrasyonu

� M‹LGEM SYS Donan›m 
ve Yaz›l›m›

� M‹LGEM EPK‹S Donan›m
ve Yaz›l›m›

� YTKB Makine Kontrol 
ve Gözetleme Sistemi

YALTES, hâlihaz›rda dahil ol-
du¤u bu projelerin yan› s›ra
teklif aflamas›ndaki birçok
projeye de kat›larak yetenek-
lerini sergilemek istiyor.
YALTES, Türk Deniz Kuvvet-
lerinin envanterinde bulunan
muharip platformlara 3 bo-
yutlu radar entegrasyonu ve
M‹LGEM’in 2’nci gemisi için
SYS ve EPK‹S projeleri baflta
olmak üzere Amfibi Gemi,
Denizalt› Kurtarma Gemisi
(MOSHIP), Kurtarma Yedek-
leme Gemisi (RATSHIP) ve
Maden Tetkik ve Arama Ge-
nel Müdürlü¤ünün Sismik
Araflt›rma Gemisi gibi birçok
projede yer alabilmek için
çal›flmalara devam ediyor.

Çözüm 
Entegrasyonda
Endüstri gününde tan›t›lan
ilk sistem olan EPK‹S, savafl
gemilerinde, personele sü-
ratli ve güvenilir operasyon
kabiliyeti kazand›rmak, plat-
form yönetimini basitlefltir-
mek, personel say›s›n› azalt-
mak ve reaksiyon süresini
düflürmek amac›yla gelifltiril-
di. Savunma sanayimizde fa-

aliyet gösteren firmalar›m›z-
la ifl birli¤i içerisinde gelifltiri-
len sistem, MCR, network ka-
binet, yerel ifllemci birimler
ve hasar kontrol konsollar›
ile haz›r ticari ürün donan›m›
ve yaz›l›mlarla donat›ld›. Sü-
pervizyon seviyesinde kontrol
ve izleme kabiliyeti sayesinde
tüm geminin tek bir merkez-
den  izlenmesine imkân ve-
ren EPK‹S, elektrikli güç yö-
netim sistemiyle de nokta
transferi, güç saklama, yük
da¤›t›m gibi avantajlar sunu-
yor. E¤itimin daha üst seviye-
de icra edilebilmesi için se-
naryo haz›rlama, görevlerin
icras›n›n kontrolü, e¤itim de-
¤erlendirmesi ile personel
performans› ve e¤itim rapor-
lar› haz›rlanmas› gibi ifllem-
lerin gemi üzerinde gerçek-
lefltirilebilmesini de olanakl›
hale getiren sistem, statik ve
dinamik kontrol listeleri,
sensör verileri ve genel yer-
leflim plan› gibi bilgiler sa¤la-
yan yang›n ve yara savunma
kontrol sistemini de içeriyor.
Otomatik sintine tahliyesi,
otomatik yak›t transfer, kap› /
kaporta kontrolü gibi konu-
lardan sorumlu yard›mc› sis-
tem otomasyonu, sabit / ha-
reketli kameralardan oluflan
ve ifl istasyonlar›na eriflimi
sa¤layan kapal› devre televiz-
yon sistemi (CCTV), hasarl›
stabilite hesab›, hasars›z sta-
bilite hesab› ile ana tahrik
kontrol ve cihaz durumu izle-
me sistemi EPK‹S’i oluflturan
di¤er alt sistemler olarak gö-
ze çarp›yor.
Etkinlik kapsam›nda tan›t›m›
yap›lan 2’nci sistem olan ve

birçok ifllevi yerine getirebi-
len çok fonksiyonlu ifl istas-
yonlar› ile donat›lan say›sal
köprü üstü sistemi, kullan›m
kolayl›¤› ve personel tasarru-
fu sa¤l›yor. Sensörleri yedek-
li a¤ üzerinden seyir sunucu-
lar›na ba¤layan sistem, sen-
sörlerden elde edilen verileri
ayn› anda görüntüleyebiliyor.
Say›sal köprü üstü sistemi,
sahip oldu¤u dinamik ko-
numland›rma sisteminin yan›
s›ra otopilotu, ARPA radar›,
CCTV sistemi ve elektronik
harita ve görüntüleme siste-
miyle de dikkat çekiyor.

Karar Destek Sistemi
Alternatif Çözümler
Sunacak
Endüstri günü çerçevesinde
YALTES taraf›ndan tan›t›lan
son çal›flma, karar destek
sistemi konsepti oldu. Bu sa-
yede savafl yönetim sistemi
ile platform kontrol ve izleme
sistemi aras›ndaki bilgi ak›fl›
sa¤lanacak, böylece beklen-
medik durumlarda birbirine
ba¤l› sistemlerden gelen bil-
giler birlikte de¤erlendirile-
rek alternatif savafl senaryo-

lar› üretilebilecek. Bu kon-
sept kapsam›nda üretilecek
çözüm sayesinde, geminin
hasar almas› durumunda,
geminin durumu ve muhare-
be sistemlerinin elverifllili¤i
de göz önüne al›narak uygu-
lanabilecek muhtemel hare-
ket tarzlar› konusunda ko-
muta makamlar›na alternatif
çözümler sunulabilecek. Bu
çal›flma ba¤lam›nda ayr›ca,
geminin yerine getirece¤i gö-
revlere ba¤l› olarak karfl›la-
flabilece¤i denize adam düfl-
mesi, yang›n ve torpido karfl›
tedbirleri gibi acil durumlar
için de çeflitli harekât yön-
temleri sa¤lanabilecek.
YALTES’in ard›ndan, firman›n
çeflitli projelerde ifl birli¤i
yapt›¤› Hollandal› IMTECH
firmas› da kabiliyetleri ve
LPD tasar›mlar›n› sergiledik-
leri sunumlar›yla endüstri
gününe renk katt›. Düzenle-
nen endüstri günü ile kat›l›m-
c›lar› kabiliyetlerinin eriflti¤i
seviye hakk›nda bilgilendiren
YALTES, görev alaca¤› yeni
projelerle bu kabiliyetlerini
daha üst seviyelere tafl›yaca-
¤›n›n da sinyallerini verdi. 25
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‹fl Gelifltirme 
ve Teklifler Müdürü 
Reha Baflatl›

Proje Yöneticisi 
Betülhan Kahraman

Proje Müdürü 
Bülent Hamzao¤lu
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Silah tafl›yan ‹HA’lar›n
s›kl›kla görev ald›¤›
Afganistan gibi ülke-

lerde sürmekte olan ope-
rasyonlarda çok say›da ör-
ne¤i görüldü¤ü üzere, mo-
dern muharebe sahas›na
yönelik gelifltirilen yeni as-
keri doktrinler çerçevesinde
düflman oldu¤u tespit edi-
len bir hedefin mümkün
olan en k›sa süre içerisinde
imhas›na odaklanmaya bafl-
layan ordular, teknolojinin
nimetlerinden en üst düzey-
de faydalanma peflinde. Ar-
t›k niteli¤in niceli¤e karfl›
bask›nl›¤›n› iyice artt›rd›¤›
günümüz muharebe saha-
s›nda ve dolay›s›yla ulusla-
raras› iliflkilerde üstünlük-
lerinin devam› için ülkeler,
çeflitli aktif ve pasif savun-

ma sistemleri gelifltirmeye
yönelik teknolojilere düzen-
li olarak yat›r›m yap›yor. Ge-
liflmifl devletlerin uzun va-
deli stratejilerine bakt›¤›-
m›zda, en üst seviyede tek-
noloji gelifltirme çal›flmalar›
yapan bilimsel mükemmeli-
yet merkezlerine yat›r›mla-
r›n ve bu merkezlere yöne-
lik, gerekti¤inde do¤rudan

maddi girdi sa¤lamaya ka-
dar varan desteklerin
önemli yer tuttu¤unu görü-
yoruz.
Her iki dünya savafl› ve ard›n-
dan gelen So¤uk Savafl süre-
cinde geliflmifl devletler be-
lirli bir strateji do¤rultusunda
teknoloji gelifltirmeye yat›r›m
yaparken, bu yat›r›m› yapma-
yan ya da yapamayan di¤er

devletler, di¤erleri için iyi
birer pazar olmaktan

öteye geçemedi. Bu

durum, özellikle savunma ve
savunmaya ba¤l› olarak da
havac›l›k sektöründe net bir
flekilde görüldü.
Her ne kadar ikinci grupta
yer alan devletlerden biri ol-
sa da Türkiye, jeopolitik öne-
mi ve kanat ülke s›fat›yla bir
NATO üyesi olmas› sayesin-
de, baz› teknolojilere eriflme
ve hatta F-16 projesinde ol-
du¤u gibi bu teknolojilerin
kullan›ld›¤› sistemleri lisans
alt›nda üretme flans›n› elde
etti.
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Yüksek Teknoloji
Savafllar› K›z›fl›yor

Geçmiflte bir imparatorlu¤un en önemli güç unsurunu 

teflkil eden ordu mevcudu, art›k yerini ordular›n 

teknolojik üstünlü¤üne b›rakm›fl durumda. B›rak›n 

tanklar› ya da savafl uçaklar›n›, geliflen teknoloji sayesinde

art›k insans›z hava arac› (‹HA)’lar ve robotlar bile

silahland›r›larak birer savafl arac›na dönüfltürülebiliyor,

gelece¤in savafllar›na yönelik kurgularda insanlar›n 

yerini silahland›r›lm›fl makineler al›yor.
Hakan ATALAN / hakanatalan@atalanmakine.com
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Ancak bu süreçte, transfer
edilen teknolojiyi bir ad›m
daha öteye götürmeye ya da
mühendislik anlam›nda ta-
sar›m kabiliyetleri kazan-
maya dönük ciddi bir strate-
jinin gelifltirilememesi ve
güçlü bir iradenin ortaya
konulamam›fl olmas›, Tür-
kiye’yi benzer süreçlerden
geçen Kore Cumhuriyeti ve
‹srail örneklerinden farkl›
bir noktaya tafl›d›. Bugün
Kore Cumhuriyeti kendi ta-
sarlad›¤› e¤itim uçaklar›n›
üretiyor ve bilindi¤i üzere
bu uçaklar› Türkiye’ye ihraç
etme baflar›s›n› da gösterdi.
Her ne kadar iliflkiler son
dönemde biraz farkl› bir sü-
reçten geçse de ‹srail, savafl
uçaklar›m›z›n ve ana muha-
rebe tanklar›m›z›n moder-
nizasyonundan ‹HA tedariki-
ne kadar çok say›da proje-
mizde aktif görev ald›.

Hindistan’›n Yükselifli
fiimdiye kadar Türkiye, sa-
vunma ya da havac›l›k sek-
törleri söz konusu oldu¤un-
da, a¤›rl›kl› olarak Kore Cum-
huriyeti ile mukayese edildi.
Ancak son dönemde yaflanan
baz› geliflmeler nedeniyle ül-
kemizi yak›ndan ilgilendiren
bir di¤er ülke Hindistan’da
neler olup bitti¤ine de k›saca
bakmakta fayda var.
90’l› y›llarla birlikte Hindis-
tan, daha çok yaz›l›m gelifl-
tirme ile an›lan bir ülke ol-
maya bafllad›. Bangalore gibi
flehirlerin h›zla geliflerek bu
alanda birer teknoloji mer-
kezi olmas›n›n ard›ndan da
Hintli firmalar, dünyaya mü-
hendislik kabiliyetlerini ihraç
etmeye bafllad›.
Bu süreçte, Hintlilerin çok
düflük maliyetli mühendislik
kabiliyetlerini fark eden,
özellikle Frans›z firmalar,
bilgisayar destekli tasar›m
(Computer Aided Design /
CAD) yaz›l›mlar›n› gelifltir-
mek için Hintli firmalara yö-

neldi. Çok düflük maliyetler
nedeniyle CAD yaz›l›mlar›n›
gelifltirme iflini Hintli mü-
hendislere havale eden bu
firmalar ise daha çok, geliflti-
rilen yaz›l›mlar›n kullan›labi-
lece¤i otomotiv ya da havac›-
l›k gibi sektörlerdeki yeni
projeler arac›l›¤›yla CAD ya-
z›l›mlar›n›n ticarilefltirilme-
sine yöneldi.
1 milyar›n üzerindeki nüfu-
suyla geliflmifl ülkeler için ifl-
tah aç›c› bir pazar konumun-
da olan Hindistan’daki çok
düflük maliyetli ifl gücünü ilk
fark eden ve kullanan firma-
lardan biri de Dassault
Systèmes oldu. Firma ve onu
izleyen di¤erleri, düflük kat-
ma de¤erli ve zaman alan ifl-
lerini giderek Hindistan’a
kayd›rmaya bafllad›.
Hindistan ise giderek gelifl-
mekte olan bu yeni ifl mode-
line uyum sa¤lamakta gecik-
medi ve yetifltirdi¤i çok say›-
da yaz›l›m mühendisi bu
alanda istihdam edildi.
Ancak Hintli firmalar, bafl-
lang›çta angarya gibi görü-
nen bu iflleri yaparken bir ta-
raftan da otomotiv ve havac›-
l›k gibi sektörlere yönelik ta-
sar›m kurallar›na dair bilgi-
leri ele geçiriyordu. Hindis-
tan ayr›ca, Avrupal› ve Ame-
rikal› dev firmalarda çal›flan
yüksek ö¤renim görmüfl tec-
rübeli mühendisler arac›l›-
¤›yla da bilgi transferi yap›-
yordu. Son derece donan›ml›
bu insanlar geri döndükle-

rinde, do¤al olarak bütün bil-
gi birikimleri ve tecrübeleri
de onlarla birlikte Hindis-
tan’a geliyordu.
Bütün bunlar olup biterken,
Hindistan hükümeti de teda-
rik projeleri kapsam›nda gö-
rev alan ana yüklenici konu-
mundaki yabanc› firmalar›,
önerdikleri ofsetler karfl›l›-
¤›nda, özellikle mühendislik
ve tasar›ma dönük ifl paylar›
vermeye ve dolay›s›yla da bil-
gi transfer etmeye zorlay›c›
yönde politikalar izleyerek bu
süreçleri destekledi.
Bu durumun en ilginç örnek-
lerinden biri Hindistan’›n 80’li
y›llar›n ortas›ndaki savafl uça-
¤› tedariki sürecinde yafland›.
Mirage 2000’in üreticisi Das-
sault Aviation, pazarl›k süre-
cinde elini güçlendirmek için
Hintli firmalarla ifl birliklerini
içeren çeflitli tekliflerle Hin-
distan’›n kap›s›n› çal›yordu.
Hindistan’›n tercihini Mirage
2000’den yana kullanmas›yla
bafllayan süreçte görev alan
Hintli firmalardan biri de IDS
Infotech oldu. Bir yaz›l›m flir-
keti olan IDS Infotech, Mirage
2000’ler için yapt›¤› 2 boyutlu
çal›flmalarda edindi¤i tecrü-
beyi daha da ileriye tafl›yarak
havac›l›k sektörü için 3 boyut-
lu modelleme ve parça üreti-
minde kullan›lan 2 boyutlu
detay çizimler üretmeye bafl-
lad›. IDS Infotech ad› daha
sonra Dassault Aviation’un
Falcon 900 ifl jeti ile an›ld› ve
firma, bu uça¤›n da 3 boyutlu

modellemesini yapt›. Bu sü-
reçlerde üretim planlar›ndan
parça üretimine kadar bir ha-
va arac›n›n tasar›m›na iliflkin
gerekli teknik bilgileri elde
eden IDS Infotech, havac›l›k
alan›nda tasar›ma yönelik
mühendislik kabiliyetlerini
gelifltirme yoluna gitti ve ana
platform üreticisi firmalara
bu kabiliyetlerini satmaya
bafllad›.

‹flin Ucu Türkiye’ye de
Dokunuyor
Hindistan’›n benzeri kabili-
yetlere sahip çok say›da flir-
keti olsa da bu makalemizde
IDS Infotech’e yer vermemi-
zin çok geçerli bir nedeni var:
IDS Infotech’in ülkemizi çok
yak›ndan ilgilendiren bir pro-
jede görev almas›. ATAK pro-
jesi kapsam›nda gelifltirilen
T129 helikopterinin 3 boyutlu
say›sal modelleme ve 2 bo-
yutlu detayl› üretim çizimleri
ile ilgili ifl pay›, projede ana
alt yüklenici olarak görev
alan ve A129’dan T129’a ge-
çifl sürecinde helikopter üze-
rinde gerçeklefltirilecek ya-
p›sal modifikasyonlar, dola-
y›s›yla da tasar›m anlam›n-
daki mühendislik faaliyetle-
rinden sorumlu olan Agusta-
Westland firmas› taraf›ndan
IDS Infotech’e verilmifl du-
rumda. AgustaWestland’›n,
bu çal›flma kapsam›nda IDS
Infotech’ten sat›n ald›¤› mü-
hendislik hizmeti ise 150.000
saat civar›nda.
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Hindistan’daki çok düflük maliyetli 
ifl gücünü ilk fark eden ve kullanan 

firmalardan biri de CATIA’y› gelifltiren
Dassault Systèmes oldu.
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Bu ifl pay›, AgustaWest-
land’›n ilgili mühendislik biri-
minin teknik deste¤i de al›-
narak Türkiye’deki bir mü-
hendislik flirketine verilme-
liydi. Belki de al›nmal›yd› de-
mek daha do¤ru olacak…
Böylesi bir çal›flmaya daha
yak›ndan bakt›¤›m›zda, yak-
lafl›k 50 kiflilik bir mühendis-
lik ekibine istihdam yaratabi-
lecek boyutta bir ifl oldu¤unu
söyleyebiliriz. Daha da
önemlisi, böylesi bir çal›fl-
mayla kazan›lacak bilgi biri-
kimi, orta¤› oldu¤umuz ulus-
lararas› projelerde ya da IDS
Infotech’in yapt›¤› gibi bu ka-
biliyetimizi pazarlayarak da-
hil olabilece¤imiz projelerde,
tasar›m ve gerilme analizi gi-
bi alanlarda, sanayimizin ye-
ni ifl paketleri almas›n›n da
yolunu açabilirdi…
Hâlihaz›rda yürümekte olan
ATAK projesinde sanayimizin
üstlendi¤i ifl paketlerine bak-
t›¤›m›zda ise a¤›rl›kl› olarak
T129 platformu üzerinde kul-
lan›lacak sistemlerin enteg-
rasyonuna yönelik mühen-
dislik faaliyetleri sürdürül-
dü¤ünü görüyoruz.
T129’un potansiyel müflteri
adaylar›ndan biri olma iddi-
as›yla ortaya ç›kan Hindis-
tan’›n mühendislik flirketleri
de bu durumdan yararlan›p,
oluflabilecek ofset yükümlü-
lüklerini öne sürerek
hem ‹talyan hem de
Türk taraf›ndan mü-
hendislik ifl paket-
leri tale-

binde bulunuyor. Bu noktada
dikkat edilmesi gereken bir
husus daha var. Hintli uçak
mühendislerinin CV’leri in-
celendi¤inde, gerek bilgi do-
nan›m› gerekse ifl tecrübesi
aç›s›ndan oldukça etkileyici
veriler göze çarp›yor. Bu mü-
hendislerin say›s›n›n, Türki-
ye’deki mühendis say›s›ndan
yüzlerce kat fazla oldu¤unu
belirtmekte de yarar var.
Hindistan’›n havac›l›k alan›n-
daki h›zl› ilerlemesinin ar-
d›nda yatan düflük maliyet
faktörü aç›s›ndan da mühen-
dislerin durumuna bakmak
gerekiyor. Sektörde 5 y›ll›k
deneyime sahip Hintli bir
uçak mühendisinin ayl›k ma-
liyeti, tüm vergiler dahil 550
dolar civar›nda. Türkiye’de
benzer flartlara sahip bir

mühendisin maliyeti ise ayda
3000 dolar civar›nda. Hindis-
tan’daki mühendislik mali-
yetlerinin bu derece düflük
olmas›, Hintli firmalar›n ge-
çen zaman içerisinde çok sa-
y›da projeden ifl pay› alabil-
mesinde büyük rol oynuyor.
Airbus’un A380’i, Boeing’in
787 ve 747-8’i, Eurocopter’in
EC145’i, Hintli firmalar›n bu
süreçte görev ald›¤› projeler-
den sadece bir kaç›…
Hindistan’›n yüzde 30 ila 50
aras›nda de¤iflen oranlarda
zorunlu k›ld›¤› ofset uygula-
malar› sayesinde, sadece ha-
vac›l›k sektörüne önümüzde-
ki birkaç y›l içerisinde yakla-
fl›k 10 milyar dolarl›k bir kay-
nak aktar›lacak. Hindistan’›n
gelecek 20 y›l›na bak›ld›¤›n-
da, y›ll›k 1500 adetlik

bir hava arac› pazar› oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu geliflme-
ler paralelinde EADS gibi bir
dünya devinin, 2008 y›l›nda
öncelikli tedarikçisi ilan etti¤i
CADES gibi Hintli firmalara
yat›r›m yapma karar› almas›
Hindistan aç›s›ndan son de-
rece olumlu bir geliflme olsa
da konuya Türkiye aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda biraz daha dü-
flünmemiz gerekiyor…
Boeing, geçti¤imiz günlerde
ilk uçuflunu yapan 787 Dre-
amliner uça¤›n›n üretim sü-
recinde, Kore Cumhuriye-
ti’nin KAI firmas›ndan tutun
da Hindistan’›n CADES fir-
mas›na kadar, yüzde 75 civa-
r›nda ifl pay›n› aralar›nda
paylaflt›rd›¤› çok say›da alt
yükleniciyle çal›flt›. Sadece
CADES firmas›, bu süreçte
yaklafl›k 50 personeliyle aktif
görev ald›.
Türkiye’nin teknoloji yar›fl›n-
da ben de var›m diyebilmesi
için, gelece¤in ifl modeline iyi
bir örnek teflkil eden bu ve
benzeri projelerde, ad›n› say-
d›¤›m›z di¤er ülkeler gibi ak-
tif rol alabilmesi flart. Ancak
bunun gerçekleflebilmesi
için, son birkaç y›lda yakala-
nan rüzgâr› da arkas›na alan
havac›l›k sanayimizde daha
somut ad›mlar at›lmas› ge-
rekiyor. Gelecek say›lar›m›z-
da kaleme alaca¤›m›z çeflitli
makaleler arac›l›¤›yla, bu
ad›mlara örnek teflkil edebi-
lecek geliflmeleri, benzeri
süreçlerden geçen ülkeler ve
firmalardan örnekler üzerin-
den sizlerle paylaflaca¤›z.

Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2010 www.milscint.com

T129 helikopterinin 3 boyutlu say›sal
modelleme ve 2 boyutlu detayl› üretim

çizimleri ile ilgili ifl pay›, projede ana alt
yüklenici olarak görev alan

AgustaWestland firmas› taraf›ndan 
IDS Infotech’e verilmifl durumda.
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Ulusal a¤ destekli yete-
nek (ADY) konusunda
yap›lan çal›flmalar›n

masaya yat›r›lmas› ve üzer-
lerine stratejiler gelifltirilme-
si maksad›yla düzenlenen et-
kinli¤in bir di¤er amac› da
ADY’nin gelifltirilmesi esna-
s›nda yaflanan zorluklar› be-
lirleyip, çözüm önerilerinin
sunulmas›yd›. Bilgi üstünlü-
¤ünün bir kuvvet çarpan› ola-
rak nitelendirildi¤i günümüz
flartlar›nda ADY’nin tan›m-
lanmas›, akabinde ulusal ka-
biliyetlerin gelifltirilmesi bü-
yük önem arz ediyor. Bu pa-
ralelde SSM taraf›ndan dü-
zenlenen bu ilk etkinlikte,
ADY’nin yönetimi, kurum ve
kurumlar aras› ifl birli¤i ve
koordinasyonun sa¤lanmas›
ve ortak ak›l oluflturulmas›
konular› masaya yat›r›ld›.

Çal›fltay›n aç›l›fl konuflmas›n›
yapmak üzere kürsüye ç›kan
ilk isim de SSM Muhabere
Elektronik ve Bilgi Sistemleri
(MEBS) Daire Baflkan› Mete
Arslan oldu. ADY’yi, bilgi üs-
tünlü¤ünün harp alan›na yan-
s›t›lmas›n› temel alan bir anla-
y›fl olarak tan›mlayan Arslan,
bugüne kadar bilginin üretil-
mesi, depolanmas› ve ifllen-
mesi kritik öneme sahipken
art›k bilginin paylafl›lmas›n›n
ve ihtiyaç duyulan yerlere gü-
venli bir flekilde yay›lmas›n›n
kritik önem kazand›¤›n› belirt-
ti. Günümüzün asimetrik flart-
lar› göz önünde bulunduruldu-
¤unda, bilgiyi en h›zl› ve etkin

biçimde iletebilenlerin, rakip-
leri karfl›s›nda üstün duruma
geçti¤ini söyleyen Arslan,
ADY’nin bu geliflmeler parale-
linde önem kazand›¤›n› dile
getirdi. ADY’nin hedefini; da¤›-
n›k yap›da bulunan tüm askeri
unsurlar›n, a¤ teknolojileri
kullan›larak tüm ilgili kullan›-
c›lar taraf›ndan ortak muhare-
be fark›ndal›¤›n›n sa¤lanmas›
ve do¤ru zamanda, tam ve
do¤ru bilginin, do¤ru kifliye
ulaflt›r›lmas›, böylece sa¤la-
nan bilgi üstünlü¤ünün görev
etkinli¤ine dönüfltürülmesi
olarak tan›mlayan Arslan, bu
hedefi benimseyen ülkelerin
silahl› kuvvetlerinde, platform

merkezli anlay›fltan a¤ des-
tekli anlay›fla bir dönüflüm ya-
fland›¤›n› dile getirdi. SSM’nin
de bu konudaki çal›flmalar› ya-
k›ndan takip etti¤ini ve Türki-
ye’de ADY’nin teknik uygula-
nabilirlik çal›flmalar›n› bafllat-
t›¤›n› belirten Arslan, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n da
ADY projelerinin haz›r oldu¤u-
nu, bunlar›n bir k›sm›n›n yü-
rürlükte oldu¤unu bir k›sm›-
n›n da planlanmakta oldu¤unu
kat›l›mc›larla paylaflt›. Günü-
müzde, birlikler aras›nda ifl
birli¤i olana¤› sa¤layan sistem
ihtiyac›, homojen ve da¤›t›k ya-
p›daki sistemlerin entegras-
yonu ve birlikte çal›flabilirli¤i,
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Yeni Kuvvet Çarpan›: 
A¤ Destekli Yetenek
Teknoloji, elektronik harp, 
siber savafllar, bilginin 
güvenli¤i… Son zamanlarda 
üzerine en çok konuflulan 
konular. Bu kapsamda 
gerek savunma sektörünü 
bilinçlendirmek gerekse 
kullan›c› makamlar›n 
geri bildirimlerine 
baflvurabilmek üzere 
çeflitli etkinlikler düzenleyen 
Savunma Sanayii Müflteflarl›¤› 
(SSM), 24 Kas›m 2009 
tarihinde gerçeklefltirdi¤i 
1. Ulusal A¤ Destekli 
Yetenek Çal›fltay› ile 
askeri kanad› ve savunma 
sanayimizi bir araya getirdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



ölçeklenebilir, tekrar kullan›-
labilir ve da¤›t›k mimaride ça-
l›flabilir çerçeve uygulamala-
r›n›n gelifltirilmesi gibi ihti-
yaçlar için ADY kapsam›nda
çözüm üretilmeye çal›fl›ld›¤›-
n›; TSK’n›n da projeler geliflti-
rerek bunlar› tedarik makam-
lar›na aktard›¤›n› belirten Ars-
lan, kürsüyü TÜB‹TAK Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Arafl-
t›rma Enstitüsü (UEKAE) Mü-
dürü Önder Yetifl’e b›rakt›.

Kuvvet Çarpan› Bilgi
Bilgi ça¤›n›; bilgiyi merkeze
koyan, onu üretmeyi, hedef-
lenen kullan›c›lara en h›zl›
flekilde iletmeyi, kulland›r-
may›, paylaflmay› ve nihaye-
tinde sosyal ya da ekonomik
olarak avantaj sa¤lamay› he-
defleyen bir yaklafl›m ça¤›
olarak tan›mlayarak sözleri-
ne bafllayan Yetifl, ADY’yi ise
bilgi üstünlü¤ünün bir kuvvet
çarpan› oldu¤unun fark edil-
mesi ve hayata geçirilmesi
olarak tan›mlad›. Yetifl ayr›ca,
TÜB‹TAK’›n, ADY’yi, komuta
kontrol, sensör ve silah sis-
temlerinin belirlenmifl stra-
tejik, operasyonel ya da tak-
tiksel hedeflere en k›sa süre-
de baflar›yla varmak için bilgi
teknolojileri kullanarak ba¤-
land›¤›, ihtiyaç duyulan tek-
nolojilerin güvenli flekilde
paylafl›lmas›ndan kullan›l-
mas›na kadar imkân sa¤la-
yan bilgi paylafl›m ortam› ola-
rak gördü¤ünü ve bunun
uluslararas› rekabette ülke-
mizi öne ç›kartacak bir araç
olaca¤›na inand›klar›n› söyle-
di. Haberleflme servislerinde
hedefin, denizalt› unsurlar›n-
dan uzaya kadar tüm kat-
manlarda de¤iflen isteklere
en k›sa sürede uyum sa¤la-
yan, kesintisiz, yüksek h›z ve

kalitede güvenli haberleflme-
nin sa¤lanmas› oldu¤unu
sözlerine ekleyen Yetifl, ha-
berleflme servislerinde önem
arz eden güvenlik konusunun
ise ADY’nin gereklerini karfl›-
layacak h›zda ve esneklikte
tasarlanan yeni nesil IP krip-
tolar kullan›larak sa¤lanaca-
¤›n› aç›klad›. ADY kapsam›n-
da yap›lacaklar›n ve gelifltiri-
lecek sistemlerin sadece kriz
zamanlar›nda de¤il bar›fl za-
manlar›nda da günlük ifl
ak›fllar›na bir tempo getire-
ce¤ini ileri süren Yetifl, bilgi
üstünlü¤ünün bir kuvvet çar-
pan› oldu¤unu, bunun için bil-
giyi saklayan de¤il paylaflan
insan gücünün, karar verici-
ler ve uygulay›c›larla beraber
en önemli kaynakça oldu¤u-
nu sözlerine ekledi. Yetifl ko-
nuflmas›n›n sonlar›nda ise
teknolojinin, gelece¤in hare-
kat ortamlar›nda hiç olmad›¤›
kadar belirleyici bir kriter
olaca¤›n› ancak elektronik a¤
ve biliflim teknolojilerine kar-
fl› artan ba¤›ml›l›¤›n da bera-
berinde gerek askeri gerekse
ekonomik gücün sindirilme-
sindeki en kolay, en ekono-
mik ve en sessiz silah olarak
nitelendirdi¤i siber savafl ve
elektronik harp tehdidini de
getirece¤ini belirtti. “Savun-

mada ne kadar güçlü olunur-
sa atak için de o kadar güçlü
olunabilir” diyerek ADY kon-
septi kapsam›nda çal›flan
tüm firmalar›n ifl birli¤i yap-
mas› gereklili¤ini de vurgu-
lan Yetifl, sözü Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Ba-
yar’a b›rakt›.

Bilgi Topland›, 
S›ra Aktar›lmas›nda
Murad Bayar, SSM’nin,
TSK’n›n ihtiyaçlar› paralelin-
de, Deniz Kuvvetleri için
Uzun Ufuk Projesi, Hava
Kuvvetleri için Bar›fl Kartal›
Projesi, Göktürk Projesi, in-
sans›z hava araçlar›, deniz
karakol uçaklar› ve muhtelif
radar projeleri gibi yo¤un bir
sensör yat›r›m› yapt›¤›n› ve
bunlar›n hepsinin bilgi topla-
maya dönük projeler oldu¤u-
nu belirterek sözlerine bafl-
lad›. Milyarlarca dolarl›k büt-
çelerin sadece bilginin top-
lanmas›na harcand›¤›n›, bu
bilgilerin nas›l analiz edilip
ilgili yerlere ulaflt›r›laca¤›na
dair çal›flmalar›n ise 4-5 se-
ne içerisinde neticelenece¤i-
ni söyleyen Bayar, ADY’yi ise
bilginin üretimi, analizi, kul-
lan›labilir hale getirilmesi ve
do¤ru noktalara ulaflt›r›lma-
s› olarak tarif etti. Eskiden

bilginin, afla¤›dan, ç›kt›¤›
noktadan yukar›ya do¤ru ka-
rar vericilere aktar›ld›¤›n›
daha sonra tekrar afla¤›ya
do¤ru akt›¤›n›, fakat ADY
kapsam›nda bir a¤ halinde
yatay bilgi ak›fllar›n›n oldu-
¤unu söyleyen Bayar, burada
bir önemli husus olarak da
zaman›n de¤erini vurgulad›.
Bir harekât ortam›nda bilgi-
nin zaman›nda ulaflt›r›lama-
mas› halinde hiçbir de¤erinin
kalmad›¤›n› ve yap›lan mil-
yonlarca dolar yat›r›m›n bofla
gitti¤ini belirten Bayar, ADY
kapsam›nda TSK’da oldukça
güçlü bir alt yap›n›n oldu¤u-
nu da sözlerine ekledi ve
flöyle devam etti:
“Var olan bu alt yap› ile ilgili
eksiklikler de yok de¤il; özel-
likle sistemler aras›ndaki
müfltereklik seviyesinin be-
lirli bir kademeye yükseltil-
mesi gerekiyor. fiuan Link 16
ve çok amaçl› veri linkleri gi-
bi yürümekte olan baz› proje-
ler üzerine bir konsept olufl-
turma çal›flmalar›na devam
ediyoruz. SSM, ADY konsepti
kapsam›nda hangi seviyede
oldu¤umuzu araflt›rmak üze-
re, TSK’n›n da katk›lar›yla,
STM ve ODTÜ ile birlikte bir
fizibilite çal›flmas› yapt› ve
aralar›nda TÜB‹TAK ile üni-
versitelerin bulundu¤u bir
destek grubu kuruldu.”
Murad Bayar, ADY’nin bir
proje de¤il, bir konsept oldu-
¤unun alt›n› bir kez daha çi-
zerek bu kapsamda ilerleyen
projelerin incelenip henüz
envantere girmemifl olanlar-
da gereken tedbirlerin al›na-
bilece¤ini, yeni bafllayacak
projelerde ise ADY için ge-
rekli isterlerin kriter olarak
belirlenebilece¤ini söyleye-
rek sözlerini noktalad›.
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Sistem Tasar›mlar›
Entegre Edilebilir
Olmal›
1. Ulusal A¤ Destekli Yetenek
Çal›fltay›’n›n bir di¤er konufl-
mac›s› ise Genelkurmay
MEBS Baflkan› Koramiral
Bülent Bostano¤lu’ydu. Kul-
lan›c› görüfllerinin kat›l›mc›-
lara ve firma yetkililerine ak-
tar›lmas› aç›s›ndan konufl-
mas› önem arz eden Korami-
ral Bostano¤lu, ADY ile alg›-
lay›c›lar›n, silah sistemleri-
nin ve karar mekanizmalar›-
n›n birbirleri ile bilgi ve karar
üstünlü¤üne sahip olabilece-
¤ini de¤erlendirdiklerini, bu
kapsamda da günümüzün
modern ordular›n›n, gerçek
zamanl› keflif ve gözetleme,
süratli reaksiyon gösterme,
silah sistemlerinin süratli ve
isabetli angajman›, etkili sa-
vunma kabiliyetlerine sahip
olabilmesinin ancak do¤ru
bilgiye süratle ulafl›lmas›yla
sa¤lanabilece¤ini söyledi.
Bilginin güvenli¤inin bütü-
nüyle sa¤lanamamas› halin-
de ADY’nin temel noktas›
olan bilgi üstünlü¤ünün de
sa¤lanamayaca¤›n› belirten
Koramiral Bostano¤lu, kendi

kuvvetlerimiz için bilginin et-
kin olarak kullan›lmas› ne
kadar önemliyse karfl› tara-
f›n ihtiyaç duydu¤u bilgi ak›-
fl›n›n engellenmesinin de bir
o kadar önem tafl›d›¤›na dik-
kat çekti. ADY kavram›n›n sa-
dece alt yap›, ekipman ya da
teknoloji olmad›¤›n›; perso-
nel, alt yap› ve süreçlerde de
dönüflümü içerdi¤ini; bir or-
ganizasyonun doktrin, e¤i-
tim, liderlik, malzeme ve
personeli ile birlikte komuta
kontrol, muhabere elektro-
nik, bilgisayar, istihbarat, ke-
flif ve gözetleme yetenekleri-
nin de birbiri ile uyumlu ol-
mas› gerekti¤ini söyleyen
Koramiral Bostano¤lu, ADY
ile muharebe ortam›n›n de-
¤iflen yap›s›na ve ihtiyaçlar›-
na uyum sa¤lanabilece¤ini
aç›klad›. TSK’n›n öncelikli
hedefini, gelece¤in harekat
ortam›nda, ADY konseptinin
gerektirdi¤i esneklikte yük-
sek kapasiteli, güvenilir sis-
temlerin gelifltirilmesi, bu
sistemlerin gerek bilgi un-
surlar›na gerekse çok uluslu
harekatlarda NATO ve koa-
lisyon kuvvetleriyle bir arada
uyumlu olarak etkin bir fle-

kilde kullan›lmas› olarak
özetleyen Koramiral Bosta-
no¤lu, ADY konseptinin, üni-
versiteler, sanayi ve Ar-Ge
kurulufllar›yla birlikte TSK ile
efl güdümlü çal›fl›larak gelifl-
tirilmesinin ve sistemlerin
entegre edilebilir yap›da ta-
sarlanmas›n›n çok önemli
oldu¤unu sözlerine ekledi.
Oturumlara geçilmeden ön-
ce söz alan son konuflmac›
ise ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar oldu. TSK’n›n ve
SSM’nin profesyonel yakla-
fl›mlar› sayesinde ODTÜ’nün
en kurumsal ifl birliklerini
savunma sanayisi ile yapabil-
di¤ini söyleyerek sözlerine
bafllayan Prof. Dr. Acar, sen-
sör ve bilgisayar teknolojile-
rindeki geliflmeler ›fl›¤›nda
‹nternet ve a¤ türlerinde
meydana gelen de¤iflimler-
den bahsetti. Savunma sana-
yisi ile de a¤a dayal› yetenek
alan›nda ifl birli¤i yapabile-
ceklerini dile getiren Prof.
Dr. Acar, bu paralelde SSM
ve TSK’n›n deste¤i ile STM ile
beraber Kas›m 2007’de ça-
l›flmaya bafllad›klar›n›, Nisan
2008’de ADY modelinin içeri-
¤ini netlefltirdiklerini ve Ha-
ziran 2008 itibariyle de ADY
teknik uygulanabilirlik çal›fl-
malar›n›n bafllat›ld›¤›n› aç›k-
lad›. Bu çal›flmalar›n henüz
bir bafllang›ç oldu¤unu, 
ODTÜ’nün özellikle yol hari-
tas›n›n oluflturulmas›nda,
modelleme ve simülasyon
çal›flmalar›n›n yap›lmas›nda,
kavramlar›n gelifltirilmesi,
do¤rulanmas› ve ispatlan-
mas›nda, insan kayna¤› ve

araflt›rmac›lar›n yetifltirilme-
sinde bilgi birikimine katk›
sa¤layabileceklerini söyleye-
rek konuflmas›n› bitirdi.
Çal›fltay›n ö¤leden sonraki
bölümünde ise “ADY Geliflti-
rilmesinde Stratejik Yakla-
fl›mlar ve Ulusal ADY Yöneti-
mi” bafll›¤› alt›nda 2 oturum
ve  “ADY Gelifltirilmesinde
Zorluklar ve Türkiye için Çö-
züm Önerileri” bafll›kl› bir pa-
nel gerçeklefltirildi. ASEL-
SAN, AYESAfi, C2Tech, HA-
VELSAN, Meteksan Savun-
ma, MilSOFT ICT, Nortel Ne-
tafl ve STM firmalar› ile TÜB‹-
TAK UEKAE’den ilgili kiflilerin
yan› s›ra TSK temsilcilerinin
de kat›l›m›yla gerçeklefltiri-
len oturumlarda, firmalar
genel olarak ADY kapsam›n-
da mevcut olan ve gelifltirdik-
leri sistemlerden bahsetti.
Soru cevap bölümlerinde so-
rulan sorular ise kullan›c›la-
r›n kafas›nda, firmalar›n ayr›
ayr› gelifltirdi¤i bu sistemle-
rin birbiri ile entegrasyonu-
nun nas›l sa¤lanaca¤›na dair
ciddi soru iflaretleri oldu¤unu
gösterdi.
SSM’nin düzenlemifl oldu¤u
etkinlikler içinde askeri ka-
t›l›m›n en fazla oldu¤unu ra-
hatl›kla söyleyebilece¤imiz
1. Ulusal A¤ Destekli Yete-
nek Çal›fltay›, daha çok ADY
konseptinin tan›m›n›n net-
lefltirilmeye çal›fl›ld›¤›, yap›-
lan çal›flmalar hakk›nda ka-
t›l›mc›lar›n bilgilendirildi¤i
ve ifl birli¤i konusunun çok
önemli oldu¤unun vurgu-
land›¤› bir etkinlik olarak
geride b›rak›ld›.
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ONUK MRTP16, art›k
Malezya’n›n mal› ve
imzalanan anlaflma

kapsam›nda Boustead Naval
Shipyard ve Yonca-Onuk Ter-
sanesi ortakl›¤›yla kurulan
BYO (Boustead Yonca Onuk)
Marine, ortak üretim progra-
m› çerçevesinde faaliyetleri-
ne bafllamak üzere. Program
kapsam›nda Türkiye’de ha-

z›rlanacak kal›plar›n üretimi
de çok yak›nda tamamlanm›fl
ve üretimin bafllamas› için
Malezya’ya gönderilmifl ola-
cak. ONUK MRTP botlar›n›n
yurt d›fl›nda üretilebilmesi
için haz›rlanan kal›p setinde;
tekne kal›b›ndan 2 tane, gü-
verte kal›b›ndan 1 tane ve di-
¤er kal›plardan da birer tane
yer al›yor.

Malezya 
‹lk Botu Kabul Etti
Bu ortakl›kla birlikte Malez-
ya Sahil Güvenlik Teflkilat›
(Malaysian Maritime Enfor-
cement Agency / MMEA) da
2007 y›l›ndan beri denenen
ONUK MRTP16 botunu kabul
etti. fiimdilik Boustead Naval
Shipyard taraf›ndan sat›n al›-
nan ve Malezya’n›n gümrük

muhafaza gibi organizasyon-
lar› ve bölge ülkeleri için de-
mo amaçl› kullan›lan bu bo-
tun, ilerleyen günlerde, BYO
Marine taraf›ndan program›n
ilk botu olarak MMEA’ya tes-
lim edilmesi bekleniyor.
Malezya baflbakan›n›n da
onay›ndan geçen süreç, önü-
müzdeki günlerde ilave 7
adet ONUK MRTP16’y› kap-
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Yonca-Onuk Bayra¤› 
BYO Marine’ye Devretti

Bundan yaklafl›k 2 y›l kadar önce, Malezya’n›n Langkawi Adas›’nda, o y›l 9’uncusu

düzenlenecek LIMA fuar›na gidecek ONUK MRTP16’n›n infla sürecine dair 

haberimizde, bugünlere ›fl›k tutacak sat›rlar› kaleme alm›fl ve flunlar› söylemifltik:

“…yine MRTP konsepti ve konseptin yarat›c›s› Yonca-Onuk’tan bahsetmemizin ard›nda,

tersanenin Malezya Devleti’ne ba¤l› bir tersane olan Boustead Naval Shipyard ile

imzalad›¤› ortak giriflim anlaflmas› yat›yor. 21 fiubat 2007 tarihinde imzalanan

anlaflmaya göre, iki tersane Malezya’da çeflitli MRTP platformlar›n›n ortak üretimini

yapacak. Bu çal›flman›n ilk aya¤›n› ise Malezya’daki Langkawi Adas›’nda bu y›l

9’uncusu düzenlenecek olan LIMA Fuar›’nda (Langkawi International Maritime and

Aerospace Exhibition) sergilenmek üzere inflas›na bafllanan MRTP16 oluflturuyor…”
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

fiimdilik BYO Marine’nin ortaklar›ndan
Boustead Naval Shipyard taraf›ndan sat›n

al›nan ve Malezya’n›n gümrük muhafaza gibi
organizasyonlar› ve bölge ülkeleri için demo

amaçl› kullan›lacak olan Pintar 16 borda
numaral› Malezya’n›n ilk ONUK MRTP16’s›.
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sayan bir sözleflme yap›lma-
s›yla flimdilik son bulacak.
fiimdilik diyoruz, çünkü bir
bafllang›ç niteli¤i tafl›yan bu
sözleflmenin ucu aç›k. 26 bo-
ta kadar gitme ihtimali bulu-
nan ortak üretim sürecinin
bu safhas›, yine flimdilik sa-
dece ONUK MRTP16’lar›
kaps›yor. Sonras›nda ise bot-
lar›n daha da büyümesi bek-
leniyor.
‹lave 7 botun ilk 2 adedi Tür-
kiye’de, kalan 5 adedi ise
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
sa¤layaca¤› kal›p setleri kul-
lan›larak BYO Marine tara-
f›ndan Malezya’da infla edile-
cek. Sonraki bütün botlar›n
inflas› da yine BYO Marine ta-
raf›ndan gerçeklefltirilecek.

Motorlar MAN’dan,
Silahlar 
Otomelara’dan
Malezya’n›n ONUK MRTP16’la-
r› da teknik aç›dan Birleflik
Arap Emirlikleri’nin botlar›
ile tahrik sistemi hariç ben-
zer özelliklere sahip olacak.
Müflteri iste¤i üzerine yap›-
lan bu de¤ifliklik kapsam›n-
da, Malezya’n›n ONUK
MRTP16’lar›, MRTP’lerde
görmeye al›flt›¤›m›z MTU fir-
mas› motorlar›n›n yerine,
MAN firmas›n›n deniz uygu-
lamalar› için gelifltirdi¤i V12-

1360 Common Rail dizel mo-
torlar› ile teçhiz edilecek. 12
silindirli ve 1360 beygir (1000
kW) güç üreten bu motorlar-
dan Malezya botlar›n›n her
birine 2 adet tak›lacak. Ma-
lezya’n›n bu tercihiyle birlik-
te, 22 y›ld›r ilk defa MTU fir-
mas› d›fl›nda bir üreticinin
motoru MRTP’lerde kullan›l-
m›fl olacak.
Birleflik Arap Emirlikleri’nin
botlar›nda kullan›lan motor-
lardan yaklafl›k 800 kg daha
hafif olan ve 160 beygir daha
fazla güç üreten bu motorla-
r›n, toplamda 320 beygirlik
güç art›fl› ve hafiflemenin de
etkisiyle MRTP16’lar›n sürati-
ni 2 knot daha artt›rmas› ve 64
knot civar› bir sürate ulaflt›r-
mas› bekleniyor. Malezya’n›n
MAN’› tercih etmesinde, ülke
envanterinde bulunan ve ben-
zeri MAN motorlar›yla dona-
t›lm›fl tekneler sebebiyle or-
taya ç›kan lojistik avantajlar›n
etkili oldu¤u san›l›yor.
Tahrik sistemi d›fl›nda Malez-
ya, ilk botun üzerinde ASEL-
SAN’›n 12,7 mm’lik STAMP
sistemi olmas›na ra¤men, si-
lah sistemi tercihini de ‹talyan

Otomelara firmas›-
n›n 12,7 mm’lik
stabilize taretin-
den yana kulland›.

‹lk botlara silah sis-
temlerinin entegrasyo-
nu da Türkiye’de yap›-

lacak. Ancak ilerleyen
süreçte botlara ASELSAN

üretimi stabilize silah sistem-
lerinin yerlefltirilebilmesi için
çal›flmalar hala devam ediyor.

Top Art›k 
BYO Marine’de
Kaan s›n›f› ONUK MRTP plat-
formlar›n›n sadece üretimi
de¤il, Hindistan’›n do¤usu ve
k›ta Çin’i hariç, tüm Asya Pa-
sifik bölgesinde pazarlama
görevi ve yetkisi de BYO Ma-
rine’nin sorumlulu¤una dev-
redilmifl durumda.
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
yüzde 46’l›k ortakl›k pay›n›n
bulundu¤u BYO Marine’nin,
k›sa bir süre sonra, Malez-
ya’y› bölgedeki h›zl› hücum

bot pazar›nda söz sahibi ülke
konumuna tafl›mas› bekleni-
yor. Bu ortakl›¤›n Yonca-
Onuk Tersanesi ve dolay›s›y-
la ülkemize en büyük getiri-
lerinden biri de Malezya’n›n
bölgedeki etkisi düflünüldü-
¤ünde, art›k pazarlama faali-
yetleri aç›s›ndan elimizin son
derece güçlenmifl olmas›.
Bu geliflmelerle bölgeyi arka
bahçesi konumuna getiren
Yonca-Onuk Tersanesi, flim-
dilik 34 botun üretilece¤i Bir-
leflik Arap Emirlikleri de dik-
kate al›n›rsa, Türkiye d›fl›nda

2 tane üretim merkezine ka-
vuflmufl oldu.
Bu arada program›n önünde
ilerleyen SAT botunun çok
yak›nda suya indirilece¤i
müjdesini de verelim. Son
dönemde Yonca-Onuk Ter-
sanesi’nin bugüne kadar ko-
nuflulanlar›n d›fl›nda baflka
ülkelerle de ad›n›n an›lmaya
baflland›¤›n› ve yak›n zaman-
da Kaan s›n›f› ONUK MRTP20
ve MRTP33 botlar› ile ilgili
yeni ihracat haberlerini siz-
lerle paylaflabilece¤imizi de
ekleyelim.
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LIMA fuar›na kat›lan Güney Deniz Saha Komutan› Koramiral Kadir Sa¤d›ç’›n, MRTP 
platformlar› hakk›nda bilgi almaya gelen üst düzey konuklar› Yonca-Onuk Tersanesi 
yetkilileriyle birlikte karfl›lamas›, ihracat çal›flmalar›nda devletin ve kuvvetin deste¤inin
firmalar›m›z›n arkas›nda oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan son derece önemliydi.

Ayn› zamanda eski savunma bakan› da olan Malezya Baflbakan› Datuk Seri Najib Tun 
Razak da BYO Marine’nin ziyaretçileri aras›nda yer ald›.

Brunei Sultan› Bolkiah MRTP’ler hakk›nda bilgi al›yor.

Malezya’n›n
MRTP16’lar›na güç
verecek MAN’›n 12 silindirli 1360 beygirlik
V12-1360 Common Rail dizel motoru.
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Otomelara’n›n 12,7 mm’lik 
Model 517 stabilize tareti.
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Proje kapsam›nda gelifl-
tirilen radar a¤› siste-
mi, genifl alan a¤› üze-

rinden birbirine ba¤lanan
harekât ve komuta kontrol
merkezleri ile radarlar›n
gerçek zamanl› ve paralel
çal›flabilmelerini olanakl› ha-
le getiriyor. Bu sayede, farkl›
bölgelerdeki radarlar›n, ko-
muta kontrol merkezlerinde
ayn› anda ve çoklu halde izle-
nebilmesinin ve kontrol edi-
lebilmesinin sa¤lanmas›,
Hv.K.K.l›¤›’n›n hava savunma
unsurlar›n›n beka kabiliyetini
artt›r›c› bir unsur olarak dik-
kat çekiyor.
Ulusal hava savunma siste-
mimizi oluflturan komuta
kontrol sistemleri, hâlihaz›r-
da sisteme ba¤l› radarlar ta-
raf›ndan üretilen verileri ifl-
leyebildi¤i gibi bu radarlar›n
uzaktan (remote) tam kon-
trolünü yapabilme kabiliyeti-
ne de sahip.
Ancak bilindi¤i üzere NATO
kaynaklar›ndan tedarik edi-
len radarlar›n uzaktan ku-
manda kabiliyeti olmakla
beraber, bu kabiliyetin kul-
lan›labilmesi için radarlar›n
kendine özgü haberleflme
donan›m›, radar verisi iflle-
me donan›m› / yaz›l›m› ve
kumanda terminali gibi
uzak kumanda birimlerine
gereksinim duyulmaktayd›.
Radarlar›n sadece konufllu
bulunduklar› harekât mer-
kezlerinden kontrol edilebi-
liyor olmalar› nedeniyle de
her bir radar›n üretmifl ol-
du¤u radar verisi, sadece
radar›n kurulu oldu¤u yerde
ve/veya radar›n ba¤l› oldu¤u
harekât merkezlerinde kul-
lan›labilmekte, di¤er hare-
kat ve komuta kontrol mer-
kezleri ise bu verileri kulla-
namamaktayd›.
AYESAfi’›n Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ve Hv.K.K.l›¤› ile
14 Nisan 2006’da imzalad›¤›
kontratla bafllayan RADNET
Projesi, bu zafiyeti tamamen
ortadan kald›rm›fl durumda.

Radarlar 
A¤ Ortam›na 
Tafl›n›yor
A¤ ortam›nda kullan›lmak
üzere tasarlanmam›fl olan
çeflitli tipteki hava savunma
radarlar›n›n, a¤ ortam›nda
görev yapabilir hale gelmesi
ve çoklu kullan›c›l› bir yap›-
ya kavuflmufl olmas› da pro-
jenin dikkat çekici noktala-
r›ndan birini teflkil ediyor.
Proje sayesinde, Türkiye’nin
bütün radarlar›na ait radar
verileri, muhabere altyap›s›
(TAFICS) izin verdi¤i ölçüde,
kullan›c› dostu bir sistem
üzerinden ayn› anda ilgili
harekât merkezlerinden iz-
lenebilir hale gelmifl du-
rumda.

Radar A¤› Projesi’nin radar
verilerinin bu flekilde teflhir
edilebilmesinin d›fl›nda bir
di¤er kazan›m› da; sisteme
ba¤lanan farkl› marka ve
modeldeki bütün radarlar›n,
normalde sadece kendi
konsollar›nda yap›labilen
kontrol fonksiyonlar›nda hiç
bir kay›p olmaks›z›n, tek bir
sistem üzerinden ve uzak-
tan (Remote Sensor Control
System) kontrol edilebilir
hale gelmesidir.
Mevcut yap›lanma ile her-
hangi bir harekât merkezi-
nin veya radar›n devre d›fl›
kalmas› durumunda; komu-
ta kontrol ve kontrol ihbar
faaliyetlerinde oluflabilecek
herhangi bir zafiyet de bu

proje sayesinde tamam›yla
ortadan kald›r›lm›fl oluyor.
Proje kapsam›nda, Türki-
ye’de konufllu çeflitli yüksek
irtifa hava savunma radar-
lar›ndan al›nan verilerin bir
a¤ üzerinden tüm ülkeye ya-
y›lmas›n› sa¤layacak sistem
ve bileflenlerin yan› s›ra bu
a¤a veri aktar›m› için kulla-
n›lan “Superset Message
(SSM)” mesaj format› da
AYESAfi taraf›ndan geliflti-
rildi. Buradaki mesaj for-
mat› sadece radar mesajla-
r›n› de¤il, radar a¤›n› olufl-
turan sistemlerin izlenmesi,
yönetilmesi ve desteklen-
mesi için gerekli “a¤ yöne-
tim” mesajlar›n› da içer-
mektedir. 6 tip farkl› yüksek

ANAL‹Z
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AYESAfi’›n RADNET’i Türk
Türkiye’nin ilk askeri milli radar a¤› projesi olan RADNET

(Radar Network / Radar A¤›), 2008 y›l› Ekim ay›nda Ayd›n

Yaz›l›m ve Elektronik Sanayii A.fi. (AYESAfi) taraf›ndan

tamamlanm›fl ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’n›n

hizmetine sunulmufltu. Yaklafl›k 1,5 y›ld›r baflar›yla

Hv.K.K.l›¤›’na hizmet eden sistemin garanti süresi de 

24 Ekim itibariyle sona ermifl durumda.
Gülten AKBULUT* / gultena@ayesas.com / editor@savunmahaber.com
*Proje Yöneticisi, AYESAfi
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irtifa radar›na ait mesajlar›n
incelenmesiyle gelifltirilen
ve RADNET ortam› içinde
esas al›nan mesaj format›
olan SSM, NATO’nun kul-
land›¤› AWCIES / ASTERIX
mesaj setini de içermekte-
dir. SSM, 6 tip radar mesaj
setini eksiksiz bar›nd›rd›¤›
için AWCIES / ASTERIX me-
saj setinden çok daha kap-
saml›d›r. Bu sayede, envan-
tere al›nacak di¤er radarla-
r›n sisteme entegrasyonu
da kolaylaflt›r›lm›flt›r.

RADNET Unsurlar›
Radar A¤› Projesini oluflturan
temel birimler ise flöyledir;
� Radar Mesaj Çevrim 

Bilgisayar› (Radar 
Message Conversion
Computer / RMCC)

� Radar A¤ Yönetim 
Bilgisayar› (Radar 
Network Management
Computer / RNMC)

� Uzaktan Radar Kontrol
Sistemi (Remote Sensor
Control System / RSCS)

RMCC sistemi, ticari haz›r
ürün (COTS) PC tabanl› dona-
n›mlar üzerinde koflmakta-
d›r. Radar bafllar›nda bulu-
nan RMCC sistemi sayesinde
farkl› radar mesajlar›, SSM
format›na çevrilip RNMC
üzerinden geçerek TAFICS
alt yap›s› sayesinde komuta
kontrol merkezlerine aktar›-
l›r. Komuta kontrol merkez-
lerinden RSCS arac›l›¤›yla
gönderilen radar kontrol me-
sajlar› ise yine RMCC saye-
sinde radara aktar›l›r. Ayr›ca
RMCC’ler, SSM format› ve
AWCIES / ASTERIX mesaj se-
ti aras›nda da mesaj çevrim-
lerini gerçeklefltirir. Bu saye-
de, NATO’da yayg›nlaflmas›
öngörülen AWCIES / ASTERIX
ç›k›fll› bir radar›n, hem milli
RADNET’e hem de NATO
ACCS (Air Command and
Control System) sistemine
do¤rudan entegre edilebil-
mesi mümkün hale gelmifltir.
A¤›n yönetim ifllevinden so-

rumlu olan ve radar a¤›n›n
merkezinde a¤ yönetimi, ra-
dar bafllar›nda bulunan
RMCC ve komuta kontrol
merkezlerinde bulunan
RSCS’ler aras›nda mesaj
da¤›t›m›n› gerçeklefltiren
RNMC sistemi ise SUN su-
nucular üzerinde koflmak-
tad›r. Sistem yükünün pay-
lafl›lmas› ve yedekleme
amac›yla RADNET sistemin-
de iki adet RNMC bulun-
maktad›r. RNMC’ler birbiri-
nin durumunu sürekli izle-
dikleri için, donan›m, yaz›-
l›m ya da ba¤lant› gibi prob-
lemler nedeniyle biri göre-
vini yerine getiremez hale
gelse bile di¤eri bütün göre-
vi üstlenebilir.
Türkiye’nin bütün yüksek ir-
tifa radarlar›n›n ve komuta
kontrol merkezlerinin enteg-
re bir flekilde çal›flmas›n› yö-
neten RNMC’ler ayr›ca, 2011
y›l›nda faaliyete geçmesi
planlanan NATO ACCS (Air
Command and Control
System) a¤› ile iletiflimini,
AWCIES / ASTERIX ve SSM
aras›nda mesaj çevrimi ve is-
tenirse filtreleme özellikleri-
ni kullanarak gerçeklefltire-
bilecektir.
Komuta kontrol merkezle-
rinde bulunan, çift monitörlü
ve ticari haz›r ürün tabanl›
donan›m üzerinde koflan
RSCS sistemi, radar a¤› üze-
rinde yer alan radarlar› kon-
trol etme ve bu radarlardan
gelen verileri, gerek harita
gerekse kullan›c› dostu ek-
ranlar üzerinde teflhir ve
kontrol etme görevlerini üst-
lenmifltir.
Radarlar RSCS’lere 3 farkl›
modda ba¤lanabilirler:
� Master: Radar›n tam 

kontrolü sa¤lan›r
� Slave: Radar›n k›s›tl› 

kontrolü sa¤lan›r
� Degraded Slave: Radara

sadece izleme / teflhir
amaçl› ba¤lant› sa¤lan›r

Ayr›ca RSCS’ler, radar a¤›n›n
konfigürasyonunu yapabilme

ve radar a¤› ile NATO ACCS
a¤› aras›nda filtreleme özel-
liklerini ayarlayabilme kabili-
yetine de sahiptir.

Projenin Türkiye 
ve AYESAfi’a 
Kazand›rd›klar›
En bafltan milli ihtiyaçlara
göre tasarlanan RADNET,
yerli imkân ve kabiliyetlerle
saha kurulumu tamamlan-
m›fl ve operasyonel hale ge-
tirilmifl bir sistemdir. Özel-
likle kullan›c›n›n sistemden
en yüksek fayday› sa¤laya-
cak flekilde tasarlanmas› da
dahil olmak üzere bütün sü-
reçlerde, Hv.K.K.l›¤›’n›n de-
¤erli personelinin destekle-
ri ile gerçeklefltirilmifltir.
Böylelikle son kullan›c› ile
tam uyum içerisinde çal›flan
ve kullan›c› dostu bir sistem
Hv.K.K.l›¤›’na kazand›r›l-
m›flt›r. Sistem sayesinde
bütün radarlar›n bak›m›na
yönelik izleme ve kontrol ifl-
lemleri de istendi¤inde tek
bir merkezden yap›labile-
cektir.
Bütün kullan›c› arayüz ek-
ranlar›, radar konsollar›n›n
sahip oldu¤u hiç bir yetenek
kaybedilmeden ortak bir ya-
p›da tasarlanm›flt›r. Bu ta-
sar›m sayesinde ilgili per-
sonelin tek bir sistemi ö¤re-
nerek tüm radarlar› izleye-
bilmesi ve kontrol edebil-
mesi mümkün k›l›nm›flt›r.
Bu sayede teçhizat çeflitlili¤i
de azalt›lm›fl ve lojistik des-

tek maliyetleri en aza indi-
rilmifltir.
Böyle bir a¤ yap›s›n›n kurul-
mas› ve mesaj çevrim ifl-
lemlerinin yap›labilmesi sa-
yesinde, ülkemizde kullan›-
lan radarlar›n NATO ACCS
a¤›na ba¤lant›s›n›n yap›l-
mas› için radar üreticisi
olan yabanc› firmalardan
destek al›nma ihtiyac› zo-
runlulu¤u da ortadan kald›-
r›lm›flt›r. NATO ve yurt d›-
fl›ndaki benzer projelerden
edinilen tecrübeler temel
al›nd›¤›nda, çok ciddi bir
maddi kayna¤›n da ülkemiz-
de kald›¤›n› söyleyebiliriz.
AYESAfi’›n sahip oldu¤u te-
mel yetenekler kullan›larak
maliyet etkin bir flekilde
gerçeklefltirilen RADNET,
flimdiye kadar ithal edilme
zorunlulu¤u olan çözümle-
rin yerini alman›n da ötesin-
de tüm NATO üyesi ülkeler-
de kullan›lma ihtimali ol-
dukça yüksek ve dolay›s›yla
ihracat potansiyeli de tafl›-
yan bir projedir.
AYESAfi’›n, RADNET Proje-
si’nde edindi¤i genel yete-
nekler, gelifltirilen SSM gibi
yetkinlik yap›tafllar› ve alan
uzmanl›klar› (C4I, aviyonik,
TDL, networking) dikkate
al›nd›¤›nda, ülkemizi a¤
destekli yetenekle bütünle-
flen harp konseptine tafl›ya-
cak yap›lara iliflkin hayata
geçirilecek di¤er projelere
önemli bir ivme kazand›ra-
ca¤›n› söyleyebiliriz.
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Hava Kuvvetleri’nin Emrinde

Çift monitörlü RSCS ekran›: Kullan›c› sa¤ taraftaki ekranda istedi¤i radar› 
seçtikten sonra o radara ait ana ekran menüsü aktif olur. Sol traftaki ekran da 
ise harita ifllemlerinin yan› s›ra aktif olan radarlara ait alan, teflhir bilgilerini 
ayr›nt›l› olarak görüntüleyebilir.  



Ürünleri neredeyse 20
y›ld›r Türkiye pazar›n-
da çeflitli sektörlerde

kullan›lan DS, mesaisine
PLM Forumu ile bafllayan
herkesi sabah sporuyla güne
haz›rlayarak etkinli¤in ol-
dukça keyifli geçece¤inin
sinyallerini bafltan verdi. Aç›-
l›fl konuflmas›n› yapmak üze-
re kürsüye ç›kan DS Türkiye
Sat›fl Müdürü Burak Süsoy;
inovasyon (yenileflim)’i, yeni
de¤erler yaratman›n farkl›
yollar›n› aramak ve keflfet-
mek olarak tan›mlarken
1400’lü y›llarda araba, uçak,
helikopter gibi hayallerini

kâ¤›da döken Da Vinci’ye de
at›fta bulundu. Süsoy, eskiz-
lerine çizdi¤i araçlar 300 y›l
sonra hayata geçen Da Vinci,
CATIA kullanabilseydi acaba
bugün neler olurdu diyerek
DS’nin ürünlerinin tan›t›m
filmini kat›l›mc›lara sundu.
Burak Süsoy’un konuflmas›-
n›n ard›ndan sabah oturum-
lar›n›n ilk sunumunu ise DS
EMEA Bölgesi PLM Value
Selling Baflkan Yard›mc›s›
Laurent Couillard gerçeklefl-
tirdi. Forumun slogan› “Yeni-
lenebilir zamanlar için sür-

dürülebilir inovasyon” kon-
septi paralelinde bir sunum
yapan Couillard, flirketlerin
farkl›laflabilmek ve sektörde
varl›klar›n› sürdürebilmek
için sürdürülebilir inovasyon
kavram›n› benimsemeleri
gerekti¤ini vurgulad›.
Etkinli¤in onur konu¤u ise
Yonca-Onuk Tersanesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan Yard›mc›-
s› Dr. ‹.N. Ekber Onuk’tu.
Türkiye’de DS’nin PLM çözü-
münü en etkin flekilde kulla-
nan Yonca-Onuk Tersanesi
ve Onuk Tafl›t’›n kurucu or-
taklar›ndan olan Dr. Onuk,
“‹novasyon ve Türkiye En-
düstrisi’nde Yeni Zamanlar”
bafll›kl› bir sunum yapt›. Ba-
s›na tan›t›m› geçti¤imiz gün-
lerde yap›lan ve DS çözümle-
ri kullan›larak gelifltirilen ilk
Türk tasar›m› otomobil olan
Sazan’›n, bir hayalden nas›l
gerçe¤e dönüfltü¤ünü kat›-
l›mc›lara anlatan Dr. Onuk,
tasar›mda yarat›c›l›¤›n öne-
minin alt›n› çizdi. Gün boyun-
ca kurulan stantlarda ürün-
lerini sergileyen kat›l›mc› fir-
malar aras›nda da tasarla-
d›klar› bir di¤er araç S56’y›
sergileyen Onuk Tafl›t, tüm
dikkatleri üzerine çekerek yi-
ne fark›n› gözler önüne serdi.
Sabahki oturumlar›n di¤er
sunumlar›nda ise IBM’in
PLM departman›n› sat›n alan
DS ile IBM aras›ndaki küre-
sel ifl birli¤i ve DS’nin yeni
vizyonunu sergileyen “Versi-
yon 6” hakk›nda bilgiler kat›-
l›mc›larla paylafl›ld›. Her bir
oturum ve sunum aras›nda
farkl› etkinliklerle kat›l›mc›-
lar›n ilgisini canl› tutmay› he-
defleyen DS çal›flanlar›,
ürünlerinin kullan›m kolayl›-
¤›n› ise henüz 13-14 yafllar›n-
da bir çocu¤un CATIA kulla-
narak bir otomobilin d›fl hat-

lar›n› çizmesi ile sergiledi.
Ö¤leden sonra yap›lan teknik
oturumlar ise 4 farkl› kulvar-
da gerçeklefltirildi. Farkl›
sektörlerden firmalar›n PLM
çat›s› alt›ndaki ürünlerin kul-
lan›m›na yönelik tecrübeleri-
ni paylaflt›¤› her bir kulvarda
FNSS, infoTRON, Kale Hava-
c›l›k ve TOFAfi gibi çal›flt›¤›
alanda söz sahibi olan firma-
lar sunum yapt›.

“Türkiye Anahtar
Role Sahip Olacak”
Forum esnas›nda MSI Dergi-
si’ne vakit ay›rarak sorular›-
m›z› yan›tlayan DS’nin Hava-
c›l›k ve Savunma’dan sorum-
lu Baflkan Yard›mc›s› Pierre
Marchadier, Türkiye’ye ilk
defa geldi¤ini ve Türkiye’deki
firmalar›n ve mühendislerin
yenileflime aç›k olmalar›n-
dan ve yapt›klar› ifllerin kali-

ÖZEL HABER
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Dassault Systèmes’den
Sürdürülebilir ‹novasyona

Yeni Soluk

Yaklafl›k bir y›l önce ‹stanbul ofisini
açan Dassault Systèmes (DS), 
“Yeni Zamanlar için Sürdürülebilir
‹novasyon” temal› PLM Forumu’nu 
15 Aral›k’ta ‹stanbul Hyatt Regency
Hotel’de gerçeklefltirdi. Firman›n
Türkiye’deki ilk etkinli¤i olan forum,
farkl› sektörlerde faaliyet gösteren
flirketlere, 3D (3 Boyutlu ‹fllem) ve PLM
(Ürün Yaflam Yönetimi) çözümleri ile
yakalad›klar› baflar›lar› kat›l›mc›larla
paylaflma f›rsat› sundu.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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tesinden çok etkilendi¤ini
belirtti. DS’nin otomotivden
elektroni¤e, ambalajdan in-
flaata, havac›l›ktan enerji
sektörüne kadar 11 farkl›
alanda hizmet verdi¤ini söy-
leyen Marchadier, bu sektör-
ler aras›nda bir flekilde bir
etkileflim yaratabilmenin zor
oldu¤u kadar ilginç oldu¤u-
nun da alt›n› çizdi.
Pierre Marchadier, Türki-
ye’de TUSAfi’›n ana yükleni-
cisi oldu¤u ATAK Projesi gibi
birçok baflar›l› projenin yürü-
tüldü¤ünü ve havac›l›k sektö-
ründe Türkiye’nin gelecekte
daha fazla söz sahibi olaca¤›-
na inand›¤›n› söyledi. Bu pa-
ralelde yaklafl›k bir y›l önce
aç›lan DS’nin ‹stanbul ofisinin
ise müflterileriyle daha yak›n
olmalar›na, onlarla do¤rudan
iletiflim içerinde olmalar›na
ve dolay›s›yla ihtiyaçlar›na
yönelik daha kolay ve h›zl› çö-
zümler üretebilmelerine ola-
nak sa¤lamas› aç›s›ndan
önem arz etti¤ini belirtti.
Yap›lan sunumlarda bahsi
geçen firmalar›n hep sektör-
lerinin lideri olmas› üzerine
KOB‹’lere iliflkin ne gibi ça-
l›flmalar yürüttüklerini sor-
du¤umuz Marchadier, 2-3 ki-
flilik küçük giriflimlerin, li-
sans almak için yeterli büt-
çeye sahip olamasalar da
çok ilginç fikirler ortaya at-
t›klar›n›n fark›nda olduklar›n›
söyledi. Bu yüzden, DS ola-

rak 2010 için çevrimiçi (onli-
ne) bir çözüm gelifltirdikleri-
ni anlatan Marchadier, 6 veya
12 ayl›k periyotlar için çok
daha makul fiyatlarla bu tarz
flirketlere paket çözümler
sunacaklar›n› belirtti. Küçük
ölçekli firmalar›n desteklen-
mesinin Bat›’da, Avrupa Bir-
li¤i’nin yürüttü¤ü bir prog-
ram kapsam›nda gerçeklefl-
tirildi¤ini, fakat DS’nin sade-
ce Avrupal› olmad›¤›n›, dünya
çap›nda bir flirket oldu¤unu
sözlerine ekleyen Marchadi-
er, yenileflimin ve küçük giri-
flimlerin desteklenmesi ge-
reklili¤inin alt›n› çizdi.
Her f›rsatta Türk firmalar›n-
dan oldukça etkilendi¤ini be-
lirten Marchadier, son olarak
da savunman›n güvenlik de-
mek oldu¤unu belirterek bu
alanda gerekirse ortak çal›fl-
mak gerekti¤i ve bu alanda
Türk firmalar›n›n gelecek
nesil tasar›mlara ve gelecek
nesil teknolojilere geçifl ya-
pabilecek kabiliyete sahip ol-
du¤u üzerinde durdu.
Vizyonu “çözümler” sunmak
olan DS, kat›l›mc›lara keyifli
bir forum yaflatman›n yan›
s›ra flirketlerin çal›flma
alanlar›na ne gibi yenilikler
getirebileceklerini ve küre-
sel bilgi paylafl›m› ve ifl birli-
¤i ile s›k›nt›l› ekonomik dö-
nemlerden nas›l baflar› ile
ç›kabileceklerinin tüyolar›n›
da verdi.
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PLM Nedir? 
Ürün Yaflam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management 
/ PLM), bir ürüne ait tüm mühendislik, üretim ve bak›m bilgilerini
say›sal ortamda saklayarak kontrol eden ve farkl› profildeki 
kullan›c›lar›n hizmetine sunan bir sistem. Bir ürünün tasar›m›n›n
hayal edilmesinden bafllayarak ömrünü tamamlay›p yeniden
dönüflümüne kadar tüm süreçlerin yönetilmesini kolaylaflt›ran
PLM; havac›l›k, uzay, savunma, inflaat, otomotiv, tüketim mallar›,
endüstriyel ekipman, enerji ve tekstil ile gemi ve yat yap›m› 
gibi bir çok farkl› sektörde öne ç›k›yor. Hikâyesi 1970’li y›llara
kadar uzanan PLM konsepti, Dassault Grubu’nun uçak yüzeyleri
tasar›m› için ihtiyaç duydu¤u 3 boyutlu bir tasar›m program› 
ihtiyac› ile ortaya ç›kt›. 1978 y›l›nda CATIA sanal ürün tasar›m 
program›n› sektörün hizmetine sunan DS’nin, bugün PLM 
ürün yelpazesinde 3 boyutlu mekanik tasar›m için SolidWorks,
sanal üretim için DELMIA, sanal test için SIMULIA, küresel ortak
yaflam döngüsü yönetimi için ENOVIA ve çevrimiçi (online) 
3 boyutlu gerçekçi deneyim için 3DVIA ürünleri bulunuyor.
PLM sayesinde farkl› disiplinlerin ihtiyac›n› karfl›layan DS, 
sektöre üretim öncesi ürünü görüp kontrol etme, geliflmifl 
model simülasyonu yapma, ürünü rakiplerden h›zl› tasarlay›p
piyasaya sürme ve maliyetleri afla¤›ya çekmek gibi bir çok avantaj
sa¤l›yor. Bu avantajlar› yap›lan araflt›rmalar ile somutlaflt›ran
firma, PLM kullanan organizasyonlarda ürün gelifltirme sürecinde
yap›lan tasar›m de¤iflikliklerinin yüzde 60 seviyesine kadar
azald›¤›n› ve böylece prototip masraflar›n›n azalt›ld›¤›n› ve 
hatal› üretimlerin önüne geçildi¤ini belirtiyor. Bunun en güzel
örne¤i ise 1995 y›l›nda ticari kullan›ma bafllayan Boeing 777
uça¤›n›n gelifltirme süreci. Tamam› bilgisayar destekli tasar›m 
ile tasarlanan ilk uçak olan Boeing 777’nin tasar›m›, oldukça
kar›fl›k teknolojileri içeren bir sistemler bütünü olmas›na
ra¤men fiziksel bir prototipi olmadan tamamlanm›flt›.

Dünya genelinde farkl› sektörlerden 
100.000’den fazla müflterisi olan DS’nin 
PLM ve 3D çözümleri, Türkiye’de, özellikle 
otomotiv ve savunma sektörlerinde 
ASELSAN, FNSS, Otokar, TUSAfi, TEMSA 
ve T›rsan gibi ülkemizin önde gelen kurufllar›
taraf›ndan kullan›l›yor. Firman›n Türkiye’deki 
en iyi müflterilerinden bir di¤eri ise tasarlad›¤› 
ve üretti¤i ONUK MRTP s›n›f› yüksek süratli
hücum botlar ile sürekli ihracat baflar›lar›n›n
alt›na imza atan Yonca-Onuk Tersanesi.

Onuk Tafl›t taraf›ndan tasarlanan Sazan
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T arihte, ilk uydunun
Sovyet Birli¤i (Rusya)
taraf›ndan uzaya f›rla-

t›ld›¤› 1957 y›l›ndan bu yana,
de¤iflen ihtiyaçlar ve geliflen
teknolojiler çerçevesinde
binlerce uydu, farkl› kullan›m
amaçlar›yla dünya çevresin-
de yörüngeye yerlefltirildi.
Rusya’n›n ard›ndan kendi uy-
dular›n› baflar›yla yörüngeye
yerlefltiren ABD, Çin, Fransa,
Hindistan, ‹ngiltere, ‹ran, ‹s-
rail ve Japonya gibi ülkeler,
ayn› zamanda uydu f›rlatma
kabiliyetine sahip olmayan
di¤er birçok ülkenin uydu sis-
temlerinin de yörüngeye ka-
t›lmas›na destek verdi.
1990’l› y›llarda görüntü ak-
tarma tekniklerinde yaflanan
ilerlemeler, perde arkas›nda
gelifltirilen askeri uydu sis-
temlerinin yan› s›ra sivil uy-
dulara yönelik yat›r›mlar›n
da artmas›na sebep oldu.
Keflif / gözetleme uydular›,
casus uydular ve haberlefl-
me uydular› gibi birçok farkl›
s›n›fa ayr›lan askeri uydular,
yap›lan teknolojik yat›r›mla-
r›n paralelinde çeflitli haber-
leflme a¤lar›n› kontrol etmek
amac›yla da kullanmaya bafl-
land›. Bu durum ise, özellikle

baflka devletlerin uydusunu
kullanarak haberleflme ihti-
yaçlar›n› karfl›layan birçok
ülkenin, kendi uydu sistem-
lerini gelifltirmesini neredey-
se zorunlu hale getirdi.
Bunun yan› s›ra balistik füze
tehdidinde yaflanan geliflme-
ler de uydu sistemlerine olan
yaklafl›m›n ciddileflmesine
neden oldu. Çeflitli ülkelerin
uydu f›rlatma gerekçesi ile
balistik füze tehlikesi do¤ur-
du¤unu hisseden günümüz
geliflmifl ülkeleri, buna kar-
fl›l›k olarak kendi askeri uzay
teknolojilerine daha fazla ya-
t›r›m yapmaya bafllad›.

Türkiye’deki 
Çal›flmalar
Türkiye’de uydu teknolojileri
konusunda yap›lan çal›flma-
lar, geliflmifl ülkeler ile k›yas-
land›¤›nda oldukça geriden
geliyor. 1960’l› y›llarda ülke-
mizin tüm haberleflme a¤›na
sahip olan PTT’nin, “Peyk Te-
lekomünikasyon Grup Bafl-
mühendisli¤i”ni hayata geçir-
mesiyle birlikte Türkiye, 
1968 y›l›nda uluslararas› 
INTELSAT oluflumuna kat›l-
may› baflard›. Günümüzde
hala dünyan›n en büyük uydu

haberleflme kurulufllar›ndan
birisi olarak bilinen 
INTELSAT a¤›ndan faydala-
nabilmemiz için ise çeflitli yer
istasyonlar›na ihtiyac›m›z var-
d›. ‹lk yer istasyonumuz olan
AKA-1, 1979 y›l›nda, Anka-
ra’da hizmet vermeye baflla-
d›. 1980’li y›llarda ise kendi
uydu sistemlerimize sahip ol-
mam›z›n gereklili¤i fikri orta-
ya at›ld› ve bunun üzerine ilk
olarak 1989 y›l›nda anahtar
teslim bir proje için ihaleye ç›-
k›ld›. ‹halenin aç›lmas›ndan 1
y›l sonra da Frans›z Aérospa-
tiale firmas›yla “Türk Milli Ha-
berleflme Uydular› Sistemle-
ri” sözleflmesi imzaland›.
Hemen akabinde bafllat›lan
uydu gelifltirme çal›flmalar›-
n›n ilk meyvesi olan 
TURKSAT 1A isimli uydumuz,
uzaya gönderilmek üzere
yerlefltirildi¤i roketin f›rlat-
ma esnas›nda talihsiz bir ka-
za geçirmesi sonucu kaybe-
dildi. TURKSAT 1A’n›n ard›n-
dan gelifltirilen TURKSAT 1B
uydusu ise 1994 y›l›nda yö-
rüngeye yerlefltirilirken, 
bu uydular›m›z› ilerleyen y›l-
larda yörüngeye oturtulan 
TURKSAT 1C, TURKSAT 2A ve
TURKSAT 3A uydular› izledi.
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Gelece¤in savafllar›n›n ad›m ad›m uzay ortam›na tafl›naca¤›n›n

düflünülmesi ile ülkemizin jeopolitik konumunun öneminin

gün geçtikçe artmas› göz önüne al›nd›¤›nda, Türk Savunma

Sanayisi’nin ve Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n uzay 

teknolojilerine yönelik yapaca¤› yat›r›mlar büyük önem tafl›yor.

Bu do¤rultuda 22 Haziran 2005 tarihinde Savunma Sanayii 

‹cra Komitesi taraf›ndan al›nan kararla bafllat›lan ve

Türkiye’nin önemli uzay çal›flmalar›ndan birisi olan 

“Göktürk Keflif / Gözetleme Uydusu Projesi”, tamamland›¤›nda

TSK’n›n istihbarat ihtiyaçlar›n›n önemli bir bölümünü 

tek bafl›na karfl›layabilecek.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

‹stikbal Hedefimiz,
Göktürk ile Güçleniyor
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Yaklafl›k 7 y›l görev yapmas› 
planlanan Göktürk, bir gün
içerisinde dünya etraf›nda 

14 tur atacak.
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Türkiye’de sivil haberleflme
alan›na yönelik olarak baflla-
t›lan bu önemli yat›r›mlar,
1995 y›l›nda PTT’nin teleko-
münikasyon ve posta hizmet-
leri olarak ikiye ayr›lmas› ve
Türk haberleflme a¤›n›n bu-
günkü lideri olan Türk Tele-
komünikasyon A.fi.’nin ku-
rulmas›yla daha da güçlendi.
2000’li y›llara gelindi¤inde
uzay teknolojileri anlam›nda
ülkemizde çok önemli gelifl-
meler yafland›. Türkiye'ye
küçük boyutlu uydu teknolo-
jilerini kazand›rmak için 
TÜB‹TAK UZAY Enstitüsü ta-
raf›ndan gelifltirilen ve ülke-
mizin ilk yer gözlem uydusu
olan B‹LSAT, 2003 y›l›nda ba-
flar›yla yörüngesine yerleflti-
rildi. Ard›ndan, yine ayn› ens-
titümüzde, tamam› Türk mü-
hendisleri taraf›ndan tasar-
lanan ilk yer gözlem uydusu
RASAT’›n gelifltirilme çal›fl-
malar›na baflland›. Geçti¤i-
miz günlerde ise ‹stanbul
Teknik Üniversitesi (‹TÜ)’nin
deste¤i ile bir ilk gerçekleflti-
rilerek ilk milli küp uydumuz
‹TÜ pSAT1 baflar›yla uzaya
gönderildi. Toplam kütlesi 1
kg ve boyutlar› 10x10x10 cm
olan ‹TÜ pSAT1, ‹TÜ Uzay
Mühendisli¤i Bölümü akade-
misyen ve ö¤rencileri tara-
f›ndan tamamen milli imkân-
larla tasarlan›p gelifltirildi.
Türkiye’deki uydu teknoloji-
lerine yönelik çal›flmalar›n
yavafl yavafl ivmelenme-
ye bafllad›¤› bu
dönemde,
askeri
i h t i -
yaçlara
yönelik
bir uydu
p r o j e s i
de baflla-
t › l m › fl t › .
F r a n s › z  
Alcatel firma-
s› ile 2000 y›l›n-
da casus uydu te-
darikine yönelik bir
anlaflma imzaland›,
ancak Fransa ile yaflanan po-
litik gerginlikler nedeniyle bu
proje iptal edildi.

Göktürk Projesi 
Hayat Buluyor
Sivil ve askeri uydular›n
azami ölçüde milli imkân-
larla gelifltirilmesine yöne-
lik olarak ülkemizde 1994
y›l› sonras›nda at›lan bu
ad›mlar, askeri ihtiyaçlar
göz önünde bulunduruldu-
¤unda al›nmas› gereken da-
ha çok yol oldu¤una iflaret
ediyordu. TSK’n›n da milli
bir uydunun gelifltirilmesi
konusunda oldukça kararl›
bir tutum sergilemesinin
ard›ndan, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› baflta olmak
üzere, çeflitli kurum ve ku-
rulufllar›m›z konuya yönelik
araflt›rmalar yapt› ve en so-
nunda 2005 y›l›nda topla-

nan Savunma Sanayii ‹c-
ra Komitesi’nde bu

konuya yer verildi.
Toplant›dan ç›-

kan karar ise
TSK’n›n keflif /
gözetleme uy-
dusu ihtiyaç-
lar›n› karfl›la-
mak amac›yla,
bir keflif / gö-
zetleme uydu

sisteminin, çeflitli
teknoloji transferleri

yap›lmas›n›n yan› s›ra azami
ölçüde milli imkânlardan da
yararlan›larak tedariki do¤-
rultusunda çal›flmalara
bafllanmas› yönünde oldu.

‹lerleyen y›llarda EADS 
ASTRIUM Ltd. (‹ngiltere),
OHB-System AG (Almanya)
ve TELESPAZIO S.p.A (‹tal-
ya) firmalar›, projede ana
yüklenici olabilmek için
ihaleye kat›ld›. Bu geliflme-
lerin ard›ndan Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM),
16 Temmuz 2009 tarihinde
‹talyan Telespazio S.p.A fir-
mas›yla yaklafl›k 250 mil-
yon dolar de¤erinde bir an-
laflma imzalayarak “Gök-
türk Keflif Gözetleme Uydu-
su Projesi”ni resmen bafl-
latt›. Telespazio S.p.A.’n›n
ana yüklenicili¤inde yürü-
tülen projede ASELSAN,
ROKETSAN, TUSAfi ve 
TÜB‹TAK UEKAE gibi firma
ve kurumlar›m›z alt yükle-
nici olarak rol al›yor.
Proje kapsam›nda, co¤rafi
k›s›tlama olmaks›z›n dünya
üzerinde herhangi bir böl-
geden askeri istihbarat
amaçl› yüksek çözünürlüklü
görüntü elde edilmesinin
yan› s›ra orman alanlar›n›n
kontrolü, kaçak yap›laflma-
n›n takibi, do¤al afet sonra-
s› en k›sa sürede hasar tes-
piti, ürün rekolte tespiti,
co¤rafi harita verilerinin
üretilmesi gibi sivil faaliyet
alanlar›na yönelik görüntü
ihtiyac›n› karfl›layacak bir
uydu sisteminin, teknoloji
transferi, ortak gelifltirme

ve ortak kullan›m prensip-
leri do¤rultusunda tedarik
edilmesi planlan›yor. Bu
proje sayesinde uydu tasar›-
m›, entegrasyonu ve testle-
rine yönelik önemli bir alt
yap›, bilgi birikimi ve insan
kayna¤› oluflturulmas› da
hedefleniyor.
Çok yüksek çözünürlüklü 1
adet elektro-optik keflif gö-
zetleme uydusu ve ilgili sa-
bit ve mobil uydu yer istas-
yonu ile 5 tona kadar tüm
uydular›n entegrasyon ve
testlerinin yap›laca¤› 1 adet
test merkezi de proje kap-
sam›nda infla edilecek. Sa-
vunma sanayimizin projeye
kat›l›m› ise milli kripto ge-
lifltirme, yer istasyonunun
yaz›l›m ve donan›m›, Uydu
Montaj Entegrasyon Test
(UMET) Merkezi inflaat› ve
ekipmanlar›n tedariki, uydu
üzerinde mekanik tasar›m
ve üretimi ile tasar›m ve
üretim çal›flmalar›na do¤-
rudan kat›l›m fleklinde ger-
çeklefliyor.

Yerli Katk› Pay› 
Ön Planda
TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n, gelifl-
mifl bir keflif / gözetleme
uydusu vas›tas›yla karfl›lan-
mas›n›n yan›nda Göktürk
Projesi’ni önemli k›lan di¤er
bir nokta da projede hayati
önem tafl›yan yer istasyon-
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Göktürk Projesi’nin 
imza törenine dönemin 

Hava Kuvvetleri Komutan›
Org. (E) Aydo¤an Babao¤lu da

kat›lm›flt›.
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lar›, elektronik sistemler ve
yaz›l›mlar›n azami ölçüde
milli imkânlar kullan›larak
gelifltirilecek olmas›. Bu
kapsamda, projede yaklafl›k
yüzde 22 oran›nda yerli kat-
k› pay› sa¤lanmas› ile birlik-
te, ileriki süreçte uydu ara-
c›l›¤›yla elde edilebilecek
görüntülerin ticarilefltirile-
rek, yaklafl›k yüzde 150’ye
yak›n bir ofset gerçekleflti-
rilmesi hedefleniyor.
Uydunun gelifltirilmesi ve
üretilmesi aflamas›nda 
TUSAfi, elektronik sistemle-
rin gelifltirilmesi konusunda
ASELSAN, bilgi güvenli¤inin
sa¤lanmas›na yönelik yaz›-
l›m gelifltirilmesi konusunda

ise TÜB‹TAK UEKAE, proje-
nin alt yüklenicileri olarak
görev yap›yor.

Projenin 
Ana Yüklenicisi, 
Telespazio S.p.A.
Yar›fla kat›lan Avrupal› 3 fir-
ma aras›ndan ipi gö¤üsleme-
yi baflaran Telespazio S.p.A.,
proje kapsam›nda Göktürk
uydusunun tasarlanmas›, ge-
lifltirilmesi ve çeflitli testleri-
nin gerçeklefltirilmesinden
sorumlu. Yurt d›fl›nda geliflti-
rilecek olan uydunun ayn› za-
manda, f›rlatma ve yörünge-
ye yerlefltirme konusundaki
ihtiyaçlar›n› da ‹talyan firma
üstleniyor.

Projede TUSAfi 
Deste¤i ve 
UMET Merkezi
Havac›l›k alan›ndaki 25 y›l›
aflk›n deneyimiyle Göktürk
Projesi kapsam›nda ihtiyaç
duyulan sistem mühendis-
li¤i, sistem tasar›m›, üre-
tim, entegrasyon ve test fa-
aliyetlerine yönelik faaliyet
gösteren TUSAfi, ayn› za-
manda TÜRKSAT A.fi. des-
te¤i ile kurulacak olan
UMET Merkezi’ne de ev sa-
hipli¤i yap›yor. Yaklafl›k
6000 m2 kapal› alanda ku-
rulacak olan bu tesiste, her
biri 5 ton a¤›rl›¤›nda olan 3
adet uydu üzerinde efl za-
manl› olarak çal›flma ger-

çeklefltirilebilecek. Bu ka-
biliyetler sayesinde ileriki
süreçte çeflitli askeri ve si-
vil uydu projelerinde
önemli rol oynamas› bekle-
nen TUSAfi, milli uydu ta-
sar›m, üretim, montaj, en-
tegrasyon ve test merkezi
konular›nda uzmanlaflarak
dünyan›n uydu alan›nda sa-
y›l› merkezlerinden birisi
olmay› hedefliyor.

Göktürk ASELSAN’›n
Elektronik Sistemleri
ile Donat›lacak
Bir keflif / gözetleme uydu-
sunu di¤er uydulardan ay›-
ran temel özellik, sahip ol-
du¤u geliflmifl yaz›l›mlar ve
bu yaz›l›mlara entegre ola-
rak çal›flan elektronik sis-
temleridir. Bu s›n›fta yer
alan Göktürk uydusu da
TSK’n›n milli istihbarat ihti-
yaçlar›n› en iyi flekilde kar-
fl›layabilmesi amac›yla
ASELSAN imzas› tafl›yan
birçok geliflmifl elektronik
sistem ile donat›lacak.
1 metreden daha az çözü-
nürlü¤e sahip bir keflif / gö-
zetleme uydusu olarak gö-
rev yapmas› beklenen Gök-
türk uydusu için ASELSAN,
yer istasyonu, uydu haber-
leflme alt sistemi ve elek-
tro-optik görev yükü gibi
ileri teknoloji gerektiren
sistemleri gelifltiriyor. 
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Ülkemizin ilk yer gözlem uydusu olan ve TÜB‹TAK UZAY taraf›ndan gelifltirilen 
B‹LSAT, 2003 y›l›nda baflar›yla yörüngesine yerlefltirildi.

B‹LSAT ile birlikte Rubin-4 Mozhayets-4, UKDMC, NISAT-1 ve KAISTSAT uydular›n› tafl›yan Cosmos-3M roketi, 
27 Eylül 2003’te, Rusya’n›n Plesetsk Uzay Üssü’nden f›rlat›lm›flt›.
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Konu ile ilgili olarak Haber-
leflme Cihazlar› Grup Bafl-
kanl›¤› ve Mikro Elektronik
Güdüm ve Elektro Optik
Grup Baflkanl›¤› olmak üze-
re iki grup alt›nda çal›flan
ASELSAN mühendisleri, Te-
lespazio S.p.A.’n›n yürüte-
ce¤i tasar›m ve üretim faali-
yetlerine de do¤rudan katk›
sa¤layarak uydu platformu-
na yönelik gerekli bilgi biri-
kimi ve deneyimini artt›r-
may› hedefliyor. Göktürk
uydusunda kullan›lacak do-
nan›mlar›n üretim ve test
çal›flmalar› da tümüyle
ASELSAN’da gerçeklefltiri-
lirken mevcut üretim alt yap›-
s› ve uydu platformu için ge-
reken sertifikasyon ihtiyaçlar›
da karfl›lanm›fl oluyor.
Projede büyük önem verilen
konulardan birisi olan yerli
katk› pay›n›n mümkün oldu-
¤unda yüksek tutulmas›na
da dikkat eden ASELSAN,
uyduda yer alan kullan›c›
eriflimi ve görüntü k›ymet-
lendirme yaz›l›m paketleri-
nin gelifltirilmesinde yurt içi
yaz›l›m firmalar›na da gö-
revler veriyor.

Bilgi Güvenli¤i 
TÜB‹TAK UEKAE’den
Sorulacak
Dünyada kriptoloji ve bilgi
güvenli¤i denilince akla ge-
len ilk isimlerden birisi olan
TÜB‹TAK UEKAE, Göktürk
uydusunun yer istasyonu ile
güvenli bir flekilde haberlefl-
mesini sa¤lamak üzere pro-
jede faaliyet gösteriyor.
Uzay flartlar›nda sorunsuz
görev yapabilecek bir kripto
modülü, yer istasyonlar›nda
yer alacak kripto modülleri,
bu modüllerin kripto algorit-
malar›, COMSEC (Communi-
cation Security / ‹letiflim Gü-
venli¤i) ile TEMPEST testleri,
uydunun genel TEMPEST öl-
çümleri, uydunun güvenlik
mimarisinin incelenmesi ve
onaylanmas› konusundaki
çal›flmalar, 2006 y›l›nda bafl-
lanan ön çal›flmalardan bu
yana TÜB‹TAK UEKAE tara-
f›ndan gerçeklefltiriliyor. Ay-

n› zamanda kurulufl, uydu
komutlar›n›n gönderilmesi
ve uydu taraf›ndan elde edi-
len görüntülerin kriptolana-
rak güvenli bir flekilde yer is-
tasyonlar›na aktar›lmas› ko-
nular›nda da uzmanl›¤›n› ko-
nuflturacak. Bu kapsamda
uydunun ve yer istasyonlar›-
n›n kripto modüllerinin ge-
lifltirilmesi, uydunun di¤er
güvenlik unsurlar›n›n güven-
lik testleri ve kriptografik
test de¤erlendirmeleri de yi-
ne UEKAE taraf›ndan ger-
çeklefltiriliyor.

Göktürk’ün 
Teknik Kabiliyetleri
Havac›l›k ve savunma sana-
yimizin “uydu teknolojileri”
konusunda uzmanlaflmas›

ve gelecekte özgün uydu
projelerinin hayata geçiri-
lebilmesi aç›s›ndan Gök-
türk Projesi, oldukça
önemli bir aflamay› temsil
ediyor. Yaklafl›k 7 y›l boyun-
ca görev yapmas› planla-
nan bu uydu, nokta, stereo,
flerit ve genifl alan modla-
r›nda görüntüleme kabili-
yetlerine sahip olacak. Ay-
r›ca uydu, üzerine entegre
edilecek olan 4-band renkli
ve siyah-beyaz görüntü
sa¤layabilen elektro-optik
kameralar sayesinde istih-
barat ihtiyaçlar›na yönelik
olarak yüksek çözünürlük-
lü görüntüler elde edilebi-
lecek. Ayn› zamanda kara
sular› ve hava sahas› k›s›t-
lamalar› olmaks›z›n günefl

›fl›¤›ndan azami derecede
faydalanabilmek amac›yla
alçak yer yörüngelerinde
(650 - 700 km) konuflland›-
r›lacak olan Göktürk, bir
gün içerisinde dünya etra-
f›nda 14 tur atacak.

2013 Y›l›n› Beklerken
Askeri ihtiyaçlar›n yan› s›ra
çeflitli kamu kurulufllar›n›n
uydu görüntüsü taleplerini
karfl›lamak üzere de hizmet
verebilecek olan Göktürk
uydusunun, 2013 y›l›nda yö-
rüngeye yerlefltirilmesi
planlan›yor. Bu projede elde
edilen bilgi birikimi ve tec-
rübe ise tasar›m›n›n ve üre-
timinin tamamen milli ol-
mas› kararlaflt›r›lan ve 
2,5 m çözünürlü¤e sahip ol-
mas› öngörülen Göktürk 2
projesinde yo¤un olarak
kullan›lacak. Savunma sa-
nayisi kurulufllar›m›z›n bu
alandaki kabiliyetlerinin ge-
liflmesine büyük katk› sa¤-
layacak olan Göktürk Proje-
si’nin, tamamen milli olarak
gelifltirece¤imiz di¤er uydu-
lar›m›z için örnek bir çal›fl-
ma olmas›n› ve büyük önde-
rimiz Kemal Atatürk’ün “‹s-
tikbal Göklerdedir” sözünü
hak etti¤i noktaya bir an ön-
ce tafl›mas›n› diliyoruz.

ANAL‹Z
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Telespazio S.p.A.’n›n ana yüklenicili¤inde
yürütülen Göktürk 1 projesinde ASELSAN,
ROKETSAN, TUSAfi ve TÜB‹TAK UEKAE 
gibi firma ve kurumlar›m›z alt yüklenici
olarak görev al›yor.

Göktürk ile birlikte 
dünya çevresindeki 
uydulara bir yenisi 
daha eklenmifl 
olacak.
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Savunma ve güvenlik, bi-
liflim teknolojilerindeki
geliflmelerden ciddi bir

biçimde etkileniyor ve askeri
alanda yap›lan yenilikler tek-
nolojiyle do¤ru orant›l› bir
flekilde gelifliyor. 20’nci yüz-
y›l itibariyle bilgisayar ve veri
iletim teknolojilerinin h›zl›
geliflimi ve askeri sistemlere
entegre edilmesi, e-devlet
anlay›fl›n›n ortaya ç›kmas›
a¤lar›n art›k korunmas› ge-
reklili¤ini, hatta savunulmas›
gereklili¤ini de beraberinde
getirdi. Bu konuya dikkat
çekmek, ülkemiz için olas›
tehditlerin belirlenmesi ve
akabinde çözüm yollar› ve
f›rsatlar›n tart›fl›labilmesi
maksad›yla Savunma Sana-
yii ‹malatç›lar Derne¤i 
(SaSaD), TÜB‹TAK’›n katk›la-
r› ve Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM)’nin ev sahipli-
¤inde Say›sal Ortamda Savafl
(SOS) Sempozyumu’nu ger-
çeklefltirdi. 10 Aral›k 2009 ta-
rihinde SSM Konferans Salo-
nu’nda icra edilen etkinlikte,
dünyadaki mevcut durum
de¤erlendirildi ve ülkemiz-
deki çal›flmalar ele al›nd›.
Sempozyumun aç›l›fl konufl-
mas›n› yapmak üzere 
SaSaD’› temsilen kürsüye ç›-
kan TUSAfi Genel Müdürü ve
SaSaD Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Dörtkafll›, savun-
ma sektöründe görev yapan
sanayicilerin, kullan›c› ve te-
darik makam› ile önemli gü-
venlik sorunlar› çerçevesin-
de yap›c› bir ortamda, bu tarz
etkinliklerde bir araya gel-
mesini son derece önemli
buldu¤unu ve ayn› amaç için
farkl› görevlerde çal›flan kifli,
kurum ve kurulufllar›n gö-
rüfllerini paylaflmas›n›, ortak
amaç olan ülke güvenli¤i için
zorunlu buldu¤unu dile ge-
tirdi. Say›sal ortam›n hem si-
vil ortam›n vazgeçilmez bir
parças› oldu¤una hem de as-
keri ortamda bilgi toplama,
iletme, depolama ve komuta
kontrol a¤lar›n›n önemli bir
yük çarpan› oldu¤una dikkat
çekerek sözlerine devam
eden Dörtkafll›, bu durumda

da gerek sivil gerek askeri
uygulamalara karfl› yap›la-
cak sald›r›lar›n tehdit boyu-
tunun giderek artt›¤›n›, bizle-
rin de bu tehdidi görerek
analiz etmemiz ve karfl›
önemler almam›z gerekti¤ini
söyledi. Dörtkafll›, tehditler-
den yola ç›karak f›rsatlar›n
tart›fl›lmas› ve ortak akla
ulaflma yönünde çal›flmala-
r›n sürdürülmesi gerekti¤ini
de belirtirken fark›ndal›¤›n

artt›r›lmas› için SaSaD ve
SSM’nin destekleriyle dü-
zenlenen bu tarz etkinlikle-
rin, dünyadaki geliflmelerin
takip edilmesine ve ülkemiz
kabiliyetlerine uygulanabilir-
likleri hakk›nda fikir al›flveri-
flinde bulunmaya arac› oldu-
¤unu söyleyerek konuflmas›-
n› sonland›rd›.
SOS Sempozyumundan yak-
lafl›k 2 hafta önce 24 Ka-
s›m’da 1. Ulusal A¤ Destekli

Yetenek Çal›fltay›’na da ev
sahipli¤i yapan Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
o etkinlikte vurgulad›¤› veri
toplamaya yönelik yürütülen
projelerden ve yap›lan bu ya-
t›r›mlar›n sonucunda kazan›-
lacak yetenek ve kabiliyetler
sayesinde elde edilecek bil-
ginin en uçtaki ere kadar ile-
tilebilece¤ini söyleyerek ko-
nuflmas›na bafllad›. Bu topla-
nan verilerin depolanmas› ve
aktar›lmas› esnas›nda do¤a-
bilecek tehditlere de¤inen
Bayar, konuyu böylece siber
ortamda savafla getirdi.
SSM’nin yürüttü¤ü tüm pro-
jelerde bilgi güvenli¤i konu-
sunun ayr› bir bafll›k olarak
ele al›nd›¤›n› belirten Bayar,
art›k çok güncel bir konu
olan siber savafllar›n sadece
askeri anlamda de¤il kamu
güvenli¤i aç›s›ndan da ciddi
bir tehdit oldu¤unu söyledi.
Bugün terör nas›l NATO’nun
gündemine girmifl ve mü-
kemmeliyet merkezleri ku-
rulmuflsa, say›sal ortamdaki
tehditler de Estonya ve Gür-
cistan’a gerçeklefltirilen si-
ber sald›r›lar sonras›nda 

SaSaD, 
Sanal Tehdide Karfl›
Uzmanlar› 
Bir Araya Getirdi
Bilgisayarlar, cep telefonlar› ve daha birçok elektronik

cihaz, art›k hayat›m›z›n ayr›lmaz bir parças› haline geldi.

Eskiden oldu¤u gibi saatlerce kuyrukta beklemeden 

banka ifllemlerimizi ‹nternet bankac›l›¤› ile halledip,

yaz›flmalar›m›z›, telefon görüflmelerimizi hatta art›k 

market al›flveriflimizi dahi çevrimiçi (online) 

gerçeklefltiriyoruz. ‹nternet’in ve teknolojinin günlük

hayat›m›za bu kadar nüfuz etti¤i bir ça¤da ordular›n 

ve kamunun da sanallaflmas› tabii ki kaç›n›lmaz.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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NATO’nun gündemine girmifl
durumda diyen Bayar, ABD
Silahl› Kuvvetlerinin de bu
alanda yap›lanmaya bafllad›-
¤›n› belirtti. SOS Sempozyu-
mu’nun düzenlenme sebebi-
ni de “siber uygulamalara
karfl› ulusal yap›lanmam›z›
nas›l oluflturaca¤›z ve bunu
hangi çözümler ile sa¤laya-
ca¤›z?” sorular›na cevap ara-
mak olarak belirten Bayar,
ülkemizin bu konuda uzun
zamand›r yat›r›m yapt›¤›n›,
güvenli haberleflme konula-
r›nda mükemmeliyet mer-
kezlerinin kuruldu¤unu ve
TÜB‹TAK’›n da bu konuda
uluslararas› bir alt yap› olufl-
turdu¤unu vurgulayarak söz-
lerini noktalad›.

Sunumlar 
Göz Doldurdu
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›n-
dan sempozyumun ilk bölü-
münde “A¤ Yap›lar ve Savafl”,

“Say›sal Ortamda Savafl ve
Tarihçesi”, “Küresel Tehlike:
Siber Terörizm” bafll›kl› su-
numlar› TÜB‹TAK SAGE’den
E. Serdar Gökp›nar, TÜB‹TAK
UEKAE’den Ünal Tatar ve
ASELSAN’dan Ali Yaz›c› ger-
çeklefltirirken “Tank At›fl Kon-
trol Sisteminin Ele Geçirilme-
si” konulu ana gösterim de
TÜB‹TAK UEKAE’den Bahtiyar
Bircan taraf›ndan yap›ld›.
‹kinci bölümde ise “Say›sal
Ortamda Savafl Konusunda
NATO ve Dünyadaki Çal›fl-
malar” TÜB‹TAK UEKAE’den
Bilge Karabacak taraf›ndan
de¤erlendirilirken, Berlin
Teknik Üniversitesi’nden
Prof. fiahin ALBAYRAK da
“Siber Savafllar ve Ak›ll› Oto-
nom Savunma Çözümleri”
bafll›kl› sunumun yan› s›ra
“NeSSI A¤ Yap› Analizi ve Uy-
gulama Güvenlik Simülatö-
rü” konulu bir de gösterim
gerçeklefltirdi.

“Sivil Say›sal Ortam fiebekesi
Olarak ‹nternet”, “Bilgi Gü-
venli¤i”, “Siber Savafllar, Ni-
telikleri ve Savunma Tekno-
lojileri”, “Otonom A¤ Yap› Sa-
vunmas›”, “A¤ Merkezli Ko-
muta Kontrol Bilgi Sistemle-
rinde Güvenlik” konular› ise
sempozyumun üçüncü bölü-
münde Bilkent Üniversite-
si’nden Can U¤ur Ayfer, Türk
Telekom’dan Tunç Yorulmaz,
C2TECH firmas›ndan Faruk
Sar›, Berlin Teknik Üniversi-
tesi’nden Dr. Ahmet Çamtepe
ve HAVELSAN’dan Tacettin
Köprülü taraf›ndan ele al›nd›.
Sempozyumun son bölü-
münde ise M‹KES firmas›n-
dan Sami Pancaro¤lu “Siber
Uzay Harbi ve A¤ Merkezli
Elektronik Harp”, AnelTECH
firmas›ndan Mehmet Özer
Metin “Da¤›t›k ve Efl Güdüm-
lü Sald›r›lar: Botnets”,
STM’den fiebnem Vural “A¤
Güvenli¤i Denetimi” ve INTA

SPACETURK firmas›ndan M.
Emin Halitligil “‹stihbarat
Destek Sistemleri ve ‹nternet
Güvenli¤i” konulu sunumla-
r›n› yapt›. Sempozyumun de-
¤erlendirmesi niteli¤inde
olan “Ülkemiz için F›rsatlar,
Tehditler ve Öneriler” bafll›k-
l› sunumu da SaSaD Genel
Sekreteri Kaya Yazgan ger-
çeklefltirdi. Dünyada kiflisel
bilgisayar ve ‹nternet kulla-
n›c›lar› say›s›ndaki art›fl› ra-
kamsal verilerle kat›l›mc›la-
ra sunan Yazgan, 2000’li y›l-
lar›n bafl›ndan günümüze
kadar geçen sürede say›s›
katlanarak artan kötücül ya-
z›l›mlara da dikkat çekti. Ül-
kemizdeki ‹nternet kullan›c›-
lar›, ifllenen biliflim suçlar›
gibi bilgileri istatistiklerle
aç›klayan Yazgan, 2008 veri-
lerine göre Türkiye’nin isten-
meyen e-posta (spam) kay-
na¤› olan ülkeler aras›nda
3’üncü, ‹nternet suçlar›nda
ise 9’uncu s›rada yer ald›¤›n›
belirtti.
Bugüne kadar Estonya ve
Gürcistan’›n siber sald›r›ya
maruz kalm›fl olmas›, bu iki
ülkeyi yap›lan sunumlar›n
önemli bir parças› haline ge-
tirirken Botnet, DNS, IP gibi
kavramlar›n tan›mlar› ve
kullan›m amaçlar›na da
aç›kl›k getirildi. Askeri ve si-
vil kanad› bir araya getiren
SOS Sempozyumu esnas›nda
kat›l›mc›lar, ayr›ca fuaye ala-
n›nda firmalar›n stantlar›n›
gezerek bilgi güvenli¤inin
sa¤lanmas› ile ilgili çal›flma-
lar› hakk›nda bilgi alma f›r-
sat› da elde etti.



E n genifl anlam›yla
içinde insan unsuru
bar›nd›rmayan kara

arac› olarak tan›mlanabilen
bu s›n›ftaki araçlar›n, sa-
vunma ve güvenlik alan›n-
daki kullan›m alanlar›n›n
her geçen gün genifllemesi,
tüm gözlerin bir anda bu
araçlar üzerine çevrilmesi-
ne neden oldu. Peki, ne oldu
da düne kadar fazla dikkate
al›nmayan, hatta hantal ve
kullan›fls›z platformlar ola-
rak küçümsenen insans›z
kara arac› (Unmanned Gro-
und Vehicle / UGV)’ler k›sa
içerisinde bu derece önem
kazand›?
Kuflkusuz, insans›z kara
araçlar›n›n son dönemlerde
bu kadar öne ç›kmas›nda,
de¤iflen risk ve tehdit alg›la-
malar› ›fl›¤›nda farkl›laflan
operasyonel ihtiyaçlar›n ba-
flat rol oynad›¤›n› söyleyebi-
liriz. Öyle ki NATO ve Varflo-
va Pakt› güçleri aras›nda
yaflanmas› beklenen Üçün-
cü Dünya Savafl› tehlikesi-
nin ortadan kalkmas›yla bir-
likte, bölgesel çat›flmalar ve
asimetrik tehditler günde-

min üst s›ralar›n› meflgul
etmeye bafllad›. ‹nsani yar-
d›m operasyonlar›n›n önem
kazand›¤›, bar›fl› koruma
harekâtlar›na kat›l›m artt›¤›
ve acil müdahale güçlerinin
teflkil edildi¤i bu yeni gü-
venlik yap›lanmas›nda, in-
sanlar için rutin, zor ya da
tehlikeli görevleri, korkma,
çekinme ve yorulma gibi
faktörlerden etkilenmeden
icra edebilen ‹KA’lar ön pla-
na ç›kmaya bafllad›.

‹nsana Verilen 
De¤erin Göstergesi
‹nsana verilen de¤erin gös-
tergelerinden biri olarak
kabul edilen insans›z araç-
lar, günümüzde birçok ülke
silahl› kuvvetlerinin ve em-
niyet güçlerinin envanterin-
de yer al›yor. Afganistan ve
Irak gibi s›cak çat›flma böl-
gelerinde de aktif olarak
kullan›lan bu araçlar, bafla-
r›l› performanslar› ve mali-
yet etkin yap›lar› ile göz dol-

duruyor. Eldeki veriler, önü-
müzdeki dönemde insans›z
araçlara yönelik ilginin daha
da artaca¤›n› gösteriyor. Bu
noktada, Amerikan Ordusu-
nun 2015 y›l›na kadar ilgili
birimlerindeki araçlar›n üç-
te birini insans›z yapma he-
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‹nsans›z 
Kara Araçlar›na

“Made in Turkey” 
Damgas›

‹nsans›z kara arac› (‹KA)’lar›n kullan›m alanlar›n›n 

h›zla genifllemesi, Türk Savunma Sanayisi firmalar›n›n

ilgisini bu nifl pazara çekmifl bulunuyor. Son zamanlarda

hayata geçirdikleri Ar-Ge nitelikli projeler ile bu alana

önemli yat›r›mlar yapan firmalar›m›z›n, yak›n bir 

gelecekte ‹KA pazar›nda ülkemizin ad›ndan daha fazla 

söz ettireceklerine kesin gözüyle bak›l›yor.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›
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defi koymufl olmas› dikkat
çekici.
Teknolojide yaflanan ilerle-
melere paralel olarak h›zl›
bir geliflme gösteren
‹KA’lar da sahip olduklar›
imkân ve kabiliyetler saye-
sinde kullan›c›n›n etkinli¤i-
ni artt›rd›¤› ve tam anlam›y-
la bir kuvvet çarpan› niteli¤i
tafl›d›¤› görülüyor. ‹KA’lar,
harekât ihtiyaçlar›na ba¤l›
olarak otonom ve/veya
uzaktan komuta edilebilme
kabiliyetine sahip olabildik-
leri gibi personel taraf›n-
dan bizzat da kullan›labili-
yor. Yine harekât ihtiyaçla-
r›na ba¤l› olarak paletli, te-
kerlekli veya ayakl› konfi-
gürasyonda olabilen bu
araçlar, görev tan›m›na yö-
nelik faydal› yükler ile do-
nat›labiliyor. Genifl bir yel-
pazede yer alan görevleri
icra edebilen ‹KA’lar›n bafl-
l›ca görevleri aras›nda;

� Keflif, gözetleme, 
istihbarat,

� May›nlar› tespit ve imha,
� Patlay›c› düzenekleri 

tespit ve imha,
� Silah tafl›ma,
� Yang›n söndürme,
� Kurtarma, 
� Lojistik destek amaçl› 

kullan›m yer al›yor.
Kald› ki ‹KA’lar›n, büyük ge-
liflme potansiyelleri nedeniy-
le önümüzdeki dönemde yeni
görev tan›mlar›na sahip ol-
mas› da kuvvetle muhtemel.

Türkiye’nin 
Yo¤un ‹lgisi
Tüm dünyada oldu¤u gibi
‹KA kullan›m›n›n son dö-
nemlerde art›fl kaydetti¤i
ülkemizde, sadece 2008 y›-
l›nda yaklafl›k 10 milyon do-
larl›k ‹KA al›m› yap›ld›. Ye-
dek parça ve servis aç›s›n-
dan flimdilik yurt d›fl›na ba-
¤›ml› olan Türkiye’de, artan

talebe ba¤l› olarak önümüz-
deki y›llarda bu rakam›n da-
ha da büyüyece¤i de¤erlen-
diriliyor. ‹KA’lara yönelik ar-
tan talebin bilincinde olan
Türk Savunma Sanayisi fir-
malar›n›n, birbiri ard›na yü-
rürlü¤e koyduklar› projeler
ile bu alandaki ihtiyac› kar-
fl›lamay› hedefledikleri göz-
lerden kaçm›yor. Nitekim

insans›z hava arac› (‹HA) ve
suyun hem alt›na hem de
üstüne yönelik insans›z de-
niz arac› (‹DA) alanlar›ndaki
çal›flmalar›n seyri dikkate
al›narak genel bir de¤erlen-
dirme yapacak olursak,
Türkiye’nin insans›z araçlar
konusunda bir teknoloji
merkezi olma yolunda h›zla
ilerledi¤i görülüyor.
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Afganistan ve Irak gibi s›cak
çat›flma bölgelerinde

kullan›lan ‹KA'lar, personel
kay›plar›n›n önüne

geçilmesinde etkili olmakta.
‹KA'lar›n özellikle meskun
mahal operasyonlar›ndaki

performans›ndan 
son derece memnun

olan Amerikan Ordusu,
önümüzdeki 5 y›l içerisinde

ilgili birimlerindeki
araçlar›n üçte birini 

insans›z yapma hedefi 
koymufl durumda.
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ASELSAN’›n 
“‹zci”si Var
Ülkemizde ‹KA alan›nda yü-
rütülen projelerden ilki,
ASELSAN’›n ‹zci’si. Bir kon-
sept gösterim arac› olan ‹z-
ci’nin, Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n milli
imkanlarla karfl›lanmas›n›n
yan› s›ra ihracat baflar›lar› ile
Türk Savunma Sanayisi’nin
uluslararas› alanda bir mar-
ka haline gelmesinde büyük
rolü olan ASELSAN’›n uzun
y›llara dayanan tecrübe ve
bilgi birikiminin eseri oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. Nitekim
arac›n modüler yap›s› saye-
sinde asimetrik tehditler
baflta olmak üzere, s›n›r gü-
venli¤inin sa¤lanmas›, ana-
yurt güvenli¤i uygulamalar›,
keflif-gözetleme, kritik tesis-
lerin güvenli¤inin sa¤lanmas›
ve lojistik destek görevlerini
icra edebilece¤i belirtiliyor.
Bir komuta merkezi üzerin-
den uzaktan komuta edilebi-
len ‹zci, bu merkezden gön-
derilen hedef noktalara ken-
di bafl›na ulaflabiliyor ve he-
def noktalara ulaflt›¤›nda
üzerinde yer alan faydal› yük
verilerini komuta merkezine
aktarabiliyor.
‹zci’nin harekât ihtiyaçlar›na
ba¤l› olarak, gece ve gündüz
keflif-gözetleme yapabilecek

gözetleme sistemi ve savun-
ma amaçl› hafif silah sistem-
leri ile donat›labilmesi dikkat
çekici. Arac›n uzun süreli
aç›k arazi gözetlemesi gibi
görevleri icra edebilmesi dü-
flünülerek, gözetleme siste-
mine otomatik insan tan›ma
ve otomatik hedef takibi gibi

yetenekler ilave edilebiliyor.
‹zci, faydal› yüklerden elde
edilen bilgileri kontrol kon-
solunda veya kendi üzerinde
saklayabiliyor, bu veriler e¤i-
tim ve inceleme amaçl› ola-
rak sonradan kullan›labili-
yor. ‹zci’nin otonom hareket
edebilmesi ve gözetleme ya-

pabilmesi için ASELSAN ta-
raf›ndan özgün olarak gelifl-
tirilmifl ileri teknoloji ürünü
görüntü iflleme donan›m ve
algoritmalar› kullan›l›yor.
Hâlihaz›rda araç üzerindeki
gece ve gündüz görüfl kame-
ralar›ndan al›nan görüntüler
ile belirli bir alan içerisindeki
hareketin alg›lanmas›, hare-
ketli nesnelerin insan olarak
tan›nmas›, takip edilmesi ve
uzak komuta merkezine uya-
r› ve görüntü iletilmesine yö-
nelik çal›flmalar yap›l›yor.
‹zci’nin temel olarak 3 çal›fl-
ma durumu bulunmakta:
Araç üzerinden kullan›m,
uzaktan komuta ve otonom
çal›flma.

1Araç üzerinden kullan›m
çal›flma durumunda,

mevcut elektriksel ve me-
kanik arayüzlerin kullan›-
m›, araç üzerindeki kontrol
sistemleri yard›m›yla yap›-
l›r. Bu durumda arac›n kul-
lan›m›na uzaktan müdaha-
le edilememekte, ancak
araç ve faydal› yükler hak-
k›nda bilgiler al›nabilmek-
tedir. Bu çal›flma durumu,
olas› operasyon bölgesine
veya güvenli¤in azald›¤›n›n
de¤erlendirildi¤i alanlara
arac›n personel taraf›ndan
götürülebilmesinde kulla-
n›lmaktad›r. Ayr›ca gelifltir-

ASELSAN'›n ‹KA pazar›na 
yönelik gelifltirdi¤i ‹zci, 

bir komuta merkezi taraf›ndan 
uzaktan komuta edilebilmekte.
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me çal›flmalar›nda, arac›n
test alan›na götürülmesin-
de kolayl›k sa¤layan bir ye-
tenektir.

2Uzaktan komuta çal›flma
durumunda, arac›n yer

de¤ifltirme fonksiyonlar› ve
faydal› yüklerin denetimi
kontrol konsolu üzerinden
gerçeklefltirilir. Bu durum-
da, araç üzerinde yer alan
kameralardan elde edilen
görüntüler konsoldan izle-
nerek arac›n hangi h›zda ve
ne tarafa gidece¤i gibi bilgi-
lere iliflkin komutlar uzak-
tan verilir. Uzaktan komuta
durumunda, faydal› yük de-
netimi elektriksel olarak
kullan›c› kontrolündeki
konsol üzerinden yerine ge-
tirilir.

3Otonom çal›flma duru-
munda ise, arac›n kendi

bafl›na verilen yer de¤ifltir-
me görevlerini yerine getir-
mesi söz konusudur. Bu
amaçla arac›n otonom ha-
reketi için gerekli çevre ve
durum alg›lay›c›lar› entegre
edilerek araç üzerinde ko-
flan otonomi algoritmalar›
ile bu görevleri yerine getir-
mesi sa¤lan›r. Konsol üze-
rinden yol noktalar› verile-
rek arac›n bu noktalara
kendi bafl›na gidebilmesi is-
tenir. Bu aflamada otonomi

yetenekleri afla¤›daki ad›m-
lar› içermektedir:
� Arac›n GPS/D-GPS, 

ANS ve odometre 
kullanarak yol noktas› 
takip etmesi,

� Patika, otoyol ve benzeri
yollarda görüntü 
ifllemeye dayal› olarak
“yol hatlar›n›” bularak 
yol takibi yapmas›,

� Yer de¤ifltirme yaparken
LADAR ve stereo görüntü
gibi alg›lay›c› geri 
beslemelerini kullanarak
engelleri tespit etmesi 
ve sonras›nda güvenli
olarak engelleri geçmesi.

Gelifltirilmesinde Orta Do-
¤u teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), ODTÜ B‹LT‹R Mer-
kezi ve yan sanayimizin bü-
yük katk›lar› olan ‹zci, flim-
dilik haz›r te-
min edilen 4x4
çekifl sistemine
sahip bir arazi
arac› üzerine

yap›land›r›lm›fl bulunuyor.
ASELSAN, a¤›rl›kl›
olarak otonomiye yö-
nelik algoritmalar›n
gelifltirildi¤i ve denen-
di¤i ‹zci ile ilgili çal›fl-
malar›na halen tüm
h›z›yla devam ediyor.

Gezgin Geliyor
ASELSAN’›n ‹KA konu-
sundaki çal›flmalar› ‹z-
ci ile s›n›rl› de¤il... Fir-
ma taraf›ndan yürütü-

len bir di-

¤er ‹KA projesi ise, savun-
ma ve keflif-gözetleme ya-
pabilecek paletli çok mak-
satl› bir kara arac› konu-
sunda denemeler yapmak
üzere hayata geçirilmifl bu-
lunuyor. Dünyada henüz ye-
ni gelifltirilmekte olan in-
sans›z araçlarda uzaktan
kablosuz silah kullan›m›n›
sa¤layacak kritik teknoloji-
lerin denendi¤i araç, Gezgin
olarak adland›r›l›yor. Gez-
gin’in, üzerine yerlefltirile-
bilecek robot kol, termal
gözetleme ve lazer hedef
iflaretleme sistemleri ile

tehlikeli görevleri uzak-
tan gerçeklefltirebilece¤i
de¤erlendiriliyor. Halen
ASELSAN mühendisleri,

silah denetimi ile ilgili
kritik teknolojileri
bu araç üzerinde

test ederek, 
NATO standart-
lar›na uyumlu
silahl› bir ‹KA

gelifltirme çal›fl-
malar›na devam ediyor.
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MAGIC (The Multiple Autonomous Ground-robotic International Challenge) 2010
insans›z kara araçlar› yar›flmas›n›n ilk aflamas›nda dünya çap›nda ilk 10 tak›m
aras›nda yer alarak insans›z sistemler alan›ndaki bilgi birikimini gösteren ASELSAN’›n
liderli¤inde kurulan “Kapadokya” tak›m›, Haziran 2010’da yap›lacak olan yar›flman›n
bir sonraki aflamas›nda ABD, Avustralya, Japonya ve Kanada ekipleriyle yar›flacak.
Burada bir üst aflamaya geçmeye hak kazanan tak›mlar, 8-13 Kas›m 2010 tarihleri
aras›nda 750.000 dolarl›k büyük ödül için Avustralya’da kozlar›n› paylaflacaklar.

ASELSAN 
mühendisleri taraf›ndan 
gelifltirilen Gezgin, paletleri sayesinde 
en zorlu arazi flartlar›nda bile kolayl›kla ilerleyebiliyor.
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Elektroland Gururla
Sunar: DARP-1
Türkiye’de ‹KA sektörüne
önemli yat›r›mlar yapan bir
di¤er firma ise Elektroland.
Deneyimli ve uzman kadrosu
ile 1996 y›l›ndan beri Anka-
ra’da faaliyetlerine devam
eden firman›n iç gü-
venlik birimlerinin
ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda gelifltirdi¤i bomba
imha görevli ilk ‹KA’s› NAT-1,
2003 y›l›nda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nün envanterine
girdi. 2005 y›l›nda NAT-1 te-
mel al›narak gelifltirilen 
NAT-2’yi yine Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nün hizmetine su-
nan firma, k›sa süre sonra ih-
racat alan›ndaki baflar›lar› ile
ad›n› duyurdu. Öyle ki 
NAT-2’nin yurt d›fl› pazarlara
yönelik olarak gelifltirilen ih-
racat versiyonu EOD Master
arac›, 2006 y›l›nda ilk ihracat
baflar›s›n› yakalayarak Suri-
ye’ye sat›ld›. NAT-2’nin gelifl-
mifl versiyonu olan NAT-2+
ise, sergilenmek için götürül-
dü¤ü IDEX 2009 fuar›nda, Zim-
babve taraf›ndan sat›n al›nd›.
fiimdiye kadar ad›n› daha çok
bomba imha robotlar› ve yan-
g›n söndürme robotlar› ile
duydu¤umuz Elektroland,
2010 y›l›nda ‹KA’lara iliflkin

yeni çözümü ile piya-
saya ç›kmaya haz›rlan›-
yor. Firman›n “Dost Asker
Robot Projesi (DARP)” kapsa-
m›nda gelifltirdi¤i yeni ‹KA’s›
DARP-1, daha önceki araçlar-
dan farkl› olarak, do¤rudan
günümüz muharebe sahas›-
n›n ihtiyaçlar› düflünülerek
tasarlanm›fl bulunuyor.
Bu kapsamda; 1650 mm boy,
950 mm en ve 800 mm yük-
seklik (teleskobik kol ve si-
lahlar hariç) ölçülerine sahip

olacak arac›n a¤›rl›¤› 400 kg
civar›nda olacak. Gerekti¤in-
de düflman unsurlar› ile ça-
t›flmaya girebilmesi için si-
lahland›r›lacak olan araç; ke-
flif-gözetleme, arama-kurtar-
ma ve hedef iflaretleme gibi
görevleri icra edebilecek. Sis
bombalar› da ateflleyebilecek
DARP-1’e atefl gücü kazan-
d›rmak amac›yla düflünülen
silah donan›m› aras›nda piya-
de tüfeklerinin yan› s›ra 40
mm’lik otomatik bombaatar
da bulunuyor.
A’dan Z’ye Elektroland tara-
f›ndan tasarlanan DARP-1’in
yapabilecekleri bunlarla da
s›n›rl› de¤il... Benzerlerine k›-
yasla oldukça sessiz çal›flan
hibrit bir motorla donat›lacak
ve 200 kg’a kadar yük tafl›ya-
bilecek arac›n, ihtiyaç duyul-
mas› halinde görev yapt›¤›
birli¤e çeflitli bataryalar›n flarj
edilmesi ve yük tafl›ma 
gibi konularda destek sa¤la-
yabilmesi de öngörülüyor. 
DARP-1’in 7,62 mm’ye kadar
piyade silahlar›na karfl› balis-
tik korumaya sahip olmas› ve
gerekti¤inde askerlere siper
görevi görmesi de planlar
aras›nda.

Modüler bir araç olarak dik-
kat çeken DARP-1’in, farkl›
görev gereksinimlerine uy-
gun olarak tasarlanan ek üni-
teleriyle donat›ld›¤›nda; ma-
y›n ya da el yap›m› patlay›c›la-
r› tespit ve imha etme ile
elektronik kar›flt›rma gibi gö-
revleri de icra edebilece¤i de-
¤erlendirilmekte.
Etraf›n› 360 derecelik alanda
görebilecek DARP-1’in di¤er
donan›mlar› aras›nda; keflif-
gözetleme görevleri için te-
leskobik k›z›l ötesi kamera-
lar, hedef iflaretlemeyebil-
mek için lazer iflaretleyici ve
ortamdaki havay› analiz ede-
bilmesi amac›yla çeflitli de-
dektörler de yer al›yor.

ANAL‹Z

52

Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2010 www.milscint.com

Gelifltirme çal›flmalar› devam eden 
DARP-1'in temsili çizimi

Elektroland taraf›ndan üretilen farkl› modellerdeki ‹KA'lar, halen Emniyet Genel
Müdürlü¤ü'nün envanterinde baflar›yla görev yap›yor.
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Ankara TOBB Üniversi-
tesi’nin konferans sa-
lonunda düzenlenen

Meclis Toplant›s›, kat›l›mc›
say›s›nda art›fl ile dikkat
çekti. Meclisin ilk konuflma-
c›s› olan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar da
bu ilgiden duydu¤u memnu-
niyeti dile getirerek “2010 y›-
l›na girerken Türk Savunma
Sanayisi’nin Durum De¤er-
lendirmesi” bafll›¤› alt›nda
bir de¤erlendirme yapt›.
2009 y›l›n›n savunma sektö-
rü aç›s›ndan gerek imzalan
projeler gerekse düzenlenen
konferans ve sempozyumlar
aç›s›ndan oldukça yo¤un
geçti¤ini belirten Bayar, ge-
ride b›rakt›¤›m›z y›lda söz-
leflmesi imzalanan ve yürür-
lü¤e giren projeleri s›ralad›.
Denizalt› Projesi’nden bah-
seden Bayar, Türk Savunma
Sanayisi’nin ilk defa bir deni-
zalt›n›n iç donan›m›na yöne-
lik çal›flmalar gerçeklefltire-
ce¤ini, savunma sanayimizin
ve TÜB‹TAK’›n birçok teçhi-
zat› yerli imkânlarla geliflti-
rece¤i bu projenin yaz›l›m
k›sm›nda ise HAVELSAN’›n
görev alaca¤›n› dile getirdi.

Sözleflmesi Temmuz ay›nda
imzalanan, fakat kredi gö-
rüflmeleri devam etti¤i için
henüz yürürlü¤e giremeyen
bu projenin 2010 y›l›n›n ilk
aylar›nda bafllamas› planla-
n›yor. Bayar’›n konuflmas›n-
da öne ç›kan di¤er konu bafl-
l›klar› ise flöyle oldu:
Sözleflmesi imzalanan Gök-
türk Uydu Projesi’nde de ilk
operasyonel uydu olmas› s›-
fat›yla, özellikle yer sistem-
lerinde önemli bir sanayi ka-
t›l›m› sa¤lanm›fl bulunuyor.
TUSAfi’ta bir uydu entegras-
yon test merkezi kurularak
uydunun entegrasyonuna ve
testlerine yönelik yat›r›mlar

da tamamlanm›fl durumda.
Bu merkezde sadece gözlem
uydular› için de¤il, TÜRK-
SAT’›n kullanaca¤› haberlefl-
me uydular› içinde hizmet
verilebilecek.
Bir di¤er önemli havac›l›k
projesi ise TUSAfi ile imza-
lanan F-16’lar›n moderni-
zasyonu ve HAVELSAN ile
imzalanan F-16 simülatör
projesi.
Özellikle ROKETSAN ile
2009 y›l› içerisinde birçok
önemli projeye imza at›ld›;
güdümlü roket ve mermile-
re iliflkin projeler, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› için
bir torpido gelifltirilmesi

gündeme geldi. Kara araçla-
r›nda ise BMC ve Otokar fir-
malar› ile imzalanan taktik
tekerlekli araç projeleri ve
FNSS ile imzalanan AZM‹M
Projesi’nin art›k yürürlük
aflamas›na geldi¤ini söyle-
yen Bayar, kendisi küçük
ama önemi çok büyük olan
Piyade Tüfe¤i Projesi’ne de
de¤indi. Piyade tüfe¤inin ta-
sarlan›p üretilmesinin, Türk
askeri aç›s›ndan psikolojik
öneminin alt›n› çizen Bayar,
askere gitti¤imizde neden
kendi tüfe¤imizi kullanma-
yal›m diye sorarak bu proje-
ye verdikleri önemi bir kez
daha vurgulam›fl oldu.

ÖZEL HABER
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Türkiye Savunma

Sanayi Meclisi, 18 Aral›k tarihinde 2009 y›l›n›n son

toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Savunma sektöründe faaliyet

gösteren firmalar›m›z›n üst düzey yöneticilerinin kat›ld›¤›

toplant›, Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD)

Genel Sekreter Yard›mc›s› ve Meclis Baflkan› Tu¤general 

(E) Y›lmaz Küçükseyhan’›n baflkanl›¤›nda ve Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n da kat›l›m›yla icra edildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

TOBB Savunma Sanayi
Meclisi’nde 2009 Masaya Yat›r›ld›,
2010 Hedefleri Aç›kland›
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Yürüyen Projelerin
Meyveleri
Murad Bayar, 2009 y›l› içeri-
sinde sözleflmesi imzalanan
veya yürürlü¤e girmek üzere
olan bu projeler d›fl›nda yü-
rüyen projeler hakk›nda da
k›sa k›sa bilgiler verdi:
2009’un Ocak ay› itibariyle
yürürlü¤e giren tank projesi
kapsam›nda Otokar’›n çal›fl-
malar›n›n devam etti¤ini, bu
paralelde ROKETSAN’da da
z›rh tasar›m ve üretimine
dönük bir alt yap› oluflturul-
du¤unu söyleyen Bayar, ha-
vac›l›kta da ATAK Projesi
kapsam›nda yeni motorlar›
tak›lan T129 helikopterinin
ve ülkemize stratejik hava
ulaflt›rma kabiliyeti kazand›-
racak olan A400M’nin ilk
uçufllar›na de¤indi.
‹lk geminin Eylül 2008’de de-
nize indirildi¤i M‹LGEM Pro-
jesi’nde ise bu sene donat›-
m›n devam etti¤ini ve
2010’da da seyir denemele-
rine bafllanaca¤›n› dile geti-
ren Bayar, ikinci geminin in-
flas› için sözleflmeleri imza-
lad›klar›n› üçüncü ve daha
sonraki gemiler için ise özel
sektör tersanelerine ihale
açacaklar›n› bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
1’inci Hava ‹kmal Bak›m
Merkezi Komutanl›¤›’n›n ana
yüklenicili¤inde modernize
edilen RF-4E’lerin teslimat›-
na ve ASELSAN’›n gelifltirdi-
¤i ilk hava savunma radar›
KALKAN’a da de¤inen Ba-
yar, ROKETSAN’›n lazer gü-
dümlü roketi Cirit’in at›fl de-
nemelerinin baflar›yla sür-
dü¤ünü de sözlerine ekledi.
Günlük bas›n›n oldukça ilgi-
sini çeken insans›z hava ara-
c› (‹HA) projelerinden de
bahseden Bayar, Vestel Sa-
vunma ve Kale-Baykar fir-
malar›n›n Taktik ‹HA Projesi
kapsam›nda 20.000 feet irti-
falara ç›kmay› baflard›¤› pro-
totip uçufllar›n›n tamamlad›-
¤›n›, flu an ticari tekliflerin
de¤erlendirildi¤ini ve ilk Sa-
vunma Sanayii ‹cra Komite-
si’nde de karara ba¤lamay›
planlad›klar›n› belirtti.

Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› (SSM)’nin, JSF Proje-
si’nde Türkiye için yüzde 50
civar›nda bir ifl pay› öngör-
dü¤ünü, fakat bugün sanayi
kat›l›m›n›n planlanan say›da
uçak üretilmesi durumunda
flimdiden 7,2 milyar dolar›
aflm›fl oldu¤unu sözlerine
ekleyen Bayar, flu ana ka-
darki ifl pay›m›z›n a¤›rl›kl›
olarak motor ve gövde üze-
rine oldu¤u düflünülürse,
ülkemize maliyeti yaklafl›k
11 milyar dolar olaca¤› dü-
flünülen JSF Projesi’nde he-
deflerin afl›ld›¤›na dikkat
çekti.
2009 y›l› içerisinde birçok
baflar›l› sözleflme ve etkin-

li¤e imza atan savunma sa-
nayimizde olumsuzluklar
da yok de¤il. Uluslararas›
ve yerli paydafllarla baz› s›-
k›nt›lar›n oldu¤unu, özellik-
le havac›l›k projelerinde ba-
z› zorluklar›n yafland›¤›n›
belirten Bayar, en önemli
konunun ise teslimatlarda-
ki gecikmeler oldu¤unu
söyledi. Kullan›c› için nihai
ürünlerin bir anlam ifade
etti¤ini söyleyen Bayar, fir-
malardan teslimatlar konu-
sunda daha hassas davran-
malar›n› ve gecikme ceza-
lar› ile karfl›laflmamalar›n›
istedi.

2010 Teslimat 
Y›l› Olmal›
Sektörün 2008 y›l›nda ihra-
cat hedeflerini yakalad›¤›n›,
2010 için de 1 milyar dolar›
hedeflediklerini belirten Ba-
yar, özellikle Yonca-Onuk
Tersanesi’nin bot sat›fllar›na
ve ASELSAN’›n STAMP sat›-
fl›na dikkat çekti. Bu esnada
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman’a söz 
veren Murad Bayar, 
ASELSAN’›n Birleflik Arap
Emirlikleri’ne toplam bedeli
yaklafl›k 100 milyon avroluk
100 civar›nda ilave STAMP ve
50 civar›nda STOP sat›fl›n›n
müjdesinin verilmesine de
vesile oldu.

Murad Bayar bir di¤er müj-
deyi de KOB‹’lere verdi. Vak›f
Bank ile savunma sanayisin-
de faaliyet gösteren KOB‹’le-
re piyasa koflullar›na k›yasla
daha uygun faiz oranl› kredi
verilmesine yönelik bir pro-
tokol imzalayan SSM, kredi
baflvurusunda bulunan fir-
malar için, sektörde çal›flt›-
¤›na veya projelerde alt yük-
lenici olarak görev ald›¤›na
dair bankaya onay vererek
gerekli kolayl›¤›n sa¤lanma-
s›na vesile olacak. 2010 y›l›-
n›n teslimatlar aç›s›ndan ol-
dukça yo¤un geçmesini bek-
lediklerini söyleyen Bayar,

kara araçlar›nda BMC’den
taktik araçlar›n teslimat›n›,
FNSS’den de prototipleri
beklediklerini sözlerine ekle-
di. Denizde de M‹LGEM’in
seyre bafllayaca¤›, Dear-
san’›n yeni tip karakol botunu
ve RMK Marine’nin sahil gü-
venlik gemisini ve AD‹K Ter-
sanesi’nin de ç›kartma gemi-
sini denize indirece¤ini bildi-
ren Bayar, kara ve hava sis-
temlerinin birço¤unda yo¤un
teslimatlar beklediklerini be-
lirtti. SSM’nin portföyündeki
projelerin ço¤unun sözlefl-
meye ba¤land›¤›n› ve bundan
sonraki 5 y›ll›k dönemde ayn›
yo¤unlukta proje ihalesi ol-
mayaca¤›n› söyleyen Bayar,

bu dönemde lojistik konusu-
nun gelifltirilmesinin önemi-
ne de¤indi. Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin envanterindeki
sistemlerin sürekli canl› ve
operasyonel tutulmas› ge-
rekti¤ini vurgulayan Bayar,
sektör firmalar›ndan kabili-
yetlerini bu yönde gelifltirme-
lerini istedi. Kat›l›mc›lara he-
def olarak da 2011 IDEF fu-
ar›n› gösteren Bayar, bu fua-
ra envantere giren ürünlerin
ilk kullan›m tecrübeleri ile gi-
dilebilirse, uluslararas› pa-
zarda Türk Savunma Sanayi-
si’nin yat›r›m ç›kt›lar›n›n ser-
gilenebilece¤ini vurgulad›.
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ASELSAN geçti¤imiz günlerde Birleflik Arap Emirlikleri'ne, çeflitli gemi ve botlar›nda kullan›lmak üzere toplam bedeli yaklafl›k 
100 milyon avro olan 100 adet ilave 12,7 mm STAMP ve 50 adet 25 mm STOP sistemi sat›fl› gerçeklefltirdi.
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Murad Bayar’›n 2009 y›l›n›
özetledi¤i ve 2010’dan bek-
lentilerini dile getirdi¤i ko-
nuflmas›n›n ard›ndan Meclis
Baflkan› Tu¤general (E) Y›l-
maz Küçükseyhan “Dünya
Savunma Sanayisinde Türk
Savunma Sanayisi’nin Yeri”
bafll›kl› bir sunum gerçek-
lefltirdi.

Savunma Sanayimiz
‹çin Potansiyel 
Pazarlar
2009 y›l› verilerinin henüz
tam olarak toplanamam›fl
olmas›ndan dolay› 2007 ve
2008 y›l› verileri üzerinden
yap›lan analizleri kat›l›mc›-
larla paylaflan Tu¤general
(E) Küçükseyhan, dünya ül-
kelerinin 1,5 trilyon dolar ci-
var›nda bir savunma harca-
mas› oldu¤unu, Türkiye’nin
2008 y›l›ndaki savunma büt-
çesinin ise 10,8 milyar dolar
oldu¤unu söyledi. Türki-
ye’nin savunma harcamala-
r›nda 2007 y›l›na k›yasla yüz-
de 6,6 oran›nda art›fl kayde-
dilse de bu art›fla ra¤men,
savunma harcamalar›m›zda
gayrisafi milli hâs›laya oran-
lad›¤›m›zda sürekli bir düflüfl
gözlemlendi¤ini rakamlarla
aç›klayan Tu¤general (E) Kü-
çükseyhan, 2008 y›l› bütçesi-
ne göre yüzde 1,85 olan bu
oran›n, 2009 y›l›nda yüzde
1,3’e düfltü¤ünü ve dünya or-
talamas› olan yüzde 2,4’ün
alt›nda kald›¤›n› söyledi.
2008 y›l›nda dünya çap›nda
genel olarak may›na daya-
n›kl› z›rhl› araç sat›fllar›n›n
ön planda oldu¤unu ve yük-
sek teknolojili ürünlerin de

di¤er ra¤bet gören sistemler
oldu¤unu söyleyen Tu¤gene-
ral (E) Küçükseyhan, bak›m
onar›m ve yedek parça sat›fl-
lar› ile biliflim sektörünün,
sat›fllara dönük bu de¤er-
lendirmede yer alamad›¤›n›
belirtti.
Savunma sanayisinin dünya-
daki durumunu bölge bölge
ihracat ve ithalat kriterlerine

göre analiz eden Tu¤general
(E) Küçükseyhan, sunumu-
nun sonunda ise Afrika ve
Güney Amerika d›fl›ndaki
tüm bölgelerde rekabetin
üst düzeyde oldu¤unu, Tür-
kiye’nin yüksek teknolojili
ürünler ile bu rekabette yer
almaya çal›flt›¤›n›, fakat Afri-
ka ve Güney Amerika pazar-
lar›na daha yak›ndan bak›l-

mas› gerekti¤i de¤erlendir-
mesini yapt›. Son olarak
mevcut pazarlardaki durum
göz önüne al›nd›¤›nda, pazar
hakimi olan ülkelerin firma-
lar› ile ifl birli¤i yap›lmas›n›n
önemine dikkat çeken Tu¤-
general (E) Küçükseyhan,
sözü SSM Sanayileflme Dai-
re Baflkan› Nuran ‹nci’ye b›-
rakt›.

Bütünleflme ‹çin 
Bir Ad›m Daha
“Savunma ve Yan Sanayi Bü-
tünleflmesi” konu bafll›¤› al-
t›nda yan sanayi bütünlefltir-
me esaslar›ndan ve 28 Aral›k
2009’da OST‹M ve SSM ara-
s›nda imzalanan sözleflme
ile yürürlü¤e giren KOB‹ Da-
n›flmanl›¤› Merkezi’nden
bahseden ‹nci, bu merkez ile
KOB‹ ve yan sanayi firmala-
r›n›n ifl paylar›n›n artt›r›lma-
s›, yetenek ve kabiliyetlerinin
azami flekilde kullan›lmas›
ile yüksek kalite ve teknoloji-
ye sahip bir yan sanayinin
oluflturulmas›n›n hedeflen-
di¤ini belirtti. Bu kapsamda
KOB‹ ve yan sanayi firmala-
r›n›n görev ald›klar› proje-
lerdeki sorumluluklar›n› ve
bu süreçte bu firmalar›n
karfl›laflt›klar› zorluklar› s›-
ralayan ‹nci, son olarak KOB‹
Dan›flmanl›k Merkezi’nin ça-
l›flma esaslar›n› ve görevle-
rini kat›l›mc›lara aktard›. Bu
çal›flma kapsam›nda tasar-
lanan KOB‹ Dan›flmanl›¤›
Merkezi Portal› hakk›nda da
bilgiler veren ‹nci, sektörde-
ki tüm firmalardan bu porta-
l›n güncel kalabilmesi için
gerekli bilgi ak›fl›n›n sa¤lan-
mas›nda yard›mc› olmalar›n›
talep etti.
Geride b›rakt›¤›m›z 2009 y›l›-
n›n savunma sanayisi için ol-
dukça baflar›l› geçti¤inin ve
2010 y›l›ndan beklentilerin
çok daha yüksek oldu¤unun
gözlemlendi¤i y›l›n son
TOBB Savunma Sanayi Mec-
lis Toplant›s›, önümüzdeki
süreçte de firma yetkililerini
bir araya getirerek savunma
sanayimizin nabz›n› tutmaya
devam edecek.

ÖZEL HABER
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SaSaD Genel Sekreter Yard›mc›s› ve
Meclis Baflkan› Tu¤general 

(E) Y›lmaz Küçükseyhan

SSM Sanayileflme 
Daire Baflkan› 

Nuran ‹nci
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‹ngiltere’nin bafl› çekti¤i
Müttefik ülkeler ile Al-
manya’y› karfl› karfl›ya

getiren ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n henüz bafl›nda,
1939’da gerçekleflen ve
tüm dünyada büyük yank›
uyand›ran Scapa Flow bas-
k›n›, U-47 denizalt›s› ve
mürettebat›n›n operasyon
s›ras›nda gösterdi¤i baflar›
kadar, operasyon öncesin-
deki istihbarat çal›flmalar›
aç›s›ndan da dikkatle ince-
lenmesi gereken bir harp
tarihi olay›d›r. Bu yaz›da
hem operasyonel hem de
istihbari aç›dan ele al›nan
Scapa Flow bask›n›na geç-
meden önce ise Alman U-
Bot’lar›ndan k›saca bah-
setmekte fayda var.

Almanlar Gizlice 
Denizalt› Gelifltiriyor
Birinci Dünya Savafl›’ndan ye-
nik ç›kan Almanya ile galip
devletler aras›nda 1919 y›l›n-
da imzalanan Versay Anlafl-
mas›’n›n hükümleri gere¤i,
Almanlar, silahlanma konu-
sunda çok büyük bir k›s›tla-
mayla karfl› karfl›ya kald›. Bu
anlaflmaya göre; aralar›nda
denizalt›lar›n da yer ald›¤› sa-
vafl araç ve gereçlerinin üre-
timini yapamaz ve bunlar› en-
vanterde bulunduramaz hale
gelen Almanya, bu k›skaçtan
kurtulman›n yollar›n› arad› ve
çok geçmeden de bir ç›k›fl yo-
lu buldu. 1922 y›l›nda Hollan-
da’da faaliyet gösteren özel
bir tersanenin paravan ola-
rak kullan›lmas›yla denizalt›

gelifltirme çal›flmalar›na giz-
lice bafllayan Almanya, son-
raki y›llarda denizalt› savun-
ma harbine yönelik kurulan
bir okulla da yine gizliden giz-
liye, gelece¤in denizalt› mu-
harebelerine komuta edecek
subaylar› yetifltirmeye ve de-
nizalt› harbine yönelik dok-
trinlerin oluflturulmas› çal›fl-
malar›na bafllad›.
Adeta ilmek ilmek ifllenen
bu özverili ve son derece
gizli çal›flmalar›n neticesi
ise Müttefikler aç›s›ndan
son derece a¤›r oldu. Ancak
yine de, toplam deplasman›

14.119.413 ton olan 2779 ti-
cari gemi ile 148 savafl ge-
misinin bat›r›lmas› ve karfl›-
l›¤›nda da Almanya’n›n 630
denizalt› kaybetmesiyle so-
nuçlanan bu amans›z sava-
fl›n en çok yank› yapan olay›,
Scapa Flow Bask›n› oldu.

Alman Denizalt›lar›
Yeniden 
Scapa Flow’da
Birinci Dünya Savafl› s›ras›n-
da Alman subaylar› Ems-
mann ve Hemmings taraf›n-
dan komuta edilen iki deni-
zalt›, ‹ngiltere’nin en kuzey

ANAL‹Z
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Büyük Savafl›n ‹lk Sürprizi: 

Scapa Flow Bask›n›
‹kinci Dünya Savafl›’n›n en fliddetli

muharebelerine tan›kl›k eden Atlantik

Okyanusu, müttefiklerin, o güne kadar

neler yapabilecekleri yeterince

anlafl›lamayan denizalt›lar›n gerçek

yüzüyle tan›flmas›na da sahne oldu.

Almanlar taraf›ndan U-Bot olarak da

adland›r›lan ve av›na sinsice yaklafl›p 

torpillerini ateflledikten sonra yeniden

sulara gömülerek savaflan denizalt›lar›n,

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n kalbi

olarak bilinen, ünlü Scapa Flow

Liman›’na gizlice girip iki ‹ngiliz gemisini

torpillemesi ve bunlardan birisini

bat›rmas›, bu gizemli araçlar›n bir

savafl›n kaderi üzerindeki etkilerini tüm

dünyaya göstermifl oldu.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

U-47, mürettebat› taraf›ndan
“Scapa Flow Bo¤as›” unvan›na
lay›k görüldü ve mürettebat
taraf›ndan denizalt›n›n üzerine
bir bo¤a resmi yap›ld›.



ucunda yer alan Orkney Tak›-
madalar› aras›nda do¤al bir
co¤rafi korumaya sahip olan
Scapa Flow Liman›’na gir-
meyi baflarm›fl, ancak liman-
dan ç›kmaya çal›fl›rlarken
denizalt›lar›n motorlar› lima-
n›n giriflindeki ters ak›nt›y›
yenememifl, bunun sonucun-
da da bombalanm›fl ve bat-
m›fllard›. Savafl›n sonunda
imzalanan ateflkes anlaflma-
s› uyar›nca Müttefiklere tes-
lim olmas› kararlaflt›r›lan Al-
man Donanmas› ise, teslim
olmak için ‹ngilizlerin Scapa
Flow Liman›’na do¤ru yola
ç›km›fl, ancak limana ulaflan
Alman savafl gemilerinin bü-
yük bölümü, kendi mürette-
batlar› taraf›ndan bat›r›lm›fl-
t›. Takvimlerin ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n ilk günlerine teka-
bül eden 13 Ekim 1939’u gös-
terdi¤i gün, Orkney Tak›ma-
dalar›’n›n aç›klar›nda dipte
bekleyen Alman U-47 deni-
zalt›s›n›n 42 mürettebat› ise
bu kez kendi gemilerini ba-
t›rmak için de¤il, Scapa Flow
Liman›’na gizlice s›zmak ve
ard›ndan da taarruz etmek
için oradayd›lar.
Alman denizalt› filolar›n›n
komutan› olan Tu¤ami-
ral Karl Dönitz taraf›n-
dan bizzat görevlendirilen
ve Alman istihbarat›n›n
elde etti¤i bilgiler yard›-
m›yla limana s›z-
maya çal›flan de-
nizalt› komutan›
Yüzbafl› Günther
Prien, periskopla 
liman› uzaktan 
inceledikten sonra 
U-47’nin satha ç›ka-
r›lmas› emrini verdi.
61 metre uzunlu¤unda
ve 6 metre eninde olan
517 tonluk VII C modeli

U-47 denizalt›s›, herhangi bir
tehlikeyle karfl›laflmadan
motorlar›n› yar›m güçte ça-
l›flt›rarak bir süre ilerledi ve
Holm Sound Geçidi’nden
geçmeyi baflard›. Bu geçiflin
hemen ard›ndan aniden güç-
lü bir ak›nt›ya kap›lan U-47,
‹ngilizlerin yüzen may›nlar-
dan, bat›k gemilerden ve çe-
lik a¤lardan oluflturduklar›
denizin alt›ndaki savunma
duvar›na do¤ru ilerlemeye
bafllad›. Ak›nt›n›n etkisiyle
sürekli yana kayan ve Yüzba-
fl› Prien’in rotas›ndan ç›kar-
mamak için büyük çaba sarf
etti¤i U-47 denizalt›s›n›n göv-
desi, bat›k gemilerden birinin
zincirine çarparak tamamen
suyun üzerine ç›kt›. Bu tehli-
keli çarp›flmadan k›sa bir sü-
re sonra düzelen ve ak›nt›-
dan tamamen kurtularak
kendi rotas›ndan seyretmeye
bafllayan U-47, hemen son-
ras›nda da Scapa Flow Lima-
n›’na girifl yapt›. ‹ngilizler 

Haz›rl›ks›z Yakaland›
Denizalt›s›n›, ‹ngilizlerin us-
taca haz›rlad›¤› savunma

hatt›ndan büyük tehlikeler
atlatarak geçiren Yüzbafl›
Prien ve mürettebat›, ko-

ya girdikten sonra ku-
zeye do¤ru yöneldi
ve denizalt›n›n mo-
torlar›n› tam güçte
çal›flt›rarak k›y›-
dan ilerlemeye

bafllad›. ‹ngilizlerin böyle bir
sald›r›y› hiç beklememesin-
den dolay› tüm bu hareketli-
lik boyunca fark edilmeden
yoluna devam eden Yüzbafl›
Günther Prien, dürbünüyle
liman› gözetlerken, ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›’n›n en
güçlü savafl gemilerinden bi-
ri olarak bilinen ve o s›rada
limanda demirli olarak bek-
leyen 29.150 ton deplasmana
sahip HMS Royal Oak kruva-
zörünü ve 6900 ton deplas-
mana sahip HMS Pegasus
uçak gemisini gördü.
A¤›r a¤›r HMS Pegasus’a
do¤ru ilerlemeye bafllayan
U-47’nin torpidolar›, 14 Ekim
1939 gecesi saat 00.58’de,
gemi hedef hatt›na girdikten
hemen sonra Yüzbafl› Pri-
en’in emriyle atefllendi. Tor-
pidolardan birisi HMS Pega-
sus’un a¤›r bir yara almas›na
sebep olurken HMS Royal
Oak’a gönderilen torpidolar
ise hedefini ›skalam›flt›.
Büyük bir gürültüyle gerçek-
leflen patlaman›n üzerinden
birkaç dakika geçmesine
ra¤men ‹ngilizlerin durumu
kavrayamamas› nedeniyle
halen sessizli¤ini koruyan
Scapa Flow Liman›, U-47’ye
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Üstte, ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n
demirli oldu¤u Scapa Flow Liman›,
co¤rafi aç›dan son derece korunakl›.
Yanda, Tu¤amiral Karl Dönitz

Yüzbafl› Prien, mürettebat›yla birlikte U-47’nin güvertesinde
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ikinci bir at›fl yapma flans›
daha verdi. Yüzbafl› Prien’in
emriyle torpido kovanlar›
doldurulan U-47, yeniden ›s-
kalama riskini en aza indir-
mek için HMS Royal Oak’›n
450 metre yak›n›na kadar
yaklaflt› ve gemiyi hedef hat-
t›na ald›ktan sonra da torpi-
dolar›n› ard› ard›na ateflledi.
Hemen arkas›ndan da 2 tor-
pidonun hedefini buldu¤unu
haber veren patlama sesleri
Scapa Flow’da yank›land›.
Torpidolar›n büyük bir gürül-
tüyle infilak etmesinin he-
men ard›ndan alarma geçen
ve ›fl›klarla ayd›nla-
t›lan limanda U-
47’yi hedef alan
bir hareketlilik
bafllad›. O an-
dan itibaren
kruvazörle-
rin, destro-
yerlerin, kor-
vetlerin ve uçak-
lar›n ciddi tehdi-
di alt›nda bulun-
duklar›n› bilen
Yüzbafl› Prien,

“tam yol ileri” emrini verdi ve
güçlü bir ak›nt›ya karfl› sey-
rederek Scapa Flow’un ç›k›-
fl›na do¤ru yöneldi. Bu s›rada
hemen karfl›lar›nda üzerleri-
ne do¤ru gelen bir destroye-
rin projektörlerini fark eden
Yüzbafl› Prien, destroyerin
sald›r›s›na karfl›l›k vermek
amac›yla 105 milimetrelik
topun doldurulmas› emrini
verdi. Ancak bu s›rada ‹ngiliz
destroyeri, U-47’ye yaklafl›k
200 metre kadar yaklaflm›fl-
ken rotas›n› aniden liman›n

girifline do¤ru çevir-
di ve büyük bir

tehlike flans
eseri olarak
atlat›lm›fl ol-

du. U-47 ve 42
kiflilik mürette-
bat›, k›sa bir sü-
re sonra da

ak›nt›dan kurtul-
du ve aç›k deniz-

de motorlar›n›
tam güç ça-
l › fl t › r a r a k ,
HMS Royal
Oak’› bat›rm›fl

ve HMS Pegasus’u da a¤›r
yaralam›fl olman›n verdi¤i
gururla Almanya’daki Kiel
Liman›’na do¤ru yol almaya
bafllad›.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n en
baflar›l› operasyonlar›ndan
birisi olarak harp tarihinde
önemli bir yer edinen Scapa
Flow Bask›n›’ndan sonra U-
47’de görev yapan tüm erlere
2’nci S›n›f Demir Salip Niflan›
ve subaylara da 1’nci S›n›f
Demir Salip Niflan› verildi. U-
47’nin komutan› Yüzbafl›
Günther Prien’e bizzat Hitler
taraf›ndan, ‹kinci Dünya Sa-
vafl› s›ras›nda o ana dek ilk
defa verilen fiövalye Salip Ni-

flan› verilirken denizalt› filo-
lar›n›n komutan› Tu¤amiral
Karl Dönitz ise Oramiral rüt-
besiyle ödüllendirildi. Ope-
rasyonun bafl kahraman›
olan U-47 denizalt›s› ise bu
operasyonda görev alan mü-
rettebat taraf›ndan k›zg›n ve
cesur bir bo¤aya benzetildi¤i
için o tarihten sonra “Scapa
Flow Bo¤as›” olarak an›ld›.

Bask›nda 
‹stihbarat›n Rolü
Almanya aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda, ‹ngiliz Kraliyet Donan-
mas›’n›n 24’ü subay olmak
üzere toplam 833 personelini
kaybetti¤i bu bask›n›n kahra-
manlar› yaln›zca U-47’de gö-
rev yapan 42 kiflilik mürette-
bat de¤ildi. Alman istihbara-
t›n›n bafl›nda bulunan Orami-
ral Canaris’in, Scapa Flow
Bask›n›’ndan 16 y›l önce he-
nüz düflük rütbeli bir subay-
ken Almanya d›fl›na gönder-
di¤i ajanlardan Alfred Weh-
ring, 16 y›l süren çal›flmalar›
boyunca Scapa Flow Lima-
n›’yla ilgili çok önemli bilgiler
toplad› ve Almanlara savafl
s›ras›nda çok önemli bir
prestij kazand›ran bu zaferin

ANAL‹Z
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U-47’nin ilk torpidolar›na hedef olan HMS Pegasus

HMS Royal Oak, 381 mm’lik toplara sahipti.

HMS Royal Oak’›n bat›¤›, geminin batmas›ndan 
y›llar sonra sonarlar yard›m›yla görüntülendi.
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altyap›s›n› büyük bir titizlikle
haz›rlad›.
Yeni görevine bafllamadan
önce birçok deniz muhare-
besinde savaflm›fl, ayr›ca
Oramiral Canaris hesab›na
‹spanya’da görev yapm›fl
olan Wehring, uzun y›llar sü-
recek olan görevi için yurt d›-
fl›na gönderildi¤inde, en genç
Alman deniz yüzbafl›lar› ara-
s›ndayd›. Görevinin ilk 3 y›l›n-
da Albert Ortel takma ad›yla
bir Alman saat firmas›n›n
temsilcili¤ini yapan Wehring,
bu flekilde Avrupa’n›n birçok
ülkesini dolaflt› ve bu ülke-
lerde yeni yap›lan deniz infla-
atlar›yla ilgili bilgi toplad›.
Saat firmas› temsilcisi olarak
geçen 3 y›l›n ard›ndan ‹sviç-
re’deki bir saat fabrikas›nda
kalfal›k yapmaya bafllayan
Alfred Wehring (Alberto Or-
tel), 1927 y›l›nda Hollanda’ya,
bir süre sonra da Orkney Ta-
k›madalar›’ndaki Kirkwall
Adas›’na yerleflti.
Görevinin ilk y›llar›nda ka-
zand›¤› kabiliyetleri kullana-
rak ada halk›n›n saatlerini ta-
mir eden ve onlara saat satan
Alfred Wehring, günden güne
buradaki yerini sa¤lamlaflt›r-
d›. ‹lerleyen zamanlarda ada-
n›n merkezinde saat ve süs
eflyas› satan küçük bir ma¤a-
za açan Wehring, Scapa Flow
Liman›’nda demirli savafl ge-
milerinin mürettebat›na ve
onlar›n ailelerine hizmet ve-
riyor ve bu kiflilerle giderek
daha samimi bir iliflki içerisi-
ne giriyordu. Zaten adada iyi-
ce benimsendikten sonra da,
1932 y›l›nda, resmi olarak ‹n-
giliz vatandafl› oldu.

Scapa Flow’un
Aç›kl›klar› 
Saat Ustas›n›n 
Gözünden Kaçmad›
Bu süre zarf›nda “akraba”
görünümünde adaya gelen
Nazi ajanlar›yla iletiflim ha-
linde olan Wehring, bu ajan-
lardan birço¤una adada ifl
bularak onlar›n da buraya
yerleflmesini sa¤lad›. Halk
taraf›ndan kendisine duyulan
güven nedeniyle görevini ye-
rine getirmekte fazla s›k›nt›
çekmeyen Wehring’in baba-
s›na att›¤› mektuplar ise Ora-
miral Canaris’e gidiyor ve
böylece amiriyle de do¤ru-
dan iletiflim kurmufl oluyor-
du. ‹kinci Dünya Savafl› bafl-
lad›ktan sonra, çevresindeki-
lere art›k ‹sviçreli de¤il ‹ngi-
liz oldu¤unu söyleyerek
ateflli bir ‹ngiliz milliyetçisi
rolü oynayan Wehring, ihtiya-
c› olan güven ortam›n› tam
olarak oluflturduktan sonra
da Scapa Flow Liman›’n›n

savunma düzenindeki aç›k-
l›klar› tespit etmek için çal›fl-
malar›n› h›zland›rd›.
Çal›flmalar›n›n neticesini k›-
sa süre içerisinde alan Weh-
ring, Scapa Flow Liman›’n›n
do¤u yönündeki geçidi kapa-
tan tuzaklar›n ve a¤lar›n çok
kötü durumda olduklar›n› ve
yenileriyle de¤ifltirilmek üze-
re yerlerinden kald›r›ld›¤›n›,
ancak savafl›n da patlak ver-
mesiyle artan formaliteler
nedeniyle yeni tuzaklar›n he-
nüz yerlerine yerlefltirileme-
di¤ini ö¤renmeyi baflard›.
Sonras›nda da savunma dü-
zeninde aksakl›klar olan
Scapa Flow’un do¤u geçidini
bütün ayr›nt›lar›yla gösteren
bir denizalt› engebeleri hari-
tas› haz›rlad›. Tüm bilgileri
operasyon için haz›r hale ge-
tirdikten sonra evindeki veri-
ci radyoyu kullanarak henüz
tarafs›z durumda olan Hol-
landa’daki Alman deniz ata-
flesini aray›p ‹ngiliz savunma

hatt›nda ciddi boflluklar ol-
du¤unu bildirdi ve durumun
ayr›nt›lar›n› anlatt›. K›sa süre
içerisinde haberi alan Ora-
miral Canaris ve denizalt› fi-
lolar›n›n komutan› Tu¤ami-
ral Karl Dönitz ise ‹ngilizler
aç›klar›n› kapatmadan uygu-
lamaya konulabilecek ve Al-
fred Wehring’in Almanya’ya
güvenli bir flekilde ulaflt›r›l-
mas›n› da kapsayan bir bas-
k›n plan› haz›rlad›.
Baflta Alfred Wehring olmak
üzere çeflitli istihbarat kay-
naklar›ndan al›nan bilgilerin
denizalt›c›lar›n kabiliyetleriy-
le birleflmesi sonucu gerçek-
lefltirilen bu baflar›l› operas-
yon, denizalt›lar›n su üstü sa-
vafl platformlar›na oranla çok
daha az önemsendi¤i döne-
min kapanmas›nda önemli
bir rol oynad›. Ancak yine de
bu kadar büyük yank› yapan
Scapa Flow Bask›n›’n›n deni-
zalt›c› kahramanlar› omuz-
larda tafl›n›rken operasyonun
sessiz kahramanlar›, bu ope-
rasyondan sonra da sessiz-
liklerini koruyarak perde ar-
kas›nda kalmaya devam etti.

KAYNAKÇA
� Jean Noli, Amiralin Kurtlar› – 

‹kinci Dünya Savafl› Belgeseli, 
Baskan Yay›nlar›, 1974

� Kurt Singer, ‹kinci Dünya Harbi’nde
Casuslar ve Hainler – ‹kinci Dünya Savafl›
Belgeseli, Baskan Yay›nlar›, 1972

� Robert C. Stern, U-Boats in Action,
Squadron / Signal Publications, 1977

61

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2010

U-47, Scapa Flow
zaferinden sonra 

mürettebat›yla birlikte 
Kiel Liman›’na dönüyor.

Hitler, Yüzbafl› Prien’i bizzat 
tebrik etmifl ve U-47 mürettebat›n›n
onuruna bir akflam yeme¤i vermiflti.

U-47 ve mürettebat›, Kiel Liman›’na girifli s›ras›nda büyük coflkuyla karfl›land›.

©
A

m
er

ik
an

 D
o
n

an
m

as
›



Hâlihaz›rda sonar dom
inflas›na yönelik en ile-
ri teknoloji olarak de-

¤erlendirilen, fiber takviyeli
polimer (FTP) kompozit tek-
nolojisi kullan›larak ONUK-
BG Ortak Giriflimi taraf›ndan
tasar›m› ve üretimi gerçek-
lefltirilen Türkiye’nin bu uç
teknolojideki ilk milli ürünü,
tüm akustik performans,
mukavemet ve lojistik ister-
leri karfl›lar durumda M‹L-
GEM Projesi’nin ilk gemisi
olan Heybeliada’ya baflar› ile
monte edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›-
n›n, “Sonar› milli imkânlarla
yapabiliyorken neden domu
da yapamayal›m?” fikriyle ça-
l›flmalar› bafllat›lan proje,
ONUK-BG Ortak Giriflimi’nin
kurulmas› ve 2007 A¤ustos
ay›nda STM ile sözleflmenin
imzalanmas›yla resmi sürece
girmiflti. Projenin baflar›yla
tamamlanmas›nda, özellikle
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›-
n›n ve STM’nin verdi¤i destek
ve güvenin etkisi çok büyük.
Proje kapsam›nda yürütülen;
akustik performans de¤erle-
rinin ölçülmesi çal›flmalar›;
ONUK-BG Ortak Giriflimi, De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤› ve
STM ile koordineli olarak,
SSM ve TÜB‹TAK aras›nda
imzalanan sözleflme kapsa-
m›nda kurulan, TÜB‹TAK Su-
alt› Akustik Laboratuvar›’nda
yürütüldü. Sonar domun
form optimizasyonu çal›flma-
lar› ise ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve
Deniz Bilimleri Fakültesi ile
koordineli olarak yap›ld›.
Bu baflar›l› projenin sa¤lad›¤›
olanaklar sayesinde, M‹L-
GEM Projesi’nin yurt içi tek-
nolojik imkânlar›n gelifltiril-
mesine yönelik temel hedefi-
ne de uygun olarak, ülkemiz-
de sonar dom tasar›m› ve
üretimi konular›nda kayda
de¤er bir bilgi birikimi ve tec-
rübe elde edilmifl durumda.

Elde edilen bu milli bilgi biri-
kiminin ve tecrübenin, ilerle-
yen süreçte Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ortaya ç›kabi-
lecek baflka ihtiyaçlar› için de
kullan›labilmesi mümkün.
Projenin sa¤lad›¤› di¤er bir
önemli katk› da proje çerçe-
vesinde yürütülen oldukça
kapsaml› Ar-Ge çal›flmalar›

s›ras›nda, akustik ve meka-
nik performans aç›s›ndan ol-
dukça iyi sonuçlar veren çe-
flitli malzemelerin de geliflti-
rilmesine imkân bulunmufl
olmas›. Bu malzemelerin,
gelecekteki su üstü ve su alt›
projelerinde ve özel uygula-
malarda da kullan›lmas›
planlan›yor. Savunma sanayi-

mizde milli aç›dan kritik tek-
nolojilerde d›fla ba¤›ml›l›¤›
ortadan kald›rmay› ana hedef
olarak belirleyen ONUK–BG
Ortak Giriflimi’nin tasarlad›¤›
ve üretti¤i ürünler maliyet
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-
de; yurt d›fl›ndan Türkiye’ye
önerilen rakamlara k›yasla
ciddi avantajlar sa¤l›yor. An-
cak ONUK-BG Ortak Giriflimi
yaln›z fiyat aç›s›ndan de¤il ye-
nilikçi özellikleriyle, teknolo-
jik aç›dan da uluslararas›
alanda bir mükemmeliyet
merkezi haline gelerek reka-
betçi olmay› hedefliyor.

ÖZEL HABER
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Milli Sonar Dom 
Denizlerle Buluflmaya Haz›r

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve Savunma Teknolojileri
ve Mühendislik A.fi. (STM) aras›nda imzalanan sözleflme 
kapsam›nda, ONUK-BG Savunma Sistemleri Araflt›rma ve
Gelifltirme (ONUK-BG) Ortak Giriflimi taraf›ndan Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ve STM ile koordineli olarak yürütülen
M‹LGEM Korveti Sonar Domu Araflt›rma, Gelifltirme ve Üretimi
Projesi’nde, baflar› ile sonuçlanan fabrika kabul ve montaj 
testlerinin icras›n› takiben Aral›k 2009 içerisinde geçici teslimin
de gerçekleflmesiyle son aflamaya gelindi.
Naile Aslan / n.aslan@savunmahaber.com
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Afganistan’da Ameri-
kan-NATO askeri var-
l›¤›n›n güçlü hissedil-

medi¤i bütün bölgeler ha-
len Taliban veya bu örgüte
yak›n unsurlar›n kontrolü
alt›nda ve halen Afganistan
da¤lar›nda silahl› 80.000
Taliban milisinin bulundu-
¤u belirtiliyor. Afganistan
topraklar›nda yaflanan ve
gelece¤i Amerikal› ve ‹ngi-
liz askeri uzmanlarca çok
ciddi sorgulanan bu savafl›n
ilk ma¤duru ise Pakistan
oldu. Pakistan Ordusunun,
Amerikan Savunma Bakan-
l›¤›n›n bask›s›yla ülkenin
Kuzey ve Güney Veziristan
bölgelerine hakim Taliban
yanl›s› afliretlere karfl› bafl-
latt›¤› operasyonlar, büyük
bir çalkant› yaratm›fl du-
rumda. New York’taki 11
Eylül terör sald›r›lar›n›n bir
CIA-MOSSAD ortak operas-
yonu oldu¤una inanan Pa-
kistan halk›, Afganistan Sa-
vafl›’n›n topraklar›na s›zm›fl
olmas›n› da Amerikan-‹s-
rail-Hindistan ittifak›n›n
komplosu olarak görüyor.
Pakistan’da, Afganistan’›n
bir gün Hindistan’a daha
yak›n güçlerin kontrolüne
de girebilece¤ine iliflkin en-
difleler t›rman›rken, bu ül-
ke topraklar›n›n ayn› za-
manda muhtemel ‹ran Sa-
vafl› için de haz›rl›k amaçl›
kullan›ld›¤› giderek su yü-
züne ç›k›yor.

“O”nun varl›¤›ndan “sa-
vunma sanayisi alan›nda
uzman beyinler” bu y›l›n 17
May›s’›nda bilgi sahibi oldu.
Afganistan’›n kuzeydo¤u-
sundaki Bagram Amerikan
Hava Üssü’nden havalan-
m›fl bilinmeyen bir rotaya
do¤ru ilerlerken foto¤raf›
tesadüfen çekilmiflti. Uz-
manlar, bunun, Amerikan
Lockheed Martin flirketi ta-
raf›ndan büyük bir gizlilik
içinde üretilen ve RQ-170

Sentinel olarak adland›r›-
lan bir insans›z hava arac›
(‹HA) oldu¤unda birlefltiler.
“Kandahar Canavar›” ola-
rak da adland›r›lan bu “çok
gizli” askeri araç, radara
yakalanmayan B-2 bom-
bard›man uçaklar›n›n kü-
çük bir örne¤i gibiydi. Si-
lahs›z uçuyordu, teknoloji-
sinin üstünlü¤üyle “istedi¤i
devletin hava sahas›na eli-
ni-kolunu sallayarak girip
gereken casusluk çal›flma-
s›n› yürütebiliyordu.”
Bütün bu denklemde
önemli bir soru iflareti var-
d›: Afganistan’daki Ameri-
kan birliklerinin savaflt›¤›
Taliban’›n radar sistemi
yoktu! O halde, ABD Bag-
ram üssüne bu kadar ge-
liflmifl bir ‹HA’y› neden yer-
lefltirmiflti?
Pentagon, “Kandahar Ca-
navar›”n›n Afganistan’daki
varl›¤›n› resmen kabul etti.
Böylece radara yakalan-
mayan, belki de günümüz
ordular›n›n hiç birinin izini
süremeyece¤i bu ‹HA’n›n,
özellikle ‹ran ve Pakistan
hava sahalar›nda cirit att›¤›
da anlafl›lm›fl oldu. ‹ran’›n,
nükleer tesislerini koru-
mak amac›yla geçen ay 3
hafta boyunca düzenledi¤i
askeri tatbikatlar›n, saniye
saniye “Kandahar Canava-
r›”n›n kontrolünde oldu¤u
da ortaya ç›kt›.

ABD’nin Kabil Büyükelçisi
Karl Einberry ile Afganis-
tan Komutan› Orgeneral

Stanley McChrystal’in
Amerikan Kongresi’ne
yapt›klar› aç›klamalar,
Amerikan Ordusunun Af-
ganistan’daki varl›¤›n›
“belirsiz bir süreye uzatt›-
¤›n›” ve savafl›n “Pakistan
topraklar›na yay›laca¤›n›”
gösterdi. Daha vahim ger-
çek, Amerikan yönetimin-
de bir kez daha Penta-
gon’un kontrolü ele geçir-
di¤i Beyaz Saray’›n “savafl
lobisine” teslim oldu¤u yö-
nündeydi. Bu “lobi”nin sa-
vafl› Pakistan’dan sonra
‹ran’a do¤ru yayaca¤› da
giderek anlafl›l›yor.
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Amerika Birleflik Devletleri ve
müttefiklerinin Afganistan’da
sürdürdükleri savafl›n Pakistan ve 
‹ran’a do¤ru yay›lma iflaretleri giderek
güçleniyor. Afganistan’da durumu 
kontrole alabilmek için 30 bin yeni
askerini bu ülkeye sevk etmeye
haz›rlanan Amerikan yönetiminin, 
k›rsal kesimdeki artan Taliban a¤›rl›¤›
karfl›s›nda giderek çaresiz kald›¤› 
dikkat çekiyor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Asya’da Savafl 
Yeni Hedeflere Do¤ru ‹lerliyor
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S avafl›n “resmen” bafl-
lad›¤›n› kimse kabul

etmiyor ama, Kuveyt, Suudi
Arabistan, Bahreyn, Um-
man, Birleflik Arap Emir-
likleri ve Katar liderlerinin
kat›ld›¤› 30. Körfez ‹fl Birli-
¤i Konseyi Zirvesi’nde esen
hava, Orta Do¤u’da ciddi bir
“Arap-‹ran Savafl›”n›n sür-
dü¤ünü ortaya koydu. Ye-
men’de bir iç savafl var!
Ülkenin kuzeyindeki fiii
az›nl›k (Hauti kabilesi)
‹ran’dan geldi¤i belirtilen
silahlar ile merkezi yöneti-
me karfl› savafl› bafllatm›fl
durumda. Yemen, art›k
korsanlar›yla ünlü Somali
gibi “yitik devlet” statüsün-
de görülmeye baflland›.
‹ran’›n komflusunda ciddi
bir manevra gerçeklefltir-
di¤ini gören Suudi Arabis-
tan, bu ülkeye askerini
soktu, fiii direnifl mevzileri
her gün Suudi hava kuvvet-
lerinin bombard›man› al-
t›nda. ABD’nin Orta Do-
¤u’da ‹ran’a karfl› kurdu¤u
“Sünni-Arap Cephesi”nin
ilk savafl› bu. Suudi askeri-
nin yan› s›ra M›s›r ve Ürdün

kuvvetlerinin de Yemen
topraklar›nda olduklar› bi-
liniyor. Yani, Araplar, bir
kez daha bir ülkedeki fiii
az›nl›¤› kullanarak gücünü
yaymak isteyen ‹ran’a karfl›
bu kez bütün güçleriyle
karfl› koymakta kararl›lar.
Bu kararl›l›kta, geçmiflte
Irak ve Lübnan’›n güneyin-
deki fiii az›nl›klar›n ‹ran ta-
raf›ndan kullan›lmas›n›n
büyük rolü var kuflkusuz…
‹ran ne kadar, Yemen’deki
fiii direniflle ilgisi olmad›¤›-
n› aç›klasa da Sünni Arap
devletleri taraf›ndan inan-
d›r›c› bulunmuyor. Nitekim,
Kuveyt’te toplanan son Zir-

ve’de, Kuveyt Emiri el-Sa-
bah’›n “Hepimiz, Suudi
Arabistan’›n kendisini Ye-
men’de koruma hakk›n›
savunuyoruz ve ‹ran’› art›k
uluslararas› hukuk kural-
lar›na uymaya ça¤›r›yoruz”
demesi de bunun aç›k bir
örne¤iydi.
Türkiye, ‹ran’la iliflkilerini
“ihtiyatl›” bir biçimde ge-
lifltirir, Beyaz Saray’daki
Erdo¤an-Obama görüflme-
sinin ana noktas›n› ‹ran’la
iliflkilerin gelece¤i olufltu-
rurken, Arap dünyas›n›n
Yemen topraklar›nda Tah-
ran’la askeri bilek gürefli-
ne girmifl olmas› dikkat

çekicidir. ‹srail Savunma
Bakan› Ehud Barak’›n son
aç›klamas›nda, ‹ran’›n
nükleer silah kapasitesi
gelifltirme riskine karfl› as-
keri müdahale konusunda
sonsuza kadar durmaya-
caklar›n› söylemesi, Orta
Do¤u’nun s›cak bir döne-
me girdi¤ini gösterdi. Ku-
veyt’ten bak›ld›¤›nda, ‹sra-
il’in ‹ran’a karfl› gerçeklefl-
tirece¤i bir askeri müda-
halenin ciddi bir “Arap
deste¤i” alaca¤›n› ve belki
de Orta Do¤u’da Arap-‹s-
rail sorununun çözümünde
de yeni bir rota açaca¤›n›
görebiliyorsunuz.
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Orta Do¤u’da Arap-‹ran Savafl›

‹ran’›n Orta Do¤u’daki yay›lmac› siyaseti ve nükleer

araflt›rmalar›na karfl› güçlenen Arap cephesinin boyut-

lar›n› Arap dünyas›n›n yay›n organlar›ndan çok iyi anlaya-

biliyorsunuz... Kuveyt’in önde gelen gazetesi Dar El-

Watan’›n ünlü yazar› Abdullah Saad Al-Hadlaq, kendi

ülkesinin hava sahas›n›n muhtemel bir ‹ran harekât›nda

‹srail savafl uçaklar›na aç›lmas›n› destekliyor. Arap yazara

göre, Orta Do¤u’nun bugün bir numaral› çeliflkisi ‹ran’›n

yay›lmac› politikas› ve nükleer program› ile bütün dünyay›

tehdit etmesi. “Türkiye ‹ran’la olan iliflkilerine çok dikkat

etmeli. E¤er Erdo¤an, ‹ran iliflkilerini Bat›’dan özellikle

ABD’den gelen rica ile bu seviyede tutuyorsa, tamam. Ama

‹slami dayan›flma hedefiyle hareket

ediyorsa, aç›k söyleyeyim, sadece Orta

Do¤u’yu de¤il, Türkiye’yi de riske at›yor

demektir. Ben, günü geldi¤inde ‹srail’in

‹ran’a karfl› harekete geçmesini destek-

liyorum. Bütün Arap dünyas›n›n da bu

harekâta destek vermesini ak›lc› buluy-

orum. Türkiye, ‹srail uçaklar›na hava

sahas›n› açmayaca¤›n› söyledi. Ben

Kuveyt ve Irak’›n açmas›n› savunuyo-

rum. ‹ran mutlaka durdurulmal›.”

“Arap Hava Sahas› ‹srail’e Aç›lmal›...”

Kuveyt'in önde gelen yay›n organlar›ndan Dar El-Watan'›n 
köfle yazar› Abdullah Saad Al-Hadlaq, Orta Do¤u'nun 
yaflamas› büyük olas›l›kta olan ‹srail-‹ran çat›flmas›nda 
Arap dünyas›n›n hava sahalar›n› ‹srail savafl uçaklar›na 
açmas› gerekti¤ini ve ‹ran'›n durdurulmas› için herkesle
ifl birli¤i yap›lmas›n› savunuyor.
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fiii ‹slam co¤rafyas›nda
dini aç›dan çok önemli

Aflure Günü’nde kanl› çat›fl-
malara sahne olmas›, ‹ran’-
da toplu bir hesaplaflman›n
yaklaflt›¤›n›n ilk iflareti ola-
rak nitelendi. Aralar›nda
muhalif lideri Musavi’nin
ye¤eninin de bulundu¤u on-
larca silahs›z göstericinin
polis taraf›ndan aç›lan atefl-
le öldürülmesi, dünyada
sert tepkilere yol açt›.
Amerika Birleflik Devletleri
ve Avrupa baflkentleri, tek
suçlar› siyasi taleplerini dile
getirmek olan insanlara
karfl› sergilenen sert tutu-
mu k›nad›lar. ‹ran’da, geçti-
¤imiz yaz aylar›nda patlak
veren muhalefet gösterileri,
sonbahar aylar›nda belirgin
bir durgunlu¤a dönüflmüfl-
tü. Fakat ülkenin önde ge-
len reform yanl›s› din alim-
lerinden Hüseyin Ali Munte-
zari’nin kutsal Kum kentin-
deki cenaze töreninin bir
anda dev bir muhalefet gös-
terisine dönüflmesiyle pat-
lak veren çat›flmalar, önce
ülke çap›na yay›ld›, deva-
m›nda da Aflure Günü’nde
kanl› olaylar›n yaflanmas›na
neden oldu. Tahran Üniver-
sitesi ö¤retim üyelerinden
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‹
srail Baflbakan› Binyamin Netanya-

hu’nun, Orta Do¤u bar›fl sürecinin

sa¤l›kl› yürümesi için alm›fl oldu¤u, Ba-

t› fieria’da yeni Yahudi yerleflim merke-

zi kurulmas›n› dondurma ve bölgedeki

Yahudi yerleflimcilerin inflaatlar›n› 10

ay süreyle dondurma karar›, ülkenin en

güçlü kurumunda beklenmedik bir kri-

zin do¤mas›na neden oldu. ‹srail’in ‹flçi

Partili laik kesim lideri Savunma Baka-

n› Ehud Barak, ordu içinde yaflan›lan

“dinci itaatsizli¤i” durdurmak için dini

toplant›lar› yasaklamak zorunda kald›.

‹srail’de afl›r› dinci kesime mensup

gençler, devletin kurulufl y›llar›nda, ana

yap›n›n laik olmas› nedeniyle orduda

görev alm›yorlard›. 1950’lerde var›lan

anlaflma çerçevesinde ‹srail Ordusu,

dinci gençlerin askerlik görevleri bo-

yunca düzenli olarak dini toplant›lara

kat›labileceklerini ve hahamlardan vaaz

dinleyebileceklerini kabul etti. Ehud

Barak, son olarak, ordu içindeki dinci

askerlerin kendilerine verilen emirlere

uymay›p, Bat› fieria’daki Yahudi yerle-

flimcilere dönük operasyonlara kat›l-

mamalar› üzerine bu toplant›lar›n dur-

durulmas› karar› ald›. Bu kararda özel-

likle, Bat› fieria’daki ünlü hahamlardan

Eliezer Melamed’in askerleri derinden

etkileyen vaazlar›n›n etkili oldu¤u belir-

tiliyor. Melamed baflta, Bat› fieria’daki

tüm hahamlar, söz konusu topraklar›n

Tevrat’ta “Yahudi ulusuna vaat edilmifl

topraklar” oldu¤unu vurgulayarak, bu-

radaki Yahudi yerleflim birimlerinin

kald›r›lmas›n›n Tevrat’a karfl› büyük

günah olaca¤›n› söylüyorlar. Bu neden-

le, pek çok ‹srail askerinin Yahudi yer-

leflim birimlerine dönük operasyonlara

kat›lmad›klar›, hatta pek çok askerin bu

yolda hapse girmeyi bile göze ald›¤› be-

lirtiliyor. ‹srail’deki laik kesim, özellik-

le, ordunun 22 süren Gazze ‹flgali s›ra-

s›nda hahamlar›n haz›rlad›klar› ve as-

kerlere da¤›tt›klar› metinlerde, savafl›n

fleytan ile Tevrat’›n evlatlar› aras›nda

oldu¤unu, bu nedenle, bölgedeki bütün

düflmanlar›n› öldürmeleri gerekti¤ini

söylemeleri karfl›s›nda aya¤a kalkm›flt›.

Bat› fieria’daki Yahudi yerleflim mer-

kezleri tart›flmas›n›n ‹srail toplumunda

zaten var olan laik-dinci gerginli¤ini

patlama noktas›na tafl›mas› bekleniyor.
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‹srail Ordusunda 
Laik-Dinci Çat›flmas›

‹ran’da 
‹ç Savafl›n
Ayak
Sesleri
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Irak’›n kuzeyindeki oto-
nom yönetimin kendisi-

ne ait düzenli ordu kurma
yolunda att›¤› ad›mlar,
bölgede beklenmedik bir
gerginlik yaratt›. Irak Ana-
yasas›’na göre kurulmufl
olan Kürt otonom yönetim
baflkan› Mesut Barzani ile
halen Irak Cumhurbaflka-
n› s›fat›n› tafl›yan di¤er
Kürt lider Celal Talabani,
kendilerine ba¤l› Peflmer-
ge kuvvetlerinin birleflti-
rilmesi ve giderek düzenli
bir Kürt Ordusuna dönüfl-
mesini kararlaflt›rd›lar.
Bölgedeki kaynaklar, Me-
sut Barzani’nin Irak Kür-
distan Demokrat Partisi
ile Celal Talabani’nin Irak
Kürdistan Yurtseverler
Birli¤i’ne ba¤l› 100’er bin
Peflmerge oldu¤unu belir-
tiyorlar. Bu iki grubun bir-
lefltirilmesi halinde top-
lam 200.000 personelli bir
Kürt Ordusunun kurulma-
s› öngörülüyor.
Askeri kaynaklar, “Pefl-
merge” uygulamas›n›n
Irak’›n kuzeyindeki iflsiz

nüfus için genifl tutuldu-
¤unu, Peflmerge olarak
devletten maafl alan pek
çok insan›n gerçek asker-
likle hiç bir iliflkisinin ol-
mad›¤›n› belirterek, “Kürt
otonom yönetimi düzenli
ordu sistemine geçti¤i
taktirde, bu ordunun nü-
fusu 100.000’i geçemez.
Bu arada, Peflmerge ola-
rak devletten maafl alan-
lar›n nas›l bir yöntemle
maafl almaya devam ede-
cekleri de ayr› bir soru
iflaretidir” diyorlar.
Barzani-Talabani ikilisinin
düzenli ordu kurma ka-
rarl›l›klar›n› Amerikan yö-
netimine aktard›klar› da
belirtiliyor. Kürtlerin, özel-
likle Amerikan askerinin
Irak’tan çekilmesi sürecin-
de, bu ülkede artan Arap
milliyetçili¤ine karfl› çok
ciddi endifleleri oldu¤u bi-
liniyor. Siyasetin hiç bir
alan›nda anlaflamayan
Irak’taki fiii ve Sünni
Arap partilerin,

sadece Kerkük’ün bir
Arap topra¤› oldu¤u konu-
sunda anlaflm›fl olmalar›
ve Irak Ordusunun ülkenin
kuzeyinde sürdürdü¤ü
operasyonlar›n bu endifle-
leri t›rmand›rd›¤› kaydedi-
liyor.
Irak’taki Kürtlerin düzenli
ordu kurma kararlar›,
Araplardan sert tepki ald›.
Bununla birlikte, fiii parti-
ler ile iliflkisi so¤uyan
Baflbakan Nuri el Mali-
ki’nin makam›n› koruya-
bilmek için 2010 y›l›nda
yap›lacak seçimlerde
Kürtlerin genifl deste¤ine
ihtiyaç duydu¤u, bu ne-
denle, Erbil’e giderek Kürt
Ordusunun yasallaflmas›
anlaflmas›n› imzalayabile-
ce¤i de belirtiliyor.
Düzenli Kürt Ordusunun
bölge ülkeleri Suriye, ‹ran
ve Türkiye’de de endifle
yaratmas› bekleniyor.

sosyoloji profesörü Hamid
R›za Celalpur konuyla ilgili
yorumunda, yönetimin mu-
halefet güçlerine karfl› ge-
lifltirdi¤i sert tutumun, ül-
kedeki siyasi tansiyonu yük-
seltti¤ini vurgulad›. “Art›k
muhalif güçlerin daha yu-
muflak ve uzlaflmac› bir tu-
tum izlemesi çok zor görü-
nüyor. Bundan sonra ‹ran’-
da her fley çok sert geçecek
ve ülke çok büyük bir he-
saplaflmaya yönelecek” di-
yen bilim adam›n›n bu söz-
leri komfludaki muhtemel
bir siyasi iç savafl›n da ilk
analizi olarak de¤erlendiril-
di. Celalpur, ‹ran’da bundan
sonra yaflanabilecek daha
vahim olaylar›n önlenebil-
mesi için yönetimin muha-
lefetin taleplerine daha
olumlu yaklaflmas› gerekti-
¤ini de belirtti.
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Irak’ta Kürt Ordusu Gerginli¤i
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Türkiye ile Ermenistan’›n diplomatik iliflkilerini normal-
lefltirme yolunda att›klar› ad›m›, Moskova ile Tiflis ara-

s›nda yaflan›lan geliflmelerin takip etmesi, Kafkasya’n›n
2010 y›l›na biraz daha rahat girece¤inin iflaretleri olarak
de¤erlendirildi.
Türkiye ve Ermenistan, ‹sviçre’deki imzalardan sonra, böl-
gedeki genel geliflmelerin izleyece¤i rotay› bekliyorlar.
Baflbakan Erdo¤an’›n son Washington ziyaretinde, Türkiye-
Ermenistan iliflkilerinin geliflmesinin Ermenistan-Azerbay-
can iliflkisinin geliflmesine ba¤l› oldu¤unu aç›kl›kla ifade
etmesi, Bakü’de de belirgin bir rahatlama yaratt›. Türk-Er-
meni normalleflme sürecinde Ankara’ya endiflelerini biraz
yüksek sesle duyurmaya çal›flan Azerbaycan yönetimi ile
Türk hükümeti aras›nda so¤uk rüzgarlar esmiflti. Bu so-
¤uklu¤un, Azerbaycan D›fliflleri Bakan›’n›n Türk meslekta-
fl›n› Ankara’da ziyaret etmesiyle büyük ölçüde kalkt›¤› dik-
kat çekti. Bununla birlikte, 2008 y›l›ndaki savafltan bu yana
tüm iliflkilerini ask›da tutan Rusya ile Gürcistan aras›ndaki
yumuflama belirtileri de 2009’un önemli sürprizi oldu. Rus-

ya ile Gürcistan, özellikle iyice köfleye s›k›flan Gürcistan
ekonomisi aç›s›ndan önemli ad›m› atmaya haz›rlan›yorlar.
Ermenistan arabuluculu¤unda yürütülen görüflmelerde,
hem s›n›r›n aç›lmas› hem de Tiflis-Moskova uçufllar›n›n
bafllamas› öngörülüyor. Üretti¤inin yaklafl›k yüzde 80’ini
Rusya pazar›na satan Gürcistan aç›s›ndan, son 2 y›l büyük
zorluklar ile geçmiflti.
Bununla birlikte Moskova yönetiminin, ›srarla, Gürcistan
Cumhurbaflkan› Saakaflvili ve kadrolar›n› muhatap almaya-
ca¤›n› belirtmesi, Gürcü muhalefetinin önemli ismi eski
baflbakanlardan Zurab Noghaideli’nin tam 4 kez Mosko-
va’ya giderek Rus yetkililer ile görüflmeler gerçeklefltirme-
si dikkat çekti. Kafkasya’daki ba¤›ms›z siyasi kaynaklar,
Rusya’n›n Gürcü muhalefetiyle iliflkilerini ›s›tarak Saakafl-
vili’nin devrilmesi yönündeki hareketleri desteklemesinin
beklendi¤ini, bu politikan›n da yak›nda Gürcistan’da iç kar›-
fl›kl›klar›n ç›kmas›na yol açaca¤›n› kaydediyorlar.

Çekoslovakya, Polonya
ve Macaristan liderle-

ri, takvimlerin 15 fiubat
1991’i gösterdi¤i gün, Ma-
caristan’›n flatolar›yla ünlü
kenti Visegrad’da bulufl-
tuklar›nda, Avrupa tarihi
dönüm noktalar›ndan biri-
ni yafl›yordu. Da¤›lm›fl bir
Sovyetler Birli¤i’nin deva-
m›nda, eski Varflova Pakt›
üyelerinin çizecekleri yeni
yollar›n karar aflamas›n-
dayd› Dünya...
3 ülke, rotalar›n› NATO
üyeli¤ine ve Avrupa Birli-
¤i’ne döndürmeye karar
verdiler. 1993 y›l›nda Çe-
koslovakya, Çek Cumhuri-
yeti ve Slovakya olarak iki-
ye bölündü. Bu süreçte, Vi-
segrad Dörtlüsü olarak
an›ld›lar. Önce NATO’ya
girdiler, 2004 y›l›nda da
Avrupa Birli¤i’ne... Bu ge-
liflmelerden sonra Viseg-
rad Dörtlüsü siyasi tarih-
teki yerini ald› ve pek kul-
lan›lmamaya bafllad›. Ama

2008 y›l›ndan bu yana ya-

flan›lan küresel ekonomik
kriz, bir kez daha bu 4 ül-
kenin siyasi gelece¤ini bir-
lefltirmifl görünüyor. Çek
Cumhuriyeti, Slovakya,
Polonya ve Macaristan,
2010 y›l›na yeni siyasi ka-
derlerini belirleyecek se-
çimlerin heyecan› ile giri-
yorlar. Polonya baflkan›n›
seçecek, di¤er üçü parla-
mentolar›n› yenileyecek-
ler. Avrupa’n›n yeni harita-
s›n› iyi analiz eden beyinle-
re göre Visegrad Dörtlüsü,
bu döneme, “tüm reform
heyecanlar›n› yitirmifl” ve
“ekonomik krizden a¤›r
darbeler alm›fl” flekilde gi-

riyorlar. Ekonomik kriz so-
kaktaki insan› daha radikal
düflüncelere yönlendirir-
ken, yönetimlerin rüflvet
ve yolsuzlu¤a dayal› siste-
mi de¤ifltirmekteki yavafl-
l›klar› ve h›zl› bir flekilde
gerçekleflen Avrupa Birli¤i
üyeli¤inin yaratt›¤› tem-
belli¤in demokratik re-
formlar› durdurmas›, 4 ül-
kenin de ortak karakteri
olarak ortaya ç›k›yor. Bü-
tün bu geliflmelerin sonu-
cunda, yine 4 ülkede yafla-
n›lan ortak siyasi geliflme,
milliyetçili¤in h›zla yüksel-
mesi oldu. Afl›r› milliyetçi
partiler, yap›lacak seçim-

lerde parlamentolara da-
ha güçlü gireceklerinin
iflaretlerini veriyor. Bu ge-
liflme, özellikle Macaris-
tan, Çek Cumhuriyeti ve
Slovakya üçgenindeki tüm
iliflkileri de etkileyecek gi-
bi görünüyor. 2010 y›l› ayn›
zamanda Balt›k cumhuri-
yetleri Estonya, Letonya ve
Litvanya aç›s›ndan da se-
çim y›l› ve bu ülkelerden
Letonya ile Litvanya, küre-
sel ekonomik krizden “if-
las iflaretleri verecek öl-
çüde” derinden etkilenmifl
bir flekilde bu seçimlere
gidiyorlar. Siyasi gözlem-
cilerin üzerinde birlefltik-
leri ortak nokta, radikal
milliyetçi hareketlerin
Balt›k Cumhuriyetleri’nde
de öne ç›kaca¤› ve bu ge-
liflmenin bölgenin Rusya
ile iliflkilerini derinden et-
kileyece¤i yönünde. Avru-
pa, Orta Avrupa ve Bal-
t›k’ta, her geçen gün afl›r›
milliyetçi hareketlerin sert
rüzgârlar›n› görüyor.
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Kafkasya’da
Normalleflme ‹çin
Yo¤un Çaba

Avrupa’da Milliyetçilik Tehdidi Yükseliyor
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Sovyetler Birli¤i’nin y›k›l›-
fl›ndan sonra bu co¤rafya-

da yaflan›lan “demokratik re-
form” kararl›l›¤› ve “demok-
ratik devrimlerin” h›z›n› kay-
betmesi, Moskova’n›n yeni-
den güçlenmesi olarak kabul
ediliyor.
Sovyetler Birli¤i da¤›ld›¤› gün-
lerde ülkelerinin bafl›nda bu-
lunan; Nursultan Nazarbayev
(Kazakistan) ve ‹slam Kerimov
(Özbekistan) dünya siyasi tari-
hi aç›s›ndan rekor say›labile-
cek bir istikrar ile görevlerinin
bafl›nda bulunuyorlar. Benzer
flekilde ifl bafl›na gelen ve öle-
ne kadar da kendine has yö-
netim flekliyle dikkat çeken
Saparmurat Türkmenbafl›’n›n
(Türkmenistan) yerine gelen
Gurbangülü Berdimuhamme-
dov’un da farkl› bir yönetim
anlay›fl› bulunmuyor. Bela-
rus’un lideri Aleksander G.
Lukaflenko da halen Avrupa
co¤rafyas›n›n en sert diktatö-
rü olarak tan›mlan›yor. Siyasi
gözlemciler, Rusya ile birlikte,
Belarus, Özbekistan, Kazakis-
tan ve Türkmenistan’›n, Sov-
yetler Birli¤i’nin devlet ku-
rumlaflmas›n› aynen devam
ettirdiklerini ve demokratik-
leflmenin de yolunu t›kad›kla-
r›nda birlefltiklerini belirtiyor-
lar. Azerbaycan’da da eski li-

der Haydar Aliyev’in, Sovyet
yap›lanmas›na benzer bir ku-
rumsallaflma gerçeklefltir-
mesi, yerine geçen o¤lu ‹lham
Aliyev’in de demokratik mu-
halefete flans b›rakmayan po-
litikalar› izlemesi dikkat çeki-
yor. Ayn› co¤rafyada yer alan 3
yeni ba¤›ms›z devlet ise yak›n
geçmiflte, çok renkli ve önem-
li “demokratik devrimlere”
sahne oldular. Ukrayna Tu-
runcu, Gürcistan Gül ve K›rg›-
zistan da Lale olarak adland›-
r›lan devrimler gerçekleflti.
Benzer flekilde Moldova da
Rusya’n›n hegemonyas›ndan
uzaklaflan bir siyaset gelifltir-
di. Eski Sovyet co¤rafyas›n›
sarsan ve zamanla, Orta Avru-
pa’daki Polonya, Çek Cumhu-
riyeti, Slovakya veya Macaris-

tan benzeri ça¤dafl demokra-
silere dönüflmesi beklenilen
bu hareketlerin, günümüzde
çok ciddi sorunlar› oldu¤u
gözleniyor. Moskova’n›n do¤al
gaz ambargosu ve ekonomik
k›s›tlamalar› ile karfl›laflan
Ukrayna’n›n devrimci lideri
Yuflçenko’nun yap›lacak ilk
genel seçimleri kaybetmesi-
ne, üstelik makam›n› Rusya
yanl›s› rakibine b›rakmas›na

kesin gözüyle bak›l›yor. Mol-
dova ve K›rg›zistan’da yaflan›-
lan afl›r› yoksullaflman›n da
bu ülkelerde tekrar Moskova
yanl›s› diktatörlük e¤ilimli si-
yasi güçleri öne ç›kartt›¤› göz-
leniyor. Rusya ile savafl yafla-
yan Gürcistan’da ise devrimci
lider Saakaflvili, siyasi aç›dan
en zor günlerini yafl›yor. Uz-
manlar, demokrasinin eski
Sovyet co¤rafyas›nda sa¤l›kl›
bir flekilde yerleflememesini
flöyle yorumluyorlar: “Orta
Avrupa ülkeleri ve Balt›k
Cumhuriyetleri’nde Sovyet ifl-
gali öncesinde demokratik
kurumlar vard› ve bu ülkelerin
siyasi aç›dan güçlü gelenekle-
ri bulunuyordu. Buna karfl›l›k
Sovyet cumhuriyetlerinin hiç
bir demokratik gelene¤i bu-
lunmuyor ve bu ülkeler iflin
kolay›n› yap›p, diktatörlük ku-
rumlar›n› kabul ediyorlar.”

Avrasya Devrimlerinin Çöküflü
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Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›) baflta olmak
üzere Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›na yönelik bafllat›lan çok say›da projede

önemli yer tutan, “aviyonik ve sistem entegrasyonu”na yönelik
konular›n ele al›naca¤› ASES 2010, çok say›da yüksek rütbeli
askeri personel ve savunma sanayimizin üst düzey yetkilileri-
nin kat›l›m›yla HHO’nun ‹stanbul Yeflilyurt’ta bulunan yerlefl-
kesinde düzenlenecek. Sempozyumda, askeri hava platform-
lar› ve elektronik sistemlerinin entegrasyonu baflta olmak
üzere sivil havac›l›k hava trafi¤i düzenleme ve aviyonik bak›m
/ onar›m faaliyetlerini yak›ndan ilgilendiren havac›l›k konular›
masaya yat›r›lacak. Türkiye’nin milli sistem entegrasyon kabi-
liyetlerinin gelifltirilmesinin önemi ile sivil havac›l›k bak›m /
onar›m (MRO) faaliyetlerinin gelece¤inin tart›fl›laca¤› panelle-
rin de icra edilece¤i sempozyum kapsam›nda, ayr›ca ulusal
düzeyde yürütülen disiplinler aras› nitelikteki projelere ve bi-
limsel çal›flmalara iliflkin çeflitli bildiriler de sunulacak. Etkin-
lik kapsam›nda ayn› zamanda, ö¤rencilerin konuya yönelik gö-
rüfl ve önerilerini paylaflabilecekleri bir ö¤renci bildiri yar›fl-
mas› da düzenlenecek.
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM), Savunma Sanayii ‹ma-
latç›lar Derne¤i (SASAD), Elektrik Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü (IEEE) ve Uluslararas› Mühendislik Kurulu 
(INCOSE)’nin deste¤i ile gerçeklefltirilecek olan sempozyum-
da, ASELSAN ve TUSAfi firmalar›m›z ana sponsorlu¤u üstleni-
yor. Etkinli¤in bas›n sponsorlu¤u ise MSI ile Savunma ve Ha-
vac›l›k dergileri taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.
Askeri hava platformlar› ve elektronik sistemlerinin entegras-
yonu ana bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirilecek olan etkinlik kap-
sam›nda;
� A¤ Merkezli Harp Teknolojileri
� Dijital Entegre Aviyonik Sistemler
� Gömülü ve Gerçek Zamanl› Sistemler
� Uçufl Test ve Enstrümantasyonu
� Görev Kritik ve Uçufl Kritik Sistemler
� Uçufl Sistem Yaz›l›mlar› Gelifltirilmesi, Test ve 

Sertifikasyonu
� Harici Yük Sertifikasyonu
� Demode Ürün (Obsolosence) Yönetimi ve 

“Rafta Haz›r Tasar›ml› (RAHAT)” Sistemlerin Kullan›m›
� Communication, Navigation, Identification

(CNI) Sistemleri
� Uçak Üzeri Sistem, Mühimmat, Sensör Teknolojileri 

ve Entegrasyonu
� ‹nsans›z Hava Arac› (‹HA) Teknolojileri ve Uygulamalar›

� Elektronik Harp, Her türlü Sistem Entegrasyon Projeleri
ve Sistem Mühendisli¤i Uygulamalar›

� Aviyonik Sistemler Test ve Onar›m› (Depo Seviyesi Bak›m),
� Hava Trafik Kontrol Sistem ve Teknolojileri
� Sivil Havac›l›k Seyrüsefer (Navigasyon) Sistemleri 

ve Hava Trafik Düzenleme Çal›flmalar›
� Sivil Havac›l›k Aviyonik Bak›m / Onar›m (MRO) Faaliyetleri
� Uzay Tafl›t› Aviyonik Sistemleri (Spacecraft Avionics)
� Belirtilen Konular›n E¤itim ve Ö¤retimi
konular› masaya yat›r›lacak.
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, HHO Komutan› Hv.
Plt. Tümg. ‹smail Tafl, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Do¤ramac›, ‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin ve
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’›n onursal baflkan olarak
destekledi¤i bir dan›flma kurulunun da teflkil edildi¤i sempoz-
yumun di¤er kurullar ve temsilcileri ise flöyle:
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HHO Aviyonik ve Sistem
Entegrasyonuna Odaklan›yor: 

ASES 2010 Ülkemizin de¤erli bilim yuvalar›ndan

olan Hava Harp Okulu (HHO), Bilkent

Üniversitesi, ‹stanbul Teknik 

Üniversitesi (‹TÜ) ve Orta Do¤u Teknik

Üniversitesi (ODTÜ)’nün ifl birli¤i ile

düzenlenecek olan 1’inci Aviyonik ve

Sistem Entegrasyonu Sempozyumu

(ASES 2010), 29-30 Nisan 2010 tarihleri

aras›nda kat›l›mc›lara kap›lar›n› 

açacak. Askeri kurumlar›n yan› s›ra

akademisyenlerin, sivil havac›l›k ile

savunma sanayimizde görev alan resmi

/ özel kurum temsilcilerinin bir araya

gelecekleri ASES 2010 sayesinde,

Türkiye’nin havac›l›k imkan ve

kabiliyetlerinin gelifltirilmesine yönelik

önemli bir bofllu¤un doldurulmas› ve

sinerji olanaklar›n›n artt›r›lmas› 

hedefleniyor.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

ASES 2010 ÖNEML‹ TAR‹HLER

Genifl bildiri özeti gönderme son gün 15 Aral›k, 2009

Bildiri kabul / ret bildirimi 15 Ocok, 2010

Bas›labilir bildiri son gün 26 Mart, 2010

Son kay›t tarihi 31 Mart, 2010

Ayr›nt›l› program bildirimi 12 Nisan, 2010
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Onursal Baflkanlar:
Murad Bayar (Savunma Sanayii Müsteflar›)
Hv. Plt. Tümg. ‹smail Tafl (HHO Komutan›)
Prof. Dr. Ali Do¤ramac› (Bilkent Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Muhammed fiahin (‹TÜ Rektörü)
Prof. Dr. Ahmet Acar (ODTÜ Rektörü)

Dan›flma Kurulu:
Hv. Svn. Kur. Alb. Ahmet Cural (HHO Dekan›)
Uzm. Müh. Sedat ‹. Güldo¤an (SSM Hava Araçlar› D. Bflk.) 
Prof. Dr. Mehmet B. Baray (B‹LKENT Mühendislik Fakültesi Dekan›)
Prof. Dr. Hakan Kuntman (‹TÜ Elektrik-Elektronik Fak. Dekan›)
Prof. Dr. M. Fevzi Ünal (‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Dekan›)
Prof. Dr. Zafer Dursunkaya (ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan›)

Düzenleme ve Yürütme Kurulu:
Hv. Müh. Alb. Mustafa ‹larslan
Dr. Hv. Müh. Yb. Kenan Büyükatak
Dr. Hv. Müh. Yb. Aydemir Ar›soy
Hv. Müh. Yb. Güney Y›lmaz
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Bnb. Ersin Göse
Hv. Müh. Bnb. Süleyman Demirci
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Bnb. Ö. Koray fiahingöz
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Bnb. Serdar Menekay
Hv. Müh. Yzb. Kemal Bayrakçeken
Hv. Müh. Yzb. Numan Ünald›
Uzm. Müh. Tamer Ayar (SSM)
Uzm. Müh. Murat Çizgel (SSM)
Prof. Dr. Orhan Ar›kan (Bilkent EMB)
Prof. Dr. Bilge Günsel (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. Gözde B. Akar (ODTÜ EEMB)
Murat ‹kinci (STM)
Alparslan Kulo¤lu (Meteksan)

Bilimsel Program Kurulu:
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Alb. Sefer Kurnaz
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Alb. Serdar Karg›n
Dr. Hv. Uçk. Bkm. Kur. Alb. Murat Yalç›nel

Hv. Müh. Alb. Mustafa ‹larslan
Dr. Hv. Müh. Yb. Kenan Büyükatak
Doç. Dr. Hv. Müh. Yb. Abdurrahman Hac›o¤lu
Dr. Hv. Müh. Yb. Aydemir Ar›soy
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Yb. Güray Y›lmaz
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Yb. Murat Ermifl
Dr. Hv. Ö¤r. Yb. A. Naci Ünal
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Bnb. Ersin Göse
Yrd. Doç. Dr. Hv. Müh. Bnb. Serdar Menekay
Prof. Dr. Orhan Ar›kan (Bilkent EEMB)
Prof. Dr. Gözde B. Akar (ODTÜ EEMB)
Prof. Dr. Ozan Tekinalp (ODTÜ HUMB )
Prof. Dr. Bilge Günsel (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. Sedef Kent  (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. Ece Olcay Günefl (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. Tayfun Günel (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. ‹brahim Akduman (‹TÜ EHMB)
Prof. Dr. Turgut Berat Karyot (‹TÜ UUBF)
Prof. Dr. Elbrus Caferov (‹TÜ UUBF)
Prof. Dr. Cingiz Haciyev (‹TÜ UUBF)
Prof. Dr. Halit Pastac› (YTÜ EMB)
Prof. Dr. Ata Mu¤an (‹TÜ Mekatronik Merkezi)
Prof. Dr. Metin Gökaflan (‹TÜ KMB)
Prof. Dr. Hakan Temeltafl (‹TÜ KMB)
Prof. Dr. O. Seta Bo¤osyan (‹TÜ KMB)
Prof. Dr. Ayhan Alt›ntafl (Bilkent EEMB)
Prof. Dr. Mübeccel Demirekler (ODTÜ EEMB)
Prof. Dr. Kemal Leblebicio¤lu (ODTÜ EEMB)
Prof. Dr. Yalç›n Tan›k (ODTÜ EHMB)
Prof. Dr. Mete Severcan (ODTÜ EHMB)
Doç. Dr. Müfltak Erhan Yalç›n (‹TÜ EHMB)
Doç. Dr. Ifl›n Erer (‹TÜ EHMB)
Doç. Dr. Cevdet Ifl›k (‹TÜ EHMB)
Doç. Dr. Ali Yapar (‹TÜ EHMB)
Doç. Dr. Gökhan ‹nalhan (‹TÜ UUBF)
Doç. Dr. Haluk Görgün (YTÜ KOMB)
Doç. Dr. ‹brahim Altunbafl (‹TÜ EHMB)
Doç. Dr. Elife Ünal (SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi D. Bflk.)
Doç. Dr. Nail Akar (Bilkent EEMB)
Doç. Dr. Vakur Ertürk (Bilkent EEMB)
Doç. Dr. Ali Özgür Y›lmaz (ODTÜ EEMB)
Yrd. Doç. Dr. Mesut Kartal (‹TÜ EHMB)
Yrd. Doç. Dr. Berna Örs (‹TÜ EHMB)
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Uzun (YTÜ EHMB)
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Durak (YTÜ EHMB)
Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Küçükdemiral (YTÜ KOMB)
Yrd. Doç. Dr. Hamit Torpi (YTÜ EHMB)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Gezici (Bilkent EEMB)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bazlamaçc› (ODTÜ EEMB)
Dr. ‹lkay Yavrucuk (ODTÜ HUMB)
Dr. Murat Yeflilo¤lu (‹TÜ KMB)
Ali Akal›n (THY Teknik)
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Son kay›t tarihi 30 Mart 2010 olarak belirlenen etkinli¤e

kat›l›m gösterebilmeleri için ö¤rencilerin 100 TL, 

kamu personelinin 200 TL ve genel kat›l›mc›lar›n 

300 TL’lik bir ücret ödemeleri gerekiyor. Son kay›t 

tarihinden sonra yap›lacak olan baflvurularda ise kat›l›m 

ücretlerinde yüzde 50 art›fl uygulanacak. Etkinli¤in 

gelecek y›llarda da devam ettirilmesi planlan›yor.
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So¤uk Savafl dönemin-
de, Bat› demokrasisi-
nin en önemli kalesi

rolünü NATO ‹ttifak› içinde
üstlenen Türkiye’nin, 21’inci
yüzy›lda geçmifle k›yasla öz
güveni daha yüksek ve daha
ba¤›ms›z bir d›fl politika yak-
lafl›m›n›, jeostratejik önemi
ile pekifltirerek 2010 y›l›nda
ve orta vadede sürdürüp sür-
düremeyece¤ini hep birlikte
görece¤iz. Bu noktada, Tür-
kiye’nin, Orta Do¤u, Kafkas-
lar ve Avrupa'n›n kesiflme
noktas›nda çok bölgeli ve çok
boyutlu d›fl politika yaklafl›m-
lar›nda ABD ve Rusya’n›n
deste¤ini de alarak ne tür ye-
ni roller üstlenebilece¤i de
merak konusudur. Bu süreç-
te, ABD ile Avrupa Birli¤i
(AB)’nin mevcut d›fllay›c› yak-
lafl›mlar›n›n, Ankara’n›n du-
ruflundaki geleneksel pusu-
lan›n farkl› kutuplara yönel-
mesine sebep olabilece¤i de-
¤erlendirmeleri de yap›l-
maktad›r.

Türkiye Nas›l Bir 
D›fl Politika De¤iflimi
Yafl›yor?
Farkl› de¤erlendirmeler ya-
p›lsa dahi, ‹srail’in Gazze ha-
rekât›nda afl›r› güç kulland›¤›
iddialar›n›n -ABD ve AB’nin
sessizli¤ini muhafaza etme-
sine mukabil- Türk kamu-
oyunda afl›r› tepki uyand›r-
mas›n›n, kendi co¤rafyas› ve
hayati ç›karlar› d›fl›nda bir
krizi harekete geçirdi¤i var-
say›lmaktad›r. Ankara’n›n d›fl
politikas›nda yapt›¤› en bü-
yük de¤ifliklikler aras›nda
Baflbakan Erdo¤an’›n ‹srail
yönetimine karfl› elefltirel bir

tutum içine girmesi, Tahran
ziyaretleri, Irak'a yat›r›mlar,
Suriye ve Rusya ile imzala-
nan antlaflmalar, Kafkas-
ya’da hem Gürcistan krizinde
aktif bar›flç› giriflimlerde bu-
lunmas› hem de Ermenistan
ile yeniden diplomatik iliflki-
ler kurulmas›na yönelik nor-
malleflme çabalar› dikkat çe-
kici olmufltur. Nitekim D›flifl-
leri Bakan› Davuto¤lu, bu du-
rumu, "Türkiye'nin ekseni

Ankara ve Anadolu topra¤›-
d›r; bu gelecekte de öyle ola-
cak. Hiçbir bölgeyi d›flar›da
b›rakamay›z." aç›klamas› ile
tamamlam›flt›r.
Bir di¤er hayati tespit ise d›fl
politikan›n tabiat› icab›, AB’ye
tam üyelik yolundaki enge-
beler artt›kça, Türkiye'nin
bölge meselelerine yönelik
politikas›n›n, yeni aray›fllar›
ve al›fl›lm›fl›n aksine yeni gi-
riflimleri ön plana ç›karmas›

beklenebilir. Türkiye'nin t›-
kanan AB müzakerelerine
mukabil, Do¤u'ya dönük d›fl
politikas›ndaki farkl›laflma
e¤ilimlerine yak›ndan bak›l-
d›¤›nda, NATO üyesi olarak
ayn› anda hem Bat›'ya hem
de Do¤u'ya yüzünü çevirme-
sini çeliflkili bulanlar da ola-
bilir.
Öte yandan, G-20 zirvesinde
Baflkan Obama ile iliflkilerin
daha aktif hale getirilmesi,
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de¤iflikli¤ine yol açaca¤›, Bat›l› uzmanlarca merakla 

izlenmekte ve farkl› görüfllere yol açmaktad›r. Ancak, 
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bu farkl› alg›lamalar›n görü-
nen yans›malar› olarak ön
plana ç›km›flt›r. Esasen, ‹s-
rail ile iliflkiler zay›flarken
Baflbakan Erdo¤an'›n, Ba-
t›'n›n nükleer politikas› ko-
nusunda "adil" yaklaflmad›-
¤›n› ifade etmesi, ‹srail'i dev-
let terörü yapmakla suçla-
mas› ve hatta ‹srail'in Birlefl-
mifl Milletler (BM)'den ç›ka-
r›lmas›n› talep ederek ‹ran
‹slam Cumhuriyeti ile yak›n-
laflmas›, Bat›’dan uzaklaflma
mesajlar› olarak görülmüfl-
tür. ‹srail Baflbakan› Binya-
min Netanyahu ise, Türki-
ye'ye art›k tarafs›z bir ara bu-
lucu olarak bak›lamayaca¤›-
n› ileri sürmüfltür.
Peki Türkiye bu farkl› d›fl po-
litika ç›k›fl›nda hangi prag-
matik faydalar› elde etmifl-
tir? Genel olarak bak›ld›¤›n-
da Türkiye’nin, fiam, Ba¤dat
ve Tahran ile gelifltirdi¤i yeni
güvenlik ifl birli¤i, PKK'y› za-
y›flatarak önemli derecede
tecrit etmifltir. Ayr›ca, Türki-
ye'nin, -Afganistan'dan Pa-
kistan'a, ‹ran'dan Rusya'ya
kadar- birçok zorlu¤un afl›l-
mas›nda belirleyici bir part-
ner oldu¤u baz› diplomatik
gözlemciler taraf›ndan ileri
sürülmüfltür. Ayr›ca, dünya-
n›n en büyük ekonomileri
aras›nda 17’nci s›raya ç›kan
Türkiye'nin, oldukça çekici
pazarlar olan Kafkaslar’da
ve Arap ülkelerinde yeni ifl
birli¤i yollar› aç›labilece¤i
düflünülmektedir.

AB Treninde
Yolculuk Hayal mi
Gerçek mi?
Müzakerelerden yorgun dü-
flen Türkiye’nin üyelik çaba-
lar›, Valery Giscard d'Estaing
taraf›ndan "fiayet Müslüman
Türkiye'nin kat›lmas›na izin
verilirse, bu AB'nin sonu
olur" fleklinde elefltirilmifltir.
Bilindi¤i üzere Avusturya ve
Almanya gibi Fransa da Tür-
kiye'nin üyeli¤ine karfl› ç›ka-
rak Türkiye’de baz› iç re-
formlar›n yavafll›¤› gerekçesi
ile Ankara'ya 5 müzakere
bafll›¤›n›n aç›lmas›n› engel-
lemekte ve üyelik yerine An-
kara'ya "imtiyazl› ortakl›k"
önermektedir. Türkiye'nin
üyeli¤ine iliflkin tart›flmalar-
da, Avrupa'n›n s›n›rlar› orta-
dan kald›r›lm›fl bir proje hali-
ne getirilmesine uzanan gö-
rüfller kilit rol oynamaktad›r.
Bu çerçevede, AB'nin kap›la-
r›n› Türkiye'ye açmak zorun-
da oldu¤u, zira Türkiye'nin
Avrupa'ya ait olmas›n›n, de-
mokrasiye istikrar kazand›-
r›lmas›nda belirleyici ölçüde
katk›da bulunaca¤› ifade
edilmektedir.
AB, Türkiye hakk›nda kuflku-
lu yaklafl›mlar›n› sürdürür-
ken Ankara ve Türk kamuoyu
durumu nas›l de¤erlendiri-
yor? Kamuoyu yoklamalar›na
göre, Türk halk›n›n yüzde 48'i
AB’ye giriflin olumlu bir gelifl-
me olaca¤›n› düflünmektedir.
Halk›n sadece yüzde 32'si
AB'ye iliflkin olumlu fikir sa-

hibi ve yüzde 43'ü AB ile birlik
içinde olmaktansa ülkenin
tek bafl›na hareket etmesi
gerekti¤i görüflünü paylafl-
maktad›r. 2004’de kat›l›m
yanl›s› görüfllerin yüzde 74
oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda,
Brüksel’in tutumuna verilen
cevap kendili¤inden ortaya
ç›kabilir. 2005'te AB'ye girifl
yüzde 66 oran›nda destekle-
nirken 2 y›l sonra bu oran
yüzde 44'lere geriledi. AB’nin
Türkiye ile 2005 y›l›n›n Ekim
ay›nda bafllat›lan s›k›nt›l› ka-
t›l›m müzakerelerindeki 35
bafll›ktan bu zamana kadar
12’si üzerinde görüflmelere
baflland› ve sadece biri ta-
mamlanm›fl durumda.
AB’nin genifllemeden sorum-
lu komisyon üyesi Olli Rehn,
"Türkiye'nin AB treninin, hâlâ
raylar›n üzerinde oldu¤u" gö-
rüflünü öne sürerken, köprü-
lerin yak›lmas›n›n zararlar›n›
öngördü¤ü kuflkusuzdur. Bu-
na karfl›l›k e¤er Türkiye, Bir-

lik içinde olmas›n›n önemini
vurgulayabilir, AB'nin bölge-
deki çabalar›n›n zay›fl›¤›na
tezat oluflturur ve Avrupa'n›n
f›rt›nal› arka bahçesinde, "yu-
muflak güç" olarak kendini
kan›tlarsa, bütün bunlar,
olumlu ve yararl› çabalara
dönüflebilir. Halen, Türki-
ye'nin ‹ngiltere, ‹skandinav ve
Do¤u Avrupa ülkeleri aras›n-
daki destekçileri müzakere-
lerin devam etmesini sa¤la-
maktad›r. Görüldü¤ü üzere,
2010 y›l›nda, Brüksel ve An-
kara aras›nda zorlu bir döne-
meç oldu¤unu ve taraflar›n
ad›mlar›n› dikkatle atacakla-
r›n› tahmin edebiliriz.

ABD ve NATO ile
‹liflkiler
Baflkan Obama’n›n Türkiye
ziyareti ile bafllayan ve son
olarak Baflbakan Erdo¤an’›n
Washington temaslar›, iki ül-
ke aras›ndaki buzlar›n yavafl
da olsa eridi¤ini ve güven bu-
nal›m›n›n afl›ld›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Zirvede, PKK
terör örgütü ile mücadelede
karfl›l›kl› ifl birli¤i yap›lmas›
konusunda taraflar kararl›k-
l›lar›n› vurgularken, Afganis-
tan, Pakistan ve ‹ran konula-
r› müzakerelerde a¤›rl›k ka-
zanm›flt›r. ‹ran’›n nükleer
program›nda Ankara’ya dip-
lomatik “koridor” olarak da-
ha fazla rol verilebilece¤i ko-
nuflulurken, Heybeliada
Ruhban Okulu, Irak ve Ker-
kük’ün statüsü, Ermenistan
ile diplomatik iliflkilerin nor-
malleflme süreci, Azerbay-
can’›n Karaba¤ çekincesinde
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‹ran ‹slam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi 
Baflkan› Said Celili’nin Türkiye ziyareti

Irak Yüksek ‹slam Konseyi Lideri Seyid Ammar el-Hekim’in Türkiye ziyareti



Türkiye’nin kararl›l›¤› bir kez
daha vurgulanm›flt›r. Bu nok-
tada Türkiye, ne olursa olsun
Azerbaycan'›n ç›karlar›n› sa-
vunmak için her fleyi yapma-
ya haz›r bir ülke oldu¤unu
tekrar gündeme getirmifltir.
Di¤er yandan, Beyaz Saray,
söz verdi¤i üzere, NATO’da
Ankara’n›n konumunun güç-
lendirilmesi ve balistik füze
savunma sistemi konular› ile
Türk Ordusunun yeni silah ve
araçlar›n›n modernizasyon
konular›n› da gündeme getir-
mifltir. Polonya ve Çek Cum-
huriyeti'ne füzesavar sistemi
yerlefltirmekten vazgeçen
ABD, alternatif bir yol olarak
Türkiye'yi gözden geçirmekte
ve Türkiye'deki erken uyar›
radar sistemlerinin de füze-
savar sisteminde yer almas›-
n› teklif etmektedir. Ancak
Ankara, söz konusu teklife,
Rusya ve ‹ran faktörlerini de
göz önünde bulundurarak
daha dikkatli bir üslupla yak-
laflmaktad›r.
Beyaz Saray’›n yeni tutumu-
na yak›ndan bak›ld›¤›nda,
diplomatik ve askeri ortakl›k
konular›n›n yan› s›ra, ekono-
mi ve bölgesel enerji konula-
r›nda da ifl birli¤i parametre-
lerinin art›k “model ortakl›k”
olarak tan›mlanabilecek yeni
bir sürecin harekete geçiril-
mesi için dü¤meye bas›ld›¤›
gözlemlenebilir. Bush döne-
mindeki Türk kamuoyundaki
ABD karfl›tl›¤›n›n giderek çö-
züldü¤ü bu yeni dönemin,
2010 y›l›nda da ayn› ivmeyi
muhafaza etmesi ve ‹srail ile
Türkiye aras›nda yaflanan
gerginli¤in normalleflmesi
beklenebilir.

Karadeniz-Kafkaslar
ve Rusya ile ‹liflkilerde
Yeni Projeksiyonlar
Türk d›fl politikas›ndaki de¤i-
flimin en önemli konu bafll›k-
lar› içinde flüphesiz ki, genifl-
leyen ticaret hacmine ba¤l›
olarak Rusya ile iliflkilerin
Karadeniz ve Kafkaslar ile
Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri’ni de olumlu yönde etkisi
alt›na almas› yer al›yor. Nite-
kim Karadeniz ülkelerinin
stratejik ortaklar›n› de¤ifltir-
mesiyle birlikte AB ve NATO,
Bulgaristan'› ve Romanya'y›
üyeleri olarak kabul edip bu
ülkelerin Karadeniz sahille-
rine ulaflarak bölgede önem-
li aktörler haline gelmifltir.
ABD’nin bu ülkelerden, yeni
askeri üsler edinmesine ise
Kremlin oldukça so¤uk bak-
maktad›r.
Kafkaslar-Orta Do¤u-Avru-
pa ekseninde yeni bir enerji
denklemi kurulmak istendi-
¤i söylenebilir. Rusya Fede-
rasyonu Baflbakan› Putin’in
13 Temmuz ve 6 A¤ustos

2009’daki Ankara ziyaretleri
belki de yüzy›l›n en önemli
anlaflmalar›n› ve de bölge-
deki dengelerin de¤iflebile-
ce¤ini iki ülke tarihine ka-
zand›rm›flt›r. Bu ziyaretle-
rin, küresel enerji güvenli¤i
ve enerji transferine hizmet
edecek dev projelerin haya-
ta geçirilmesine imkân ver-
mesi beklenmektedir. Gü-
ney Ak›m Do¤al Gaz Boru
Hatt›, Mavi Ak›m 2 ve Enerji
Santrali ‹nflas› bu konudaki
dikkat çekici geliflmelerdir.
Müzakereler s›ras›nda Tür-
kiye ve Rusya, Mavi Ak›m’›n
ikizi diye nitelendirilen “Ma-
vi Ak›m 2”de büyük oranda
mesafe kat ederek, ‹tal-
ya’n›n da kat›l›m› ile dü¤me-
ye basm›fllard›r. Proje, Ka-
radeniz’e döflenecek boru
hatt› ile Rus do¤al gaz›n›n
Samsun’a getirilmesini,
müteakiben boru hatt›yla
Ceyhan’a inecek gaz›n Ak-
deniz havzas›na pazarlan-
mas›n› hedeflemektedir.
Söz konusu hatt›n, Suriye,
Lübnan, ‹srail ve K›br›s’›
kapsamas› da planlanmak-
tad›r. Rusya’n›n, kaynak so-
runu yaflayan Samsun-Cey-
han hatt›na petrol tedarik
etmesi ve do¤al gaz›n›n da
Mavi Ak›m 2 projesiyle Tür-
kiye’den Orta Do¤u’ya
transferine onay vermesine
karfl›l›k Güney Ak›m Proje-
si’nde Türk karasular›ndan
istifade etme hakk›n› elde
etmesi, Türkiye’nin yenile-

nen d›fl politika anlay›fl› ve
enerji politikalar›yla da ör-
tüflmektedir. Bu itibarla,
Putin’in 2009 Ankara ziya-
retleri sonras›nda, Baflba-
kan Erdo¤an’›n “Rusya ile
karfl›l›kl› anlay›fl, güven ve
ortak ç›kar do¤rultusunda
iliflkilerinin daha fazla güç-
lendirilmesinin d›fl politika
önceli¤i oldu¤unu” belirt-
mesi, taraflar aras›ndaki
yeni yaklafl›mlar›n, 2010
içinde h›zlanabilece¤i ümit-
lerini güçlendirmektedir.
Evet, Rusya ve Türkiye, böl-
gede dikkatli ad›mlarla eko-
nomik ortakl›klar›n› 38 mil-
yar dolardan 50 milyar dola-
ra ç›kartmay› hedef edinen
yeni bir süreci harekete ge-
çirmifltir.

Orta Do¤u ve ‹ran’›n
Nükleer Çal›flmalar›
Türkiye; ‹ran, Suriye, Körfez
ülkeleri ve son olarak Libya
ile de ekonomik ve siyasal
iliflkilerini yeniden düzenle-
meye gayret etmektedir. Bu
ba¤lamda, Orta Do¤u'ya Tür-
kiye’nin ihracat› 2004 y›l›nda
toplam ihracat›n›n yüzde
12,5'i iken bugün yüzde 20'ye
ulaflm›flt›r. ‹srail ile ihracat
ve ithalat, silah ticareti d›fl›n-
da yaklafl›k 3 milyar dolara
ulaflm›flt›r. Buna mukabil,
Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi,
AB ülkeleri ile 180 milyar do-
lar tutar›ndad›r. Bu aç›dan,
AB ve Bat›’n›n halen Anka-
ra’n›n öncelikli istikameti ol-
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du¤unu söylemek yanl›fl sa-
y›lmayacakt›r. Orta Do¤u’da
2010 y›l›nda istikrars›zl›k ve
çat›flmaya yol açabilecek en
önemli konu bafll›¤›n›n ‹ran
olmas›, kuvvetle muhtemel
görülmektedir. Bilindi¤i üze-
re, gerek BM gerekse ABD ve
müttefikleri, ‹ran'›n, BM'nin
haz›rlad›¤› plan› de¤ifliklik
yapmadan kabul etmesini ›s-
rarla talep etmeye devam et-
mektedirler. Bu noktada
‹ran’›n, Tahran'›n Bat› ile
nükleer uranyum materyali-
nin takas› için Türkiye'nin bir
seçenek olabilece¤i aç›kla-
mas›nda bulunmas› önem
arz etmektedir. Öte yandan,
Türkiye'nin ‹ran'›n nükleer
program› konusundaki tavr›-
n›n çok net oldu¤unu belirten
D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu,
"Biz tüm ülkelerin bar›flç›l
nükleer enerji kullanma
hakk›n› savunuyoruz, ayn›
zamanda bölgede nükleer si-
lahlar›n yay›lmas›na da kar-
fl›y›z ve tüm Orta Do¤u'nun
nükleer silahlardan ar›nd›r›l-
mas› gerekti¤ine inan›yoruz"
aç›klamas›nda bulunmufltur.
Türkiye, ‹ran Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimlerini kazanan
Ahmedinejad'› tebrik eden ilk
ülke olmakla Bat›l› müttefik-
lerinden tepki alm›flt›r. Öte
yandan Türkiye'nin, ‹ran'a
yönelik herhangi bir sald›r›
giriflimini kesinlikle kabul et-
medi¤ini ABD'ye bildirmesi
sürpriz de¤ildir. Türkiye,
‹ran'a bir sald›r› düzenlen-
mesi ile Suriye-Suudi Ara-
bistan- Lübnan- Irak ve tüm
Körfez bölgesini içeren bir
kaos ortam›n›n yarat›lmas›n-
dan kaç›nman›n, dünya bar›-
fl›n›n ç›kar›na oldu¤unu sa-
vunmaktad›r. Ancak, ‹ran’da
ortaya ç›kan reformcular ile
devlet aras›ndaki çat›flmalar
ve Irak’a askeri müdahale
olas›l›¤›, bölgenin 2010’da
›s›nmas›na yol açabilir. Nite-
kim, Baflkan Obama, Tah-
ran’›n protestocular› sustur-
mak için kulland›¤› yöntemi
elefltirerek, ‹ran’›n "demir
yumruk" kulland›¤›n› ileri
sürmüfltür.

Enerji ve Ekonomi
Bir Ç›k›fl Yolu 
Olabilir mi?
Türkiye'nin d›fl politikas›nda
geçmiflten farkl› olarak, eko-
nomi ve enerji argümanlar›,
günümüzde çok önemli yer
almaya bafllam›flt›r. Makro
düzeyde bak›ld›¤›nda, Türki-
ye’nin 72 milyon nüfus yap›s›-
n›n yafl ortalamas› 28,5’tir.
Ülkedeki 143 üniversite, y›lda
450.000 mezun vermektedir
ve 24 milyonluk dinamik bir ifl
gücüne sahiptir. Bu göster-
geler, 2009 y›l›nda Türki-
ye’nin ticaretteki gayrisafi
milli hâs›la pay›n› 687 milyar
dolara tafl›m›flt›r. Toplam
21.000 yabanc› firma, Türki-

ye’de yat›r›m yapmakta olup,
yabanc› sermaye yat›r›mlar›
geçmifl y›llara göre art›fl gös-
termektedir. 2002-2007 y›lla-
r› aras›nda Türkiye'nin eko-
nomisi yüzde 6,8 civar›nda bir
büyüme göstermifltir. Ancak
küresel kriz Türkiye’yi te¤et
geçmeyip, reel ekonomi ve ifl
gücü istihdam› konular›nda
oldukça sarsm›flt›r. ‹flsizli¤in
artmas›, bu olumsuz gidiflat›n
en çarp›c› boyutudur. Türki-
ye, 12 ay sonra tünelin so-
nunda yavafl da olsa ›fl›¤› gör-
meye bafllam›flt›r. 2008 y›l›
boyunca tükenme e¤ilimi
gösteren Türk ekonomisi,
gayrisafi millî hâs›lada yüzde
14,3'lük düflüflle bu y›l›n ilk 3
ay›nda en kötü de¤ere ulafl›n-
caya kadar kademeli flekilde
gerilemifltir. Ancak sorunlar,
2008'in son 3 ay›nda, gayrisa-

fi millî hâs›lan›n, ihracattaki
düflüfl yüzünden küçülmesiy-
le bafllam›flt›r. Ekonomik ‹fl
Birli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›
(OECD) ve Avrupa Komisyo-
nu, Türkiye'nin, 2010 y›l›nda
yaklafl›k olarak yüzde 3,7'lik
bir büyümeyle toparlanacak
ve krizle bafl edecek ülkeler-
den biri oldu¤unda hemfikir-
dir. Rusya, AB, ABD, Kaza-
kistan ve Azerbaycan ile yeni
jeopolitik ve ekonomik ittifak-
lar, Türkiye'ye yeni flanslar
getirebilir. AB ile Türkiye ara-
s›ndaki stratejik ç›kar denge-
sinin bir baflka aya¤› ise, Na-
bucco projesidir. Nitekim AB
Komisyonu Baflkan› Jose Ma-
nuel Barroso, Nabucco boru

hatt›n›n stratejik önemini
vurgulayarak, Nabucco’ya
enerji projeleri için ayr›lan
yaklafl›k 4 milyar avroluk büt-
çeden 272 milyon avro tahsis
etmifltir. Nabucco do¤al gaz
hatt› projesiyle Avrupa, ken-
dini Rusya'n›n faaliyetlerin-
den uzak tutabilir. Bu durum
ise Türkiye'nin, Avrupa'n›n da
kurmak istedi¤i enerji iskele-
ti olma hayalini gerçekleflti-
recektir.
Türkiye, 2020 sonu itibar›yla
ulusal enerji üretiminin yüz-
de 20'sini karfl›layabilecek 3
nükleer santrale sahip olma
projesini de ileri götürmekte
kararl›. Türk yetkililer, tesi-
sat› yap›lan rüzgâr enerjisi
kapasitesini de hâlihaz›rdaki
738 megawatt’tan, 2011 so-
nunda 2200 megawatt’a art-
t›rmay› hedeflemektedir.

Görüldü¤ü üzere, 2009 y›l›n-
daki çalkant›l› geçen d›fl poli-
tika grafi¤inin baflar›l› ve zor-
lu yönleri ele al›nd›¤›nda,
2010 y›l›nda da benzeri çizgi-
nin devam edece¤ini flimdi-
den söyleyebiliriz. Anka-
ra’n›n bar›fl eksenli bir d›fl
politika çizgisini dikkatle ta-
kip etti¤i, komflular› ile daha
iyi iliflkiler gelifltirmek sureti
ile bölge ve dünya bar›fl›na
istikrar ve huzur vaat eden
bir ülke görünümü verdi¤i
söylenebilir. Tüm aksi iddi-
alara ra¤men, laik, demok-
ratik ve asli istikameti Bat›’ya
dönük geleneksel d›fl politika
çizgisinin Türk hariciyesi ta-
raf›ndan planlan›p, süreklilik

ilkesi dâhilinde yürütüldü¤ü
söylenebilir. Müttefikimiz
ABD ile baz› noktalarda fark-
l› yaklafl›mlar içinde olma-
m›z, d›fl politikan›n tabiat›
icab›d›r. Siyasal aç›dan Al-
manya ve Fransa’n›n AB üye-
li¤i konusunda olumsuz tu-
tumlar›na ra¤men, bu ülke-
ler ile d›fl ticarette mevcut
ortakl›¤›n devam etmesi
mümkün görülmektedir.
Rusya ile mevcut iyimser ya-
k›nlaflma, AB, NATO ve
ABD’nin genel politikalar› ile
uyumlu olup, Orta Do¤u ile
yak›n iliflkiler, Ankara’n›n ha-
yati ç›karlar› gere¤idir.
Sonuç olarak, bir eksen kay-
mas› veya aksi kutuplarda
yer alma e¤iliminin bulun-
mad›¤› tespitimizin, 2010’da
da devam etmesi sürpriz ol-
mayacakt›r.
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Konferans s›ras›nda,
Çanakkale Savafllar›
ve Birinci Dünya Sa-

vafl›’nda Türkiye ve Rusya
aras›nda yaflanan çat›flma-
n›n, büyük devletlerin takip
ettikleri askeri ve siyasi poli-
tikalar›n taraflar aras›ndaki
iliflkiye etkileri irdelendi.
Kurtulufl Savafl› esnas›nda
bafllayan Türkiye-SSCB ara-
s›ndaki yak›nlaflman›n, ‹kin-
ci Dünya Savafl›’na kadar
olan ekonomik ve siyasal
özellikleri detayl› olarak tar-
t›fl›ld›.
Ayr›ca, Çarl›k Rusyas›’nda
1917 Bolflevik ‹htilali ile bafl
gösteren iç savafl s›ras›nda,
Beyaz Ordu’nun Türkiye’ye
göç ederek, Gelibolu’da yer-
lefliminin siyasal ve sosyolo-
jik yönleri ele al›nd› ve Türk
halk›n›n Ruslara zorlu iflgal
y›llar› s›ras›ndaki misafir-
perverli¤i, takdir ve flükran-
la Rus bilim adamlar› tara-
f›ndan tekrar kamuoyu ile
paylafl›ld›. 2 günlük konfe-
rans, Rusya-Türkiye iliflkile-
ri, tarihi, siyasal, ekonomik,
kültürel, askeri yönleri ile
çok de¤erli uzmanlar tara-
f›ndan bilimsel boyutlar› ile
analiz edildi.
‹ki devletin uluslararas› poli-
tikada oynad›¤› farkl› roller,
geçmiflten günümüze ve ge-
lecekteki boyutlar›n›n olas›
geliflmeleri mercek alt›na
al›nd›. Bilindi¤i üzere, 20’nci
yüzy›l›n bafl›nda son defa sa-
vaflan Rusya ve Türkiye, Bi-
rinci Dünya Savafl›’nda önce
rakip kutuplarlarda yer al›r-
ken, iki ülke de iflgale u¤ra-
m›flt›r. Çarl›k Rusyas›’n›n
1917 Devrimi ile sona erme-
sini takiben Mustafa Kemal
de Kurtulufl Savafl› ile birlik-
te modern Türkiye’yi kur-
mufltur.

Çanakkale Savafllar› ve ar-
d›ndan gelen Rus ‹ç Savafl›,
Beyaz Rus Ordusu ve bera-
berindekilerin Gelibolu’ya
göç etmesi neticesinde
üzüntülü ve zor günler ge-
çirmesine yol açm›flt›r. Bir
bak›ma, Rusya’n›n, kalbinin
bir parças›, Türkiye’de kal-
m›flt›r.
Bat›’da NATO üyesi ve ABD
müttefiki Türkiye, gevflek
çok kutuplu güçler dengesi
içinde, Rusya ile ekonomik
ticari iliflkilerini memnuni-
yet verici bir seviyeye tafl›-
m›fl bulunuyor. Her iki ülke-
nin AB ile olan ortak d›fl tica-

ret hacminin yüzde 50’nin
üzerinde olmas›, Ankara ve
Moskova’n›n d›fl eksendeki
ortak noktas›n› teflkil ediyor.
Rusya’n›n modernleflme yo-
lunda yeniden yap›lanmas›,
Devlet Baflkan› Medvedev ve
Baflbakan Putin’in ortak
mesaisi, G-8 içinde, Rus-
ya’n›n, nükleer ülke olarak,
AG‹T ve BM içindeki misyo-
nunu ön plana ç›kart›yor.
Toplant› sonras›nda, Gelibo-
lu’daki Rus An›t› ve Türk fle-
hitlikleri ile Atatürk Evi’ne
yap›lan resmi geziye, Rus-
ya’n›n Ankara büyükelçisi ve
Baflkonsolosu da ifltirak etti.

Bildirilerin Özeti
Toplant› esnas›nda Türki-
ye’nin Moskova Büyükelçisi
Halil Ak›nc›, Türkiye ve Rusya
aras›ndaki ifl birli¤inin art-
mas›n›n, esasen taraflar ara-
s›ndaki güvenin göstergesi
olarak alg›lanmas›na dikkat
çekti. De¤iflen koflullar›n,
Karadeniz’de ekonomik ve
askeri ifl birli¤ini de müspet
yönde etkiledi¤ine de¤inen
Ak›nc›, bölgede “Karadeniz
Karadenizlilerindir” yaklafl›-
m›n›n do¤ru alg›lanmas›na
vurgu yaparak, halen dünya-
da en fazla savafl gemisi yo-
¤unlu¤una sahip bölgede ko-
nufllu savafl gemilerinin; gü-
venlik ve istikrar› sa¤layabi-
lecek yeterlili¤e sahip bulun-
du¤unu ifade etti. Bölgede
savafl de¤il, bar›fl ve demok-
rasinin ifllerlik kazanmas›n›n
karfl›l›kl› güveni ve ekonomik
geliflimi h›zland›raca¤›n›,
enerji alan›nda yeni imkânla-
r› harekete geçirece¤ini be-
lirten Ak›nc›, sonuç olarak da
bölgesel istikrar›n hem Kaf-
kasya hem de Karadeniz’de
rekabet yerine ifl birli¤i sa¤-
layabilecek potansiyele sahip
oldu¤unun alt›n› çizdi.

GÜNDEM
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Türkiye ve Rusya
‹liflkilerinin Tarihi, Siyasal
ve Ekonomik Boyutlar›

Türkiye-Rusya aras›nda son 10 y›lda yaflanan ekonomik ve

siyasal geliflmeler, bilim adamlar› ve yabanc› diplomatik

çevrelerin ilgi oda¤› olmay› sürdürmektedir. Bu ba¤lamda,

Yeditepe, Kadir Has ve Do¤ufl üniversiteleri taraf›ndan

düzenlenen “Türkiye-Rusya ‹liflkilerinin Tarihi, Siyasal ve

Ekonomik Boyutlar›” konulu konferans, 18-19 Aral›k 2009

tarihlerinde, Kadir Has Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi. 

3 üniversitenin lisans ve doktora ö¤rencilerinin yan› s›ra

sivil toplum örgütleri, bas›n ve ifl çevreleri de konferansta

ele al›nan konular› ilgi ve dikkatle izledi.
Sait Can fiARDA⁄ / scsardag@savunmahaber.com

Soldan Sa¤a: Prof. Dr. Mesut Hakk› Cafl›n, Prof. Dr. Hüseyin Ba¤c›, Prof. Dr. Yagya
Vatanyar, Büyükelçi Halil Ak›nc› ve Oturum Baflkan› D›fliflleri Eski Bakan› fiükrü Sina Gürel

©
M

S
I

D
ergisi



St. Petersburg Üniversitesi
Dünya Politikalar› Baflkan›
Prof. Dr. Yagya Vatanyar, ko-
nuflmas›nda, Rusya’n›n So-
¤uk Savafl döneminde “3.
Dünya Ülkesi” olarak tan›m-
lad›¤› Türkiye’nin ekonomik
kalk›nmas› için Moskova’n›n
sanayi alt yap›s›nda önemli
yat›r›mlarda bulundu¤unu
hat›rlatt›. Vatanyar hayli il-
ginç konuflmas›nda; günü-
müzde geliflme trendi için-
deki iki ülke iliflkilerinin baz›
uzmanlar taraf›ndan strate-
jik ifl birli¤i olarak yorum-
lanmas›ndaki en önemli fak-
törün, taraflar aras›ndaki si-
yasal diyalogun mevcut ol-
mas›ndan kaynakland›¤›na
dikkat çekerek, Cumhur-
baflkan› Gül’ün son ziyareti-
nin bu geliflimi h›zland›rd›¤›-
n› ve Tataristan ile de iliflki-
lerin bu paralelde daha da
gelifltirildi¤ini ifade etti.
Rusya ve ABD aras›ndaki ye-
ni diyalog ve ifl birli¤inin söz
konusu yeni süreci etkiledi-
¤ini belirten Vatanyar, Rus-
ya’n›n D›fliflleri Bakan› Lav-
rov vas›tas› ile Türkiye ve Er-
menistan aras›nda imzala-
nan protokolde, tarihte ilk
defa Kafkaslarda Türkiye’ye
destek verdi¤ini öne sürdü.
Prof. Dr. Vatanyar, Baflba-
kan Erdo¤an’›n 50 y›ld›r Tür-
kiye’yi kap›da bekleten
AB’ye sert uyar›s›n›n, Türki-
ye’nin AB ve NATO’dan vaz-
geçip; fianghay Örgütü’ne
girebilece¤i yorumlar›n›n
yan›lt›c› oldu¤unu da sözle-
rine ekledi. ‹ki ülke aras›nda
Rusça ve Türkçe e¤itim ko-
nular›n›n önemli oldu¤u ve
üniversitelerin bu konuda
öncü roller üstlenebilece¤i-
ni ifade etti.
Orta Do¤u Teknik Üniversi-
tesi Uluslararas› ‹liflkiler
Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Hüseyin Ba¤c› ise bildirisin-
de, iki ülke aras›ndaki iliflki-
lerde “zaman›n ruhunun” iyi
okunmas› gere¤ini vurgula-
yarak, mevcut pozitif alg›la-
maya ra¤men gelecekte,
uluslararas› konjonktürde
meydana gelebilecek de¤i-

flikliklerden ya da taraflar›n
kendi iradelerinden kaynak-
lanabilecek hassas sorun-
lar›n ortaya ç›kabilece¤i ve
bu nedenle de konunun
hassasiyetinin dikkatle ta-
kip edilmesi gere¤inin alt›n›
çizdi. Pof. Dr. Ba¤c›, Bre-
zinski’nin “Yeni Rus Devi ile
Yaflamak” olarak tan›mlad›-
¤› Rusya’n›n Putin’in devlet
baflkanl›¤› ile ivme kazanan
modernleflme sürecinde,
Rusya ve Türkiye’nin ekono-
mik iki partner oldu¤unu
belirterek, “Erdo¤an-Putin-
Berlusconi” üçlüsü aras›n-
da iyi bir kimyasal yak›nl›k
sürecinin ifllerlik kazanma-
s›n›n iliflkileri kolaylaflt›r›c›
rol oynad›¤›n› ve bu yaklafl›-
m›n d›fl politikada pozitif
enerji yaratt›¤›n› ifade etti.
Prof. Dr. Ba¤c›, Türk Ordu-
sunun envanterindeki sa-
vunma sistemlerinde NATO
standartlar›n› kullanmas› ve
Almanya gibi NATO’nun
nükleer güvenlik flemsiyesi
alt›nda olmas› nedeniyle
Rusya ile askeri alanda bir
ifl birli¤inin olamayaca¤›n›
öne sürdü. Prof. Dr. Ba¤c›,
Baflbakan Erdo¤an’›n son
ABD ziyareti esnas›nda d›fl
politikada bir “eksen kay-
mas›” olmad›¤›n› aç›k flekil-
de ifade etmesinin, AB ortak
akl›n› yakalamay› resmi po-
litika olarak hedef edinen
Türkiye’nin mevcut d›fl poli-
tika hedeflerinin de¤iflmedi-
¤inin bir göstergesi oldu¤u-
nu vurgulad›. Rusya’n›n da
modernleflme sürecinde
Bat› ve ABD ile çat›flmaya
girmeden liberal ekonomik
ifl birli¤i ve demokratik uz-
lafl› mant›¤› ile hareket et-
mesinin bir yenilik olarak
oldukça müspet sonuçlar
verdi¤ine dikkat çekerek;
Türkiye ve Rusya’n›n benze-
flen iki ülke olarak ifl birli¤i-
nde tamamlay›c› yönde ha-
reket etmelerinin, Kafkas-
lardan, Uzak Do¤u’ya kadar
uzanan genifl bir co¤rafyada
yeni ortakl›klara imkân ta-
n›yabilece¤ini ifade etti.
Yeditepe Üniversitesi Ulus-

lararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Me-
sut Hakk› Cafl›n ise tebli¤in-
de, So¤uk Savafl döneminde
nükleer süper güç SSCB ile
NATO üyesi Türkiye’nin as-
keri ve siyasal çat›flma sü-
recinin, esasen d›fl politika-
daki güçler dengesinin, Ka-
radeniz ve Orta Do¤u bölge-
sindeki silahlanma yar›fl›n›n
kaç›n›lmaz sonucu oldu¤u-
na dikkat çekti. Prof. Dr. Ca-
fl›n, 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤in-
de bu sürecin ekonomik ve
siyasal ifl birli¤ine dönüflü-
münün, Putin’in baflkanl›k
dönemi ile daha da h›z ka-
zand›¤›n› söyledi. Rusya’n›n
NATO ve AB’nin Karadeniz
ve Kafkaslar bölgesindeki
genifllemesi ve ABD’nin Fü-
ze Kalkan› Projesi ile askeri
aç›dan çevrelenme endifle-
lerinin, renkli devrimler ve
2008 y›l›ndaki Gürcistan Sa-
vafl› ile gündeme gelmesi-
nin önemli unsurlar oldu¤u-
nu belirten Prof. Dr. Cafl›n,
bu itibarla Ankara ve Mos-
kova yak›nlaflmas›n›n sade-
ce enerji projeleri ile s›n›rl›
kalmamas›n›n alt›ndaki ne-
denlerin, söz konusu strate-
jik dengelere dayayan bir
geliflim sürecini teflkil etti-
¤ini vurgulad›. Prof. Dr. Ca-
fl›n konuflmas›nda, tarafla-
r›n bölgeyi alg›lamalar›nda,
diplomatik anlamdaki gele-
neksel rekabet anlay›fl›ndan
uzaklaflarak, Kafkaslarda
‹ran’›n nükleer faaliyetleri,
Ermenistan-Azerbaycan
aras›ndaki sorunlar›n çözü-
mü, Gürcistan ile bar›fl›n ye-
niden tesisi gibi bölgesel d›fl
politika meselelerinde de
belirginleflen yak›n mesai
anlay›fl›n›n flekillenmesine
ek olarak, 1936 Montrö Bo-
¤azlar Rejimi’nin muhafa-
zas› konular›nda da ortak
ak›l zeminini geniflleten
farkl› bir dönemi harekete
geçirdi¤ini öne sürdü.
SSCB’nin da¤›lmas›n›n ar-
d›ndan Rusya ve Türkiye
aras›ndaki güven ortam›n›n
güçlenmesi neticesinde,
PKK terör örgütüne karfl›,

NATO üyesi Türk Silahl›
Kuvvetlerinin Rus menfleli
savunma sistemlerini en-
vanterine dahil etmesinin,
terörle mücadele konusun-
da ciddi bir bafllang›ca imza
olarak alg›lanmas› gere¤i
de ayr›ca vurguland›. Kara-
deniz bölgesinin güvenli¤i-
nin sa¤lanmas› amac› ile
Blackseafor ve Black Sea
Harmony projelerinin, Kaf-
kasya ‹stikrar Pakt› ile des-
teklenmesinin, esasen Bafl-
kan Obama yönetimi ile
Baflkan Medvedev aras›nda-
ki yak›nlaflmadan pozitif
yönde etkilenmesinin bir
baflka önemli geliflme oldu-
¤u ayr›ca vurguland›. Prof.
Dr. Cafl›n, sonuç olarak ge-
lecekte 2025 ve 2050 pro-
jeksiyonlu aç›l›mlarda, dün-
ya geliflmifl ekonomileri
içinde 6’nc› s›rada yer alma-
s› beklenen Rusya ile 10’un-
cu s›rada olmas› beklenen
Türkiye’nin enerji, ulaflt›r-
ma, tekstil, haberleflme ve
savunma alanlar›nda yeni ifl
birli¤i projeleri gelifltirme-
lerinin, Bat› ile entegrasyo-
nu da güçlendirerek bölge-
sel kalk›nma ve toplumsal
zenginli¤in artmas›nda yeni
f›rsatlar› harekete geçirebi-
lece¤ini öne sürdü.

Sonuç ve 
De¤erlendirme
2025-2050 projeksiyonlar›n-
da süper güç Rusya ile böl-
gesel güç Türkiye, daha da
yeni projeler ile sanayi, oto-
motiv, makine, inflaat, e¤itim
sektörlerinde Çin ve Hindis-
tan gibi aktörlerle rekabet
flans›n› yakalayabilir. Bat› ve
ABD ile çat›flmadan Bat› me-
deniyetinin ortak evrensel
de¤erlerini benimseyen,
Rusya ve Türkiye ortakl›¤›,
bölgesel bar›fl ve güvenli¤e,
kardefllik ve istikrara katk›da
bulunacakt›r. Rus ve Türk
toplumunun ayd›nlar›n›n,
geçmiflin hatalar›ndan ders
alarak ortaya koyduklar› yeni
ve yarat›c› fikirler ile dünya
ve insanl›¤a ›fl›k verecekleri
söylenebilir...
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Sald›r› için Vietnaml›la-
r›n Tet Bayram› olan 30
Ocak 1968 seçilmiflti.

Benzer bir olay 1789’da ya-
flanm›flt›. Vietnaml› bir va-
tansever olan Nguyen Hue,
Tet kutlamalar›n›, Hanoi’yi
zapt etmifl olan Çinlilere kar-
fl› bafllat›lacak sürpriz bir
sald›r›y› gizlemek için kul-
lanm›flt›.
Kuzeylilerin genel stratejisi
Amerikal›lar› flehirlerden d›-
flar› çekerek, çekirdekte ka-
lan Güney Vietnaml›lar›n
üzerine gitmekti. Bu sayede
düflük yo¤unluk çat›flma dö-
neminin üçüncü ve son afla-
mas›na gelinecek, yani genel
bir halk ayaklanmas› bafllat›-
lacakt›. Bunun için Kuzey Vi-
etnam birlikleri ve Vietkong
gerillalar› kitleler halinde
büyük flehirlere sald›rarak
devrime giden yolu açacak-
lard›. Hedef flehirler aras›n-
da Güney Vietnam’›n baflken-
ti Saygon da vard› ve burada
hükümet devrilecekti. Gene-
ral Nguyen Giap’›n bu plan›,
savafl› kazanmaya giden yol-
da stratejik sonuç al›nmas›
aç›s›ndan mükemmel görü-
nüyordu.

Harekât Öncesi 
Haz›rl›klar
Asl›nda Amerikal›lar›n top-
lad›klar› istihbaratta sald›r›-
n›n iflaretleri mevcuttu. 1967
Ekim’inden beri cephelerden

çekilmeler oldu¤u Ame-
rikan ve Güney Vietnam
subaylar›n›n gözlerin-

den kaçm›yordu. An-
cak Orgeneral Willi-
am Westmoreland ve

kurmay› buna inanma-

d›. Daha çok Kas›m boyunca
s›n›rl› bask›nlar› beklediler.
Vietkong’un a¤›r kay›plar
verdi¤ini ve bu yüzden küçük
gruplar halinde yeralt›na in-
diklerini düflünüyorlard›.
Sonradan Khe Sanh’›n yeni
bir Dien Bien Phu olmamas›
için kuzeye odakland›lar. An-
cak 10 Ocak’ta, ‹kinci Dünya
Savafl›’nda Çin, Burma ve
Hindistan bölgesinde istih-
barat subay› ve o tarihte de II.

Vietnam Sahra Kuvveti Ko-
mutan› olan Korgeneral Fre-
derick Weyand, Vietnam’daki
Amerikan Ordusu’nun bafl-
komutan› olan Orgeneral
Westmoreland’› ikna ederek
Kamboçya s›n›r›ndan çekti¤i
15 Amerikan taburu ile Say-
gon’un savunmas›n› 25 tabu-
ra ç›kartt›. Taburlar›n aras›n-
da z›rhl› ve mekanize birim-
ler de bulunuyordu ve bu bir-
likler Saygon’un çevresinde
45 km mesafeye kadar ko-
nuflland›r›ld›. Bu öngörü, Tet
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Kuzey Vietnam Ordusu’na ba¤l› birlikler, 21 Ocak 1968’de
Güney Vietnam’›n en kuzey kesiminde bulunan Khe Sanh’a
sald›rarak buradaki Amerikan ve Güney Vietnam birliklerini
kuflatm›flt›. Bu sayede Müttefik birlikler kuzeye 
odaklanacaklar ve di¤er bölgelerde Kamboçya ile Laos
üzerinden s›zan Vietkong ve Kuzey Vietnam birlikleri büyük
flehirlerde ayn› zamanda muharebeye gireceklerdi. Khe
Sanh’da a¤›r kay›plara u¤ramalar›na ra¤men Kuzey’in
stratejisi baflar›l› oldu. Kuzeyliler bu sayede Vietnam
Savafl›’n›n en etkili harekât›n› bafllatacakt›.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Vietnam’da 
Sonun Bafllang›c›: 
Tet Sald›r›s›

Kuzeylilere karfl› Saygon'u savunan Güney Vietnaml›lar 
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Sald›r›s›’n›n kaderini de¤iflti-
recekti.
Kuzeyliler, sald›r› için en bü-
yük y›¤›na¤›, yak›n olan ku-
zey kesimine yapm›fllar, I.
Kolordunun bölgesine 46’s›
Kuzey Vietnam, 19’u ise Vi-
etkong olmak üzere toplam
65 tabur y›¤m›fllard›. Bunu
karfl›lamak için 38’i Ameri-
kan olmak üzere toplam 77
tabur mevcuttu. II. Kolor-
dunun savundu¤u orta-ku-
zey kesiminde 33’ü Kuzey
Vietnam, 16’s› Vietkong ol-
mak üzere toplam 49 tabur
y›¤m›fllar ve buna karfl› 17’si
Amerikan olmak üzere top-
lam 66 tabur vard›. III. Ko-
lordunun korudu¤u ve Say-
gon’un da içinde bulundu¤u
orta-güney bölgesine ise
20’si Kuzey Vietnam ve 36’s›
Vietkong olmak üzere top-
lam 56 tabur sald›racakt›.
39’u Amerikan, toplam 93
tabur bu bölgede bulunuyor-
du. Mekong Deltas›’n› çevre-
leyen güney kesimi ise IV.
Kolordunun sorumlu¤un-
dayd› ve buraya sadece 27
Vietkong taburu sald›racak-
t›. Buna karfl› 3’ü Amerikan,
toplam 45 tabur bölgeyi sa-
vunuyordu. Bu arada takviye
edilmifl olan Vietkong tabur-
lar›n›n yüzde 30’u Kuzey Vi-
etnam askerlerinden oluflu-
yordu. Toplam 84.000 asker
sald›r› için haz›r olup, bunun
ço¤unlu¤unu Vietkong bir-
likleri oluflturuyordu.

Tet Sald›r›s› Bafll›yor
Kuzey Vietnaml›lar s›zarak,
baz› yerlerde 30 Ocak’ta
planlanan›n 24 saat önünde,

ço¤u yerde ise 31 Ocak’ta ol-
mak üzere 44 il merkezinin
36’s›na, 6 otonom flehrin
5’ine, 242 ilçe merkezinin
64’üne, 50 mezraya ve arala-
r›nda 23 hava üssünün de
bulundu¤u çok say›da askeri
tesise sald›r› bafllatt›lar. Ha-
va üslerine yap›lan sald›r›lar-
da 58 Amerikan uça¤› yok
edilirken 280’ine de hasar
verildi.
Kuzeyliler ö¤len bafllatt›klar›
harekâtta ilk bafllarda baflar›
elde etmifllerdi. Evden eve,
sokaktan soka¤a yaflanan
çarp›flmalar, kay›p verme
aç›s›ndan Amerikal›lar›n
aleyhineydi. Ancak bu tarz
çarp›flmalara mecbur kalan
Amerikal›lar ve müttefikleri,
birkaç gün içinde küçük fle-
hirlerdeki sald›r›lar›n ço¤unu
lehlerine çevirmeyi baflard›-
lar. Bununla birlikte Kontum,
Ban Me Thuot, Cao Tho, Ben
Tre, Saygon ve Hue gibi bü-
yük flehirlerde yo¤un çarp›fl-
malar devam ettiyse de so-
nunda buralarda da yenilen
kuzeylilerden arta kalanlar
çekildiler.

Saygon Muharebesi
Saygon, Tet Sald›r›s›’n›n en
çarp›c› hedefiydi. Buras› Gü-
ney Vietnam’›n baflkenti ol-
makla birlikte, Vietnam Sava-
fl›’n›n da idari merkeziydi. Ay-
n› zamanda da en önemli lo-
jistik destek merkezi olup, bir
dönem Saygon Destek Komu-
tanl›¤›’na ba¤l› 33.000 kiflilik
bir kadronun 235.000 kadar
Amerikan ve Müttefik askeri-
ne hizmet verdi¤i görülmüfl-
tür. Saygon’daki hedefler ara-
s›nda hükümet binalar› ve as-
keri karargâhlar da vard›.
Amerikan Büyükelçili¤i de
öncelikli hedefler aras›ndayd›
ve yo¤un çarp›flmalara sahne
oldu. Vietkong’un C-10 ‹stih-
kâm Taburuna ba¤l› 19 kiflilik
bir müfreze, elçili¤in d›fl du-
var›nda patlay›c›yla delik aç-
may› baflard› ve bahçeye girdi.
Elçilik binas›na da girmeyi ba-
flaran grup tamamen yok
edilse de Saygon’un düfltü¤ü
kan›s›n›n yay›lmas›na neden
olmufltu. Ancak Korgeneral
Weyand’›n helikopterle indir-
me harekât›n›n da yer ald›¤›,
5000 kifliyle bafllatt›¤› karfl›

sald›r›, Saygon’daki çarp›fl-
malar› tersine çevirdi. Ameri-
kal›lar 1 fiubat’taki kesin çar-
p›flmalardan sonra duruma
hâkim oldular ve 3 fiubat’ta
Vietkonglular savunmaya çe-
kildiler. 5 fiubat’ta Saygon’un
temizlenmesi ifllemi Güney
Vietnaml›lara devredildi. 7
Mart’ta 2 Kuzey Vietnam ala-
y›n›n bafllatt›¤› sözde “Mini
Tet Sald›r›s›” ise haz›rl›kl›
olan Güney Vietnam birlikleri
taraf›ndan püskürtüldü.

Hue Muharebesi
Tet s›ras›nda özellikle 
Hue’deki çarp›flmalar ön pla-
na ç›km›flt›. Buras› Güney Vi-
etnam’›n üçüncü büyük kenti
olup, Kuzey ile Güney aras›n-
daki askerden ar›nd›r›lm›fl
bölgenin 75 km güneyindeydi.
Eski bir imparatorluk bafl-
kenti oldu¤undan, tarihi bina-
lar›n oldu¤u güzel bir kentti.
Kuzey Vietnam 6. Alay›n›n ha-
van ve roket deste¤inde ve bi-
ri istihkâm, 3 taburuyla 31
Ocak ö¤leni bafllat›lan hare-
kâtla, Kuzeyliler flehrin tarihi
bölümüne girmeye bafllad›-
lar. Kuzey Vietnam 4. Alay› da
flehrin güneyindeki yeni bölü-
mü ay›ran Perfume Nehri’nin
güneyinde bulunan Amerikan
birliklerine 3 tabur ve 2 bö-
lükle sald›rd›. 4. Alay, Ameri-
kan birliklerini nehrin güney
yakas›nda tutarken, 6. Alay
nehrin kuzey yakas›ndaki ta-
rihi flehrin ço¤unu ele geçire-
rek Güney Vietnam 1. Tümeni
karargâh›na ulaflt›. Kuzey Vi-
etnam idam mangalar› flehir
ileri gelenlerinden binlercesi-
ni katletti. Ayn› gün Korgene-
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ral Ngo Quang Truong’un Gü-
ney Vietnam 1. Tümeni karfl›
sald›r›ya bafllad› ve flehrin ku-
zeyinde iflgal edilen bölgenin
önemli bir bölümünü kurtar-
d›. 2 fiubat’ta Amerikan birlik-
leri flehrin bat›s›n› tamamen
bloke ettiler. Böylece ihtiyat-
taki 3 Kuzey Vietnam alay›n›n
flehre ulaflmas›n› engellemifl
oluyorlard›. Güney Vietnam I.
Kolordusunun iste¤i üzerine,
Amerikan birlikleri, deniz
kuvvetlerinin 3 kruvazörü ve 5
muhribinin sa¤lad›¤› topçu
deste¤iyle, flehrin güney ya-
kas›n› 4 fiubat’tan itibaren te-
mizlemeye bafllad›. Bu kesim
evden eve çarp›flmalarla 9
fiubat’a kadar temizlendi.
Güney Vietnam 1. Tümeni’nin
sald›r›s› 12 fiubat’ta durmufl-
tu. Bunun üzerine bir Ameri-
kan deniz piyade taburuyla
takviye edildi. Yo¤un çarp›fl-
malar ve ciddi kay›plara ra¤-

men 21 fiubat’ta Amerikan 1.
Hava Süvari Tümeni birimle-
riyle ba¤lant›ya geçtiler ve
bundan sonra Amerikal›lar
bat›daki bloke kuvvetlerin
bafllatt›klar› koordineli hare-
kâtla, 2 Mart’a kadar flehri ta-
mamen temizlediler.
Hue, savafl›n en büyük muha-
rebelerinden biri olmufltu.
fiehrin yüzde 50’den fazlas›
yok olmufl ya da hasar gör-
müfl, iki taraf da a¤›r kay›plar
vermifllerdi. Kuzeyliler 5000
ölü ve 98 esir vermifllerdi.
Amerikan kay›plar› da 216 ölü
ve 1364 yaral› olmufltu. Gü-
ney Vietnaml›lar›n kay›plar›
ise 384 ölü ve 1830 yaral›yd›.

Tet Sald›r›s›’n›n
Yans›malar› 
ve Kay›plar
Kuzeylilerin sald›r›larda ver-
dikleri kay›plar gitgide a¤›r-
lafl›yordu. ‹lk 2 günlük çar-
p›flmalardan sonra ülke bo-
yunca 4959 ölü vermifllerdi.
Amerikan kay›plar› 232 ölü
ve 929 yaral› olurken, Güney
Vietnam kay›plar› ise en az
300 ölü ve 747 yaral› kadard›.
Raporlara göre, Tet Sald›r›s›
haftas›n›n kay›plar›n›n bü-
yüklü¤üyle Kore Savafl›’n›n
ilk y›l›ndaki kay›p say›s›na
ulafl›lm›flt›. Mart biterken
3895 Amerikan askeri öl-
müfltü ki, bu tüm savafl bo-
yunca ölenlerin yaklafl›k yüz-
de 7’siydi. Ayr›ca 4954 Güney
Vietnam ve 214 di¤er mütte-
fik ülke askeri ölmüfltü. Bu-
nun karfl›l›¤›nda flehirler
kurtar›lm›fllard›. Ancak fle-
hirlerin kurtar›lmas› s›ras›n-

da 25.000’den fazla sivil öl-
müfl, milyonlarcas› da mül-
teci durumuna düflmüfltü.
Buna karfl›l›k 58.373 Kuzey
Vietnam askeri ve Vietkong
gerillas› öldürülmüfltü. Viet-
kong’un gücü büyük oranda
silinmiflti.
Bu durum baz› gözlemciler
taraf›ndan, ileride sorun ol-
mamalar› için, siyasi güce
sahip olan Vietkong’un feda
edildi¤ini fleklinde de yo-
rumlanm›flt›. Kay›plar etkisi-
ni gösterecek ve 1968’de
250.300 mevcutlu olan Kuzey
Vietnam Ordusu ile Vietkong
toplam gücü, ertesi y›l
236.800’e düflecekti. Tabur

seviyesindeki büyük sald›r›-
lar›n say›s› da 126’dan 36’ya
gerileyecekti. Ancak küçük
çapl› sald›r›lar›n say›s› 3795
iken, ertesi sene 3787 olarak
sabit kald›. 1968’de 2559
olan ülkede düzenlenen sui-
kast say›s›, 1969’da 6187’ye,
1970’te ise 8191’e f›rlad›. Ar-
t›k Amerikan kamuoyu olay-
lar› daha yak›ndan takip edi-
yor, küçüklü büyüklü her
türlü sald›r› Amerikan halk›-
n›n salonlar›na her geçen
gün daha çok girerek, daha
etkili oluyordu. Tet Sald›r›s›
ile birlikte Amerikan kamuo-
yu olaylar› daha yak›ndan ta-
kip etti¤i için küçük sald›r›la-
r›n art›k daha etkili oldukla-
r›n› söyleyebiliriz. Bununla
birlikte a¤›r kay›plara karfl›
Güney Vietnam’daki 12.738
mezradan 1000’i komünist-
lerin kontrolüne geçerken,
17 milyonluk nüfusun da 1,1
milyonu da kuzeylilerin etki-
sine girmiflti. Böylece Viet-
kong 340.000 daha vatandafl
kazanm›flt›. Buna paralel
olarak taktik birimlere sa¤-
lanan ikmal faaliyetlerinin
bir k›sm› da zora girmifl olu-
yordu.
Afl›r› kay›plar› fark eden
Müttefikler, kontrolü yeni-
den sa¤layabilmek için
Mart’tan itibaren karfl› sald›-
r›ya geçerek genifl çapl› ha-
rekâtlara girifltiler. Bu hare-
kâtlar baflar›l› oldu ve Ku-
zeylilerin kay›plar› 1968’in ilk
alt› ay› için 120.000 ölüye
ulaflm›flt› ki, bunun yar›s› Tet
Sald›r› s›ras›nda olmufltu.
Kuzeyliler bu sald›r›da, en iyi
savaflç›lar›n oldu¤u kufla¤›
yitirmifllerdi. En yo¤un çar-
p›flmalar›n yafland›¤› Ocak
ve fiubat 45.000 ölü ve 5800
esir vermifllerdi. Vietkong’un
gücünün azalmas›yla da
bundan sonraki savafllarda
düflük yo¤unluklu çat›flma-
lar›n oran› azal›rken, kon-
vansiyonel savafl niteli¤i art-
maya bafllad›. Bunun karfl›-
s›nda müttefiklerin muhare-
be kay›plar› da 24.000 ölüyü
bulmufltu. ‹lerleyen zaman-
da durumu düzeltmek için

Kamboçya ve Laos’a düzen-
lenen s›n›r ötesi harekâtlar›n
da dâhil oldu¤u büyük temiz-
lik harekâtlar›na giriflilecek,
bu harekâtlarda da önemli
kay›plar verilecek, ancak so-
nuç al›namayacakt›.

Tet Sald›r›s›, taktik alanda
baflar›s›z gözükmekle birlik-
te stratejik alanda gereken
etkiyi yapm›fl ve baflar›l› ol-
mufltu. Savunma Bakan› Ro-
bert McNamara tamamen
gözden düfltü ve fiubat’ta ye-
rini Clark Clifford’a b›raka-
rak Dünya Bankas›’n›n bafl›-
na geçti. Baflkan Lyndon
Johnson 31 Mart’ta baflkan-
l›k seçimleri için aday olma-
yaca¤›n› aç›klad›. Savafl› ka-
zanabilmek için Vietnam’a
206.000 asker daha gönde-
rilmesini isteyen Orgeneral
Westmoreland ise 1972 Ha-
ziran’›na kadar görevde kal-
mas› gerekirken, Vietnam’da
4 y›l›n› doldurduktan sonra
May›s’ta Kara Kuvvetleri Ko-
mutan› tayin edilerek anava-
tana ça¤r›ld›.
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