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Dev Projeler 
Savunma Sanayimize Emanet
Haziran ay›nda ATAK Projesi sözleflmelerinin resmen yürürlü¤e girmesinden yaklafl›k 
1 ay kadar sonra, ana yüklenici Otokar’›n Sakarya Arifiye’deki tesislerinde gerçeklefltirilen
törende at›lan imzalarla milli tank›m›z Altay’›n tasar›m ve prototip üretim 
süreci de bafllad›.

Böylelikle Türk Silahl› Kuvvetleri’nin y›llard›r çözülememifl ve bugün savunma 
sanayimizin sorumlulu¤una verilen dev projelerine bir yenisi daha eklenmifl oldu.

Bu törenin birkaç gün öncesinde ise, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yeni deniz 
platformlar› için düzenlenen törene Gölcük Tersanesi ev sahipli¤i yapt›.

Yonca-Onuk Tersanesi Dünyaya Meydan Okuyor
Söz deniz platformlar›ndan aç›lm›flken, Yonca-Onuk Tersanesi’nde son dönemde olup
bitenlere bir göz atmakta ve baz› önemli geliflmelerden bahsetmekte yarar var.

Geçti¤imiz günlerde Kaan 33 S›n›f› SG 310 bordo numaral› MRTP33’ü suya indiren ve 
1-1,5 ay içerisinde seyir testlerinin tamamlanmas›n› müteakip Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’na
teslim edecek olan Yonca-Onuk Tersanesi, SG 311’in de inflas›na bafllad›.

Ancak bu iki bot baz› özellikleriyle öncüllerinden ayr›l›yor. SG 310 da dahil olmak üzere,
Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan infla edilecek bütün botlar, sanki her birine standart 
olarak silah ya da di¤er sistemler entegre edilecekmiflçesine, daha da gelifltirilmifl
yap›sal özelliklere sahip olacak.

Bu yaklafl›m do¤rultusunda yap›sal olarak güçlendirilmifl bir tekne olan SG 310’da daha
fazla karbon fiber kullan›ld›. SG 311 ise yap›sal dayan›kl›l›k anlam›nda bir kademe daha
ileriye götürülecek. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’na ilave bir maliyet getirmeyen bu yeni 
çözümle birlikte, Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan üretilen bu ve daha büyük boyutlardaki
teknelerin her biri, kullan›c› iste¤ine ba¤l› olarak 25/30 mm top ve hatta Harpoon gibi bir
güdümlü mermi entegrasyonunu, yap›sal olarak kald›rabilir hale gelecek.

Bu yap›sal iyilefltirmeler, asl›nda Yonca-Onuk Tersanesi’nin peflinde oldu¤u, infla etti¤i
platformlar› fazla a¤›rlaflt›rmadan çok daha sa¤lam yapmak gibi ilerici bir çözüm gelifltirme
çal›flmalar›n›n bir parças›n› teflkil ediyor.

Kuzeybat› ‹sviçre Üniversitesi Kompozit Enstitüsü ve dünyan›n önde gelen kompozit 
malzeme üreticilerinin de yer ald›¤› çal›flmalar kapsam›nda, kompozit malzemeler
kullan›larak infla edilen yap›lar›n darbe dirençleri araflt›r›lacak. Bu proje kapsam›nda
Yonca-Onuk Tersanesi büyük ihtimalle üretece¤i bir MRTP16’y› bu çal›flmaya tahsis 
edecek ve kompozit yap›n›n darbe alt›ndaki davran›fl› incelenecek.

Bu çal›flmayla Yonca-Onuk Tersanesi, yap›sal olarak çok fazla a¤›rlaflt›rmadan çok daha
mukavim kompozit tekneler infla edebilmeyi ve tüm dünyaya meydan okuyarak kendi 
kompozit infla çözümlerinin dünyan›n en iyisi oldu¤unu ispatlamay› hedefliyor.

Çal›flmalardan elde edilen verilerin, Yonca-Onuk Tersanesi’nin, görev esnas›nda di¤er 
botlara nazaran daha fazla darbelere maruz kalma ihtimali son derece yüksek olan 
SAT Botu çözümüne aktar›lmas› da muhtemel. Bu arada henüz sözleflmesi imzalanmam›fl
olmas›na ra¤men, ilk SAT Botu’nun infla çal›flmalar›na baflland›¤›n›n 
müjdesini de verelim.

Özel dosyam›zda donanma namlulu silah sistemlerini inceleyece¤imiz Eylül say›m›zda
yeniden birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Gürcistan topraklar›
üzerinde yaflan›lan 
ve t›pk› Ermenistan 

ile Azerbaycan’› savafl 
noktas›na sürükleyen 
Da¤l›k Karaba¤ sorunu 
gibi “dondurulmufl kriz”
olarak kabul edilen iki
sorundan birinin, Güney
Osetya’n›n adeta patlamas›,
dünyay› bir anda son derece
kritik bir geliflmeyle yüz 
yüze getirdi.
NATO ve Avrupa Birli¤i 
tam üyeli¤i konusunda
kararl› ad›mlar atan, bu
nedenle de t›pk› Ukrayna gibi
Moskova’n›n sert tepkisini
üzerinde toplayan Gürcistan,
flimdi, “dev komflunun”
askeri menzili içinde.
Konuyla ilgili olarak bilgisine
baflvurdu¤umuz Ankara’daki
diplomatik kaynaklar,
geliflmenin tipik bir
Kafkasya’daki Amerikan-Rus
bilek gürefli oldu¤u yönünde
fikir birli¤i içindeler. O
zaman, s›n›rlar›m›zda yeni
bir s›cak çat›flman›n 
rüzgârlar›n› estiren
geliflmelere bakmakta 
büyük yarar var…

2008 Kritik Y›l
Asl›nda, Rusya’y› 
öfkelendiren geliflmeler 
zincirinin hemen tamam›n›n
2008 y›l›na denk gelmesi
ileride tarihçiler taraf›ndan
“garip tesadüfler zinciri”
olarak de¤erlendirilebilir.
Önce Gürcistan hemen
ard›ndan da Ukrayna’da
yaflan›lan “renkli devrimler”
sonucunda kendisi aç›s›ndan

son drece stratejik bu ülkelerde
hemen tüm etkinli¤ini
kaybeden, bu nedenle de
içinde bulundu¤umuz y›la
zaten biraz “asabi” giren
Rusya’n›n so¤ukkanl›l›¤›n›
kaybetmesine neden olan
geliflmenin ilk ad›m› 
Prifltina oldu.
Takvimlerin fiubat 2008’i
gösterdi¤i günlerde
Kosova’daki Arnavut a¤›rl›kl›
yönetimin S›rbistan ve tek
hamisi Rusya’dan gelen 
tüm bask›lara karfl›n

ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi
dünya dengelerini bir daha
geri çevrilemez ölçüde
sarst›.
Amerika Birleflik Devletleri,
Avrupa Birli¤i ve daha da
önemlisi öncelikle Türkiye.
Moskova ile Belgrad’›n
“yasad›fl›” kabul etti¤i karar›
onaylayarak Avrupa’n›n
ortas›nda yeni bir devletin
kurulmas›n›n yolunu 
açt›lar. Asl›nda, at›lan 
ad›m, Avrupa’dan 
bafllayarak tüm Avrasya
Co¤rafyas›’na yay›lacak
flekilde “s›n›rlar›n 
de¤ifltirilebilirli¤i”
tart›flmas›n› da beraberinde
getiriyordu. Nitekim,
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
önleyemeyen, bu arada,
dünyada ciddi bir 
kredi kayb›na u¤rayan
Rusya’n›n bir anda bütün
dikkatini Kafkasya’daki 
“dondurulmufl krizlere”

çevirmesi dikkat çekti.
Rusya öteden beri
Gürcistan’dan ayr›lmakta
kararl›l›k gösteren Abhazya
ile Güney Osetya’n›n hamisi
olarak tan›mlan›yor.
Nitekim, Kosova karar›ndan
hemen sonra Abhazya’dan
yap›lan ilk aç›klamalarda,
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›yan Bat›l› ülkelerin konu
Abhazya’ya geldi¤inde 
“red politikalar›” izledi¤i,
bunun da ikiyüzlülük oldu¤u
vurgulan›yordu.
Bu aç›klamalar, Rusya’n›n
meclisi Duma’da gereken
yank›y› buldu ve milliyetçi
kanat milletvekillerinin alm›fl
olduklar› bir karar, Rusya
hükümetine gerekti¤inde
Abhazya, Güney Osetya gibi
bölgelerin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›ma yetkisini verdi.
Bu, asl›nda, Moskova’n›n
bütün dünyaya, “daha fazla
ileri gitmeyin” mesaj›ndan

“Avrasya Savafl›”n›n
Yeni Cephesi

Dünyan›n, en çok “bar›fl” kelimesinin kullan›ld›¤› bir
dönemde kolay durulmayaca¤› bir kez daha anlafl›ld›:
Rusya, Sovyetler Birli¤i döneminde en çok gözetti¤i,
Stalin’in ülkesi Gürcistan ile s›cak çat›flman›n içine girdi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com



5

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2008

baflka bir anlam ifade 
etmiyordu.
Fakat takvimler Nisan 2008’i
gösterirken Romanya’n›n
baflkenti Bükrefl’te toplanan
20’nci NATO Zirvesi’nden
Ukrayna ve Gürcistan’›n
(Azerbaycan ile birlikte)
muhtemel NATO üyeli¤inin
karar›n›n ç›kmas›
Moskova’daki asabiyet 
kat say›s›n›n daha da 
yükselmesine neden oldu.
Rusya’n›n bütün sinirini
yat›flt›rabilecek tek geliflme,
May›sta yap›lan S›rbistan
seçiminde, Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›ndan büyük
rahats›zl›k duyan S›rp 
seçmenin milliyetçileri 
iktidara tafl›mas›, ülkedeki
Avrupac› siyasetin de
y›k›lmas› olacakt›.
Fakat tam tersi oldu! Yap›lan
seçim sonucunda, S›rbistan
halk›n›n, pek de öyle tahmin
edildi¤i gibi Kosova’daki
geliflmelerden rahats›z
olmad›¤›, aksine Avrupa
Birli¤i tam üyeli¤i yolunda
emin ad›mlarla ilerlemekte
kararl› oldu¤u anlafl›l›yordu.
Nitekim, 1992-96 
y›llar› aras›ndaki 
Bosna-Hersek’deki kirli
savafl›n soyk›r›mc› 
mimarlar›ndan savafl
suçlusu olarak aran›lan
Radovan Karadzic’in
Belgrad’da yakalanarak
Lahey’deki Savafl Suçlular›
Mahkemesi’ne teslim
edilmesi, sadece S›rp 
milliyetçiler aç›s›ndan 
de¤il, bu gruplar› öteden 
beri destekleyen “a¤abey”
Rusya aç›s›ndan da tam bir
yenilgi oldu.

S›rbistan’›n Önemi
S›rbistan, Rusya’n›n
“geleneksel Avrupa 
stratejisinde” her zaman,
önemli bir rol oynad›.
Moskova, Avrupa ile
sürdürdü¤ü Balkanlar-Orta
Avrupa pazarl›klar›nda
daima, “Slav kardeflli¤i ve
dayan›flmas›” kavram›ndan
yola ç›karak S›rbistan’a
güvendi ve bu ülkeyi

Avrupa’ya karfl› bir 
koçbafl› gibi kullanma
al›flkanl›¤›n› sürdürdü.
Fakat belki de tarihte 
ilk kez S›rplar’›n kararl› 
bir flekilde “Rus
kardefllerinden” ayr›lma 
ve t›pk› di¤er Balkan 
ülkeleri Bulgaristan ve
Romanya gibi Avrupa 
Birli¤i tam üyesi olmakta
ad›mlar atmalar› Rusya’n›n
Avrupa siyasetinden 
tamamen uzaklaflmas›
anlam›na geliyordu.
Belli ki dünya flu anda bütün
bu öfkelerin Gürcistan’da
kanl› bir hesaplaflma
yaratt›¤› bir dönemden
geçiyor.

Sert Oyun
Asl›nda, bu oyunun tüm
taraflar›, sonucunda
kazanan›n asla olmayaca¤›
bir kumar›n içine girdiklerini
çok iyi biliyorlar. Saakaflvili
yönetimi, Rusya gibi bir 
devle uzun süreli askeri
gerginlik yaflamas›n›n
imkâns›z oldu¤unu, sonuçta,
Güney Osetya zemininde
uzun süreli bir ateflkese 
raz› olaca¤›n›n çok iyi
fark›nda.
Rusya, Hazar Denizi-Orta
Asya enerji alanlar› 
stratejisinde Gürcistan’›,
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol
Boru Hatt› ile en yak›n 
müttefiki haline getirmifl
Amerikan yönetiminin 
Tiflis’i ortal›k yerde 
b›rakmayaca¤›n› ve asla
ezilmesine izin
vermeyece¤ini biliyor.
Soruna taraf olan tüm
unsurlar masalar›n
üzerinden birbirlerine 
bar›fl ellerini uzatsalar da,
herkes masan›n alt›nda 
ciddi bir tekmeleflme 
olabilece¤ini çok iyi 
tahmin ediyor.
Bu tür çat›flmalar›n
devam›nda Rusya’n›n 
içinin Çeçenistan’dan
bafllayarak yeniden kar›fl›p
kar›flmayaca¤›n›n asla bir
garantisi yok.
…Ve ana tahmin, Güney

Osetya denilen bölgenin çok
yak›n bir gelecekte sadece
askerlerin köfle bafllar›n›
tuttuklar› bir “insandan
ar›nd›r›lm›fl bölge” haline
gelece¤i yönünde.
O halde, bütün bu
yaflan›lanlar nedir?

Avrasya’n›n
Bitmeyen Serüveni
Belli ki yaflan›lanlar, 
11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan
sonra Amerikan yönetiminin
Avrasya’n›n genelinde
bafllatt›¤› hareketlenmenin
vard›¤› yeni noktad›r. 
Bu süreçte, Afganistan,
Birleflmifl Milletler kararlar›
do¤rultusunda NATO 
kuvvetlerinin kontrolü

alt›ndad›r. Irak’taki
Amerikan-‹ngiliz iflgali
sürmektedir. Suriye’nin
adam edilmesi, ‹ran’›n da 
bir gün mutlaka vurulmas›
süreçleri diri tutulmaktad›r.
…Ve Kafkasya yeni bir cephe
ile karfl› karfl›yad›r.
Petrolün varil fiyat›n›n 150
dolar› afl›p, 200 dolarl›k yeni
psikolojik bariyere do¤ru yol
ald›¤› bir dönemde Kafkasya
cephesinde izlediklerimiz,
dünyan›n ne ölçüde tehlikeli
dengeler üzerinde
durdu¤unu göstermektedir.
Bütün bu hesaplaflman›n
tam ortas›nda yer alan
Türkiye’nin daha görece¤i
çok gün, yaflayaca¤› çok
sorun bulunmaktad›r.

Bir “Derin Devlet” Savafl›
Çat›flman›n bir de gizli gündemi var: Yeni Rus lider 
Medvedev, “siloviki”lere teslim olacak m› olmayacak m›?
Rusça “siloviki”, ülkenin güvenlik teflkilatlar›na yak›nl›¤›
ile tan›nan, bu sistem içinden milyonlarca dolar gelir 
elde eden “bürokrat”lar için kullan›lan bir deyim.
Bir nev’i “derin devlet” elemanlar›.
Nitekim, Rusya’y›, Gürcistan köylerine karfl› taciz atefli 
açarak Kafkasya’da bir oldu-bitti savafl›n içine çeken 
Güney Osetya’daki kadro iyice incelendi¤inde bu durum 
ortaya ç›k›yor: Güney Osetya yerel KGB’si Baflkan› Anatoli
Baranov, Rusya Federasyonu özerk cumhuriyetlerinden
Mordovia’n›n gizli servisinin baflkan›yd›. ‹çiflleri Bakan› 
Mihail Mindayev Rusya’n›n Kuzey Osetya Bölgesi içiflleri
komisyonu baflkan›yd›. Yard›mc›s› Vasili Lunev, Rusya’n›n
Perm Oblast Kenti içiflleri komisyonu üyesiydi. Bölgenin 
askeri lideri Anatoli Barankeviç ise Stavropol Kai Kenti 
askeri komisyon üyesiydi. Bu “Rusya derin devleti”
unsurlar›n›n, bölgedeki halk› zorunlu mülteci kamplar›nda
rehin alan mafya unsurlar›yla iflbirli¤inden do¤an bir kavram
“Güney Osetya” ve bütün varl›k nedeniyle bölgede yasad›fl›
olarak el de¤ifltiren milyonlarca dolar.
Uluslararas› gözlemcilere göre, Medvedev bu savafl›
kaybederse kendi topraklar›ndan bir fley kaybetmeyecek 
ama belki de, “Rusya’n›n derin devletinden” kurtulmufl 
olacak!
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Muharebe alan›ndaki tüm sistemlerin 
art›k a¤ merkezli harp ortam›na uygun

olarak tasarland›¤› günümüzde, önemi 
giderek artan askeri haberleflme ihtiyac›n›n 
karfl›lanmas›na yönelik ülkemizde at›lan
ad›mlar da somutlaflmaya bafllad›. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› ile ASELSAN ve Bilkent
Üniversitesi aras›nda 4 Haziran 2008 tarihinde
imzalanan “‹fllemsel EHF Uydu Aktar›c›s› 
ve Test Ortam› Gelifltirme Projesi”, 
24 Temmuz’da düzenlenen törenin ard›ndan
resmen yürürlü¤e girdi. ASELSAN ve Bilkent
Üniversitesi’nin yan› s›ra Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)’›n
deste¤inde gerçeklefltirilecek bu proje 
kapsam›nda, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yüksek
frekanslarda ve güvenli uydu haberleflme ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› hedefleniyor. Ancak bu proje ile elde edilecek
en önemli kazan›m, dünyada sadece ABD’nin uydular›nda
kullan›lan ifllemsel EHF teknolojisi olacak. Bu çal›flmayla

ayr›ca, Türkiye’nin ileride ihtiyaç duyaca¤› haberleflme 
uydular›nda yer alacak di¤er tüm aktar›c›lar›n da 
milli olarak üretilmesi için önemli bir altyap› 
kazan›lacak.

Proje takviminde yaflanan
gecikme nedeniyle

geçmiflte ana yüklenici
Boeing Firmas›’na ceza
verilmesinin gündeme
geldi¤i Bar›fl Kartal›
Program›’nda son 
dönemde sevindirici 
geliflmeler yaflan›yor.
Projenin 2’nci, alt yüklenici
Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi)’›n
HE‹K (Havadan Erken ‹kaz
ve Kontrol) modeline
dönüfltürdü¤ü 
ilk Boeing 737-700, 16
Temmuz günü Ankara
semalar›nda bir deneme
uçuflu gerçeklefltirdi. Bu
deneme s›ras›nda 2,5 saat
boyunca havada kalan

uça¤›n, görev sistemleri 
ve gövdesinin uçufla
elverifllili¤i test edildi.
Ülkemizin havac›l›k 
denince akla gelen ilk ve 
en önemli ismi olan TUSAfi
taraf›ndan modifikasyonu
geçti¤imiz ay tamamlanan
havada yak›t ikmali
yapabilme kabiliyetli 
uçak, çok amaçl› elektronik
s›ral› tarama radar 
antenine sahip. 
Önümüzdeki haftalarda
devam edecek denemelerin
ard›ndan Boeing taraf›ndan
görev sistemlerine onay
verilecek uçak, daha sonra
boyanarak Türk Hava
Kuvvetleri’nin renk ve
iflaretlerine kavuflacak.

Uydu Haberleflmesine ASELSAN Güvencesi

Bar›fl Kartal›’nda 
‹fller Yolunda
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Yeni Tip Denizalt› 
Su Üstüne Ç›kt›

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›

ad›na önemli kararlar›n al›nd›¤› Savunma Sanayii 

‹cra Komitesi toplant›lar›ndan biri daha geçti¤imiz ay

geride b›rak›ld›. Toplant›da, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

taraf›ndan yürütülen Yeni Tip Denizalt› Projesi’nde, Alman

Howaldswerke-Deutsche Werft (HDW) ve ‹ngiliz

MarineForce International LLP firmalar›n›n oluflturdu¤u

ortak giriflim ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na

karar verildi. Bu proje kapsam›nda tedarik edilecek 6 adet

havadan ba¤›ms›z tahrik sistemine (AIP) sahip denizalt›,

ortak üretim modeli ile Gölcük Tersanesi’nde infla 

edilecek. 20 adede yak›n sistem ve alt sistemin, savunma

sanayi firmalar›m›z taraf›ndan üretilmesinin öngörüldü¤ü

projede, toplam bedelinin yüzde 80’inin ülkemizin sanayi

kat›l›m› ve offset olarak gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

HDW taraf›ndan gelifltirilen AIP sistemine sahip 214 S›n›f›

denizalt›lar, bugüne kadar komflumuz Yunanistan ve Kore

Cumhuriyeti taraf›ndan tercih edildi. Teknik sorunlar›

gerekçe göstererek inflas› uzun süre önce tamamlanan ilk

denizalt›s›n› halen teslim almayan Yunanistan d›fl›nda,

Kore bas›n›nda da bu ülkede infla edilen denizalt›larda

problemler yafland›¤› iddialar› yer alm›flt›.
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Geçti¤imiz Haziran ay›nda
Fransa’n›n savunma 

sistemleri tedarikinden
sorumlu kuruluflu DGA’n›n
kalifikasyon onay›n› 
verdi¤i CAESAR 155 mm /
+52 kalibre kunda¤› motorlu
topçu sistemlerinden ilki, 
16 Temmuz 2008 tarihinde
Frans›z Ordusu’nun 
envanterine girdi. Bu 
sistemden 2004 y›l›nda 
72 adet siparifl eden Frans›z
Ordusu, 2008 y›l›n›n sonuna
kadar 7 adet daha CAESAR
teslim alacak. Tüm 
sistemlerin teslimat›n›n 

ise 2011 y›l›na kadar
tamamlanmas› planlan›yor.
Kamyon üzerine yüklenmifl
155 mm’lik bir obüsten
oluflan CAESAR, 18 tonun
alt›ndaki a¤›rl›¤› sayesinde
C-130 nakliye uçaklar›
taraf›ndan tafl›nabiliyor. 
40 km’nin üzerinde menzile
sahip sistem, 52 kalibrenin
yan› s›ra 39 kalibre 
mühimmatlar› da 
ateflleyebiliyor. Ayr›ca 
atefl açmas›n›n ard›ndan 
1 dakikadan k›sa bir 
süre içerisinde mevzi
de¤ifltirebilmesi, düflman

topçusunun karfl› atefline
maruz kal›nmas› riskini en
aza indirerek beka kabiliyetini
önemli ölçüde artt›r›yor.
Mercedes Benz Unimog ve
Renault Sherpa tipinde 2
farkl› kamyon seçene¤i ile

pazarlanan CAESAR, bugüne
kadar Fransa d›fl›nda,
Tayland ve ad› 
aç›klanmayan, ancak Suudi
Arabistan oldu¤u tahmin
edilen bir Orta Do¤u ülkesi
taraf›ndan siparifl edildi.

Neredeyse her askerinin
s›rt çantas›na bir mini

‹HA (‹nsans›z Hava Arac›)
yerlefltirmeye kararl› 
görünen Amerikan Ordusu,
bu yolda yeni ad›mlar
atmaya devam ediyor.
Amerikan Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›’n›n her koflulda
görev yapabilen mini ‹HA
ihtiyac› için yürütülen proje
için seçilen sistemler
aras›na, AeroVironment 
firmas› taraf›ndan 

gelifltirilen Puma AE de
girmeyi baflard›. Taraflar
aras›nda imzalanan 1 y›ll›k
sözleflmenin maliyetinin, 
4 adet 1 y›ll›k opsiyonunun da
yürürlü¤e girmesi durumunda
200 milyon dolara kadar
ç›kmas› bekleniyor. Ayr›ca
sözleflme, Puma AE
‹HA’lar›n›n yan› s›ra yer 
kontrol birimleri, yedek
parçalar, tamir ve e¤itim
hizmetlerini de içeriyor. Gece
ve gündüz görüfl sa¤layan,
suya karfl› dayan›kl› kameralara
sahip olan Puma AE, bu
sayede yüksek çözünülürlüklü

görüntü alabiliyor. Elle
f›rlat›lan ‹HA, dikine alçalma
yöntemini kullanarak inifl
yap›yor. AeroVironment’in
di¤er ürünlerinden Raven ve

Wasp ‹HA’lar›n›n yer kontrol 
birimlerinden yönetilebilen
Puma AE, su üstü 
platformlar üzerinde de 
kullan›labiliyor.

Amerikan Kara Kuvvetleri’nin envanterindeki M1A1/A2
Abrams tanklar›n›n bak›m ve modernizasyonuna yönelik

imzalad›¤› sözleflmeler ile ad›n› s›kça duydu¤umuz General
Dynamics, bu kez Amerikan Donanmas›’n›n y›pranan amfibi
taarruz filosunu gözüne kestirdi. Firman›n ba¤l› kuruluflu
General Dynamics NASSCO Tersanesi, San Diego’da konufllu
bulanan LSD 41 ve LSD 49 s›n›f› havuzlu ç›karma gemilerini
yaklafl›k 210 milyon dolarl›k bir sözleflme kapsam›nda 
modernize edecek. 2005 y›l›nda Amerikan Donanmas› ve
firma aras›nda var›lan 7 y›l süreli anlaflma çerçevesinde
imzalanan bu sözleflme, bu s›n›ftan gemilerin rutin bak›m›n›
ve hizmet ömürlerinin uzat›lmas›n› da içeriyor. Geçti¤imiz ay
General Dynamics’e di¤er güzel haber de, bir di¤er ba¤l›
kuruluflu General Dynamics Armament and Technical
Products’tan geldi. Raytheon ile 22 milyon dolar de¤erinde
bir kontrat imzalayan firma, Phalanx Block 1B ve bu nokta
savunma sisteminin kara konufllu versiyonu Centurion için
20 mm’lik gatling topu üretecek.

Frans›z Ordusu’nda 
CAESAR Heyecan› 

Donanman›n Bak›m› General Dynamics’ten Soruluyor
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Amerikan Özel Kuvvetleri Puma AE’ye Terfi Etti
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Bugüne kadar 3 adet San
Antonio S›n›f› havuzlu

ç›karma gemisini hizmete
alan Amerikan Donanmas›,
4. gemisi USS Green Bay
(LPD 20)’ye kavuflmaya çok
yaklaflt›. Bu s›n›ftan gemileri
infla eden Northrop
Grumman, LPD 20’nin tüm
sistemlerinin test edildi¤i
denemeleri geçti¤imiz ay
tamamlad›. Önümüzdeki
dönemde Amerikan
Donanmas›’n›n yetkili
uzmanlar› taraf›ndan

denetlenecek geminin,
gerçeklefltirilecek son kap-
saml› deneme sürecinin
ard›ndan, bir sorunla
karfl›lafl›lmad›¤› takdirde
hizmete al›nmas› bekleniyor.
Temmuz ay›nda donanmaya
çal›flan Northrop Grumman,
Amerikan Sahil Güvenlik

Komutanl›¤›’n›n Legend
S›n›f› 2. gemisi USCG
Waesche (WMSL 751)’i de
törenle denize indirdi. Son
olarak firma, MQ-8B Fire
Scout döner kanatl›
‹HA’s›n›n ilk gösterimini,
Arleigh Burke S›n›f› USS
Stethem (DDG 63) Muhribi

üzerinde gerçeklefltirdi. 
USS Stethem’in Japonya’n›n
Yokosuka Donanma
Üssü’nde bulunmas›
dolay›s›yla Japon yetkililer
taraf›ndan da yak›ndan 
incelenen MQ-8B’in,
önümüzdeki y›l FFG-7 Perry
S›n›f› firkateynler üzerinde
kullan›m konseptlerinin
denenece¤i testleri icra
edilecek.

USS Green Bay Emir ve Görüfle Haz›r
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Dünya siyasetindeki etkisini artt›rmak ad›na yurt d›fl›
harekâtlarda daha s›k boy gösteren Almanya, ordusunun

asimetrik muharebe kabiliyetini artt›racak savunma
al›mlar›na büyük önem veriyor. Almanya Savunma
Bakanl›¤›’na ba¤l› tedarik makam› BWB (Das Bundesamt Für
Wehrtechnik und Beschaffung / Federal Savunma Teknolojisi
ve Tedarik Ofisi), Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Firmas› ile
imzalad›¤› bedeli aç›klanmayan sözleflme çerçevesinde
çeflitli tiplerde DINGO 2 z›rhl› araçlar› ve uzaktan komutal›
silah istasyonlar› al›m›n› karara ba¤lad›. 98 adet DINGO 2’yi
kapsayan bu sözleflme; 50 adet devriye ve yedekleme modeli
ile 4 adet GSI (Muharebe Hasar› Tamir) modeli arac›n üretim
ve teslimini, geriye kalan 44 GSI tipi arac›n ise opsiyonel
olarak tedarikini içeriyor. Ayr›ca 230 adedi FLW 100; 190
adedi FLW 200 olmak üzere, 420 adet uzaktan komutal› silah
kulesi de bu anlaflmaya dâhil. KMW, 54 adet DINGO 2’nin
teslimat›n› bu y›l›n sonuna kadar tamamlamay› planl›yor.

DINGO 2 Sipariflleri 
H›z Kesmiyor 

JSOW’un 
Menzili Art›yor
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Amerikan Donanmas› ve
Hava Kuvvetleri’nin

müflterek olarak yürüttü¤ü
JSOW (Joint Standoff
Weapon / Müflterek Menzil
D›fl› Mühimmat)
Program›’n›n son üyesi olan
JSOW-ER (Extended
Range)’nin gelifltirme
çal›flmalar› kapsam›nda yeni
bir deneme daha
gerçeklefltirildi. Bu deneme
s›ras›nda bir A-4 Skyhawk
muharebe uça¤› üzerinde
tafl›nan JSOW-ER’nin,
yaklafl›k 7500 m irtifada
motoru çal›flt›r›ld›. Bu s›rada
uçaktan ayr›lmasa da 
JSOW-ER’nin; rüzgâr,
titreflim ve ortam s›cakl›¤›na
karfl› tepkisi test edildi.
Öncüllerinden en büyük
fark› sahip oldu¤u itki 
sistemi olan JSOW-ER’nin,
bu sayede 480 km’lik bir

menzilden hedefe
at›labilece¤i söyleniyor.
Temmuz ay›nda Raytheon’un
Amerikan Hava
Kuvvetleri’ne verdi¤i bir
di¤er iyi haber ise MALD
(Miniature Air Launched
Decoy / Havadan Atefllenen
Mini Sahte Hedef)’in 
üretimine bafllanmas›yd›.
JSOW-ER ile ayn› itki 
sistemine sahip olan MALD,
düflman hava savunmas›n›
yan›ltarak, bu sahte hedefi
ateflleyebilen muharebe
uça¤›n›n bekas›n› önemli
ölçüde artt›r›yor.
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Son y›llarda ABD’den ald›¤› siparifllerle bu ülkeye yapt›¤› yat›r›mlar›n karfl›l›¤›n›
fazlas›yla geri alm›fl görünen ‹ngiliz BAE Systems’e, Atlantik’in di¤er

yakas›ndan Temmuz ay›nda da iyi haberler geldi. Firma, Amerikan Deniz
Piyade Kolordusu’nun MRAP Program› kapsam›nda 773 adet RG-31
Mk5E arac› siparifli ald›. Yaklafl›k 300 milyon dolar de¤erindeki bu
anlaflma ile 440 adet RG-31 Mk5E’nin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde,
kalan 333 arac›n ise lisans alt›nda General Dynamics Land Systems
Canada Firmas› taraf›ndan üretilmesi öngörülüyor. Bu siparifllerin
teslimat› ise 2009 y›l›n›n Nisan ay›nda tamamlanacak. Geçti¤imiz ay
BAE Systems’e ABD’den gelen di¤er bir güzel haber de Bradley
z›rhl› muharebe araçlar› hakk›ndayd›. Amerikan Kara Kuvvetleri ile
538 milyon dolar de¤erinde bir sözleflme imzalayan firma; 160
adedi M2A3, 60 adedi M3A3 ve 32 adedi M3A3 atefl destek versiyonu
olmak üzere 254 adet Bradley’in kapsaml› modernizasyonundan ve
bu araçlara yedek parça sa¤lanmas›ndan sorumlu olacak. Bu say›ya
ek olarak ileride kapsaml› modernizasyona tabi tutulacak araçlar› ve
yedek parçalar›n› da kapsayan anlaflman›n bedeli, tüm opsiyonlar
gerçekleflti¤i taktirde 1,3 milyar dolara kadar ç›kabilecek.

Amerikan Donanmas›’n›n
en önemli gemi infla 

projelerinden biri olan LCS
(Littoral Combat Ship)

Program›’nda, her ne 
kadar mali hedefler pek 
tutturulamasa da ifller 
flimdilik yolunda gidiyor.

Lockheed Martin Firmas›,
geçti¤imiz ay ana tahrik 
sistemini test etti¤i
Freedom’un (LCS 1) aç›k
deniz denemelerine bafllad›.
Temmuz ay›n›n bafllar›nda
gerçeklefltirilen testlerde,
LCS 1’in 2 adet Fairbanks
Morse dizel motoru ile 2 adet
Rolls-Royce MT30 gaz
türbininin güç verdi¤i ana
tahrik sisteminin flaftlar› ve
yönlendirilebilir su jetleri
çal›flt›r›ld›. Temmuz ay›n›n
sonunda aç›k deniz 
denemelerine bafllayan 
LCS 1’i ilgilendiren bir 
di¤er haber de, ‹srail’in bu
tip temel al›narak infla 

edilecek gemilerden 
(LCS-I) 4 adet sat›n alma
talebi konusunda ABD
Kongresi’nin bilgilendirilmesi
oldu. ‹srail’in yaklafl›k 
1,9 milyar dolar karfl›l›¤›nda
sat›n almay› planlad›¤› 
LCS-I’ler, her birinin
üzerinde bulunacak 2 adet
MK 41 dikine f›rlatma sistemi
ile dikkat çekiyor. LCS
Program› kapsam›nda
geçti¤imiz ay yaflanan di¤er
bir geliflme de gemilere
yerlefltirilmesi öngörülen
görev modüllerinden 30
mm’lik MK 46 topu ile
donat›lm›fl taretin 
tan›t›lmas› oldu.

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil tanker uça¤›n›n

ne olaca¤› sorusu, geçti¤imiz ay ABD Savunma Bakan›

Robert M. Gates’in yapt›¤› aç›klama ile yeniden gündemin

en merak edilen maddelerinden biri oldu. Her ne kadar bu

soru, Northrop Grumman ve EADS ortakl›¤›n›n üretece¤i

A330 temelli KC45A uça¤› olarak geçti¤imiz fiubat ay›n›n

sonlar›nda cevaplanm›fl olsa da, ABD Savunma Bakan›’n›n

ihalenin yenilenece¤ini duyurmas› ile ifller biraz kar›flm›fl

gibi görünüyor. Zira Northrop Grumman, sistem tasar›m 

ve gelifltirme amaçl› 4 adet KC-45A’n›n 2009 y›l›nda 

son montaj›n›n tamamlanaca¤›n› ve ilk uçufl 

denemelerine bafllanaca¤›n› duyurdu¤u Temmuz ay›nda,

KC-45A prototipinin havada yak›t ikmal sistemlerinin de

aralar›nda bulundu¤u çok say›da alt sistemin denendi¤i 

bir dizi test gerçeklefltirmiflti. 35 milyar dolar karfl›l›¤›nda

179 adet tanker uça¤›n›n üretimini öngören bu projeyi

Northrop Grumman’a kapt›rmay› bir türlü hazmedemeyen

Boeing cephesinde ise bayram havas› yaflan›yor. ‹halenin

sonuçlanmas›n›n ard›ndan karar aleyhine yo¤un bir 

kampanya yürüten Boeing, bu kez de memnuniyetini

belirten bir aç›klama yapmakta gecikmedi.

Tanker ‹halesi Sil Bafltan

©
L
o
ck

h
ee

d
 M

ar
ti

n
 

K›y› Sular› Yeni Muhaf›z› ‹le Tan›flt›

ABD’nin Sipariflleri BAE Systems’e Yetiyor
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Amerikan Kara
Kuvvetleri’nin deniz afl›r›

harekâtlarda her zaman 
en güvendi¤i vurucu 
güçlerinden biri olan Apache
taarruz helikopterlerinin
üreticisi Boeing Firmas›,
geçti¤imiz ay yeni nesil 
Block III modelinin ilk
uçuflunu gerçeklefltirdi. 
A¤ merkezli muharebe
ortam›nda görev yapabilecek
olan Apache Block III, 
daha uzun menzilli alg›lay›c›
ve silah sistemlerine 
sahip olacak. 
‹nsans›z hava araçlar›n› 
uzaktan komuta edebilme
kabiliyetine de kavuflacak
olan yeni nesil Apache’lerin,
mevcut modellere göre uçufl
performans› da artt›r›lacak.
Yaz mevsimini oldukça yo¤un
geçiren Boeing, ilk P-8A

Poseidon deniz karakol
uça¤›na, Snecma ve General
Electric firmalar›n›n ortak
kuruluflu olan CFM
International üretimi 
2 adet CFM56-7B motorunun 
entegrasyonunu da 
tamamlad›. Bu uça¤› 
2009 y›l›nda Amerikan
Donanmas›’na teslim 
etmeyi planlayan firma, 
yer denemelerinde
kullan›lacak 2’nci uça¤›n 

son montaj›na da
bafllad›. Umman’dan
ald›¤› C-17 stratejik
nakliye uça¤› siparifli
ile Temmuz ay›n› 
karl› kapatan Boeing,
49,2 milyon dolar
de¤erindeki bir sözleflme
kapsam›nda modernize 
etti¤i Suudi Arabistan’›n 
5 adet E-3 Havadan 
Erken ‹kaz ve Kontrol
uça¤›n›n ilkine ait muharebe 

sistemlerinin 
modernizasyonunu da
tamamlad›.

ABD’nin savunma

al›mlar›ndan pay 

kapabilmek için bu ülkeye

yat›r›m yapan Avrupal› 

firmalardan Alman

Rheinmetall, Amerikan

Deniz Piyade

Kolordusu’ndan yeni bir

MK281 “Green” (Yeflil)

e¤itim mühimmat› siparifli

daha almay› baflard›. 61

milyon dolar de¤erindeki

bu siparifl, firman›n 2006

y›l›nda imzalad›¤› ve 5 y›l

süre boyunca geçerlili¤i

olan sözleflme 

kapsam›nda 

gerçekleflti. Bu

mühimmatlar›n 

üretimi,

Rheinmetall’›n

ABD’deki yan 

kuruluflu American

Rheinmetall

Munitions ve bu 

firman›n alt 

yüklenicileri

taraf›ndan

gerçeklefltirilecek. 40 mm

çap›ndaki MK281 e¤itim

mühimmat›, MK19 MOD 3

bombaatarlar› taraf›ndan

atefllenebiliyor. Benzeri

mühimmatlar›n en büyük

sorunu olan hedefe

ulaflt›ktan sonra patlamama

olas›l›¤›n› ortadan kald›ran

MK281, ayr›ca içinde gece

ve gündüz görülebilen 

bir boyan›n bulundu¤u

bafll›¤›n›n zehirli 

maddeler içermemesi 

ile de dikkat çekiyor.

Patlamam›fl e¤itim

mühimmatlar›n›n

sonradan 

temizlenmesinin

pahal› bir ifl

olmas›, MK281’i,

yerini ald›¤›

M918’e göre 

hem maliyet 

etkin hem de

çevreye duyarl› 

bir çözüm haline

getiriyor.

Amerikan Deniz
Piyadeleri Rheinmetall
Yeflilini Sevdi

‹lkini 1967 y›l›nda hizmete ald›¤› Frans›z Daphne benzeri 4
adet Albacore S›n›f› denizalt›dan bugün sadece NRP

Barracuda’y› envanterde tutan Portekiz Donanmas›, ça¤dafl bir
denizalt› filosuna sahip olma hedefine Almanya’n›n Kiel
Kenti’nde bir ad›m daha yaklaflt›. Portekiz taraf›ndan Alman
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) Firmas›’na 2004
y›l›nda siparifl edilen 2 adet 209PN S›n›f› denizalt›dan ilki olan
NRP Tridente, geçti¤imiz ay törenle denize indirildi. NRP
Tridente Denizalt›s›, yak›t hücresi teknolojisinin kullan›ld›¤›
havadan ba¤›ms›z ve dizel elektrik bileflimi tahrik sistemi ile
Türk Deniz Kuvvetleri’nin yan› s›ra çok say›da donanma
taraf›ndan tercih edilen di¤er 209 S›n›f› denizalt›lardan
farkl›lafl›yor. Geliflmifl alg›lay›c›lar›n yan› s›ra entegre komuta
ve silah kontrol sistemine sahip denizalt›n›n, keflif ve gözlem
görevlerinin icras›na yönelik uygun donan›m› da bulunuyor. 68
m uzunlu¤undaki NRP Tridente’nin deplasman› ise 1850 ton.

Portekizli Denizalt›c›lar
Almanya’da Yeniden Do¤du
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SAVUNMA
HABER

Haziran ay›nda fiili’den
ald›¤› 2 adet may›n 

temizleme arac› siparifli ile
yüzü gülen MineWolf,
geçti¤imiz ay› mevcut
siparifller kapsam›nda
yapt›¤› çal›flmalarla geçirdi.
Firma, Suriye ve Ürdün
s›n›r›ndaki may›nl› alanlar›n
temizlenmesi çal›flmalar›n›
yürüten NPA (Norwegians
People’s Aid / Norveç ‹nsani

Yard›m Örgütü)’ne, 2’nci
Mini MineWolf may›n 
temizleme arac›n› da teslim
etti. Bu arac›n yeni 
gelifltirilen uzaktan kumanda
sistemi, kullan›c›s›na zorlu
arazi flartlar› alt›nda 
hassas manevralar› 
gerçeklefltirebilme kabiliyeti
sunuyor. 

Son teslimat ile birlikte
NPA, 4’ncü Mini MineWolf
arac›na kavuflmufl oldu.
Haziran ay›nda Lübnan’da
bir ofis açan MineWolf,
‹ngiliz BACTEC may›n 
temizleme firmas›
çal›flanlar›na Mini MineWolf
araçlar› üzerine verdi¤i
e¤itimi tamamlad›.

Afganistan’daki 
faaliyetlerine de ara 
vermeyen firma, Danish
Demining Group’a 1 adet
Mini MineWolf ve may›nlar›
patlatmak için kullan›lan
gürz ve keskilerin de 
dâhil oldu¤u destek
paketinden oluflan bir 
teslimat yapt›.

May›n Nerede MineWolf Orada
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Savunma sektörünün güçlü isimlerden Goodrich, imzalad›¤›
son anlaflmalar ile baflar›lar›n› devam ettirecek gibi

görünüyor. Son olarak Amerikan Hava Kuvvetleri ile 
gerçeklefltirdi¤i görüflmeler neticesinde firma, Fas’›n FMS
kanal› ile envanterine alaca¤› 24 adet yeni Blok 52+ F-16 
uçaklar›nda kullan›lmak üzere, geliflmifl DB-110 havadan 
taktik keflif sistemi üretecek. Elektro-optik ve k›z›lötesi 
sensörler arac›l›¤›yla pilotlar›n gece ya da gündüz yüksek
çözünürlüklü görüntü almalar›na izin veren bu sistem, 
hâlihaz›rda ‹ngiltere, Japonya, Polonya ve Yunanistan
taraf›ndan da tercih edilmifl durumda. ‹ngiltere Savunma
Bakanl›¤› ile imzalanan anlaflma kapsam›nda ise Goodrich,
Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Donanmas›’ndaki Sea King
helikopterlerine gücünü veren Rolls-Royce üretimi Gnome
turboflaft motorlar›n›n baz› birimlerine yönelik 5 y›l süreli
teknik destek sa¤layacak. Goodrich, Northrop Grumman ile
imzalad›¤› yaklafl›k 20 milyon dolar de¤erindeki bir di¤er
anlaflma kapsam›nda da, Türkiye’nin de yer ald›¤› Müflterek
Taarruz Uça¤› Program› kapsam›ndaki tüm F-35 fiimflek II
modelleri için silah bölme kap›s› sürücü sistemlerinin 
üretimini gerçeklefltirecek.

Fas’›n F-16’lar› 
Goodrich’e de Yarad›  

T ürk Bo¤azlar› Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi

Projesi çerçevesinde Lockheed Martin Firmas›

taraf›ndan sürdürülen çal›flmalar›n son bölümü de 

tamamland›. Bu önemli proje, dünyan›n en ifllek ticari 

rotalar›ndan biri olan ‹stanbul ve Çanakkale Bo¤az› ile

Marmara Denizi’ni, belirlenen hizmet alan› içerisinde hem

gemi trafik emniyeti hem de k›y› güvenli¤i aç›s›ndan daha

güvenli hale getirilmesi amac›yla bafllat›lm›flt›. 1999 y›l›nda

Lockheed Martin’e ihale edilen ve 2000’de yürürlü¤e giren

proje kapsam›ndaki ilk sistem, 30 Aral›k 2003 tarihinde

düzenlenen törenle hizmete girmiflti. Biri ‹stanbul, di¤eri

Çanakkale’de olmak üzere 2 Gemi Trafik Hizmetleri

Merkezi, 16 adet ‹nsans›z Trafik Gözetleme ile çok say›da

farkl› tipte yard›mc› istasyondan oluflan TBGTH Sistemi,

elde etti¤i verileri a¤ ortam›ndan ‹stanbul ve

Çanakkale’deki merkezlere gönderebiliyor. Görüntü

kirlili¤i yaratt›¤› ve baz› yerlerde tarihi dokuya zarar 

verdi¤i iddias› ile elefltirilere de konu olan bu sistemin

ülkemize maliyeti ise 22,5 milyon dolar.

Bo¤azlar Art›k Daha Güvenli

© K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ü
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Sami ATALAN: Türk Hava Kuvvetleri 

Komutanl›¤›’n›n envanterinde uzun 

y›llar görev yapan F-104 Starfighter ile

uçtu¤unuzu biliyoruz. Eurofighter 

Typhoon tecrübelerinize geçmeden 

önce bu efsane uça¤› bir de sizden 

dinlemek isteriz.

Maurizio CHELI: Kulland›¤›m ilk savafl
uça¤›yd›. Harika bir uçakt›. Isl›¤a ben-
zeyen çok özel bir sesi vard›. Motorunu
çal›flt›rd›¤›mda adeta ›sl›k çalard›.
Kokpiti çok küçük ve dard›, koltu¤u da
hiç rahat de¤ildi. Kullan›m› da çok zor-
du. Fakat elimle kumanda levyesini
kavrad›¤›mda F-104’e âfl›k olmufltum.
Zor bir kad›n gibiydi, sevmemek nere-
deyse imkâns›zd›.
G versiyonuyla keflif filosunda görev
yapt›m. A¤›r yak›t tanklar› ile uçmak zo-
runda kald›m. 0,9 Mach civar› yüksek
süratlerde alçak uçufllarda son derece
dengeli bir uçakt›.

F-104 Füze Gibi Uçakt›
Sami ATALAN: F-104 için füze gibi uçakt›

derler.

Maurizio CHELI: Çok do¤ru. Füze gibi
bir uçakt›. Yar›çap› küçük dönüfller için
tasarlanmam›flt› fakat bugün bile ivme-
lenmesi aç›s›ndan mukayese edersem
günümüzün birçok modern savafl uça-
¤›yla boy ölçüflür derim.
Tabiî ki bugünün modern savafl uçakla-
r› ile k›yasland›¤›nda kokpitin çok ama
çok farkl› oldu¤unu da söylemeden ge-

çemeyece¤im. Neredeyse hiç aviyonik
sistem yoktu.
F-104 pilot haz›rl›k okulunda hocalar›-
m›za bu uçakta hangi aviyoniklerin ol-
du¤unu sordu¤umuzda; “Karfl›n›zdaki
panoda siyah lekeler ve bir de yeflil le-
ke var. Siyah lekeler pusula ve altimet-
re, yeflil leke de radard›r.” cevab›n› al-
m›flt›k.
Uçufl esnas›nda arkadafllarla kendi
aram›zda konuflmalar›m›z da çok e¤-
lenceli geçiyordu. Telsizden birbirimi-
ze: “Nerde oldu¤unu biliyor musun?”
diye sordu¤umuzda genelde flu cevab›
al›rd›k: “Bir uçak kokpitinde oldu¤umu
biliyorum. Belki ‹talya’day›m, fakat da-
ha fazla bilgim yok.”
1983 ila 86 y›llar› aras›nda F-104G ile
uçtum ve söylemem gerekir ki son
derece baflar›l› bir uçakt›. Aviyonikle-
ri hariç tutuyorum tabiî ki. Elinde bir
harita ve saat ile yön bulmak kolay ifl

de¤il, hele de uçarken. Bugün Euro-
fighter Typhoon’un modern aviyonik
sistemleri bize ihtiyac›m›z olan tüm
bilgileri sunuyor. Art›k her fley par-
maklar›m›z›n ucunda. Mesela F-
104’te bir telsiz frekans›n› de¤ifltir-
mek için elimizi yan konsola götür-
mek zorundayd›k. Genelde arkada
yer alan bu konsoldaki dü¤meleri gö-
remezdik. Ancak dokunarak ve dü¤-
meleri tek tek sayarak do¤ru dü¤me-
yi bulup frekans› de¤ifltirebilirdik.
Ara s›ra yanl›fl kanallara da girmiyor
de¤ildik.
Ama yine de F-104 sayg› gösterilmesi
gereken bir uçak. Ben pilotlar› ikiye ay›-
r›yorum: F-104 ile uçmufl olanlar ve uç-
mam›fl olanlar.

RÖPORTAJ
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Savafl Pilotunun Amac› 

Hedefi Vurmakt›r
Bu ay sayfalar›m›za 

tarihe geçmifl bir havac›

olan Eurofighter Typhoon

Bafl Test Pilotu Maurizio

Cheli’yi konuk ettik.

50’den fazla farkl› hava

arac› ile 4000 saatin

üzerinde uçmufl ve 

uzayda 360 saatten 

fazla zaman geçirmifl 

bir savafl uça¤› pilotu

olan Maurizio Cheli 

ile tecrübelerini ve

Eurofighter Typhoon’u

konufltuk.

Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com

F-104 Starfighter’in kokpiti (solda) ve tamam› 
say›sal göstergelerden oluflan Eurofighter 

Typhoon’un kokpiti (sa¤da)
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Bir Füzeden 
Di¤erine Geçtim
Sami ATALAN: Bir de astronotluk 

tecrübeniz var. Bu tecrübenizi 

okuyucular›m›zla paylafl›r m›s›n›z? 

F-104’ten uzay meki¤ine geçmek 

nas›l bir duygu?

Maurizio CHELI: Yaklafl›k 10 y›l önce
uzayda uçtum. Kolombiya Uzay Meki¤i
ile 7 günlük bir görevdi. Benim için ben-
zersiz bir tecrübeydi. Bu hakikaten uç-
makt›. Çeflitli boyutlarda uçuyorsun
çünkü. Pilotsun, uçmay› tabii ki sever-
sin. Ancak uzayda uçmak bambaflka bir
duygu. Buna kare uçmak diyorum. Araç
uçuyor ama ayn› zamanda vücudunla da
uçan arac›n içinde uçuyorsun.
Uzaya gitmek ve dönmek, uçakla uç-
maktan tamamen baflka bir fley. Füze

olarak uçmaya bafll›yorsun ve planör
olarak iniyorsun. Bu sayede bütün uçufl
zarflar›n› gerçeklefltiriyorsun. Yerden
yaklafl›k 300 km yükse¤e t›rman›yorsun
ve sesten 25 kat h›zl› gidiyorsun.
Tekrar atmosfere girifl ise apayr› bir
hadiseydi. Uzaydan Dünya’daki küçücük
bir noktaya inecektim. Fakat inifl bölge-
sinde çok fazla kufl oldu¤undan sabah
erken saatlerde inifl yapmak gerekiyor-
du. Bu yüzden atmosfere dünyan›n ge-
ce olan k›sm›ndan girdim.
Düflünün 25 Mach h›zla giderken h›z›n›-
z› düflürmeniz laz›m. Bunu da sadece
sürtünme ile yapmak zorundayd›m. At-
mosferde uçufl esnas›nda an geldi ki
art›k gece kalmad›. Araç bir alev topuna
dönüfltü. Etraf›m› alevler sard›. Sadece
2 m önümde yaklafl›k 1600 derecelik bir
s›cakl›k vard› ve alevler burundan arka-
ya do¤ru ak›yordu.
Dünyan›n öbür ucunda inece¤im yer gö-
remedi¤im bir noktadan ibaretti ve bu-
nu 80’li y›llarda üretilmifl bilgisayarlara
ve onlar›n hesaplamalar›na güvenerek
yapacakt›m. ‹flte o an yaflad›klar›m› as-
la unutamayaca¤›m. Ölümü düflünme-
mek ve korkmamak elde de¤il. O an ki
duygular›m› asla tarif edemem.
F-104’le k›yaslayacak olursam fazla bir
de¤ifliklik olmad›¤›n› söyleyebilirim. Bir

füzeden di¤erine geçtim.
Uzay tecrübesinin ard›ndan Eurofighter
Typhoon ile uçacak flansl› test pilotla-
r›ndan biri olarak seçildim ve 1998 y›l›n-
da ilk uçaklardan olan ve ayn› zamanda
Eurojet EJ200 motorlar›yla donat›lm›fl
DA7 ile uçufl yapt›m.
O zamana kadar F-16 ve MiG-29 da da-
hil bir sürü uçakla uçmufltum. Fakat
Eurofighter Typhoon ve EJ200’ün ivme-
lenmesi bambaflkayd›.

MiG-29 ile ‹t Dalafl›na 
Girmezdim
Sami ATALAN: Çok az Bat›l› pilotun 

MiG-29 tecrübesi vard›r. Biraz bu 

tecrübenizden bahseder misiniz?

Maurizio CHELI: Bir Alman MiG-29’uyla
uçtum ve beni çok flafl›rtt›. Asl›nda eski
bir uçak olmas›na ra¤men aerodinamik
aç›dan çok iyiydi. Modern bir uçak gibi
reaksiyon gösteriyordu. So¤uk Savafl
y›llar›nda son derece ciddi bir rakip ola-
ca¤› kesindi.  Ama tabii ki aviyonik sis-
temleri aç›s›nda Bat›l› uçaklar ile hiçbir
alakas› yoktu.
Fakat flunu da belirtmeden geçemeye-
ce¤im: Muharebe esnas›nda bir MiG-29
ile it dalafl›na girmek hiç de ak›ll›ca ol-
maz. Onu olabildi¤ince kendinizden
uzakta tutman›z daha sa¤l›kl› olur.
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STS-75 numaral› görev için 
1996 y›l›nda uzaya f›rlat›lan
Kolombiya Uzay Meki¤i’nin 7
mürettebat›ndan biri olan Maurizio
Cheli, 377 saat 40 dakika uzayda
kalarak çeflitli deneylerin 
gerçeklefltirilmesinde yer alm›flt›.

DA7 numaral› Typhoon, 6 adet AMRAAM ve 2 adet Sidewinder havadan havaya füzesi ile 
2 adet 1500 litrelik yedek yak›t deposuyla teçhiz edilmifl olarak Alenia Aeronautica’n›n 
bafl test pilotu Maurizio Cheli’nin komutas›nda ‹talya’n›n Sardinia Sahilleri üzerinde.
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Sami ATALAN: Her ikisini de uçurmufl

bir savafl uça¤› pilotu olarak, F-16 ile

MiG-29’u karfl›laflt›rd›¤›n›zda neler 

söyleyebilirsiniz?

Maurizio CHELI: ‹ki uçak da birbirine efl
de¤erde diyebilirim. Gerçi benim uçtu-
¤um MiG-29 çift kiflilikti, tüm manevra-
lar› deneyemedim ama gördü¤üm ka-
dar›yla iki uçak da aviyonik sistemleri
hariç aerodinamik aç›dan birbirine eflit.
Tabi burada ayn› kuflak uçaklar olan F-
16’n›n A ve B modelleri ile o dönemin
MiG-29’unu mukayese etti¤imi de be-
lirtmeliyim. Çünkü günümüz F-16’s›
çok daha geliflmifl bir uçak. Benzeri iyi-
lefltirmeler günümüzde MiG-29’a da
yap›ld›. Ancak Eurofighter Typhoon’a
bindi¤imde kendimi çok daha güvende
hissetti¤imi söylemeden de geçemeye-
ce¤im.

Eurofighter Typhoon 
“Ak›ll›” Bir Uçak
Sami ATALAN: Bir önceki nesil 

uçaklarla Eurofighter Typhoon’u 

mukayese eder misiniz?

Maurizio CHELI: Eurofighter Typhoon
her aç›dan di¤erlerine göre tabii ki çok
daha geliflmifl bir uçak. Gerek manevra
kabiliyeti olsun gerekse aviyonikleri ol-
sun Eurofighter Typhoon bu iki uçaktan
da daha üstün. Bir kere aviyonik sis-
temlerine bakt›¤›m›zda Eurofighter
Typhoon “ak›ll›” bir uçak. Çok rahat
kontrol edilebiliyor. Bence burada çok
net bir flekilde Eurofighter Typhoon ile
di¤er uçaklar aras›ndaki kuflak farkl›l›-
¤›n› görebiliyoruz.
F-16 ve MiG-29 kufla¤›nda da aviyonik
sistemler vard› fakat pilotun bunlar›
kendisinin de¤erlendirmesi gerekiyor-

du. Yani aviyoniklerden elde etti¤i bilgi-
yi, pilot birlefltirerek uça¤a aktar›yordu.
Radar bilgileri, altimetre bilgileri, silah
sistemlerinden gelen bilgiler, konum
bilgileri vs. hepsi pilota geliyordu. Neti-
cede her fleyin merkezinde pilot vard›.
Hangi sensörleri ve silahlar› kullanma-
s› gerekti¤ine hep pilot karar veriyordu.
Ayn› zamanda bütün bunlar› yaparken
d›flar›da ne olup bitti¤ine de bakmak
zorundayd›. Eskiden pilot bütün bu bil-
gilerin ak›fl›ndan dolum noktas›na geli-
yor, yo¤unluk içinde bo¤uluyordu. Me-
sela telsiz sisteminde bir ar›za oluflma-
s› ve frekans de¤iflimi gerekti¤inde bü-
tün iflinizi gücünüzü b›rak›p telsizle u¤-
rafl›yordunuz.
Pilota her fleyin aktar›lmas› zorunlu de-
¤il. Hele de bir muharebe esnas›nda
fazla bilgiye hiç gerek yok. Bu, Avru-
pa’n›n düflünce tarz›d›r. ABD ise daha
farkl› düflünüyor. ABD uçaklar› da ba-
flar›l› uçaklard›r. Fakat flunu gözlemli-
yorum ki çok fazla, bazen de lüzumu ol-
mayan bilgiler pilota aktar›l›yor. Bu da
pilotun dikkatini da¤›tabiliyor. Do¤ru
zamanda do¤ru fleye bakam›yor olabili-
yor pilot. Bu durum olaylara filozofik
aç›dan nas›l bak›ld›¤›yla da alakal›. Av-
rupal› ve ABD’li uçaklar aras›ndaki en
büyük fark bu.
Fakat bu, Avrupal› pilotlar›n daha az bil-
giye ihtiyac› var demek de de¤ildir. Eu-
rofighter Typhoon’un bu flekilde geliflti-
rilme amac›, pilota daha verimli bilgi
vermek. E¤er pilot istiyorsa daha fazla
bilgi de alabilir. Bunun için birkaç ko-
mut de¤ifltirmesi yeterli.
Eurofighter Typhoon art›k birçok ifli ken-
di bafl›na yap›yor. Uçak pilot yerine bir-
çok probleme kendi bafl›na cevap vere-
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Formula 1 Ferrari Tak›m›’n›n dünya flampiyonu
sürücüsü Michael Schumacher ve Alenia
Aeronautica’n›n bafl test pilotu Maurizio Cheli;
2003 y›l›nda düzenlenen bir gösteri yar›fl› için 
600 m, 900 m ve 1200 m mesafelerde kozlar›n›
paylaflm›fl, IPA 2 numaral› prototip Typhoon, 
600 m’de Schumacher’in Ferrari F1 F2003-GA
arac›na karfl› kaybetse de 900 ve 1200 m’lerde
rakibine flans tan›mam›flt›.
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biliyor. Uça¤› ikinci ak›ll› pilot olarak da
tan›mlayabiliriz. Mesela bir say›sal ek-
randa bilgiler akt›¤›nda, onlar senin için
çok da önem arz etmiyor. Radardan m›
geldi yoksa a¤ içindeki baflka bir uçakta-
ki sensörden mi geldi bu bilgi diye dü-
flünmüyorsun. Uçak bütün sistemleri
kontrol etti¤i gibi sana sadece gerekli
verileri ve taktik bil-
giyi sunuyor.
Bu sayede de pilot kon-
santrasyonunun neredeyse
yüzde 90’›n› sadece taktik hare-
kâtla ilgili uygulamalara yönelte-
biliyor. Uçuflla ilgili neredeyse hiçbir
fley yapmas›na gerek kalm›yor. Uça¤›n
tutunma kayb› (stall) yaflamas› neredey-
se imkâns›z, çünkü kendi kendini s›n›rl›-
yor. Bu da bir pilot için büyük bir avantaj.
Pilota sadece silah sistemini kullanmak
kal›yor. Di¤er bütün ifllemleri uçak ger-
çeklefltiriyor.

Sami ATALAN: Fakat baz› pilotlar 

uça¤›n tamamen kendi kontrollerinde 

olmas›n› istedikleri için bu durumdan

pek hofllanm›yorlar. Siz bu konuda 

ne düflünüyorsunuz?

Maurizio CHELI: Evet ama günümüz pi-
lotlar›n›n bu duruma al›flmas› gereki-
yor. Çünkü bu baflka türlü bir düflünme
tarz›. Eurofighter Typhoon ile s›kl›kla
akrobasi gösterisi yap›yorum ve tecrü-
belerime dayanarak söyleyebilirim ki
modern hava muharebelerinde yeni
yaklafl›mlara ihtiyaç var.
Uça¤›n yere çak›lmas›n› engelleyen sis-
temler olunca uça¤›n s›n›rlar›n› aflam›-

yorsun bu do¤ru. Ama bu da pilota uça¤›n
s›n›rlar› dâhilinde en fazlas›n› kullanarak
uçabilme rahatl›¤›n› veriyor. Burada çok
ince bir nüans var. Klasik bir uçakta pilot
uça¤›n s›n›rlar›n› bilir. Bir de manevrala-
r›n› k›s›tlayan kendine göre bir tolerans
koymak zorundad›r. Manevra yaparken
de bu s›n›rlar dahilinde hareket eder. Me-
sela klasik bir uçak pilotu yak›t durumuna
ve silah sistemlerine göre kaç g yiyebili-

rim diye hep hesap yapmak zorun-
dad›r. +6 g’lik bir manevra yapa-

caksa, harici yak›t tanklar›
ve silahlar›n›n durumu-

na bakarak, önce süratini düflürür, ondan
sonra manevra yapar. Hepsi pilotun so-
rumlulu¤undad›r. Bir yandan da muhare-
beye ayak uydurmak zorundad›r.
Fakat Eurofighter Typhoon’da, her za-
man uça¤› s›n›rlarda uçurabiliyorum.
Kendimi s›n›rlamama hiç gerek yok. ‹s-
tedi¤im manevray› uça¤›n s›n›r noktas›n-
da yapabilirim. Manevradan önce uça¤›n
kapasitesini düflünmek zorunda de¤ilim.
Refleks manevralar yapabilirim.

Örne¤in F-16 ile Eurofighter Typhoon’u
karfl›laflt›rd›¤›mda flunu rahatl›kla söy-
leyebilirim: F-16’n›n s›n›rlar› pilot tara-
f›ndan zorlanabilir, fakat Eurofighter
Typhoon’un s›n›rlar› zorlanamaz. Çünkü
zaten s›n›rlarda uçuyorsun. Uça¤›n ma-
nevraya girmeden önce bir sonraki hamle-
yi hesaplamas› gerekiyor. Dolay›s› ile her
zaman bir hamle önde hareket ediyorsun.
Örne¤in Eurofighter Typhoon ile uçarken
motora verilen güç azald›¤›nda ve sürat
belli bir s›n›r›n alt›na düfltü¤ünde, uçak
otomatik olarak süratini artt›r›yor. Bi-
linçli olarak daha da düflürmek istemedi-
¤in sürece de sürat düflmüyor. Özetle, ne
yaparsan yap uçak hayatta kalmaya çal›-
fl›yor. Yaz›l›m› bunun üzerine gelifltiril-

mifl. Bu da sürekli uçaktan
maksimum performans

al›nmas›n› sa¤l›yor.

Savafl Pilotunun Ana
Amac› Hedefi Vurmakt›r

Sami ATALAN: Peki uça¤›n uçufla 

müdahale etmesi pilotun özgürlü¤ünü

k›s›tlam›yor mu?

Maurizio CHELI: Hem evet hem de hay›r.
Pilot uçufl kabiliyetlerinin ve sorumlu-
luklar›n›n bir k›sm›n› uça¤a devrediyor
bu do¤ru. Ama eskiden uçufl için harca-
d›¤›n enerjinin tamam›n› görevin gerek-
tirdi¤i taktik uygulamalara yönlendiri-
yorsun. Hayal gücünü taktik uygulama-
larda kullan›yorsun. Çünkü bir savafl pi-
lotunun ana amac›, uça¤› uçurmak de¤il
hedefi vurmakt›r. Bu yüzden Eurofighter
Typhoon, pilota muharebe kabiliyetlerini
artt›r›c› bir seçenek sunuyor.
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‹ngiltere’de 
düzenlenen 
RIAT 2003 Hava 
Gösterisi s›ras›nda 
Alenia Aeronautica’n›n
bafl test pilotu Maurizio 
Cheli komutas›nda hünerlerini 
sergiliyen IPA 1 numaral› prototip Typhoon.

Maurizio Cheli
DA7’nin pilot
koltu¤unda
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Sami ATALAN: Hem F-16 ile uçtunuz

hem de Eurofighter Typhoon’da 

y›llard›r görev yap›yorsunuz. Bir hava

muharebesi söz konusu oldu¤unda, 

F-16 ile Eurofighter Typhoon’u 

karfl›laflt›racak olursan›z sizin 

düflünceniz nedir?

Maurizio CHELI: Bu bir düflünce de¤il,
bir gerçek. Eurofighter Typhoon çok da-
ha güçlü bir uçak ve düflük süratlerde
F-16’ya nazaran manevra kabiliyeti çok
daha üstün. Mevcut silah sistemleri ve
aviyonikleri muharebeyi pilot için çok
daha kolay hale getiriyor. F-16’ya na-
zaran çok daha yenilikçi bir uçak olan
Eurofighter Typhoon’u yönetmek çok
daha kolay. Taktik duruma ba¤l› olarak
silah sistemleri aras›ndaki geçifller de.
F-16, Eurofighter Typhoon’un baz› im-
kânlar›na k›smen sahip. Ancak Euro-
fighter Typhoon daha modern bir plat-
form oldu¤undan, sistemleri birbirle-
riyle daha bir bütünlük içerisindeler.
Bilgilerin pilota aktar›m flekillerinde

farkl›l›klar var. F-16’daki karmafl›k ve
yo¤un aktar›m Eurofighter

Typhoon’da yok. Yerine

özetlenmifl bilgiler var. Sadece taktik
bilgiler özet halinde pilota gönderiliyor.
Bu bilgiler de pilotun muharebede ihti-
yaç duyacaklar›yla s›n›rl›. Di¤er bilgileri
uçak kendisi ele al›yor.
Burada F-16’n›n kötü bir uçak oldu¤u-
nu söylemek istemiyorum. Aksine F-
16 son derece baflar›l› bir uçak. Fakat
Eurofighter Typhoon, pilotun tamamen
muharebeye yo¤unlaflmas›na olanak
sa¤l›yor. Biliyorsunuz ki bir hava muha-
rebesinde geçen 1 sn, son derece
önemli ve uzun bir süre. Eurofighter
Typhoon, pilotuna bu bir saniyeyi dola-
y›s›yla muharebeyi kazand›ran bir uçak.

Sami ATALAN: Peki bir F-16 pilotuyla

Eurofighter Typhoon pilotu karfl› karfl›ya

gelse sizce sonuç ne olur?

Maurizio CHELI: Öncelikle Eurofighter
Typhoon’un bir avantaj› var; radar
menzili pek çok uçaktan çok daha faz-
la. Tercihiniz it dalafl› de¤ilse, rakibini-
zi radar›n›zda ne kadar önce görürse-
niz hayatta kalma flans›n›z da o oranda
art›yor. Beka kabiliyeti aç›s›ndan önce-
den görmek önemli bir avantaj teflkil

ediyor. Ayr›ca Eurofighter Typhoon a¤
ortam›nda muharebe kabiliyeti olan
bir uçak. Ayn› kabiliyete sahip dost
uçaklar›n gördü¤ü her fleyi siz de gö-
rebiliyorsunuz.
Fakat it dalafl›na girdi¤imizi farz edecek
olursak, Eurofighter Typhoon’un hem
daha güçlü bir itki sistemine sahip ol-
mas› hem de itkisini çok daha iyi kul-
lanmas› F-16’ya nazaran öncelikli üs-
tünlü¤üdür. Eurofighter Typhoon’dan
önceki kuflak uçaklar düflük yar›çapl›
bir manevra yapmak için süratlerini çok
azaltmak zorunda kald›klar›ndan tek-
rar h›zlanmalar› fazla vakit al›yor. Ha-
va-hava operasyonlar› için silahland›r›-
lan bir Eurofighter Typhoon’un düflük
süratlerde manevra kabiliyeti çok daha
yüksek oldu¤u gibi daha k›sa sürede
h›zlanabiliyor.

Sami ATALAN: Eurofighter Typhoon’u

di¤er efsanevi avc› uçaklar›ndan 

Mirage2000 ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda 

neler söyleyebilirsiniz?

Maurizio CHELI: Mirage2000 ile flimdi-
ye kadar hiç uçmad›m. Fakat bu uça¤›
uçuran çok say›da pilot arkadafl›mla
konufltum ve defalarca kere akrobasi
gösterilerini izledim. Size ancak pilot
arkadafllar›mdan edindi¤im bilgileri
ve gösterilerden izlenimlerimi aktara-
bilirim. Frans›z uçaklar› son derece
baflar›l› uçaklard›r ve hava-hava kapa-
siteleri de çok yüksektir. Fakat motor
güçleri için ayn› fleyi söyleyemem. Ör-
ne¤in Rafale. Manevra kabiliyeti çok
yüksek bir uçak olsa da, onu gösteri
amaçl› uçarken, akrobasi hareketleri
yaparken gözlemledi¤imizde flunu gö-
rüyorum: Mirage ya da Rafale’nin bir
manevraya girdikten sonra tekrar sü-
ratlenebilmeleri için belli bir süreye
ihtiyaçlar› var. ‹kisi de baflar›l› uçak-
lar, fakat s›k› bir manevra sonras› ki-
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netik enerjilerinin büyük bir k›sm›n›
kullanm›fl oluyorlar.
Ayn› manevray› Eurofighter Typhoon ile
çok daha k›sa süre içerisinde yapabili-
yorum. Bu da Eurofighter Typhoon’un
motorlar›n›n daha h›zl› cevap vermesin-
den kaynaklan›yor. Bu sayede bir son-
raki manevrada avantajl› konuma ge-
çen ben oluyorum. Tekrar süratlenebil-
meleri için Eurofighter Typhoon’dan
daha fazla zamana ihtiyaçlar› oldu-
¤undan, bu da bana bu tip uçaklar ile
karfl›laflt›¤›m takdirde kazanmak için
ihtiyac›m olan süreyi veriyor.

Rus Uçaklar›n› 
Yaklaflt›rmayacaks›n
Sami ATALAN: Havac›l›k tutkunlar›n›n

en sevdi¤i uçaklar aras›nda yer alan 

Su-27 ve Su-30 gibi Rus uçaklar›yla 

Eurofighter Typhoon’u karfl›laflt›r m›s›n›z

okuyucular›m›z için?

Maurizio CHELI: Bu iki uça¤› da maale-
sef henüz uçuramad›m. Fakat çeflitli
havac›l›k fuarlar›nda gösterilerini izle-
me f›rsat›m oldu. Herkes gibi ben de
akrobatik hareketlerini hayranl›kla iz-
ledim. Bu uçaklar fizik kurallar›n› ihlal
ediyorlar. Egzoz ç›k›fllar›n›n yönlendiri-
lebiliyor olmas› bu uçaklara ilave bir
manevra kabiliyeti kazand›r›yor. Fakat
bunun aerodinamik tutunmayla bir ala-
kas› yok. Bir Eurofighter Typhoon pilotu
olarak, bu uçaklar› mümkün oldu¤unca
kendimden uzak tutmaya çal›fl›r›m.
Eurofighter Typhoon’un bu tip Rus
uçaklar›na karfl› uzun menzilde aviyo-
nik kabiliyetleri ön plana ç›k›yor ve uzun
menzilli hava-hava silah sistemleri
devreye giriyor. Fakat bir it dalafl› duru-
mu söz konusu oldu¤unda, uça¤›n, pilo-
tuna muharebeye daha çok yo¤unlafla-
bilme imkân› sa¤lamas› sayesinde hava
muharebelerinde gerekli olan saniyele-
ri bize kazand›raca¤›na inan›yorum. 

Eurofighter Typhoon’un birbiriyle çok
iyi entegre olmufl silah sistemlerinin ve
aviyoniklerinin de yard›m›yla tabii.

Sami ATALAN: Akdenizli pilotlar 

genelde muharebede konuflmay› 

severler. Kuzeyli pilotlar ise az

konuflurlar. Bu paralelde Eurofighter

Typhoon’un bir di¤er özelli¤i olan 

uça¤a sesle komut verilebilmesini

biraz daha açar m›s›n›z?

Maurizio CHELI: Evet do¤ru. Genelde
muharebede bizim pilotlar konuflmay›
severler. Gerçi ben pek sevmem. Daha
geleneksel bir pilotum.
Eurofighter Typhoon’a sesli komut ve-
rebiliyor olmam›z sayesinde duyular›-
m›zdan birini daha kullanabilme ve bu
sayede di¤er duyular›m›zla da baflka
fleyler yapabilme imkân›na kavuflmufl
oluyoruz. Sesli komut vererek, örne¤in
radar›n modunu ve telsiz frekanslar›n›
de¤ifltirebiliyoruz, silah sistemleri ara-
s›nda geçifl yapabiliyoruz. Klasik ve elle
yap›lan baz› ifllemleri sesli olarak yapa-
bilmemiz de muharebe esnas›nda ciddi
bir avantaj teflkil ediyor. Hiçbir fleye
bakmadan emir vererek ifllemler ara-
s›nda geçifl yapan pilot, iyice muhare-
beye yo¤unlaflabiliyor. 
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Alenia Aeronautica 
test pilotlar› Marco
Venanzetti ve Maurizio
Cheli, IPA 2 numaral› 
prototip ile ‹talya’n›n
Sardinia Adas› üzerinde
deneme uçuflunda.

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› Su-30 MKI ve
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 17. Filosu’na ait

Eurofighter Typhoon muharebe uça¤›, Hindistan ve
‹ngiltere’nin müflterek düzenledi¤i Indradhanush 2007

Tatbikat› s›ras›nda görmeye al›fl›k olmad›¤›m›z 
bir kol uçuflunda. 
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Bu sayede pilotun uçak bütünleflmesi
de müthifl bir seviyeye ulafl›yor. Bir üst
seviyede herhalde uçakla telepatik ola-
rak iletiflim kuraca¤›z.
Yeni kufla¤› görüyorum. Playstation’da
oyun oynarken harikalar yarat›yor bu
gençler. Neredeyse makine ile bütün-
leflmeye haz›rlar. Bu da gelece¤in pilot-
lar› için büyük bir avantaj sa¤layacak.

Sami ATALAN: Biraz da uça¤›n 

aerodinamik yap›s›ndan konuflal›m. 

Genelde silah tafl›yan uçaklarda büyük

sürtünme söz konusu olur. Eurofighter

Typhoon’da durum nas›l? Biraz 

anlatabilir misiniz?

Maurizio CHELI: Özellikle hava-hava
operasyonlar›na yönelik füzeler tama-
men gövde ile bütünleflmifl durumda ve
uça¤›n performans› onlardan çok düflük
seviyede etkileniyor. Rakamla ifade ede-
cek olursam, 4 adet AMRAAM ve 2 adet
ASRAAM uça¤›n performans›n› yüzde 5
civar›nda etkiliyor diyebilirim. Bu da Eu-
rofighter Typhoon’un di¤er uçaklardan
en büyük aerodinamik farkl›l›¤›.

Sami ATALAN: Çift motorlu Eurofighter

Typhoon’un yak›t tüketimi ve uça¤›n

farkl› irtifalardaki performans›ndan 

bahsedebilir misiniz?

Maurizio CHELI: Bu güçte tek bir moto-
run tüketece¤i yak›ta nazaran bu çift
motor, daha az yak›t tüketiyor ve çok da-
ha ekonomik. Çeflitli testler yapt›k. Tabii
ki tavsiye edilmez ama Eurofighter
Typhoon tek motorla uçmakta da zorluk

çekmiyor. Muharebe yapabilir demiyo-
rum ama düz uçufllarda baflar›l›.
Yüksek irtifalarda uçmak için tasarlan-
m›fl turbojet motorlara sahip oldu¤unda
alçak irtifalarda uçuflta yak›t tüketimi
biraz daha fazla. Fakat bugün alçak irti-
fa uçufllar› hemen hemen hiç kalmad›.
Pilotlar için alçaktan uçman›n çok bü-
yük bir keyif oldu¤unu kabul ediyorum.
Ama uzun menzilli silah sistemleri sa-
yesinde alçak uçufllar taktik aç›dan bel-
li hedefler için ihtiyac›n d›fl›na ç›km›fl
durumda. Seyir füzelerinin mevcudiyeti-
ni ve elektronik kar›flt›rma sistemlerin-
deki geliflmeleri dikkate alacak olursak,
bugün bir hedefe yaklafl›rken illa da al-
çaktan uçmak gerekmiyor.
Yüksek irtifada ise uça¤›n performans›
mükemmel. Bu nedenle de Eurofighter
Typhoon av-önlemede bu sevi-
yedeki uçak-
larla yar›fl›yor.
Mesela yaklafl›k
17.000 m irtifada çok
düflük süratle uçtum.
Eurofighter Typhoon bu
irtifalarda uçabilen ve ma-
nevra yapabilen az say›da uçaktan bi-
ri, çünkü bunun için üretildi. Yük-
sek irtifada av-önleme görevleri
için tasarland›.

Sami ATALAN: Size flöyle bir soru 

sorsam. F-104 ile bafllad›n›z, Kolombiya

ile uzaya ç›kt›n›z ve bugün Eurofighter

Typhoon ile uçuyorsunuz. Hangisini 

tercih edersiniz?

Maurizio CHELI: Her birinin bendeki
yeri farkl›. Günümüz muharebelerinde
art›k yeri olmasa da F-104 uçmak için
mükemmel bir uçakt›. Kolombiya ile
uzaya ç›kmak tamamen baflka bir hadi-
seydi. Atmosfer içi ve d›fl› uçufl yapabil-
mek bir pilot için büyük bir flans. Ama
bugün görev ald›¤›m en geliflmifl savafl
uça¤› yapma projesinde kendimi Euro-
fighter Typhoon ile bütünleflmifl gibi
hissediyorum. Sorunuza herhangi bir
tercih yapmak zorunda olan biri gibi de-
¤il de uçmay› seven bir pilot olarak ce-
vap verece¤im. Gerçeklefltirmek istedi-
¤im her fleyi yapabildi¤imden dolay›,
Eurofighter Typhoon’u beni en çok tat-
min eden hava arac› olarak yorumlaya-
bilirim.

RÖPORTAJ
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Eurofighter Typhoon’un  bafl test
pilotu Maurizio Cheli  ile ILA 2008’de

biraraya geldik.
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Bu önemli günde; Gür
S›n›f› TCG I. ‹nönü (S-
360) Denizalt›s›’na

komutan flandras›n›n toka
edilmesi ve filosuna tesli-
mini, Atak (P-337) Hücum-
botu ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti için infla edilen
80 S›n›f› Sahil Güvenlik Botu
(SG-03)’na Türk Bayra¤›’n›n
toka edilmesinin yan› s›ra
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
(SGK)’n›n 80 S›n›f› SG-95 ile
SG-96 sahil güvenlik botla-
r›na ilk kayna¤›n›n yap›lma-
s›n› ve yine ayn› tipteki SG-
92’nin denize indirilmesi
kapsam›nda düzenlenen et-
kinlikleri MSI Dergisi olarak
sizler için yerinde izledik.

Deniz Kuvvetlerimiz
Üç Boyutta da 
Göz Doldurdu
Bu önemli etkinli¤in öncesi
ise en az kendisi kadar heye-

can verici bir yolculukla bafl-
lad›. Gölcük Tersanesi Ko-
mutanl›¤›’na do¤ru yaklafl›k
1 saat 45 dakika süren bu
unutulmaz yolculuk için 25
Temmuz sabah›n›n erken sa-
atlerinde Kalam›fl Koyu’ndan
hareket eden TCG Oruçreis
(F-245) Firkateyni’ne ç›kt›k.
‹lerleyen dakikalarda Genel-
kurmay Baflkan› Orgeneral
Yaflar Büyükan›t ve Deniz
Kuvvetleri Komutan› Orami-

ral Metin Ataç’›n da TCG
Oruçreis’i onurland›rmas› ile
bafllayan intikal s›ras›nda,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(DzKK)’n›n çeflitli unsurlar›-
n›n kat›ld›¤› ve çok say›da ka-
biliyetin sergilendi¤i taarruz
ve e¤itim tatbikatlar› icra
edildi.
Denizalt›lar, firkateynler, hü-
cumbotlar ve S-70B Seahawk
Denizalt› Savuma Harbi
(DSH) helikopterlerinin yan›

s›ra ordumuzun gururu SAT
komandolar›m›z›n da ifltirak
etti¤i tatbikatlar sayesinde,
DzKK’n›n harbe haz›rl›k sevi-
yesini 3 boyutta da yak›ndan
izleme f›rsat› bulduk. Ayr›ca
bu tatbikatlar s›ras›nda; de-
niz kuvvetlerimizin ça¤dafl
muharebe platformlar›nda
görev yapan personelinin
e¤itim seviyesinin üst düzey-
de oldu¤unu da gözlemledik.
K›y› güvenli¤inden sorumlu

ÖZEL HABER
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Gelecek ve Teknoloji 
Gölcük Tersane

Komutanl›¤›’nda
Kesifliyor

Kuruldu¤u 1928 y›l›ndan bugüne 

471 adet su üstü ve su alt› platformu 

infla eden Gölcük Tersanesi Komutanl›¤›, 

donanmam›z›n harbe haz›rl›k seviyesinin

en yüksek seviyede tutulmas› ve envanterde 

bulunan muharip platformlar›n bak›m, onar›m 

ve modernizasyonunda önemli bir yere sahip. 

Tersane, 25 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen

törende bahriyemizin her geçen y›l daha da 

güçlenmesinde oynad›¤› rolü bir kez daha 

bizlere hat›rlatt›.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
Ersin ÇAYIR / e.cayir@savunmahaber.com
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olan SGK ve SAT Grup Komu-
tanl›¤›’na ait botlar, tam yol
ilerlerken gerçeklefltirdikleri
manevralar ile Kalam›fl’ta bi-
zi u¤urlad›lar. Yolculu¤umuz
boyunca bize refakat edecek
olan TCG Salihreis (F-246) ile
Gölcük’e do¤ru hareketimiz-
den k›sa bir süre sonra, 2
adet S-70B Seahawk Heli-
kopteri’nin yaklafl›k 100 m
mesafede çevik manevralar
yaparak bizi selamlamalar›
ise görülmeye de¤erdi. Heli-
kopterler, denizalt›lar›n tes-
pit ve imhas›na yönelik e¤i-
timlerin bir parças› olan so-
nar dald›rma görevini icra
ederek faaliyetlerini tamam-
lad›lar.

S-70B Seahawk Helikopteri, AN/ASQ-18(V)3
sonar› ile tespit etti¤i has›m denizalt›ya 
karfl› MK-46 torpidosu ile taarruz edebiliyor.
Üzerinde bulunan radar ve elektro optik 
alg›lay›c›lar sayesinde S-70B, tespit etti¤i
su üstü hedeflerine karfl› Penguin füzesi 
ve Hellfire II güdümlü füzelerini ateflleme 
kabiliyetine de sahip. Bu kabiliyetleri ile 
konufllu oldu¤u gemiye önemli bir kuvvet
çarpan› sa¤layan Seahawk DSH helikopteri
deniz muharebelerini 3’üncü boyuta tafl›yor.
Envanterimizde 7 adet bulunan Seahawk 
DSH helikopterlerinden, 17 adet daha 
siparifl edildi. Yeni helikopterlerimizin 
teslimatlar›na 2009 y›l›nda bafllanmas› 
öngörülüyor.
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“Gabya s›n›f› firkateynlerimizin
tamam› GENES‹S Projesi 

çerçevesinde, Savafl ‹dare Sistemi 
modernizasyonuna 
tabi tutulacaklar.”

“Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar Büyükan›t ve Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Metin
Ataç, Oruçreis Firkateyni ile Gölcük Tersanesi Komutanl›¤›’na geldiler.”



Yolculu¤umuz s›ras›ndaki
2’nci tatbikat çerçevesinde
S-355 borda numaral› Preve-
ze S›n›f› TCG 18 Mart Deni-
zalt›s›’n›n, bir tehdit duru-
munda süratli dal›fl ve satha
ç›k›fl faaliyetini yunuslama
manevras› ile gerçeklefltir-
mesini müteakip, S-358 bor-
da numaral› Gür S›n›f› TCG
Çanakkale Denizalt›s›, su al-
t›nda meydana gelen ar›za
durumlar›nda bafl vurulan
acil satha ç›k›fl tatbikat›n› ic-
ra etti. Derin sulardan azami
süratle ve çok yüksek aç›da
t›rmanan S-358’in, nerdeyse
gövdesinin yar›s›na kadar
flahlanarak su yüzeyine ç›k-
mas›, izleyen herkesi heye-
canland›rd›.
Özellikle k›y› sular›nda cere-
yan etmesi beklenen günü-
müz deniz muharebelerinde,
düflman savafl unsurlar› ile
yak›n mesafede karfl›lafl›l-
mas› durumunda, platform-
lar›n namlulu silah sistemle-

ri ve yüksek h›zdaki manevra
kabiliyetleri hayatta kalacak
taraf›n belirlenmesinde ön
plana ç›k›yor. Bu kapsamda
icra edilen tatbikatta, TCG
Oruçreis Firkateyni normal
seyir rotas›nda 20 knot sürat
ile yol al›rken megafonlar-
dan, 2 adet hücumbotun is-
kele ve sancak taraf›ndan bi-
ze temsili taarruz yapacakla-
r› ve gemimizin bu tatbikat
s›ras›nda 30 knot süratle sal-
d›r›y› karfl›layaca¤› bilgisi ak-
tar›ld›.
Tam yol süratle bize yakla-
flan K›l›ç S›n›f› TCG M›zrak
(P-332) ve K›l›ç II S›n›f› TCG
Meltem (P-334) hücumbot-
lar›, bulundu¤umuz gemiye
76 mm çap›ndaki bafl topu
ve 2x40 mm’lik k›ç topu ile
angaje oldular. 36 knot sü-
rat ile gerçeklefltirdikleri
temsili sald›r›lar s›ras›nda
hücumbotlar; yaklaflma, ka-
ç›nma ve uzaklaflma ma-
nevralar›n› 6 dakika içinde

tamamlad›. Bu süre içinde
K›l›ç S›n›f› hücumbotlar›n
yüksek süratlerdeki etkin
manevra kabiliyetine bir kez
daha flahit olduk.
Her ne kadar etkin bir flekil-
de silahland›r›lm›fl TCG
Oruçreis gibi bir firkateyne
bu tip platformlar›n yaklafl-
mas› zor gibi görünse de,
K›l›ç S›n›f› hücumbotlar, ta-
fl›d›klar› gemilere karfl› kul-
lan›lan Harpoon füzeleri sa-
yesinde has›m platformlara
çok daha uzak mesafeden
taarruz kabiliyetine sahiptir.
39 knot üstü sürate eriflebi-
len K›l›ç S›n›f› hücumbotlar,
özellikle asimetrik su üstü
muharebelerinde, k›sa sü-
rede görevlerini yerine ge-
tirdikten sonra, çevik bir fle-
kilde kaç›nma manevralar›
yaparak muharebe alan›n›
terk edebilmektedir. Radar
izini düflüren gövde yap›s›

ile öncüllerinden ayr›lan bu
hücumbotlar, üzerinde bu-
lunan Harpoon füzelerini,
gerek kendi tespit sistemle-
ri ve gerekse di¤er dost un-
surlardan muharebe veri
paylafl›m› ile sa¤lad›klar›
bilgilerden faydalanarak,
görüfl menzili d›fl›ndaki düfl-
man su üstü platformlar›na
karfl› kullanabiliyor.

S›ra SAT’larda
‹zmit Körfezi’ne yaklaflt›¤›-
m›z s›rada ise SAT unsurla-
r›na ait taarruz botlar›, iler-
leyen gemimize 39 knot sü-
ratle, iskele ve sancak tara-
f›ndan temsili olarak asi-
metrik taarruza bafllad›lar.
Gemimiz bu sald›r›ya karfl›
12,7 mm’lik a¤›r makineli
tüfekleriyle karfl› tedbir al-
d›. SAT komandolar›n›n k›sa
ve orta menzillerdeki görev
bölgelerine intikal etmek

ÖZEL HABER
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“S-70B Seahawk DSH Helikopteri sonar dald›rma görevini icra ederken.”

“Barbaros S›n›f›
firkateynlerimizde,
yak›n hava savunma
görevi 3 adet 4x25
mm Sea Zenith topu
taraf›ndan
sa¤lan›yor.”

“K›l›ç II/B Hücumbot
Projesi’nin tamamlanmas›
ile birlikte envanterimizde-
ki K›l›ç S›n›f› hücumbot
say›s› 9’a yükselecek.”



maksad›yla kulland›klar›
yüksek sürat ve manevra
kabiliyetine sahip olan taar-
ruz botlar›, temsili sald›r›la-
r›n› 3 k›sa fakat etkin dalga
halinde gerçeklefltirdiler.
Bu tip sald›r›lar›n gece flart-
lar›nda daha etkili oldu¤u
bilgisini bizimle paylaflan
görevli subaylar, taarruza,
güdümlü mermiler ile do-
nat›lm›fl yüksek süratli bir
hücumbotun da dâhil olma-
s› durumunda düflman ge-
misinin savunma dengesi-
nin önemli ölçüde bozulabi-
lece¤ini belirttiler.
Kötü hava flartlar›nda flüphe-
li ya da tehdit oluflturan tica-
ret gemilerine deniz yolu ile
ulafl›m›n mümkün olmad›¤›
veya gemi kaç›rma olaylar›
gibi durumlarda geminin
kontrolünün ele al›nmas› için
tercih edilen ilk yol, özel e¤i-
timli muharip personelin he-
likopterden halatla gemiye
indirilmesidir. Bu yöntemin
etkili olabilmesi ise persone-
lin flüpheli platforma intikali-
nin çok k›sa sürede yap›lma-
s› ve bask›n tarz›nda olmas›-
n› gerektirir. Bu çerçevede
icra edilen tatbikatta, hare-
ket halindeki bir ticaret ge-
misini temsil eden TCG Sa-
lihreis (F-246) Firkateyni’nin
güvertesine, DzKK envante-
rinde bulunan AB-212 heli-
kopterinden sark›t›lan halat
ile SAT komandolar› 30 sani-
yeden daha k›sa sürede indi-
rildi. Bu tatbikat s›ras›nda
dikkatimizi çeken bir di¤er
ayr›nt› ise, emektar AB-212

helikopterimizin siyah ve k›r-
m›z› tonlardan oluflan eski
tip kamuflaj yerine, t›pk› S-
70’lerdeki gibi gri kamuflaja
boyanm›fl olmas›yd›.
Denizde hareket halinde olan
muharip platformlara hava
yolu ile ulafl›lamamas› duru-
munda, yaz›l› emir ya da ihti-
yaç duyulan ilaç ve benzeri
malzemelerin tedariki için
posta çantas› al›p verme yön-
temine baflvurulur. Bu görev
s›ras›nda malzeme ihtiyac›
olan gemi ile malzemeyi ve-
recek gemi, ayn› süratte ve
çok yak›n bir flekilde uzun
süre seyir ederek posta çan-
tas› al›p verme faaliyetini
gerçeklefltirirler. Gabya S›n›-
f› Göksu (F-497) Firkateyni ile
birlikte gerçeklefltirilen pos-
ta çantas› al›p verme e¤itimi,
yolculu¤umuz s›ras›ndaki en
renkli sahnelerden biri oldu.
Göksu’nun bandosunun çal-
d›¤› marfllar eflli¤inde ta-
mamlanan bu tatbikat›n ar-
d›ndan ise e¤itim faaliyetleri
sona erdi.

“Türkiye’de Gemi
Yap›lmaz” Zihniyetini
Y›kan Tersane
DzKK’n›n, 3 boyutta da ileri
teknoloji ürünü silah ve si-
temlerini kullanarak gerçek-
lefltirdi¤i tatbikatlardan son-
ra geldi¤imiz Gölcük Tersane
Komutanl›¤›’nda düzenlenen
törene; Genelkurmay Baflka-
n› Orgeneral Yaflar Büyüka-
n›t, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral ‹lker
Baflbu¤, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan› Oramiral Metin Ataç,
Hava Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Aydo¤an Babao¤-
lu, Sahil Güvenlik Komutan›
Tümamiral Can Ereno¤lu,

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve kamu kurum
ve kurulufllar›n›n temsilcileri
ile bas›n mensuplar›n›n yan›
s›ra Kuzey K›br›s Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Büyükelçisi
Dr. Tamer Gazio¤lu’nun da
aralar›nda bulundu¤u genifl
bir davetli toplulu¤u kat›ld›.
Törende ilk konuflmay› yapan
Gölcük Tersane Komutan›
Doç. Dr. Tu¤amiral Nurhan
Kahyao¤lu sözlerine, 1924 y›-
l›nda Yavuz Z›rhl›s›’n›n onar›-
m› için yap›lan 25.000 tonluk
yüzer havuzun inflas›yla yola
ç›k›ld›¤›n›n ve 1928 y›l›nda ise
Gölcük’te gerçek bir tersa-
neye sahip olunmas› amac›y-
la ilk ad›mlar›n at›ld›¤›n›n bil-
gisini vererek bafllad›. 
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“SAT komandolar›n›n k›sa ve orta 
menzillerdeki görev bölgelerine intikal

etmek maksad›yla kulland›klar› 
yüksek sürat ve manevra kabiliyetine

sahip taarruz botu.”

“SAT komandolar›, yeni 
gri kamuflaja sahip AB-212
helikopterinden halat ile
Salihreis Firkateyni’ne
indirilirken.”

“Göksu (F-497) Firkateyni,
posta çantas› al›p-verme 
tatbikat› için Oruçreis (F-245)
F›rkateyni’ne yaklafl›rken”



Tu¤amiral Kahyao¤lu, tasa-
r›m› ‹nflaiye Binbafl› Atan
Nutku taraf›ndan yap›lan ve
inflas›na 1931 y›l›nda bafllan-
mas›n›n ard›ndan 1938 y›l›n-
da tamamlanan Gölcük Ya¤
Gemisi’nin, “Türkiye’de gemi
yap›lmaz” zihniyetini y›kan ve
bizleri bu günlere tafl›yan bü-
yük infla projelerinin bafllan-
g›c› oldu¤unun alt›n› çizdi.
Tersanenin kuruldu¤u gün-
den bu yana en geliflmifl tek-
nolojiye sahip denizalt› ve fir-
kateynler dâhil olmak üzere
her türlü savafl gemisi ile dö-
ner sermaye kapsam›nda
gerçeklefltirilen çeflitli tipteki
ticari gemileri infla edebil-
diklerini dile getiren Tu¤ami-
ral Kahyao¤lu, bugüne kadar
toplam 471 adet gemi ve kü-
çük deniz arac› infla ettikleri-
ni belirtti. Tu¤amiral Kahya-
o¤lu, hâlihaz›rda inflas›na
devam edilen K›l›ç II S›n›f›
Bora Hücumbotu, Türk Tipi
S–80 S›n›f› Sahil Güvenlik
Botu SG–93, SG–94 ve KKTC
için infla edilen SG–04 ile tö-
rende ilk kaynaklar› yap›lan
yine ayn› s›n›ftan SG–95 ve 96
botlar›n›n tamamlanmas› ile
Gölcük Tersanesi’nde infla
edilen deniz arac› say›s›n›n
480’e ulaflaca¤›n› söyledi.
Gemi infla kabiliyetlerinin ya-

n› s›ra tasar›m kabiliyetine
de sahip olduklar›n› belirten
Tu¤amiral Kahyao¤lu, 1 adet
torpido tafl›ma gemisinin ta-
sar›m çal›flmalar›n›n devam
etti¤i bilgisini verdi.
Bugüne kadar 3 adet Ay, 4
adet Preveze ve 4 adet de
Gür s›n›f› olmak üzere top-
lam 11 adet denizalt› infla et-
tiklerini vurgulayan Tu¤ami-
ral Kahyao¤lu, Türkiye’nin
dünyada denizalt› infla kabili-
yetine sahip 15 ülkeden biri
oldu¤unu ve ülkemizde bu
kabiliyete sadece Gölcük
Tersanesi Komutanl›¤›’n›n
sahip oldu¤unu söyledi. Tu-
¤amiral Kahyao¤lu, 22 Tem-
muz’da sonuçlanan Yeni Tip
Denizalt› Projesi ile havadan
ba¤›ms›z tahrik sistemine
sahip 6 adet yeni nesil deni-
zalt›n›n inflas›n›n da Gölcük
Tersanesi’nde yap›lacak ol-
mas›n›n gururunu yaflad›kla-
r› vurgulad›. Bu proje saye-
sinde tersanenin yeni tekno-
lojik kabiliyetlere kavuflaca¤›
ve denizalt› infla kabiliyetinin
devam edece¤i için büyük
mutluluk duyduklar›n› belir-
terek konuflmas›n› tamamla-
yan Tu¤amiral Kahyao¤lu,
sözü Deniz Kuvvetleri Komu-
tan› Oramiral Metin Ataç’a
b›rakt›.

Sonraki Ad›m 
Milli Denizalt› Olmal›
Konuflmas›nda 27 Eylül De-
niz Kuvvetleri Günü’nde, ül-
kemizin ilk milli savafl ge-
misi TCG Heybeliada Korve-
ti’nin denize indirilece¤i bil-
gisini veren Oramiral Ataç,
M‹LGEM Projesi’ndeki yerli
katk› oran›n›n yüzde 67
mertebesine ulaflt›¤›n›n al-
t›n› çizdi. DzKK’ya ait tersa-
nelerin kuruldu¤u günden
bu yana 713 parça gemi in-
fla ederek kendini ispatlad›-
¤›n› belirten Oramiral Ataç,
ancak 2000 tonun üzerinde,
tüm özellikleri ile gerçek
manada bir savafl gemisinin
tasar›m ve entegrasyon so-
rumlulu¤unun DzKK tara-
f›ndan ilk defa gerçekleflti-
rildi¤inin üzerinde durarak,
bu projenin denizcilik tari-
himizin önemli bir dönüm
noktas› olaca¤›n› söyledi.
Oramiral Ataç, ortak üretim
modeli ile Gölcük Tersane-
si’nde infla edilecek, hava-
dan ba¤›ms›z tahrik siste-
mine sahip bu denizalt›la-
r›n, bulundu¤umuz co¤raf-
yadaki stratejik güç denge-
sini önemli ölçüde etkileye-
ce¤ine de de¤indi. ‹nfla edi-
lecek yeni denizalt›lar›n,
flnorkel ihtiyac› duymadan,

di¤er bir deyiflle keflfedil-
meden, en az 16 gün sual-
t›nda kalabilece¤ini belirten
Oramiral Ataç, bu kabiliye-
tin, uydudan takibi de im-
kâns›z hale getirdi¤ini vur-
gulad›. Oramiral Ataç, ka-
zan›lacak bu yeni kabiliyetin
Türk Anavatan›’na göz dike-
cek, denizlerden gelecek
tehdidi cayd›rmada çok
önemli bir rol oynayaca¤›-
n›n da alt›n› çizdi.
Oramiral Ataç, bu projede
gerek offset miktar›n›n ve
gerekse yerli katk› pay›n›n
yüksekli¤i, gemilerin kendi
mühendis ve iflçilerimiz ta-
raf›ndan yüksek teknoloji
transferi ile infla edilecek
olmas›n›n Türkiye’ye birçok
alanda avantaj sa¤layaca¤›-
n›n da üzerinde durdu. Bu
tip denizalt› infla tecrübesi-
nin ülkemize M‹LGEM’de
oldu¤u gibi, milli tasar›m ve
infla kabiliyeti kazand›raca-
¤›na olan inanc›n› belirten
Oramiral Ataç’tan sonra
kürsüye Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül ç›kt›.

Offset’i Çok ‹yi 
Kullan›yoruz
TSK’n›n ihtiyaçlar›n› güveni-
lir ve istikrarl› bir flekilde
temin etmeyi amaçlad›kla-
r›n› belirten Bakan Gönül,
yüksek teknolojiye sahip si-
lah ve sistemlerin uzun va-
dede de olsa yurt içinden te-
min etmeyi strateji olarak
belirlediklerini söyledi. Yurt
içi ve yurt d›fl› özel tefleb-
büslerin katk›s› ile savunma
sanayimizi gelifltirmeyi he-
deflediklerine de¤inen Ba-
kan Gönül, askeri tedarik
projelerini bu çerçevede yü-
rüttüklerini dile getirdi.
Gemi infla sektöründe hü-
kümetin belirledi¤i strateji-
nin do¤ru bir flekilde yön-
lendirilmesinin meyvelerini
toplad›klar›n› söyleyen Ba-
kan Gönül, siparifl bak›m›n-
dan; Almanya, Çin, ‹talya,
Japonya ve Kore’nin ard›n-
dan ülkemizin sektörde 6.
s›raya yerleflti¤inin alt›n›
çizdi. Bu geliflmenin askeri
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“Gölcük Tersanesi
Komutanl›¤›’nda; 20.000,

12.000 ve 4500 ton 
kapasiteli 3 adet yüzer

havuz bulunuyor.”



gemi infla sektörüne de
olumlu flekilde yans›d›¤›n›
belirten Bakan Gönül, 16
adet Yeni Tip Karakol Botu
ve 4 adet Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi’nin
özel tersaneler taraf›ndan
infla edilece¤ini hat›rlatt›.
Yeni Tip Denizalt› Proje-
si’nde, yüzde 85 oran›nda
offset ald›klar›n› vurgulayan
Bakan Gönül, bunun, ülke-
mizin ulaflt›¤› teknoloji sevi-
yesi ve artan pazarl›k gücü
sayesinde baflar›ld›¤›n›n al-
t›n› çizdi.

Refah Seviyemizi
Art›rmak ‹çin Denize
Önem Vermeliyiz!
Bakan Gönül’den sonra
kürsüye ç›kan Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Yaflar
Büyükan›t konuflmas›na,
yaklafl›k yüzde 75’i sular ile
kapl› olan yeryüzünde, de-
nizden faydalanmas›n› bilen
ülkelerin refah düzeyinin
yüksek oldu¤unu belirterek
bafllad›. Günümüz küresel
güçlerinin ileri bir denizcilik
kültürüne ve gücüne sahip
oldu¤una iflaret eden Orge-
neral Büyükan›t, bu ülkele-
rin ekonomik faaliyetlerinin
tüm dünya denizlerine yay›l-
d›¤›n› vurgulad›. Deniz tica-
retinde önemli yerlere sahip
olan ülkelerin; esnek, cay-
d›r›c› ve kuvvet aktar›m› ya-
pabilen deniz kuvvetlerine
sahip olmas› gereklili¤i
üzerinde duran Orgeneral
Büyükan›t, denizle içli d›fll›
olan ülkelerin güvenlik poli-
tikas›n›n da bu çerçevede
flekillendi¤ine de¤indi.
Türkiye’nin jeopolitik konu-
munun önemine de¤inen
Orgeneral Büyükan›t; yakla-
fl›k 8500 km sahil fleridi olan
ülkemizin, Akdeniz ve Kara-
deniz’i birbirine ba¤layan
geçifl noktalar›na sahip,
önemli ticaret yollar›na ya-
k›n ve Orta Asya ile Orta Do-
¤u’da bulunan enerji havza-
lar›n›n tüm dünya pazarlar›-
na aç›ld›¤› bir noktada bu-
lundu¤unun alt›n› çizdi. Or-
general Büyükan›t, böyle bir

konumda güveli¤in sa¤la-
nabilmesi için güçlü bir si-
lahl› kuvvetler ile bu yelpaze
içinde modern ve etkili bir
deniz kuvvetine ihtiyaç oldu-
¤unu söyledi. Cumhuriyeti-
mizin kuruluflundan bu yana
güvenlik ihtiyac›n›n artarak
devam etti¤ini belirten Or-
general Büyükan›t; gele-
cekte de teknik donan›m›
yüksek, her türlü tehdidi
karfl›layabilen bir donanma-
ya ihtiyaç duyaca¤›m›z› vur-
gulad›.
Bahriyemizin, Ege Denizi,
Akdeniz ve Karadeniz’in sa-
y›l› donanmalar›ndan biri
oldu¤unu belirten Orgene-
ral Büyükan›t, günümüzde
Türk Deniz Kuvvetleri’nin;
su üstü, su alt› ve deniz ha-
vac›l›¤› unsurlar›na sahip 3
boyutlu etkin harekât yapa-
bilecek seviyede oldu¤unu
belirtti.

Kendi Mal›m›z› 
Tafl›yan De¤il,
Tafl›tan Ülkeyiz!
Türk Deniz Kuvvetleri’nin,
Cumhuriyet’in kuruluflun-
dan bu yana h›zla geliflen
deniz gücünün, di¤er deniz
sektörlerine yans›mad›¤›na
de¤inen Orgeneral Büyü-
kan›t, 21’nci yüzy›l›n gerek-
tirdi¤i denizcilik kimli¤ine
henüz ulaflamad›¤›m›z›
söyledi. Son y›llarda sivil
gemi infla ve deniz tafl›ma-
c›l›¤›nda hareketlenme ol-
du¤unu belirten Orgeneral

Büyükan›t, ancak bu iyilefl-
menin istedi¤imiz seviye-
den çok uzak oldu¤una ifla-
ret etti. Türkiye’nin ithalat
ve ihracat mallar›n›n yüzde
90’n›n deniz yolu ile tafl›n-
d›¤›n› dile getiren Orgene-
ral Büyükan›t, bu oran›n
sadece yüzde 20’sinin Türk
gemileri taraf›ndan tafl›n-
d›¤›n› ve flu anki durumda
Türkiye’nin denizde tafl›yan
ülke konumunda olmas›
gerekirken tafl›tan ülke ol-
du¤unun alt›n› çizdi.
Gemi infla sektörümüzün
uluslararas› pazardaki ko-
numuna da de¤inen Orge-
neral Büyükan›t, siparifl
edilen gemi adedi bak›m›n-
dan 6. s›rada olmam›za
ra¤men toplam tonaj bak›-
m›ndan sektörde 3 büyük-
ler olarak an›lan Japon-
ya’n›n 12, Çin’in 20 ve Ko-
re’nin 25 kat daha fazla si-
parifl ald›¤›n›n alt›n› çizdi.

Orgeneral Büyükan›t, bu
veriler ›fl›¤›nda denize da-
yal› seyahat, kargo ve gemi
infla sektörü ile su sporlar›
alan›nda ülkemizin hak et-
ti¤i yerde olmad›¤›ndan ya-
k›nd›.
Son y›llarda savunma sa-
nayimizin geliflimine yöne-
lik TSK’n›n, Milli Savunma
Bakanl›¤› (MSB)’nin deste-
¤i ile önemli projelere imza
att›¤›n› belirten Orgeneral
Büyükan›t, bunda DzKK ta-
raf›ndan yürütülen projele-
rin önemli bir rolü oldu¤u-
na de¤indi. Dünyaya örnek
teflkil edebilecek ve devam›
gelecek olan M‹LGEM Pro-
jesi’nin, ülkemizin askeri
gemi infla sektöründe re-
kabet gücünü önemli ölçü-
de art›raca¤›na olan inan-
c›n› belirten Orgeneral Bü-
yükan›t, kat›l›mc›lara te-
flekkür ederek konuflmas›-
n› tamamlad›.
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“3’üncü paket 80 S›n›f› botlar›n inflas›n› kapsayan projenin 2009 y›l› içinde tamamlanmas› planlan›yor.”

“80 S›n›f› SG-95 Sahil Güvenlik Botu’nun ilk kayna¤›, Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Yaflar Büyükan›t taraf›ndan yap›ld›.”



Deniz Kuvvetlerine
Güç Takviyesi
Yap›lan konuflmalar›n ar-
d›ndan; gemi teslim, bayrak
çekme, ilk kaynak ve denize
indirme törenlerine geçildi.
TCG I. ‹nönü (S-360) Deni-
zalt›s›’n›n Komutan› Deniz
Binbafl› Cenk Artun’a komu-
tanl›k flandras› ve hizmete
girifl belgesi Deniz Kuvvet-
leri Komutan› Oramiral Me-
tin Ataç taraf›ndan verilerek
denizalt›, görevli oldu¤u fi-
loya u¤urland›. Daha sonra
TCG Atak (P-337) Hücumbo-
tu Komutan› Deniz Binbafl›
Hakan Girgin’e, Genelkur-
may Baflkan› Orgeneral Ya-
flar Büyükan›t taraf›ndan
Türk Bayra¤› teslim edildi.
SG-03 Botu Komutan› Deniz
Kd. Üste¤men Osman Çe-
lik’e, KKTC Büyükelçi’si Dr.
Tamer Gazio¤lu taraf›ndan
KKTC Bayra¤› teslim edildi.
P-337 Hücumbotu ve SG-03
Bot personeli yerlerini al-
d›ktan sonra ise teslim edi-
len bayraklar gemilere toka
edildi. Ayr›ca, törende SG-
95 ve SG-96 botlar›n›n ilk
kaynaklar› s›ras› ile Orge-
neral Büyükan›t ve Bakan
Gönül taraf›ndan yap›ld›.
Orgeneral Yaflar Büyüka-
n›t’›n efli Bayan Filiz Büyü-
kan›t taraf›ndan SG-92 Bo-
tu’nun denize indirilmesi
komutunun verilmesi son-
ras›nda tören, an› objeleri-
nin Tersane Komutan› Tu-
¤amiral Kahyao¤lu taraf›n-
dan Orgeneral Büyükan›t ve
Bakan Gönül’e takdimi ile
sona erdi.

TCG I. ‹nönü (S-360)
Denizalt›s›
MSB ile Alman HDW Firma-
s› aras›nda 22 Temmuz
1998 tarihinde imzalanan
sözleflme kapsam›nda infla
edilen TCG I. ‹nönü (S-360)
Denizalt›s›; Gölcük Tersa-
nesi Komutanl›¤› taraf›ndan
gerçeklefltirilen Gür S›n›f›
Denizalt› Projesi’nin 4’ncü
ve son gemisidir. 19 Ekim
2002 tarihinde yap›lan ‹lk
Saç Kesim Töreni ile inflas›-
na bafllanm›fl olan S-360, 24
May›s 2007 tarihinde denize
indirildi. ‹nfla faaliyetleri
için toplam 177.000 AXG
(adam x iflgünü) iflgücü sarf
edilen I. ‹nönü, donat›m sü-
recinin sonunda, toplam 127
adet liman tecrübesi ve 45
adet seyir tecrübesi icra
edilerek 27 Haziran 2008 ta-
rihinde filosuna teslime ha-
z›r hale getirildi. S-360’›n
Denizalt› Filo Komutanl›¤›
envanterine girmesi ile bir-
likte denizalt› say›m›z 14’e
yükseldi.

Atak (P-337) 
Hücumbotu
K›l›ç II/B Hücumbot Pro-
jesi’nin 5’inci gemisi olan
P-337 borda numaral›
Atak, Gölcük Tersanesi Ko-
mutanl›¤› tarihinde inflas›
gerçeklefltirilen ilk hücum-
bot olma özelli¤ini tafl›yor.
Daha önce infla edilen K›l›ç
S›n›f› hücumbotlar ise ‹s-
tanbul Tersanesi Komu-
tanl›¤›’nda yap›lm›flt›. MSB
ile Almanya’n›n FR. Lürs-
sen Firmas› aras›nda imza-
lanan 17 Temmuz 2001 ta-
rihli ve MSB D›fl Tedarik
08/2001 say›l› sözleflme
kapsam›nda inflas›na blok
imalatlar› ile ‹stanbul Ter-
sanesi Komutanl›¤›’nda
bafllanm›fl olan Atak’›n,
Gölcük Tersane Komutan-
l›¤›’nda inflas›na ise Ocak
2006 tarihinde baflland›. Li-
man tecrübelerine devam
edilen TCG Atak Hücumbo-
tu’nun, 2008 y›l›n›n A¤ustos
ay› içerisinde seyir tecrü-
belerinin tamamlanmas› ve
Aral›k 2008’de de DzKK’ya
teslim edilmesi planlan›-
yor. Atak’›n tesliminin ar-
d›ndan inflas›na devam edi-
len Bora (P-338) ile birlikte
envanterimizdeki K›l›ç S›-
n›f› Hücumbot say›m›z 9’a
yükselecek.

Türk Tipi 80 S›n›f›
Sahil Güvenlik Botu
Gölcük Tersanesi Komu-
tanl›¤›’nda; hâlihaz›rda
KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanl›¤› için 2 adet ve

SGK ihtiyac› için 6 adet ol-
mak üzere, toplam 8 adet
Türk Tipi 80 S›n›f› Sahil Gü-
venlik Botu infla edilecek.
DzKK taraf›ndan tasar›m›
yap›lm›fl ve yüzde 76’ya ya-
k›n yerlilik oran›na sahip
3’üncü Paket 80 S›n›f› bot-
lar›n inflas›n› kapsayan
projenin 2009 y›l› içinde ta-
mamlanmas› planlan›yor.
Tam yüklü deplasman› 195
ton olarak belirlenen botun
inflas›, yaklafl›k 20.000 AXG
iflgücü sarf edilerek ta-
mamlan›yor. Törende bay-
rak çekilen SG-03’ün infla-
s›na, 12 Aral›k 2004 tari-
hinde baflland›. 2006 y›l›n›n
Temmuz ay›ndan itibaren
donat›m faaliyetleri devam
eden botun, 2009’un Ocak
ay›nda SGK’ya teslim edil-
mesi planlan›yor. ‹lk kay-
naklar› yap›lan SG-95 ve
SG-96 botlar›n›n inflas›n›n
ise s›ras›yla Temmuz ve
Aral›k 2009 tarihinde ta-
mamlanmas› öngörülüyor.
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“80 S›n›f› Sahil
Güvenlik Botu SG-92,
Bayan Filiz Büyükan›t
taraf›ndan denize
indirildi.”

“TCG I. ‹nönü (S-360) Denizalt›s›’n›n, filosuna teslimi ile birlikte, envanterimizdeki
denizalt› say›m›z 14’e yükseldi.”

Tören ve etkinlikler
s›ras›nda, envanterimizde 
8 adet bulunan Gabya 
(Eski Perry) S›n›f›
firkateynlere ek olarak,
geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›nda
Amerikan Temsilciler
Meclisi’nde Türkiye’ye
transferi onaylanan ve
California Eyaleti’nin San
Diego fiehri’nde demirli
olarak bekleyen “George
Philip (FFG-12)” ve “Sides
(FFG-14)” firkateynlerinin
ilkini teslim almak üzere
DzKK’dan bir heyetin
önümüzdeki günlerde
ABD’ye gidece¤inin
müjdesini ald›k.
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‹lk Özgün Tasar›m
E¤itim Uça¤›
Ülkemizin özgün uçak ge-
lifltirme yetkinli¤ine yeni-
den kavuflmas› ad›na
önemli bir ad›m olan ve ilk
defa insanl› bir askeri uçak
gelifltirmek için bafllat›lan
Türk Bafllang›ç ve Temel
E¤itim Uça¤› Projesi, 15
Mart 2006 tarihinde Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) ve Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
aras›nda imzalanan
sözleflme ile yürür-
lü¤e girdi. Sözleflme-
nin imzalanmas›n› takiben

uça¤a verilecek ismi belir-
lemek için Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK), Milli Savunma
Bakanl›¤›, SSM ve TU-
SAfi’taki proje çal›flanlar›
aras›nda yap›lan anket so-
nucunda HÜRKUfi seçildi.
S›n›f›n›n lideri olmay› ken-
dine hedef olarak belirle-
yen HÜRKUfi’un gelifltirme
süreci, yaklafl›k 90 kiflilik
bir ekip ile TUSAfi tesisle-
rinde devam ediyor. Tama-

men Türk mühendisler ta-
raf›ndan tasarlanan HÜR-
KUfi, Türkiye’nin ilk özgün
tasar›ma sahip e¤itim uça-
¤› olacak.
HÜRKUfi uça¤›n›n tasar›-
m›, Avrupa Havac›l›k Otori-
tesi EASA (European Avi-
ation Safety Agency)’n›n
getirdi¤i s›n›rlamalar ve
kurallar ›fl›¤›nda yap›l›yor.

Ortaya ç›kacak özgün tasa-
r›m›n EASA taraf›ndan ser-
tifikaland›r›lmas›yla ulus-
lararas› geçerlili¤i sa¤lan-
m›fl olacak.
Seyir h›z› 270 kts (500
km/sa) ve servis irtifas›
30.000 ft (9114 m) olarak be-
lirlenen HÜRKUfi’un ilk uçu-
flunu 2011 y›l› bafl›nda ger-
çeklefltirmesi planlan›yor.
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Gözleri ve gönlü göklerde olan bir insan düflünün… 

Öyle ki bu insan, atl› süvarilerin kanatlanm›fl temsilcisi

olsun. Türk Havac›l›k Tarihi’nde; ilk askeri ve sivil yolcu uça¤› imalatç›s›, ilk sivil

havac›l›k okulu ve ilk sivil sermayeli hava yolu kurucusu gibi çok say›da ilkin

alt›na imzas›n› atan ve ülkemizde havac›l›¤›n geliflmesi için y›lmadan çabalayan

birinden bahsediyoruz. Bu kifli kimdir diye sordu¤umda duraksamadan 

Vecihi Hürkufl diyece¤inize eminiz. Bu makalede ad›n› Vecihi Hürkufl’tan alan, 

Türk Bafllang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› HÜRKUfi’un tasar›m sürecindeki 

son geliflmeleri, sahip olaca¤› kabiliyetleri ve kullan›lan alt sistemlerin 

detaylar›n› sizlerle paylaflaca¤›z. Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

‹stikbâle Aç›lan Kanat:

HÜRKUfi
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Rüzgâr Tüneli 
Testleri Tamamlanma
Aflamas›nda
fiu ana kadar yap›lan çal›fl-
malar çerçevesinde; bafllan-
g›çta SSM ile TUSAfi aras›n-
da yap›lan sözleflmede yer
alan gereksinimlerin uçak
seviyesi teknik gereksinim-
lere dönüfltürülmesiyle, üst
seviye uçak gereksinimleri
tan›mlanm›fl durumda. Sis-
tem mühendisli¤i faaliyetle-
rinin yo¤un olarak yer ald›¤›
HÜRKUfi Projesi’nde, uçak
seviyesi gereksinimleri taki-
ben sistem seviyesi gereksi-
nimlerinin de belirlenmesiy-

le tasar›m çal›flmalar›na
devam edi-

liyor.
Bu çal›flmalar kapsa-

m›nda proje ekibi taraf›ndan
sistem seviyesi gereksinim-
leri belirlenirken, öncelikle
uçak seviyesi gereksinimleri
temel al›narak di¤er askeri
ve sivil standartlar incelendi.
Bu aflamada sistem mühen-
disli¤i aktivitelerine paralel
olarak; sertifikasyon, güven-
lik, güvenilirlik, idame edile-
bilirlik, test edilebilirlik gibi
özel mühendislik birimlerin-

den gelen sistem seviyesin-
de gereksinimler bir araya
topland›. Sistem seviyesinde
bir araya getirilen tüm ge-
reksinimlerin, detay tasar›m
çal›flmalar›na devam edebil-
meleri için tasar›m mühen-
dislerine iletilmesiyle sistem
gereksinimlerinin oluflturul-
mas› tamamland› ve tasa-
r›mc›lar taraf›ndan sistem
mimarileri oluflturuldu. Mi-
marileri ortaya ç›kan sis-
temlerin di¤er sistemlerle
olan arayüzleri belirlendik-
ten sonra da bu sistemlerin
uça¤a yerleflimleri ve kuru-
lumlar› konusunda çal›flma-
lar yap›ld›. Di¤er yandan, be-
lirlenen sistem tan›mlama-
lar› ile birlikte yerli ve yaban-
c› alt yükleniciler ve ekipman
üreticileri ile görüflmelere
baflland›.
Kritik tasar›m evresinin ta-
mamlanmas›n› takiben,
HÜRKUfi Projesi’ne “‹malat
ve Teste Haz›rl›k” ve “Test
ve De¤erlendirme” evreleri
ile devam edilecek. Bu afla-
malarda, prototip uçaklar›n

ve test bile-
flenlerinin üre-
tim faaliyetleri ile birlikte;
sistem ve bileflen seviye,
yap›sal, yer ve uçufl testleri
gerçeklefltirilecek. HÜR-
KUfi’ un 1/3,5 ölçekli mode-
li ile yap›lan ve tamamlan-

mak üzere olan rüzgâr
tüneli testlerinde, düflük

h›zlarda motorun aç›k ve
kapal› durumlar›ndaki fark-
l› konfigürasyonlar› test
ediliyor.

Uçufl Güvenli¤i ve
Konfor Ön Planda
HÜRKUfi’ta pilotlar›n konfor
gereksinimlerine de özel bir
önem veriliyor. Ö¤retmen ve
ö¤renci pilotun arka arkaya
oturdu¤u kademeli kokpit
yap›s›n› en iyi flekilde gerçek-
lefltirebilmek üzere, antro-
pometrik (insan vücudunun
boyutlar› ile ilgilenen özel bir
bilim dal›) veriler, Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤› taraf›n-
dan görevlendirilen pilotlarla
birlikte yap›lan çal›fltaylar›n
sonuçlar› ve sistem gereksi-
nimleri de¤erlendirilerek
kokpit tasar›m›na son hali
veriliyor. Ergonomik çal›fl-
malar ile desteklenen kokpit
tasar›m›nda, paneller alttan
›fl›kland›rma ile ayd›nlat›la-
cak olup pilotlar için sa¤la-
nabilecek en iyi görüfl aç›lar›
yap›lan çal›flmalar ile belir-
lenmifl durumda.
Pilotlar›n konforunu sa¤la-
man›n yan› s›ra yaflamsal ak-
tivitelerini de desteklemek
üzere uçakta; ›s›tma / so¤ut-
ma, bas›nçland›rma, oksijen,
anti-g ve pilot kurtarma sis-
temi bulunacak. HÜRKUfi’ta

pilotlar›n ihtiyac› olan oksi-
jen, yeni bir teknoloji
olan, uçakta oksijen üre-
tim sistemi (On Board
Oxygen Generating

System / OBOGS) ile
sa¤lanacak.

Bu sistemde, uça¤›n moto-
rundan al›nan s›cak hava
›s› de¤ifltirici yard›m›yla uy-
gun s›cakl›¤a getirildikten
sonra, moleküler ayr›flt›r-
ma yöntemi ile oksijen ora-
n› artt›r›l›p, ö¤renci ve ö¤-
retmen pilota oksijen ayar-
lay›c›lar ve maskeler yard›-
m› ile iletiliyor. Oksijen
ayarlay›c›lar›n yard›m› ile
pilotlara iletilen oksijen
oran› ve bas›nc› da ayarla-
nabiliyor. 
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Uçak say›sal kokpite sahip olacak  
HÜRKUfi’ta 1600 shp ters ak›fll›, serbest
türbinli bir motor kullan›lmas›
planlan›yor.

Uça¤›n 1/3,5 ölçekli modelinin rüzgar tüneli
testleri tamamlanma aflamas›nda.
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Uçakta oluflabilecek ani ba-
s›nç kay›plar› durumunda,
OBOGS, otomatik olarak pi-
lotlara bulunulan irtifaya gö-
re en yüksek oksijen oran›n›
sa¤layacak.
Ayr›ca HÜRKUfi’ta bu sistem
ile beraber acil oksijen siste-
mi de bulunacak. Ana oksijen
sisteminde ar›za meydana
gelmesi ya da f›rlatma du-
rumlar›nda bu sistem, pilot-
lara 10 dakika süre ile oksijen
sa¤layabilecek. F›rlatma kol-
tu¤u üzerinde yer alacak olan
acil oksijen sistemi, f›rlatma
an›nda otomatik olarak dev-
reye girebilece¤i gibi bir kol
yard›m› ile manuel olarak da
devreye al›nabilir olacak.
Kanopi parçalama, f›rlatma
koltu¤u ve koltuk s›raland›r-

ma sisteminden oluflacak
olan HÜRKUfi’un pilot kur-
tarma sistemi; 0-0 (s›f›r irtifa
s›f›r h›z) koflullar›ndan bafl-
layarak, uça¤›n görev yapa-
bilece¤i en yüksek h›z ve irti-
faya kadar emniyetli f›rlata-
bilmesinin yan›nda, yerde
acil durum esnas›nda kano-
pinin içeriden ve d›flar›dan
parçalanarak pilotlar›n kok-
piti h›zla terk edebilmesine
de imkân tan›yacak.
Ana paraflütün uygun h›z ve
yükseklikte aç›lmas›ndan pi-
lot f›rlatma tertibat› üzerinde
bulunan zamanlama sistemi
sorumlu. Böylelikte f›rlatma
esnas›nda pilotun, so¤uktan
ve paraflüt aç›lma flokundan
asgari ölçüde etkilenmesi ga-
ranti alt›na al›nm›fl olacak.

Koltuk üzerinde bulunan ha-
yat idame kiti sayesinde, f›r-
latma sonras›nda pilot çevre-
sel etkilerden de korunmakta.
HÜRKUfi, uça¤›n ve pilotlar›n
güvenli, etkili ve konforlu bir
uçufl yapabilmeleri için kok-
pit ve elektronik ekipmanla-
r›n bulundu¤u bölümlerin s›-
cakl›k, bas›nç ve nem de¤er-
lerinin tüm d›fl ortam koflul-
lar› alt›nda konfor limitleri
içerisinde (18-24 derece) kal-
mas›n› sa¤layacak bir iklim-
lendirme sistemine de sahip
olacak. +7 ila -3,5 g limitlerin-
de manevra kabiliyetine sa-
hip olmas› hedeflenen HÜR-
KUfi’un anti-g sistemi saye-
sinde, pilotlar›n, yüksek g’li
manevralarda yaflanabilecek
bilinç kayb›na sebep olan fi-
ziksel etkilere karfl› da ko-
runmalar› hedefleniyor.

HÜRKUfi 
Buz Tutmayacak
Uçufl kontrol, inifl tak›m›,
hidrolik güç, buz önleme / gi-
derme, yak›t, itki, elektrik
güç, ›fl›kland›rma ve pitot-
statik sistem ise HÜRKUfi’ta
bulunacak di¤er sistemler
olacak.
Uça¤a gerekli itkiyi sa¤lama-
s› için 1600 shp güç üretebi-
len ters ak›fll›, serbest türbin-
li bir motor kullan›lmas› plan-
lan›yor. Bu motorun güç sa¤-
layaca¤› 5 palli pervanenin ise
dakikada 2000 sabit devirde
dönebilmesi ve de¤iflken hat-
veli olmas› düflünülüyor.
HÜRKUfi’un uçufl kontrol sis-
temi birincil ve ikincil sistem-

ler olarak ikiye ayr›l›yor. Me-
kanik olarak kontrol edilebi-
len ve uça¤›n yuvarlanma,
yalpalama ve yunuslama ha-
reketlerini sa¤layan kanat-
ç›klar ile istikamet ve irtifa
dümeni HÜRKUfi’un birincil
uçufl kontrol sistemi dâhilin-
de yer al›yor. ‹kincil uçufl kon-
trol sisteminde ise h›z freni,
flap kontrol ile trim kontrol
sistemi bulunuyor.
‹nifl tak›m› sisteminde ise ana
inifl tak›mlar›, burun inifl tak›-
m›, fren ve yönlendirme siste-
mi yer al›yor. ‹nifl tak›mlar›
hidrolik olarak aç›l›p kapana-
bilen uça¤›n burun inifl tak›-
m›nda bulunacak olan hidro-
lik yönlendirme sistemi saye-
sinde, HÜRKUfi’un yer hare-
ketlerinde sa¤a ve sola 15 de-
recelik dönüfller yapabilmesi
mümkün hale gelecek.
Çal›flma bas›nc› 3000 psi olan
kapal› devre bir yap›ya sahip
olmas› düflünülen hidrolik
güç sisteminde, ana sisteme
ek olarak, bir acil durum hid-
rolik güç sistemi de buluna-
cak. ‹nifl tak›mlar› ile uçufl
kontrol sisteminin ilgili bö-
lümlerine normal flartlar al-
t›nda ana hidrolik güç sistemi
güç temin ederken, acil du-
rumlarda gerekli hidrolik
güç, acil durum hidrolik güç
sisteminde yer alan akümü-
latör taraf›ndan sa¤lanacak.
HÜRKUfi’un buz önleme / gi-
derme sistemi dâhilinde; buz-
lanma durumunu alg›layan
buz dedektörü, pervane buz
giderme, hava giriflleri, pitot-
statik sistem buz önleme sis-

HÜRKUfi kademeli tandem kokpit düzenine sahip olacakKritik tasar›m› biten HÜRKUfi’un tasar›m aflamas›ndan çizimler
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temlerinin yan› s›ra kanopi
için buz ve bu¤u önleme / gi-
derme tertibatlar› yer al›yor.
Uçufl esnas›nda pilotun ihti-
yac› olan hava h›z›, irtifa ve di-
key h›z gibi verileri ise pitot-
statik sistemdeki sensörler-
den al›nan atmosferik bas›nç
ve toplam bas›nç verilerinin
ilgili aviyonik ekipmanlar ta-
raf›ndan ifllenmesiyle sa¤la-
nacak.
HÜRKUfi’un yak›t sistemi,
JP-8 jet yak›t› benzeri yak›t-
larla uyumlu olacak flekilde
tasarlan›yor. Yer çekimi ile
yak›t doldurma sistemine sa-
hip olmas› planlanan uça¤›n,
her iki kanatta bulunan dâhili
tanklarda ve gövdede depola-
nan yak›t, negatif g’li uçufllar-
da ve ters uçufl esnas›nda
gövdedeki kollektör tank ara-
c›l›¤› ile motora iletilecek.
Elektrikli tüm sistemlerinin
28V do¤ru ak›m kaynaklar› ile
beslenmesi düflünülen HÜR-
KUfi’un yang›n önleme siste-
mi dâhilinde ise uça¤›n motor
bölümünde yer alan yang›n /
afl›r› s›cakl›k alg›lay›c›lar› ve
kokpitte bulunan tafl›nabilir
yang›n söndürme tüpleri yer
almas› düflünülüyor.

Aviyonikler 
Göz Dolduruyor
Seyrüsefer, haberleflme,
gösterge, kay›t ve kontrol sis-
temleri gibi aviyoniklere sa-
hip olacak HÜRKUfi’un ço¤u
aviyonik ekipman›, tek bir ci-
hazdan kontrol edilecek fle-
kilde tasarlan›yor. Böylelikle
aviyonik sistemlerin kontrol-
lerinin de kolaylaflmas› he-
defleniyor.
Uçakta yer alacak gösterge
ve kay›t sistemi dâhilinde,
TUSAfi mühendisleri taraf›n-
dan, say›sal ekranlar›n bulu-
naca¤› bir kokpit tasar›m› ön-
görülüyor. Elektronik göster-
gelerin yer alaca¤› kokpitte 2
adet ana ekran bulunacak.
Ekranlardan biri ana uçufl ve-
rilerini, di¤eri ise motor ve
yak›t verileri ile di¤er sistem-
lerin ikaz ve uyar›lar›n› pilot-
lara aktaracak.
Seyrüsefer sistemleri kapsa-

m›nda uçakta; hava veri bilgi-
sayar› (ADC), durum yön refe-
rans sistemi (AHRS), hücum
aç›s› sensörü (AOA), entegre
yedek uçufl gösterge sistemi
(ISIS), d›fl hava s›cakl›k sen-
sörü, manyetik pusula, man-
yetik yön sensörü, radar alti-
metre, dost / düflman tan›ma
sistemi (IFF), ataletsel seyrü-
sefer sistemi (INS), küresel
konumland›rma sistemi
(GPS), SSR transponder ve
yere ba¤l› seyrüsefer sistem-
lerinin (VOR / ILS / MB / ADF
/ DME / TACAN) yer almas›
planlan›yor. Ayr›ca uçakta
bulunacak, ELT ve CVR&FDR
gibi kokpit ses ve uçufl veri
kay›t cihazlar› sayesinde, ka-
za durumunda pilotlar›n taki-
bi ve uça¤›n verilerinin al›na-
bilmesi mümkün hale gele-
cek. Bu sistemlerin yan› s›ra
HÜRKUfi pilotlar›n›n görevle-
rini en verimli flekilde yerine
getirmelerini sa¤lamak ama-
c›yla kokpit içi iletiflim için dâ-
hili bir haberleflme sistemi de
bulunacak.
HÜRKUfi Projesi’nin tamam-
lanmas›yla birlikte TUSAfi;
Avrupa Havac›l›k Otoritesi
EASA taraf›ndan sertifikalan-
d›r›lm›fl bir bafllang›ç ve te-
mel e¤itim uça¤›yla uluslara-
ras› pazarda yer alman›n yan›
s›ra hava arac› tasar›m› ile il-
gili uluslararas› standartlara
uygun bir organizasyon ve ye-
tiflmifl insan gücüne kavufl-
mufl olacak.
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Türk Havac›l›k Tarihinin 
Sessiz Kahraman› Vecihi Hürkufl
Tu¤çenur EK‹NC‹ / editor@savunmahaber.com
Kurtulufl Savafl›’nda ‹stiklal Madalyas› almaya hak kazanan
savafl pilotu ve hayat› boyunca soyad›n›n hakk›n› verircesine,
göklerde hep daha özgür olabilmek için çal›flm›fl bir tayyareci.
‹lk Türk askeri ve sivil uçak tasar›m›n›n ve üretiminin alt›nda
imzas› olan Vecihi Hürkufl, daha birçok ilke öncülük etmifltir.
‹lk sivil havac›l›k okulunu ve fabrikas›n› kuran Hürkufl, 
30.000 saatin üzerinde havada kalm›flt›r. Ancak yaflad›¤›
dönemde maalesef k›ymeti bilinememifl ve çal›flmalar›na 
sahip ç›k›lamam›flt›r.
Kurtulufl Savafl›’n›n ard›ndan Türk Tayyare Cemiyeti 
(Türk Hava Kurumu) taraf›ndan görevlendirilen heyetle birlikte
Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya’daki uçak imal eden
sanayi kurulufllar›n› incelemifl, dönüflünde “Biz bunlardan daha
iyisini yapar›z” tespitinde bulunmufltur. “Havac›l›kta milli
sanayimizi kurmad›kça baflar›l› olmak imkâns›zd›r” diyen
Hürkufl, bu sözlerinin ard›ndan da ilk askeri uça¤› 
Vecihi K-6’y› üretmifltir.
Hürkufl’un 1927 y›l›nda TOMTAfi ( Tayyare ve Motor Türk
Anonim fiirketi) emrinde biri 14 kiflilik 3 motorlu Junkers
G.24, di¤eri 6 kiflilik tek motorlu Junkers F.13 yolcu uçaklar›

ile Ankara-Kayseri aras›nda yurdumuzun ilk ulafl›m amaçl›
uçufllar›n› gerçeklefltirdi¤i bilinmektedir.
1930 y›l›na gelindi¤inde ise Hürkufl, kendisinin ikinci, 
ama sivil amaçl› ilk uça¤› olan Vecihi K-14’ü infla etmifltir. 
O y›llarda Türkiye’de uçufl sertifikas› al›nabilecek yetkili bir
kurum bulunmad›¤›ndan, 1931’de Çek Cumhuriyeti’ne giderek
uçufl müsaadesini alm›fl; yurda da kendi uça¤›yla dönmüfltür.
Vecihi Hürkufl, ömrü boyunca Türk havac›l›¤›n›n kendi
ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmesi ve özgün tasar›mlar 
yap›labilmesi için mücadele etmifltir. O’nun milli havac›l›k
sanayimizi gelifltirebilmek ad›na gösterdi¤i çaban›n 
karfl›l›ks›z kalmamas› ad›na TUSAfi taraf›ndan yürütülen 
proje kapsam›nda infla edilecek Türk Bafllang›ç ve 
Temel E¤itim Uça¤›’na HÜRKUfi ad›n›n verilmesiyle, 
Türk havac›l›¤›na büyük hizmetler veren emektar›n, 
ölümünden yaklafl›k 40 y›l sonra yeniden göklerle buluflmas›
sa¤lanacak.

Bu proje sayesinde d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z 
azalmakla birlikte, uça¤›n büyük bir ihracat
potansiyeli olmas› bekleniyor.



Haziran ay›nda TUSAfi
tesislerinde düzenle-
nen törenle yürürlü¤e

giren ATAK Projesi’nin ard›n-
dan Temmuz ay›nda gözler,
Otokar’›n Sakarya Arifiye’deki
üretim tesislerindeydi. ‹lk

milli ana muharebe tank›-
m›z Altay’›n tasar›m
ve prototip üretimini
kapsayan projenin
imza töreni, Koç
Grubu’nun savunma
sektöründe faaliyet
gösteren ba¤l› ku-

ruluflu Otokar’›n ev sahipli-
¤inde gerçekleflti. Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, Millî
Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
1'inci Ordu Komutan› Orgene-
ral ‹smail Koçman, Kara Kuv-
vetleri Komutanl›¤› Kurmay
Baflkan› Orgeneral Avni Atila
Ifl›k, Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar’›n da kat›l-
d›¤› törende Otokar’›, Koç
Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa Koç, Koç Hol-
ding Savunma Sanayii ve Di-
¤er Otomotiv Grubu Baflkan›
ve Otokar Yönetim Kurulu

Baflkan› Kudret Önen,

Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç ile Otokar Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Halil ‹brahim Ünver temsil et-
ti. ‹mza töreninde ayr›ca, pro-
jede alt yüklenici olarak görev
alacak ASELSAN’›n Genel
Müdürü Cengiz Ergeneman,
ROKETSAN’›n Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Korg. (E) ‹smail
Özalp, Makina ve Kimya En-
düstrisi Kurumu (MKEK)’nin
Genel Müdürü ve Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Tümg. (E) Ünal
Önsipahio¤lu da haz›r bulun-
du. Projede teknik destek ala-
ca¤›m›z Kore Cumhuriyeti’nin
Milli Savunma Bakan› Lee
Sang-Hee ve Hyundai Rotem

CEO’su Yeo Sung Lee de töre-
ne kat›lan yabanc› konuklar
aras›ndayd›. Törende yap›lan
konuflmalar ise projenin geç-
mifli ve mevcut durumuna
önemli ölçüde ›fl›k tuttu.

Milli Tank›n Serüveni
Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Koç ile Oto-
kar Yönetim Kurulu Baflkan›
Kudret Önen’in ard›ndan
kürsüye ç›kan Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
sonradan Altay ad›n› alan
milli tank gelifltirme projesi-
nin tarihçesini anlatarak ko-
nuflmas›na bafllad›. Bayar,
müsteflarl›k görevini üstlen-

ÖZEL HABER

Milli Tank Üretimi 
Hayalden Gerçe¤e
Dönüflüyor
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n modern ana muharebe tank› ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› amac›yla 1996 y›l›nda at›lan ilk ad›mdan günümüze uzun bir süre
geçti. O y›llarda Türkiye’nin içinde bulundu¤u iktisadi koflullar ve de¤iflen
ihtiyaçlar›n yan› s›ra savunma sanayimize artan güvenin de etkisiyle, 2004 y›l›nda
iptal edilen ilk projenin ard›ndan, bafllang›çta öngörülen ortak üretim yerine,
yerli tasar›ma sahip bir tank›n envantere al›nmas›nda karar k›l›nd›. Bu önemli
karar›n sorumlu¤unu 2007 y›l›nda üzerine alan Otokar Firmas›’n›n Sakarya
Arifiye’deki tesislerinde 29 Temmuz’da düzenlenen törende at›lan imzalarla,
savunma sanayimiz tarihi günlerinden birini daha yaflad›.
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Milli Tank’›n Ad› Fahrettin Altay’dan
Kurtulufl Savafl›’n›n en son meydan muharebesi olan Büyük Taarruz

s›ras›nda Tümgeneral rütbesi ile Süvari Grup Komutanl›¤› yapan
Fahrettin Altay, harekât›n bafllamas›n›n ard›ndan düflman 

hatlar›n›n gerisine sarkarak, Türk Ordusu’nun taarruzu 
sonras›nda geri çekilen Yunan birliklerini ve geri hatlar›n›

vuran süvari birliklerimize komuta etmiflti. ‹zmir’e
ilk giren birliklerimizin bafl›nda yer alan ve

bugün yerlerini tanklara b›rakan atl›
süvari birliklerimizin muharebe

gören son büyük komutan› olan
Fahrettin Altay’›n an›s›na

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
taraf›ndan milli tanka
Altay ad› verildi.
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mesinin ard›ndan iptal edilen
ve ortak üretim modelinin
benimsendi¤i bir önceki pro-
jenin aksine, Altay Proje-
si’nde, gereken alanlarda
yurt d›fl›ndan destek alarak,
tank›n yurt içinde tasarlan-
mas› ve gelifltirilmesinin be-
nimsendi¤ini belirtti. Bayar,
bu kapsamda 2004 y›l›nda 10
ay süren bir fizibilite çal›fl-
mas› yapt›klar›n›, bu çal›fl-
man›n sonunda da ülkemiz-
deki mevcut altyap› ve kabili-
yetlerin tespit edildi¤ini vur-
gulad›. 2007 y›l›na gelindi¤in-
de ana yüklenici olarak Oto-
kar’›n, alt yüklenici olarak ise
ASELSAN, MKEK ve ROKET-
SAN firmalar›n›n belirlendi-
¤ini aktaran Bayar, Kore
Cumhuriyeti’nden Hyundai
Rotem Firmas›’n›n da teknik
destek sa¤lay›c› olarak seçil-
di¤ini kaydetti. Konuflmas›-
n›n devam›nda ATAK Projesi
çerçevesinde yürütülen ça-
l›flmalardan da bahseden
Bayar, kürsüden ayr›ld›.

78,5 Ayl›k Süre 
K›salt›lmal›
Törende söz alan Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül, y›ll›k
ortalama 3-4 milyar dolarl›k
bir kayna¤›n savunma ürün-
lerine harcanmas› gerekti¤ini
belirtti¤i konuflmas›nda ge-

nel olarak, savunma
sanayimizin son
y›llardaki geliflimi-
ne de¤indi. Ard›n-
dan kürsüye ç›-
kan Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n
konuflmas›nda ise sa-
vunma sanayinin özellikle
ihracat boyutuna yönelik baz›
tespitler vard›. Altay Projesi
ile Türkiye’nin dünyan›n say›-
l› tank üreticisi ülkeleri ara-
s›nda yerini alaca¤›n› belirten
Baflbakan Erdo¤an, Kore
Cumhuriyeti ile iliflkilerin
ulaflt›¤› noktadan memnuni-
yetini dile getirdi. Ülkemizin
savunma sanayisinin geliflti-
rilmesine yönelik çal›flmala-
r›n hükümet taraf›ndan ka-
rarl›l›kla devam ettirilece¤ini
belirten Baflbakan Erdo¤an,
Altay Projesi için öngörülen
78,5 ayl›k sürenin çok uzun
oldu¤unu, Otokar ve Rotem
yetkileri ile bu sürenin k›sal-
t›lmas›n› konusunda fikir
al›flveriflinde bulundu¤unu ve
bu konunun de¤erlendirile-
ce¤i cevab›n› ald›¤›n› söyledi.
Baflbakan’›n törenden ayr›l›fl›
esnas›nda süre konusunun
takipçisi olaca¤›n› aç›klamas›
ise proje takviminde önü-
müzdeki günlerde baz› de¤i-
fliklikler olabilece¤ini göste-
riyor.

Altay ‹çin 
Dev ‹fl Bölümü
Altay Projesi kapsam›nda ge-
lifltirilecek tank›n tasar›m ça-
l›flmalar›na Otokar’›n ana
yüklenicili¤inde bafllanacak.
78,5 ayda tamamlanmas› ön-
görülen proje; Kavramsal Ta-
sar›m, Detay Tasar›m, Proto-
tip Gelifltirme ve Kalifikasyon
olmak üzere 3 aflamadan
oluflacak. Otokar, Altay’›n ta-
sar›m›, gelifltirilmesi, enteg-
rasyonu, prototip üretimi,
testi, kalifikasyonu ve proje
kapsam›ndaki tüm faaliyet-
lerden Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’ye karfl›
tek sorumlu olacak. Ayr›ca
alt sözleflmelerin yap›lmas›
ve projenin yönetilmesi ile
ürün kalifikasyonu da yine
Otokar’›n sorumlulu¤unda.
Tank komuta kontrol muha-
bere bilgi sistemi gibi alt sis-
temlerin tasar›m› ve prototip
üretiminin ASELSAN, 120
mm’lik 55 kalibre namlunun
MKEK, modüler z›rh paketi-
nin ise ROKETSAN taraf›ndan
üretilece¤i projede, tüm bu
alt sistemlerin gelifltirilmesi
için Koreli Hyundai Rotem
Firmas›’ndan teknoloji trans-
feri yap›lacak. Yine Rotem
Firmas›’n›n teknik deste¤i ve
yard›m›n›n al›naca¤› gelifltir-
me çal›flmalar› sonucunda el-
de edilen sistemlerin enteg-
rasyonu s›ras›nda Otokar
devreye girecek.
Projenin ilerleyen aflamala-
r›nda, ana ve alt yükleniciler-
den oluflan Altay Tak›m›’na
yeni flirketlerin eklenmesi
planlan›yor. 2015 y›l›nda ta-
mamlanmas› hedeflenen
projenin sonunda ortaya ç›-
kacak Altay Tank›’n›n tüm ta-

sar›m ve fikri mülkiyet hakla-
r› ile üretilecek 4 adet proto-
tip tank, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ad›na SSM’ye ait ola-
cak. Altay Tank›’n›n tasar›m,
gelifltirme, entegrasyon, test
ve üretimine iliflkin tüm bilgi
ve dokümanlar› içeren ve
tank›n seri üretimine temel
teflkil edecek Teknik Veri Pa-
keti de, hiçbir k›s›tlama ol-
maks›z›n tüm haklar› ile Tür-
kiye’nin olacak.

Dev Projeye 
Dev Bütçe
494 milyon dolarl›k bir büt-
çeye sahip olan projede, Ko-
re Cumhuriyeti’nin savunma
tedarik kurumu DAPA’n›n
aç›klamas›na göre bu ülke-
nin pay› 400 milyon dolar
olacak. Yine DAPA’n›n ayn›
aç›klamas›nda, 29 Temmuz
günü Ankara’da, Kore Cum-
huriyeti Savunma Bakan› Le-
e Sang-Hee ve aralar›nda
Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an ile Savunma Bakan›
Vecdi Gönül’ün de bulundu-
¤u Türk yetkililer aras›nda
imzalanan 400 milyon dolar
de¤erindeki iflbirli¤i anlafl-
mas› kapsam›nda, teknoloji
transferi yap›laca¤› ve 4 adet
prototip tank›n üretilece¤i
belirtiliyor.
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Otokar 
MRAP’›n› da
Sergiledi
Her ne kadar imza

töreni heyecan›
içerisinde pek dikkati
çekmese de, 
prototip üretimi 

tamamlanan ve Kaya ad›
verilen MRAP tipi araç da
Otokar taraf›ndan 
sergilendi. Mercedes 
U-5000 flasesi üzerine
yerlefltirilen araç,
sürücünün bulundu¤u ön
bölüm ve personelin
tafl›nd›¤› arka bölümün bir
bofllukla ayr›lmas› ile
dikkat çekiyor. Hâlihaz›rda
firma, Kale ad›nda ve yine
MRAP tipi bir di¤er arac›n
gelifltirilmesi çal›flmalar›n›
sürdürüyor.



FARNBOROUGH
2008 ÖZEL
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Bu noktada k›sa da olsa, geçti¤imiz yüzy›lda flekillenm-
eye bafllayan havac›l›k endüstrisinin son 60 y›l›na
tan›kl›k eden Farnborough Uluslararas› Havac›l›k

Fuar›’n›n tarihinden bahsetmekte fayda var. 1916 y›l›nda ku-
rulan ‹ngiliz Uçak Üreticileri Toplulu¤u (Society of British Air-
craft Constructors), 1932’de Hendon Havaliman›’nda bir fuar
düzenleyerek, asl›nda bugünkü Farnborough’un da temelleri-
ni atm›fl oldu. 1948 y›l›nda Farnborough’da düzenlenmeye
bafllayan fuar›n as›l amac› ise ‹ngiliz Halk›’n›n gerek ‹ngilte-
re’de, gerekse de dünyan›n herhangi bir bölgesinde havac›l›k
alan›nda yaflanan geliflmelerden haberdar olmas›yd›. Bundan
60 y›l öncesinde sadece 187 kat›l›mc›n›n yer ald›¤› Farnboro-
ugh Fuar›, kendisini sürekli yenileyerek dünyan›n her bölge-

sinden yaklafl›k 1500 firmay› a¤›rlar hale geldi. Son teknoloji
havac›l›k ürünlerinin sergilenmesine olanak tan›yan fuar, ayn›
zamanda birçok uça¤›n ilk kez sahneye ç›k›fl›na da ev sahipli-
¤i yapt›. Ancak bu y›l bunlardan birisi vard› ki, bir uça¤›n gös-
teri amaçl› ilk uçuflunun d›fl›nda çok farkl› anlamlar içeriyor-
du. Lockheed Martin üretimi F-22 Raptor’un; Farnborough
için ‹ngiltere’ye gelmesi ve ard›ndan da apar topar ülkesine
dönmesi, kat›l›mc› ülkeler ve firmalar taraf›ndan ilginç yo-
rumlar›n yap›lmas›na sebep oldu.
Di¤er yandan Farnborough 2008, her ne kadar belli etmekten
kaç›nsalar da Amerikan Hava Kuvvetleri’nin KC-X ihalesinde
adeta düello yapan EADS ve Boeing’in sessiz çarp›flmalar›na
sahne oldu. Fuardaki bir di¤er geliflme ise, çevreci duruflu ile
tan›d›¤›m›z dünyan›n en büyük uça¤› olan Airbus A380’in kanat
ç›rp›fl› oldu. Uçufluyla ‹ngiltere aç›l›fl›n› da yapan A380, motor-
lar›na güç veren ham petrolden dam›t›lm›fl yak›t›n verimlili¤i-
ni kendisini izleyen merakl› gözlere de göstermifl oldu. 5 y›l
önce yüzde 13 olan tafl›mac›l›k masraf›n›n günümüzde yüzde
40’a ulaflt›¤› ve petrolün varil fiyat›n›n rekor üzerine rekor k›r-
d›¤› düflünülürse, A380’in daha çevreci ve verimli uçufllara ge-
çilmesi gerekti¤i konusunda güzel bir örnek teflkil etti¤i söy-
lenebilir.
Uluslararas› havac›l›k fuarlar›n›n müdavimi haline gelen yerli
firmalar›m›z›n haberleriyle bafllayarak bu y›lki fuardan sat›r
bafllar› ile sizleri bafl bafla b›rak›yoruz. Bu say›m›zda ele ala-
mad›¤›m›z baz› geliflmeleri ise gelecek say›lar›m›zda daha de-
tayl› olarak sizlerle paylaflaca¤›z.

Bir zamanlar “güneflin batmad›¤› imparatorluk” olarak an›lan ‹ngiltere’nin ev sahipli¤inde 

2 y›lda bir gerçeklefltirilen Farnborough Havac›l›k Fuar›’nda bu sene, artan kat›l›mc›lar›n yan›

s›ra önceki fuarlara göre daha büyük bir heyecan vard›. Bunun en önemli sebebi ise 

MSI Dergisi olarak yerinde takip etti¤imiz fuar›n 60’›nc› y›ldönümünü kutlamas›yd›. 
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com - Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

Altm›fl Y›ll›k 
‹ngiliz Serüveni 

Tazeli¤ini Koruyor
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Havac›l›k devimiz Türk
Havac›l›k ve Uzay Sa-

nayii A.fi. (TUSAfi), gelene-
¤i bozmayarak bu sene de
Farnborough’daki yerini al-
d› ve uluslararas› arenada
ay y›ld›zl› bayra¤›m›z› dal-
galand›rmay› sürdürdü.
Fuar s›ras›nda görüflme
imkân› buldu¤umuz TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll›, firma tan›t›m› ve
yeni iliflkilerin filizlenmesi
için Farnborough gibi ulus-
lararas› organizasyonlarda
yer almak gerekti¤ini vur-
gulad›. ‹ngiltere’de bulun-
duklar› süre içerisinde bir-
çok önemli giriflimde bu-
lunduklar›n› aktaran Dört-
kafll›, önümüzdeki y›l dü-
zenlenecek olan Paris Air
Show 2009'da daha üstün

performans sergilemeyi
hedeflediklerini de sözleri-
ne ekledi. Fuar boyunca
kat›l›mc›lar›n ilgisi üzerin-
den eksik olmayan TU-
SAfi’›n stand›nda, üst düzey
konuklar da vard›. Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Mu-
rad Bayar, TUSAfi’›n önem-
li ziyaretçilerinin aras›nda
ilk göze çarpan isim oldu.
Görev ald›¤› projelerin çe-
flitlili¤i ve niteli¤iyle kat›-
l›mc› firmalar›n dikkatini
çeken TUSAfi; henüz isim-
leri aç›klanmasa da geli-
flim aflamas›nda olan çok
say›da projeye yönelik yeni
iflbirliklerinin temellerini
atarak, fuar› en verimli ge-
çiren firmalar›m›zdan biri
olmay› baflard›. Hat›rlana-
ca¤› üzere firma, F-16 mu-

harebe uçaklar›n›n moder-
nizasyonunda hem Türki-
ye’nin hem de dost ve müt-
tefik ülkelerin ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek seviyeye
gelmifl durumda. ATAK,
A400M ve F-35 Müflterek
Taarruz Uça¤› baflta olmak
üzere Türk Silahl› Kuvvet-

leri’nin gelecekteki cayd›r›-
c›l›¤›n›n en önemli unsur-
lar› olacak çok say›da pro-
jenin alt›nda imzas› olan
TUSAfi, ülkemizin havac›l›k
sanayinin ulaflm›fl oldu¤u
seviyeyi Farnborough’da
bir kez daha gözler önüne
serdi.

Fuarlar›n Y›lmaz Takipçisi TUSAfi, 
Bu Kez Londra’dayd› 

Türkiye’nin biliflim ve sistem evi HAVELSAN, Farnborough
2008’de simülatör ve e¤itim sistemleri alan›ndaki kabi-

liyetlerini sergiledi. Fuar kapsam›nda özellikle ‹ngiltere,
Kanada, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Pakistan, Polonya ve
Rusya’dan gelen heyetlerin yo¤un ilgisi ile karfl›laflan fir-
ma, uluslararas› alanda ad›n› daha s›k duyuraca¤›n›n sin-
yallerini verdi. Ayn› anda 6 adet simülatör üretebilme ka-
biliyetine sahip olduklar›n›n alt›n› çizen firma yetkilileri,
sivil ve askeri alandaki ihtiyaçlar do¤rultusunda her tür
sistemi gelifltirmeye haz›r olduklar›n› belirtti. Ürünlerinin
yan› s›ra flirketlerinin tan›t›m›n› da baflar›l› bir flekilde ger-
çeklefltiren HAVELSAN yetkilileri, fuardan beklediklerinin
çok üzerinde verim ald›klar›n› söyledi. Pakistan’a ihraç
edilen ve Kore Cumhuriyeti’nin de ilgilendi¤i özgün Elek-
tronik Harp Test ve E¤itim Sahas› (EHTES) Projesi’ne h›z
kesmeden devam eden HAVELSAN, teslimat›n› tamamla-
d›¤› Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) Projesi ile de
Türkiye’nin en büyük otomasyon bilgi sistemi program›n›
yürütüyor. Bugün dünyan›n simülatör üretebilen say›l› flir-
keti aras›na girmeyi baflaran firma, bu seviyeye ulaflma
yolunda ilk ad›m›, yabanc› flirketler taraf›ndan üretilmifl
olan simülatörlerin bak›m, idame ve iflletmesiyle atm›flt›.
Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki CN-235-100 nak-
liye uçaklar› için gelifltirdi¤i tam uçufl simülatörünü Kore
Cumhuriyeti’ne ihraç etme baflar›s›n› gösteren HAVEL-
SAN, F-4E 2020 muharebe uçaklar› için gelifltirdi¤i Silah
Sistemleri ve Uçufl E¤itim Simülatörü ile de dikkat çeki-
yor. Bu simülatör, farkl› mekânlara yerlefltirilen ve ara-
yüzlerle birbirine ba¤l› birimler üzerinden müflterek hare-
kât yapabilme kabiliyetine de sahip.

Simülasyon Sistemlerinde HAVELSAN Fark› 
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Sa¤lad›¤› güçle Türk Sa-
vunma Sanayisi’ni her

geçen gün biraz daha ileri-
ye tafl›yan TUSAfi Motor
Sanayii A.fi. (TEI), Farnbo-
rough gibi büyük çapl›
uluslararas› fuarlarda
görmeye al›flt›¤›m›z tan›-
d›k yüzlerdendi. Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar ve çok say›da ülke-
nin heyetleri ile birçok üst
düzey yetkili taraf›ndan zi-
yaret edilen TEI stand›,
sektörün önde gelen fir-
malar›ndan yöneticilerin
kat›ld›¤› toplant›lara ev sa-
hipli¤i yapt›. 1985 y›l›nda
kurulan TEI, Farnborough
2008’de geçmifl tecrübele-
rini ve gelecek planlar›n›
kat›l›mc›larla paylaflma
f›rsat› buldu. Fuar s›ras›n-
da görüfltü¤ümüz TEI Ge-
nel Müdürü Ak›n Duman;
TEI’nin, motor montaj ve
revizyon ile parça imalat›
konular›nda dünya paza-
r›nda tan›nan bir firma ha-
line geldi¤ini, teknik tem-
silcilik ve tasar›m alanla-
r›nda da 2008 yar›y›l he-
deflerine baflar›yla ulaflt›-
¤›n› kaydetti. TEI’nin art›k
uluslararas› projelerde
aranan bir firma oldu¤unu
belirten Duman, F-35 fiim-

flek II’ye güç verecek iki
motordan birisi olan ve
Rolls Royce ile General
Electric (GE)’nin ana yük-
lenicili¤inde gelifltirilen
F136 motorunun baz› kri-
tik parçalar›n›n üretimin-
den sorumlu olduklar›n› ve
bu motorun tasar›m / ana-
liz çal›flmalar›na kat›ld›k-
lar›n› bir kez daha hat›rlat-
t›. Geçti¤imiz 4 y›l boyunca

her y›l yüzde 35 büyüyen
TEI’nin, 2013 ile 2014 y›lla-
r›na kadar 1,6 milyar dolar
de¤erinde siparifli bulunu-
yor. ‹fl kapasitesi konu-
sunda herhangi bir s›k›nt›-
s› olmad›¤› rakamlardan
da rahatl›kla anlafl›labilen
firma, son y›llarda tasar›m
faaliyetlerine a¤›rl›k ver-
mifl durumda. Uluslarara-
s› ve yurt içi motor gelifl-

tirme projelerine devam
eden TEI, 2008 y›l›nda GE
motorlar›na yönelik tasa-
r›m mühendisli¤i hizmeti
vermek için ABD’li firma
ile birlikte ‹stanbul Geb-
ze’de Türkiye Teknoloji
Merkezi (TTM)’yi kurmufl-
tu. TEI tasar›m mühendis-
li¤i personelinin bir bölü-
mü hâlihaz›rda TTM’de gö-
rev yap›yor.

TEI, Motorlar›yla Farnborough’ya Güç Katt› 

Ülkemizin ilk yerli oto-
mobili olan ancak hiç-

bir zaman seri üretimine
geçilmeyen “Devrim” adl›
arac›n jantlar›n› da üreten
Eskiflehir Jant ve Makine
Sanayi (EJS)’nin bir yan
kuruluflu olan Turbomak,
Farnborough 2008’de
uçak ve helikopter motor-
lar› için üretti¤i parçalar›
sergileyerek mevcut ka-
biliyetlerini çok say›da
farkl› ülkeden gelen kat›-
l›mc›lar›n be¤enisine
sundu. Mümkün oldu¤un-
ca fazla say›da uluslara-
ras› fuara kat›l›m göster-

meye çal›flan firman›n
Pazarlama ve Tan›t›m So-
rumlusu Cenap Aflan;
kendisiyle yapt›¤›m›z gö-
rüflmede Farnborough
Havac›l›k Fuar›’na kat›l-
man›n, havac›l›k sektö-
ründe tan›nmak ve benzer
faaliyetlerde bulunan di-
¤er firmalarla yak›n ilifl-
kiler kurmak için önemli
bir f›rsat oldu¤unu belirt-
ti. Avrupa pazar›n›n yavafl
yavafl Türk sanayisine yö-
neldi¤inin alt›n› çizen
Aflan, bunu da Türkiye’nin
Avrupa’ya yak›n olmas› ve
deniz tafl›mac›l›¤›na uy-

gun olmas›ndan kaynak-
lanan lojistik avantaj›na,
düflük üretim maliyetleri-
ne ve yüksek üretim kali-
tesine ba¤lad›. Fuarda
HAVELSAN, TUSAfi ve TEI
gibi ülkemizin önde gelen
savunma sanayi firmala-
r›yla birlikte boy gösteren
Turbomak, her ne kadar
a¤›rl›kl› olarak alt yükle-
nici s›fat›yla TEI’ye hizmet
verse de, kat›ld›¤› Farnbo-
rough ve benzeri fuarlarla
önümüzdeki günlerde çok
daha önemli ifllerin alt›na
imza atmaya haz›r oldu¤u
izlenimi veriyor.

Turbomak, Yurt D›fl›na Aç›lmaya Kararl› 
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‹srail’in önde gelen savunma sanayi kuruluflu Elbit
Systems, Farnborough 2008 Havac›l›k Fuar›’nda, C-

27J Spartan (Spartal›) Nakliye Uça¤›’n›n kabiliyetlerinin
gelifltirilmesi çal›flmalar›nda ‹talyan havac›l›k devi Ale-
nia Aeronautica ile birlikte yer alaca¤›n› duyurdu. Bu ifl-
birli¤i kapsam›nda Elbit, C-27J’ler için kaska monteli
görüntüleme sistemi üretecek. Bir sonraki aflamada ise
üretilecek bu sistemlerin, Alenia Aeronautica’n›n C-27J
uçufl simülatörlerine entegre edilmesi planlan›yor. Fu-
ar öncesi ald›¤› siparifllerle ‹ngiltere’ye moralli gelen
‹srailli firma, ad› aç›klanmayan bir Avrupa ülkesi için 20
milyon dolar de¤erinde Hermes 450 ‹HA’s› üretecekle-
rini Temmuz ay›n›n ilk günlerinde duyurmufltu. Bu an-
laflma kapsam›nda Elbit, hem hava araçlar›n› hem de
yer istasyonunu 2009 y›l›nda teslim edecek. Farnboro-
ugh s›ras›ndaki faaliyetleri a¤›rl›kl› olarak sabit kanatl›
platformlar üzerine olan firma, döner kanatl› platform-
lar› da unutmad›. Bu çerçevede Elbit Systems, ‹srail
Hava Kuvvetleri (IAF) için yönlendirilebilir elektro optik

karfl› tedbir sistemi gelifltirecek. Hat›rlanaca¤› üzere
IAF, ‹srail’in 2006 y›l›nda Lübnan’a düzenledi¤i ve 34
Gün Savafl› olarak da adland›r›lan harekat s›ras›nda,
tanksavar füzesi ile vurulan bir CH-53 helikopterini
kaybetmiflti.

Spartal› Pilotlar Elbit’in
Kasklar› ile Görecek

Avrupal› ülkelerin güç
birli¤i ile gelifltirilen

Eurofighter Typhoon, ka-
t›ld›¤› her havac›l›k fua-
r›nda oldu¤u gibi Farnbo-
rough’un da y›ld›z›yd›. Fu-
ar s›ras›nda düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konu-
flan Eurofighter CEO’su
Aloysius Rauen, Tranche
2’nin ilk teslimatlar›na
haz›rland›klar› flu günler-
de, Tranche 3 için yap›lan
çal›flmalar›n da h›zland›-
r›ld›¤›n› ve en yak›n za-
manda sonuç almak iste-
diklerini belirtti. Uça¤a
olan ilginin bir di¤er se-
bebi de kuflkusuz ‹ngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetle-
ri’nin, Eurofighter Typho-

on’lar›n yer taarruz test-
lerini baflar›yla tamamla-
mas›yd›. Bilindi¤i üzere
Eurofighter Typhoon’a yer
taarruz kabiliyetleri ka-
zand›r›lmas› ve akabinde
de Tranche 2’nin bafllat›l-
mas› en çok teröre karfl›
sürdürdü¤ü savafl kapsa-
m›nda dünyaya özgürlük
ve demokrasi afl›lamaya
çal›flan ABD’nin en önem-
li destekçisi ‹ngiltere’ye
yar›yor. ‹ngiliz Typho-
on’lar›, ABD’de icra edi-
len tatbikatlar s›ras›nda
yer hedeflerine taarruz
görevlerini baflar›yla ye-
rine getirmeleri ile yak›n-
da Afganistan ve Irak se-
malar›nda görülmeye
bafllayacaklar›n›n ilk sin-
yallerini de vermiflti.

Typhoon ‹ngiltere’de
Sert Esti 

Farnborough 2008’de gerçekleflen ilklerden en

önemlisi flüphesiz, ABD taraf›ndan yap›lan psikolojik

harbin sonucunda kamuoyuna yenilmez olarak yans›t›-

lan ancak daha önce ülke s›n›rlar› d›fl›na hiç ç›kar›lma-

yan F-22 Raptor (Y›rt›c› Kufl)’un yapt›¤› gösteri uçuflu ol-

du. Fuar›n 60. y›ldönümüne rastlayan bu çarp›c› olay,

üretici firma Lockheed Martin’in ve ABD’nin Avrupa ile

iliflkileri aç›s›ndan önemli bir geliflmeydi. Pilot koltu-

¤unda Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 27. Filo’da görevli

Binbafl› Paul Moga’n›n oturdu¤u Raptor, ‹ngiltere Krali-

çesi Elizabeth’in de aralar›nda bulundu¤u birçok seçkin

konu¤un önünde ilk yurt d›fl› uçuflunu yapmas›n›n he-

men ard›ndan do¤ruca memleketine döndü. Kraliyet

Avustralya Hava Kuvvetleri’nin uçakla ilgilendi¤i bilinse

de, ABD flimdilik F-22’yi sadece kendisine saklamak ni-

yetinde görünüyor. Zira F-22, yönlendirilebilir itki siste-

mine sahip olmas› ve silahlar›n› gövde içinde tafl›yarak

radar izini azaltabilmesi gibi özellikleriyle Amerikan

Hava Kuvvetleri’nin halihaz›rdaki en geliflmifl muharebe

uça¤› olarak göze çarp›yor.

ABD’nin Y›rt›c› Kuflu
‹ngiltere Semalar›nda
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Farnborough 2008’de çok say›da füze sisteminin yan›
s›ra henüz deneme aflamas›nda olan görüfl menzili

ötesinden atefllenebilen havadan havaya Meteor füzesini
de sergileyen Avrupal› füze ustas› MBDA, kat›l›mc›lar›n
dikkatini fazlas›yla çekmeyi baflard›. Fuar s›ras›nda ko-
nuflma f›rsat› yakalad›¤›m›z MBDA yetkililerinin aktard›k-
lar›na göre, pilonlar› Meteor yüklü ‹ngiliz Eurofighter
Typhoon’lar›n› görmek için çok fazla beklememiz gerek-
meyecek. Kat› yak›tl› ramjet itki sistemine sahip ilk füze
olan Meteor’un denemelerine önümüzdeki y›l›n bafllar›n-
da da devam edecek olan MBDA, füzenin azami menzilini
ve performans›n› test edecek. Daha sonraki denemelerde
ise elektronik ve aviyonik sistemlerin gözden geçirilmesi

planlan›yor. ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’na 2010 y›l›nda
teslim edilecek ilk füzelerin muharebe ortam›nda denen-
mesinin ard›ndan, olumlu sonuç al›nd›¤› takdirde Meteor
göreve bafllayabilecek. Elektronik kar›flt›rmalara karfl›
koyabilme kabiliyetine sahip olan, aktif radar güdümlü bu
füze; F-35 fiimflek II, Gripen ve Rafale muharebe uçakla-
r› taraf›ndan da kullan›lacak.

MBDA’n›n ‹ngiltere’ye
Füze Ç›karmas›

Son dönemde yeni savunma sistemleri gelifltirmenin
yan› s›ra mevcut ürünlerinin pazarlamas› ile moder-

nizasyon projelerine de a¤›rl›k veren Rusya, Farnboro-
ugh’u en iyi flekilde de¤erlendirmeye çal›flt›. Rus kat›-
l›mc›lardan Moskova Bilimsel Araflt›rma Enstitüsü
(AGAT)’›n stand›nda sergilenen görüfl ötesi menzile sa-
hip K-100-1 ad›ndaki uzun menzilli havadan havaya füze,
Su-35 çok rollü muharebe uçaklar›n›n kullanaca¤› en
önemli silahlar aras›nda olacak. Önceki y›llarda KS-172
ad›yla an›lan aktif radar güdümlü bu füzenin sahip oldu-
¤u 300 km’yi aflan menzil, Havadan Erken ‹kaz ve Komu-
ta (HE‹K) uçaklar›n›n art›k gökyüzünde o kadar da rahat
görev yapamayacaklar›n› gösteriyor. Bu füzenin en
önemli kullan›c›lar›ndan biri olmas› planlanan Su-35’in

üreticisi Sukhoi ise genifl stand›yla dikkatleri üzerine
çeken bir di¤er Rus firmas› oldu. Komsomolsk-na-Amu-
re Aviation Production Association (KnAAPO) ile birlikte
yürüttükleri T-50 PAK-FA (Perspektivnyi Aviatsionnyi
Kompleks Frontovoi Aviatsyi / Taktik Hava Kuvvetleri
‹çin Gelece¤in Hava Platformu) Program›’n›n tan›t›m›n›
yapan firma, uça¤›n prototipinin üretilmesi konusunda
herhangi bir sorun yaflamad›klar›n› belirtti. Uçakta kul-
lan›lacak motorun ise flu anda Su-27 muharebe uçakla-
r›na güç veren ve Su-35’lerde de deneme amaçl› kulla-
n›lan AL-31F motorunun modernize edilmifl Saturn /
Rybinsk 117S modeli oldu¤u aç›kland›.

Rus Füzeleri 
Meydan Okuyor

Yüzde 50 hissesi ‹talyan
savunma devi Finmec-

canica, di¤er yar›s› ise ‹n-
giliz GNK plc Firmas›’na

ait olacak flekilde 2001 y›-
l›nda kurulan, ancak
2004’te tüm hisseleri 
Finmeccanica taraf›ndan

sat›n al›nan AgustaWestland,
fuar s›ras›nda ev sahibin-
den farks›zd›. ‹talyanlar
aç›s›ndan fuar›n en can
al›c› noktalar›ndan birisi
de ilk kez 2006 y›l›nda yine
Farnborough’da prototipi
sergilenen tiltrotorlu
BA609’un, bu y›lki fuarda
gösteri amaçl› ilk uçuflunu
gerçeklefltirmesiydi. Di¤er
yandan önemli bir at›l›m
yap›p, CH-47F a¤›r nakliye
helikopterlerinin ‹talyan
Ordusu için ortak üretil-
mesi konusunda anlaflan
Boeing ve AgustaWestland
yetkilileri; Fas, ‹ngiltere,
M›s›r, Türkiye ve Yunanis-
tan’›n da olas› müflteri lis-

telerinde bulundu¤unu be-
lirtiyor. Bu anlaflma ile
CH-47F’leri Avrupa ve Ak-
deniz Bölgesi’ndeki birçok
ülkeye satma hakk›n› elde
eden ‹talyan firma, ifller
yolunda giderse ilk heli-
kopteri 2012 y›l›nda teslim
edebilecek. Di¤er yandan
Rus flirketi Oboronprom’a
sivil amaçl› kullan›lacak
olan baz› AW139’lar›n son
montaj hakk›n› veren
AgustaWestland, HeliRus-
sia 2008’de Rus firma ile
imzalad›¤› anlaflman›n ar-
d›ndan h›z verdi¤i Rus-
ya’ya yönelik çal›flmalar›-
na, Farnborough’da da de-
vam etmifl oldu.

AgustaWestland’›n Farnborough Menüsü: ABD ve Rusya
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Son y›llarda özellikle, AgustaWestland ortakl›¤›yla gelifl-
tirdi¤i tiltrotorlu BA609 ile ön plana ç›kan ABD’li Bell

Firmas›, Farnborough’da da flüphesiz en çok bu araçla dik-
kat çekti. MSI Dergisi olarak fuar s›ras›nda ilk gösteri uçu-
flunu izleyerek tarihe tan›kl›k etti¤imiz BA609, arama-kur-
tarma ve anayurt güvenli¤i operasyonlar›nda kullan›lmak
üzere gelifltirilen modeliyle de Farnborough’ya ak›n eden
havac›lar›n be¤enisine sunuldu. Normal bir helikopterden
yaklafl›k 2 kat h›zl› olan ve ayn› operasyonu yüzde 44 daha
k›sa bir süre içerisinde gerçeklefltirebilen BA609, firma yet-

kilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre flimdiden yakla-
fl›k 20 ülkeden 80’in üzerinde siparifl alm›fl durumda. Di¤er
yandan fuar s›ras›nda yapt›¤› aç›klamayla, JetRanger, 212
ve 230 modellerinin üretimini durduraca¤›n› duyuran Bell,
çal›flmalar›n› ayn› görevleri yerine getirebilen farkl› heli-
kopterler üzerinde sürdürmeyi planl›yor. Böylece yaklafl›k
40 y›ll›k bir maziye sahip olan JetRanger’lara da veda eden
ABD’li firma; 206L4 LongRanger, 429, 407 ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›z taraf›ndan da kullan›lan 412EP modelleriy-
le yoluna devam edecek.

Bell, Gelece¤ini Tiltrotor’da Ar›yor

Farnborough’un
demirbafllar›n-

dan biri olan BAE
Systems; bu sene
de pistin kenar›n-
daki yerini ald›.
BAE Systems,
2007 y›l›nda gelifl-
tirmeye bafllad›¤›
Mantis adl› otonom
‹HA’s›n›n gerçek
boyutlardaki bir
maketine de stan-
d›nda yer verdi.
Fuar s›ras›nda firma ile Mantis’in gelece¤ine yön verecek
bir anlaflma imzalayan ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›, Birinci
Safha olarak adland›r›lan bundan sonraki süreçte projeye
maddi destek sa¤layacak. ‹lk uçuflun önümüzdeki y›l ya-
p›lmas›n›n planland›¤› program›n birinci safhas›nda GE
Aviation, Meggit, QinetiQ, Rolls-Royce ve Selex Galileo fir-
malar› da görev alacak. Otonom uçufl yapan ‹HA ve kal›p
teknolojileri konusunda ‹ngilizlere önemli bir tecrübe ka-
zand›racak olan Mantis’in, yaklafl›k 24 saatlik havada kal-
ma süresiyle ISTAR (‹stihbarat, Gözetleme, Hedef Tespiti
ve Keflif) görevlerinde ‹ngiltere’ye önemli bir avantaj sa¤-
lamas› bekleniyor. Elektro-optik özellikli 2 adet faydal›
yük ve 1 adet yapay aç›kl›kl› radar tafl›yabilecek olan Man-
tis’in, ek olarak 6 adede kadar lazer güdümlü Paveway
bombalar› ya da Brimstone güdümlü tanksavar füzeleriy-
le donat›l›p yer taarruz görevlerinde de kullan›lmas›
amaçlan›yor.

‹nsans›z Otonom
Platformlar 
BAE Systems’ten

‹ngiltere’den X-2 Geçti

Farnborough 2006’da In-

ternational Black Hawk

Helikopteri’ni gün ›fl›¤›na

ç›karan Sikorsky, bu sene-

ki fuarda da projenin alt

yüklenicisi olan Polonyal›

PZL Mielec’in ilk helikop-

ter kabinini 2008 sonlar›n-

da teslim edece¤ini duyur-

du. Yaln›zca Amerikan Or-

dusu taraf›ndan kullan›lan

UH-60M’in uluslararas›

pazarlar düflünülerek ge-

lifltirilmifl versiyonu olan

International Black Hawk

üzerindeki baz› modifikas-

yonlar› da yine PZL Mielec

üstlenmifl durumda. Si-

korsky, Vietnam Sava-

fl›’nda kullan›lan Huey’ler-

den elde edilen çok de¤er-

li tecrübeler ›fl›¤›nda ge-

lifltirdi¤i ve çok say›da ül-

kenin envanterine girmeyi

baflaran UH-60’›n yeni mo-

deliyle, faydal› kullan›m

ömürlerini dolduran UH-

60’lar›n› yenilemek isteyen

kullan›c›lar için oldukça

cazip bir seçenek olacak.

Bir yandan geçmiflteki

projelerini canl› tutmaya

çal›flan Sikorsky, di¤er

yandan da yenilikçi bir

yaklafl›mla gelifltirdi¤i X-2

Helikopteri’nin ilk uçufl

için son haz›rl›klar›n› ne-

redeyse tamamlad›¤› müj-

desini de Farnborough’ya

saklad›. Kuyru¤unun arka-

s›nda bulunan yard›mc› itki

sistemi ve genellikle Rus

menfleli helikopterlerde

görmeye al›flt›¤›m›z efl ek-

senli (koaksiyel) rotor ya-

p›s›yla X-2; baflar›l› oldu¤u

taktirde hem Sikorsky’ye

önemli bir prestij, hem de

döner kanatl› platformlar

dünyas›na yeni bir soluk

getirecek.
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Yüksek Askerî fiûra; 4 A¤ustos 2008 tarihinde tamamlanan 

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

görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye 

yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir y›l

uzat›lacaklar›n durumlar›n› görüflerek karara ba¤lad›.

30 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral 

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

ve amiralin görev süreleri de bir y›l uzat›ld›.

TSK HABER
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RÜTBES‹

Orgeneral

Orgeneral

Orgeneral

Orgeneral

Orgeneral

Orgeneral

Korgeneral

Korgeneral

ADI SOYADI

‹lker BAfiBU⁄

Sebahattin Ifl›k KOfiANER

Ergin SAYGUN 

Hasan I⁄SIZ 

Avni Atila IfiIK

Necdet ÖZEL

Aslan GÜNER 

Hayri KIVRIKO⁄LU

BULUNDU⁄U GÖREV YER‹

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›'ndan

ANKARA

Jandarma Genel Komutanl›¤›'ndan

ANKARA

Genelkurmay 2'nci Baflkanl›¤›'ndan

ANKARA

2'nci Ordu Komutanl›¤›'ndan

MALATYA

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›'ndan

ANKARA

Ege Ordusu Komutanl›¤›'ndan

‹ZM‹R

4'üncü Kolordu Komutanl›¤›'ndan

ANKARA

K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komutanl›¤›'ndan

KKTC

ATANDI⁄I GÖREV YER‹

Genelkurmay Baflkanl›¤›'na

ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›'na

ANKARA

1'inci Ordu Komutanl›¤›'na

‹STANBUL

Genelkurmay 2'nci Baflkanl›¤›'na

ANKARA

Jandarma Genel Komutanl›¤›'na

ANKARA

2'nci Ordu Komutanl›¤›'na

MALATYA

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›'na

ANKARA

Ege Ordusu Komutanl›¤›'na

‹ZM‹R

KARA KUVVETLER‹  KOMUTANLI⁄I

YAfi 2008 ve TSK’n›n 
Yeni Komuta Kademesi
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Orgeneral
‹lker BAfiBU⁄

Orgeneral ‹lker BAfiBU⁄, 1943 y›l›nda Afyon Kara-
hisar’da do¤mufltur. 1962 y›l›nda Kara Harp Oku-
lu’ndan, 1963 y›l›nda Piyade Okulu’ndan mezun
olmufltur.
1971 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük komutanl›-
¤› yapan Orgeneral BAfiBU⁄, 1973 y›l›nda Kara
Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan

kurmay subay olarak; Genelkurmay Plan ve Harekât Daire Baflkanl›¤›’nda proje subay-
l›¤› ve Harp Akademileri Komutanl›¤›’nda ö¤retim üyeli¤i yapm›flt›r. Müteakiben Belçi-
ka / Brüksel’de NATO Uluslararas› Askerî Karargâh› (IMS)’nda cari istihbarat plan su-
bayl›¤›, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Plan ve Prensipler Baflkanl›¤› Savunma Araflt›rma
fiube Müdürlü¤ü ve 51’inci Piyade Tümeni’nde 247’nci Piyade Alay Komutanl›¤› görev-
lerini yürütmüfltür.
1989 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Belçika / Mons’da Av-
rupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh› (SHAPE)’nda Lojistik ve Enfrastrüktür Daire
Baflkanl›¤›, müteakiben 1’inci Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 1993
y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayifl Komutan
Yard›mc›l›¤› ve Belçika / Mons’da Millî Askerî Temsil Heyeti (NMR) Baflkanl›¤› görevle-
rini yürütmüfl, 1997 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile 2’nci
Kolordu Komutanl›¤› ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Baflyard›mc›l›¤› görevle-
rinde bulunduktan sonra 2002 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤›, 1’inci
Ordu Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2008 y›l›nda
Genelkurmay Baflkanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Sevil BAfiBU⁄ ile evli olan Orgeneral ‹lker BAfiBU⁄’un iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Sebahattin Ifl›k KOfiANER

Orgeneral Sebahattin Ifl›k KOfiANER, 1945 y›l›nda
‹zmir’de do¤mufltur. 1965 y›l›nda Kara Harp Oku-
lu’ndan, 1966 y›l›nda Piyade Okulu’ndan mezun
olmufltur.
1976 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük komutanl›-
¤›, Da¤ Komando Okulu ve E¤itim Merkezi Komu-
tanl›¤›’nda ö¤retmenlik yapan Orgeneral KOfiA-

NER, 1978 y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay
olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Baflkanl›¤›’nda çal›flm›fl, müteakiben Napoli / ‹tal-
ya’da Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanl›¤› (AFSOUTH) ‹stihbarat Dairesi’nde
Karargâh Subayl›¤›, 3’üncü Ordu Lojistik Baflkanl›¤› Plan Koordinasyon fiube Müdürlü-
¤ü, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Dairesi’nde Kuvvet Plan ve Program fiube ile
Strateji fiube Müdürlü¤ü, 8’inci Piyade Tümeni’nde 131’inci Piyade Alay Komutanl›¤›,
Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1992 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojis-
tik Plan Daire Baflkanl›¤› ve 1’inci Komando Tugay Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl,
1996 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Ko-
mutanl›¤› görevini yürütmüfl, 2000 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rüt-
besi ile Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› ve K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komutan-
l›¤› görevlerinde bulunduktan sonra 2004 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral
rütbesi ile Ege Ordusu Komutanl›¤›, Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤› ve Jandarma Genel
Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2008 y›l›nda Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› görevi-
ne atanm›flt›r.
Bayan Nurdan KOfiANER ile evli olan Orgeneral Sebahattin Ifl›k KOfiANER’in iki çocu¤u
vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Ergin SAYGUN

Orgeneral Ergin SAYGUN, 1946 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. 1966 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan,
1967 y›l›nda Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun ol-
mufltur.
1976 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ba¤l› çeflitli birliklerde batarya subayl›¤›, Kara
Kuvvetleri Uçucu Birlikleri’nde uçufl ö¤retmenli¤i
ve Kore Cumhuriyeti’nde irtibat subayl›¤› yapan

Orgeneral SAYGUN, 1978 y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan
kurmay subay olarak Genelkurmay Strateji ve Plan Dairesi’nde proje subayl›¤›, Kara
Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, Brüksel / Belçika’da Türk Askerî Temsil Heyeti Bafl-
kanl›¤›’nda kara plan subayl›¤›, Genelkurmay Baflkan› Özel Kalem Müdürlü¤ü, 6’nc› Pi-
yade Tümeni’nde Mekanize Piyade Tabur Komutanl›¤›, 3’üncü Kolordu ve 1’inci Ordu
Harekât E¤itim fiube Müdürlü¤ü, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Genel Sekreterli¤i ve
K›br›s Türk Kuvvetleri Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1993 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Belçika / Mons’da Avru-
pa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh›’nda (SHAPE) Lojistik ve ‹ntikaller Daire Baflkan-
l›¤› ile 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 1997 y›l›nda
tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Strateji Daire Baflkan-
l›¤› ile 4’üncü Kolordu Komutan Yard›mc›s› ve 1’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanl›¤›
görevlerini yürütmüfl, 2001 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile
3’üncü Kolordu Komutanl›¤› ve Brüksel / Belçika’da Türk Askerî Temsil Heyeti Baflkanl›-
¤› görevlerinde bulunduktan sonra 2005 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rüt-
besi ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› ve Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤›
görevlerinde bulunmufl ve 2008 y›l›nda 1’inci Ordu Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Nermin SAYGUN ile evli olan Orgeneral Ergin SAYGUN’un iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Hasan I⁄SIZ

Orgeneral Hasan I⁄SIZ 1946 y›l›nda ‹stan-
bul’da do¤mufltur. 1966 y›l›nda Kara Harp
Okulu’ndan, 1967 y›l›nda ‹stihkâm Oku-
lu’ndan mezun olmufltur.
1974 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’na ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m komutan-
l›¤› yapan Orgeneral I⁄SIZ, 1976 y›l›nda Kara
Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan

kurmay subay olarak; Kara Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, Belçika / Brük-
sel’de Uluslararas› Askerî Karargâh› (IMS) Plan Prensipler Dairesi’nde plan
subayl›¤›, Genelkurmay Personel Dairesi’nde general-amiral flube proje su-
bayl›¤› ve flube müdürlü¤ü ile Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfltür.
1993 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Kara Kuv-
vetleri Tayin Daire Baflkanl›¤› ve 16’nc› Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› görevlerin-
de bulunmufltur. 1997 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rüt-
besi ile Jandarma Asayifl Komutan Yard›mc›l›¤›, Kara Kuvvetleri Personel
Baflkanl›¤› ve Belçika / Mons’da Millî Askerî Temsil Heyeti (NMR) Baflkanl›¤›
görevlerini yürütmüfltür. 2001 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgene-
ral rütbesi ile Genelkurmay Personel Baflkanl›¤›, 5’inci Kolordu Komutanl›¤›
ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra,
2006 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Ko-
mutanl›¤› görevinde bulunmufl ve 2008 y›l›nda Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤›
görevine atanm›flt›r.
Bayan Ayfle I⁄SIZ ile evli olan Orgeneral Hasan I⁄SIZ’›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.
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Orgeneral
Avni Atila IfiIK

Orgeneral Avni Atila IfiIK 1946 y›l›nda Afyon Ka-
rahisar’da do¤mufltur. 1966 y›l›nda Kara Harp
Okulu’ndan, 1967 y›l›nda ‹stihkâm Okulu’ndan
mezun olmufltur.
1975 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’na ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük
komutanl›¤› yapan Orgeneral IfiIK, 1977 y›l›nda
Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ar-

d›ndan kurmay subay olarak Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Kara Kuvvetleri Karargâ-
h›’nda plan ve proje subayl›¤›, Kara Harp Akademisi ö¤retim üyeli¤i, Amerika Bir-
leflik Devletleri E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤›’nda irtibat subayl›¤›, Kara Kuvvet-
leri E¤itim Komutanl›¤›’nda flube müdürlü¤ü, Londra Askerî Atafleli¤i, 12’nci Piya-
de Tümeni’nde 7’nci Piyade Alay Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri Genel Plan ve
Prensipler Baflkanl›¤›’nda Savunma Araflt›rma fiube Müdürlü¤ü görevlerini yürüt-
müfltür.
1993 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Genelkurmay Si-
lahs›zlanma ve Uluslararas› Güvenlik ‹flleri Daire Baflkanl›¤› ve 66’nc› Z›rhl› Tugay
Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 1997 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir.
Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Plan ve Prensipler Baflkanl›¤›,
Genelkurmay Genel Sekreterli¤i ve ‹stihkâm Okulu ve E¤itim Merkezi Komutanl›¤›
görevlerinde bulunmufl, 2001 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rüt-
besi ile 7’nci Kolordu Komutanl›¤› ve Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› görev-
lerinde bulunduktan sonra, 2006 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rüt-
besi ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› görevinde bulunmufl ve
2008 y›l›nda Jandarma Genel Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Jale IfiIK ile evli olan Orgeneral Avni Atila IfiIK’›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Necdet ÖZEL

Orgeneral Necdet ÖZEL 1950 y›l›nda Ankara’da
do¤mufltur. 1969 y›l›nda Kara Harp Oku-
lu’ndan, 1970 y›l›nda Piyade Okulu’ndan me-
zun olmufltur.
1978 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’na ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük
komutanl›¤› yapan Orgeneral ÖZEL, 1980 y›l›n-
da Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl,

ard›ndan kurmay subay olarak; K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komutanl›¤› Harekât
ve E¤itim fiube Plan ve Harekât Subayl›¤›, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterli¤i ‹fl-
lem ve Koordinasyon fiube Müdürlü¤ü, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli-
¤i’nde proje subayl›¤›, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterli¤i, Kara Harp Okulu Kur-
may Baflkanl›¤› ve 9’uncu Piyade Tümeni’nde 17’nci Piyade Alay Komutanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfltür.
1995 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 172’nci Z›rhl› Tu-
gay Komutanl›¤›, Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤› E¤itim Baflkanl›-
¤› ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ‹ç Güvenlik Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bu-
lunmufl, 1999 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 39’un-
cu Mekanize Piyade Tümen Komutanl›¤› ve Kara Harp Akademisi Komutanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfl, 2003 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi
ile 7’nci Kolordu Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutan Yar-
d›mc›l›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 2007 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifl-
tir. Orgeneral rütbesi ile Ege Ordusu Komutanl›¤› görevinde bulunmufl ve 2008 y›-
l›nda 2’nci Ordu Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Neriman Kamuran ÖZEL ile evli olan Orgeneral Necdet ÖZEL’in bir çocu¤u
vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Aslan GÜNER

Korgeneral Aslan GÜNER 1948 y›l›nda Akçaa-
bat / Trabzon’da do¤mufltur. 1967 y›l›nda Ka-
ra Harp Okulu’ndan, 1968 y›l›nda Topçu ve Fü-
ze Okulu’ndan mezun olmufltur.
1976 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri’ne ba¤l› çe-
flitli birliklerde batarya subayl›¤›, tak›m ve
batarya komutanl›¤› yapan Korgeneral GÜ-
NER, 1978 y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden

mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 4’üncü Kolordu Komutanl›¤›’nda
karargâh subayl›¤›, 28’inci Motorlu Piyade Tümen Lojistik fiube Müdürlü¤ü, Ka-
ra Harp Akademisi’nde ö¤retim üyeli¤i, Napoli / ‹talya’da Güney Avrupa Mütte-
fik Kuvvetleri Komutanl›¤› (AFSOUTH) Plan Prensipler Baflkanl›¤›’nda karargâh
subayl›¤›, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Tayin Daire Kurmay fiube Müdürlü¤ü,
Cumhurbaflkan› Baflyaverli¤i ve Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfltür. 
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 51’inci Piyade
Tugay Komutanl›¤›, Genelkurmay Silahlanma ve Savunma Araflt›rma Daire Bafl-
kanl›¤› ve Genelkurmay E¤itim ve Teflkilat Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulun-
mufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genel-
kurmay Genel Sekreterli¤i ve Z›rhl› Birlikler Okulu ve E¤itim Tümen Komutanl›-
¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral
rütbesi ile Genelkurmay ‹stihbarat Baflkanl›¤› ve 4’üncü Kolordu Komutanl›¤›
görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olarak or-
generalli¤e terfi etmifl ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› göre-
vine atanm›flt›r.
Bayan ‹nci GÜNER ile evli olan Korgeneral Aslan GÜNER’in iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Hayri KIVRIKO⁄LU

Korgeneral Hayri KIVRIKO⁄LU 1948 y›l›nda Kon-
ya’da do¤mufltur. 1969 y›l›nda Kara Harp Oku-
lu’ndan, 1970 y›l›nda ‹stihkâm Okulu’ndan mezun
olmufltur.
1977 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri’ne ba¤l› çeflitli bir-
liklerde tak›m ve bölük komutanl›¤› yapan Korgene-
ral KIVRIKO⁄LU, 1979 y›l›nda Kara Harp Akademi-
si’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay ola-

rak; 3’üncü Ordu Komutanl›¤›’nda karargâh subayl›¤›, 8’inci Kolordu Elaz›¤, Malatya, Bingöl,
Tunceli ‹l S›k›yönetim Komutan Yard›mc›l›¤› emrinde karargâh subayl›¤›, NATO Güneydo¤u
Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ‹stihbarat Daire ‹stihbarat fiube Karargâh Subayl›¤›,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Özel ‹stihbarat Baflkanl›¤› D›fl ‹stihbarat
fiube Müdürlü¤ü, 66’nc› Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, Belçika / Mons’da Av-
rupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh› (SHAPE)’nda Harekât Baflkanl›¤› Tatbikat ve De-
¤erlendirme fiube ‹rtibat K›s›m Amirli¤i ve Silah Kontrol fiube Müdürlü¤ü ile 4’üncü Kolor-
du 229’uncu Motorlu Piyade Alay Muharebe Grup Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1996 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 3’üncü Ordu Komutanl›-
¤› Harekât Kurmay Yarbaflkanl›¤› ve 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤› görevlerin-
de bulunmufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 3’üncü
Mekanize Piyade Taktik Tümen Komutanl›¤› ve Belçika / Mons’da Millî Askerî Temsil He-
yeti (NMR) Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir.
Korgeneral rütbesi ile 9’uncu Kolordu Komutanl›¤› ve K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olarak orge-
neralli¤e terfi etmifl ve Ege Ordusu Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Asiye Hale KIVRIKO⁄LU ile evli olan Korgeneral Hayri KIVRIKO⁄LU’nun iki çocu¤u
vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.
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B‹R ÜST RÜTBEYE YÜKSELT‹LEN GENERAL - AM‹RAL ve ALBAYLAR

KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL ASLAN GÜNER

2 KORGENERAL HAYR‹ KIVRIKO⁄LU

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL RA‹F AKBAfi

2 TÜMGENERAL MEHMET EM‹N ALPMAN

3 TÜMGENERAL MEHMET ERÖZ

4 TÜMGENERAL TEVF‹K ÖZKILIÇ

5 TÜMGENERAL YURDAER OLCAN

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL FER‹T GÜLER

2 TU⁄GENERAL MEHMET DAYSAL

3 TU⁄GENERAL MET‹N ‹Y‹D‹L

4 TU⁄GENERAL A.TAMER BÜYÜKKANTARCIO⁄LU

5 TU⁄GENERAL AT‹LLA GÜRDERE

6 TU⁄GENERAL ERDAL ÖZTÜRK

7 TU⁄GENERAL ALPASLAN ERDO⁄AN

8 TU⁄GENERAL BEK‹R MEM‹fi

9 TU⁄GENERAL ÖMER PAÇ

10 TU⁄GENERAL HASAN FEHM‹ CANAN

11 TU⁄GENERAL VEYS‹ SUNAL

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 P‹YADE KURMAY ALBAY LOKMAN EK‹NC‹

2 P‹YADE KURMAY ALBAY ÖMER FARUK KÜÇÜK

3 TOPÇU KURMAY ALBAY ABDULBAK‹ KAVUN

4 TOPÇU KURMAY ALBAY AL‹ RIZA KU⁄U

5 P‹YADE KURMAY ALBAY FERHAT ÖZGEN

6 TOPÇU KURMAY ALBAY ORHAN ÇINAR

7 KARA P‹LOT KURMAY ALBAY GÖKHAN GÖKAY

8 TANK KURMAY ALBAY SADIK P‹YADE

9 P‹YADE KURMAY ALBAY MUH‹TT‹N YEN‹KEÇEC‹

10 TOPÇU KURMAY ALBAY GÜRSEL ÖZTÜRK

11 TOPÇU KURMAY ALBAY CENG‹Z DEM‹RC‹

12 P‹YADE KURMAY ALBAY TAC‹ KURUL

13 TOPÇU KURMAY ALBAY AL‹ S‹VR‹

14 P‹YADE KURMAY ALBAY VEL‹ YILDIRIM

15 TOPÇU KURMAY ALBAY ETHEM BÜYÜKIfiIK

16 KARA P‹LOT KURMAY ALBAY SAL‹H SEV‹L

17 TOPÇU KURMAY ALBAY ‹SMA‹L GÜMÜfiTEK‹N

18 TOPÇU KURMAY ALBAY OSMAN ERBAfi

19 P‹YADE KURMAY ALBAY BURHANETT‹N AKTI

20 MUHABERE KURMAY ALBAY MÜJDAT UZUN

21 TOPÇU KURMAY ALBAY HAL‹T GÜNBATAR

22 P‹YADE ALBAY MUZAFFER D‹R‹K

23 MÜHEND‹S ALBAY NEVZAT KILINÇ

24 Ö⁄RETMEN ALBAY AL‹ GÜNDO⁄AN

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL KAD‹R SA⁄DIÇ

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

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL F‹KRET GÜNEfi

2 TU⁄AM‹RAL RAMAZAN CEM GÜRDEN‹Z

3 TU⁄AM‹RAL SERDAR DÜLGER

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 DEN‹Z KURMAY ALBAY SERDAR OKAN KIRÇ‹ÇEK

2 DEN‹Z KURMAY ALBAY CEM AZ‹Z ÇAKMAK

3 DEN‹Z KURMAY ALBAY LEVENT ERKEK

4 DEN‹Z KURMAY ALBAY MEHMET FAT‹H ‹L⁄AR

5 DEN‹Z KURMAY ALBAY ADNAN ÖZBAL

6 DEN‹Z P‹YADE KURMAY ALBAY MUSTAFA EKMEL ÖZDENG‹L

7 DEN‹Z ALBAY TURGAY ERDA⁄

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL AB‹D‹N ÜNAL

2 TÜMGENERAL MEHMET VEYS‹ A⁄AR

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL MEHMET fiANVER

2 TU⁄GENERAL NED‹M GÜNGÖR KURUBAfi

3 TU⁄GENERAL AT‹LLA GÜLAN

4 TU⁄GENERAL S‹NAN fiANLI

5 TU⁄GENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY AHMET LEVENT TAfiTAN

2 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY HALUK SELV‹

3 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY KUB‹LAY SELÇUK

4 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MEHMET ÖZLÜ

5 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY ERDO⁄AN ARSLANTAfi

6 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY CEVAT YAZGILI

7 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MUSTAFA AVCI

8 HAVA P‹YADE KURMAY ALBAY SAM‹ FINDIKO⁄LU

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL OSMAN EKER

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL MEHMET ÇÖRTEN

2 TU⁄GENERAL MUSTAFA KEMAL ALATAfi

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 JANDARMA KURMAY ALBAY ÜNAL KARAOSMANO⁄LU

2 JANDARMA KURMAY ALBAY ZEK‹ ES

3 JANDARMA KURMAY ALBAY ‹BRAH‹M AYDIN

4 JANDARMA ALBAY BULUT ÖMER M‹M‹RO⁄LU

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR 

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 PROFESÖR TAB‹P ALBAY MUSTAFA BAfiBOZKURT

2 PROFESÖR TAB‹P ALBAY D‹LAVER ERfiANLI

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAY

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 PROFESÖR DEN‹Z TAB‹P ALBAY MEHMET AL‹ ÖZGÜVEN

GÖREV SÜRES‹ 1 YIL UZATILAN GENERAL VE AM‹RALLER

KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL HASAN MEM‹fiO⁄LU

2 KORGENERAL HÜSEY‹N NUSRET TAfiDELER

3 KORGENERAL SELAHATT‹N U⁄URLU

TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ADEM HUDUT‹

2 TÜMGENERAL MEHMET TAfi

3 TÜMGENERAL U⁄UR UZAL

4 TÜMGENERAL TUNCAY ÇAKAN

5 TÜMGENERAL NECMETT‹N BAYKUL

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL SEZA‹ BOSTANCI

2 TU⁄GENERAL HÜSEY‹N fiENTÜRK

3 TU⁄GENERAL AYDIN SEMERC‹

4 TU⁄GENERAL F‹KRET SAL‹H TOLUNGÜÇ

5 TU⁄GENERAL MUHARREM YAVAfi

6 TU⁄GENERAL BAHADIR UÇKAN

7 TU⁄GENERAL U⁄UR TARIK ÖZKUT

8 TU⁄GENERAL B‹ROL ERDEM

9 TU⁄GENERAL MEHMET TEVF‹K BEDÜK

10 TU⁄GENERAL AHMET KEMAL EMREN

11 TU⁄GENERAL ÜNAL AKBULUT

12 TU⁄GENERAL ‹ZZET OCAK

13 TU⁄GENERAL ATAKAN ALTIPARMAK

14 TU⁄GENERAL HIFZI ÇUBUKLU

15 TU⁄GENERAL fiAH‹N TARLAN

16 TU⁄GENERAL ORHAN KÖPRÜ

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORAM‹RAL fiEVK‹ ERDAL BUCAK

TÜMAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL RECEP BÜLENT BOSTANO⁄LU

TU⁄AM‹RALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL DEN‹Z DA⁄LILAR

2 TU⁄AM‹RAL DO⁄AN BOZKURT

3 TU⁄AM‹RAL HASAN UfiAKLIO⁄LU

4 TU⁄AM‹RAL AHMET SERDAR AKINSEL

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL B‹LG‹N BALANLI

TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL OSMAN YILDIRIM

2 TÜMGENERAL AKIN ÖZTÜRK

3 TÜMGENERAL fi‹R‹N ÜNAL

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL AHMET BERTAN NOGAYLARO⁄LU

2 TU⁄GENERAL MUZAFFER OK

3 TU⁄GENERAL MEHMET YILMAZ ERDO⁄AN

4 TU⁄GENERAL OSMAN KAPAN‹ AKTAfi

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL MEHMET TAYFUN YILDIZ

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL MUSTAFA ‹HSAN BATI

2 TU⁄GENERAL OSMAN BAYKURT

3 TU⁄GENERAL FA‹K CANBOLAT

4 TU⁄GENERAL SELAHATT‹N YILDIRIM

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HARUN TATAR

2 TU⁄GENERAL ERSOY IfiIK

TU⁄AM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL CEM‹L TURGUT TUFAN
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Dönemin komutanlar›n›n yeni tehdide karfl› ilk çözümü,
tanklara karfl› baflar›lar› tart›flmal› olsa da sahra toplar›-
n› cepheye sürmek oldu. Ancak bir savafl›n kazan›lmas›n-

da vazgeçilemez unsur olarak görülen piyadenin, geliflen tank ve
z›rhl› birliklere karfl› daha etkili bir çözüme ihtiyac› vard›.
‹ki farkl› çözümün öne ç›kt›¤› 1920’li y›llarda, tanksavar toplar
görülmeye bafllad›. ‹lk örneklerde Frans›zlar 25 mm, Almanlar
35 mm, ‹ngilizler ise 40 mm’yi tercih etmiflti. Di¤er namlulu sis-
temlere nazaran daha küçük çaplarda olan tanksavar toplar›n
görevlerini daha etkin bir flekilde icra edebilmeleri için, yüksek
süratli z›rh delici mühimmatlar da gelifltirildi.
Ayn› y›llarda, tek erin tafl›yabilece¤i 7,62 mm, 14,50 mm ve 20
mm çap›ndaki ilk tanksavar tüfekler de hizmete girdi. ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n ilk y›llar›nda çok say›da ülke taraf›ndan kulla-
n›lsalar da, z›rh teknolojilerindeki geliflime ba¤l› olarak bu tü-
feklerin etkisi zamanla azald›.
1942 y›l›na gelindi¤inde ise Almanya, tank tehdidine karfl› tek er
taraf›ndan tafl›nabilen Panzerfaust (Tank Yumru¤u) güdümsüz
tanksavar roketini devreye soktu. Yine ayn› y›l müttefiklerin Ba-
zooka’s›n›n da hizmete girmesiyle tanksavar tüfekler kullan›m
d›fl› kalmaya bafllad›.
Savafl süresindeki z›rh gelifliminden toplar da nasibini ald›.
Çaplar› giderek büyüyen namlular›n etkili olabilmeleri için en az
90 mm flart olmufltu. Buna paralel olarak boyutlar›n da büyü-
mesiyle tanksavar toplar›n manevra kabiliyetleri azald› ve sak-
lanmalar› neredeyse imkâns›z hale geldi.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan patlak veren Kore Savafl› ile
bafllayan So¤uk Savafl döneminde ise tüm ülkeler, muharebe
sahas›ndaki ana unsur haline gelen z›rhl› birliklere karfl› tedbir
almaya dönük çal›flmalar üzerinde yo¤unlaflt›. Takvimler 1950’li
y›llar›n bafllar›n› gösterdi¤inde, Fransa gerçek anlamda gü-
dümlü ilk tanksavar füzesi olan ENTAC (SS10)’un denemesini
baflar›yla gerçeklefltirdi. 1955 y›l›nda seri üretimine bafllanan
füze, MGM-32 ad› alt›nda ABD envanterine de girdi.
Omuzdan at›lan güdümsüz tanksavar roketlerine göre daha
uzun menzile ulaflabilen ve daha yüksek isabet oran›na sahip bu
sistemlerin hizmete girmesi, tanklara karfl› namlulu sistemle-
rin kullan›m›n› da iyice azaltt›.

Avantajlar Geliflimi H›zland›rd›
Piyade taraf›ndan tafl›nabilmesi, araç üzerine monte edilebil-
mesi ve helikopter gibi uçan platformlar taraf›ndan da kulla-
n›labilmesi, güdümlü tanksavar füzelerinin ve bu füzelerde
kullan›lacak harp bafll›klar›n›n geliflimini de h›zland›rd›. Z›rhl›
hedeflere karfl› kullan›lacak füzeler için en kullan›fll› olan›n
çukur imlal› yüksek infilakl› tanksavar (High Explosive Anti
Tank / HEAT) oldu¤unun öngörülmesiyle, savunma sanayisi de
tercihini bu yönde yapt›.

Piyadenin Modern M›zra¤›: 
Güdümlü 
Tanksavar Füzeleri
Modern muharebe sahas›n›n inkâr edilemez ana unsuru olan tankla, onu 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan itibaren en büyük tehdit olarak alg›layan piyadenin 

ilk tan›flmas› Birinci Dünya Savafl›’nda oldu. 1916’l› y›llar›n sonunda sabit kalan

Avrupa cephesi, ‹ngilizler’in gelifltirdi¤i tanklar›n devreye girmesiyle hareketli 

bir cepheye dönüfltü ve piyade, atl› süvarilerin yerini alacak yeni düflmanla karfl›

karfl›ya geldi. Amac› has›m piyade üzerine z›rh korumas› alt›nda atefl gücünü

tafl›mak olan tank, ilerleyen süreçte piyadenin en büyük düflman› olacakt›.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com - Mahmut BÖLÜKBAfi / bolukbasm@savunmahaber.com
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“Tek hedef, tek at›fl” doktrini ile kullan›lan füzelerin, güdüm
sistemlerine yönelik ise çeflitli alternatifler gelifltirildi. Ulafl›l-
mak istenen menzile ba¤l› olarak; optik / tel, lazer, ›s›, yar› ak-
tif ve aktif radar gibi güdüm sistemleri üzerinde yap›lan çal›fl-
malar›n neticesinde; k›sa ve orta menzillerde genelde optik tel
güdüm sistemi, uzun menzillerde ise ›s›, lazer ve radar güdüm
sistemi öne ç›kt›.
Tanksavar füzeler, güdüm sistemlerine ek olarak taktik kulla-
n›m menziline göre de s›n›fland›r›labilirler:
1. 60 ila 600 m mesafelerde etkili olan k›sa menzilli sistemler
genelde tim ve manga seviyesindeki yak›n çat›flmaya giren bi-
rimler taraf›ndan kullan›l›r,
2. 150 ila 2000 m mesafelerde etkili olan orta menzilli sistem-
ler bölük ve tabur seviyesinde kullan›l›r,
3. 150 ila 2000 m’nin üstü mesafelerde etkili olan uzun men-
zilli sistemler ise taktik aç›dan alay ve tugay seviyesinde kul-
lan›l›r.

Ejderin Atefli
Bugüne kadar üretilen tüm güdümlü tanksavar füzeler kat›
roket yak›tl› ve bir kifli taraf›ndan kullan›labilmeye müsait ola-
rak tasarlanm›flt›r. Günümüzün yüksek teknolojisinin getirdi-
¤i olanaklarla vurufl kabiliyetleri yüzde 90’a ulaflm›fl olan bu
sistemler, piyade için büyük bir güven unsurudur.
Örne¤in Birinci Körfez Savafl›’nda ‹ngiliz birlikleri taraf›ndan
atefllenen 36 adet orta menzilli Milan füzesinin 35’i Irak tank-
lar›na isabet etmifltir. Yine ayn› savaflta Katar askerleri tara-
f›ndan gece karanl›¤›ndaki meskûn mahal flartlar›nda Irak
tanklar›na karfl› atefllenen 12 adet Milan füzesi yüzde 100 ba-
flar› ile hedeflerini imha etmifltir.
Di¤er taraftan ‹srail’in 34 gün süren Lübnan Harekât› s›ras›n-
da, Hizbullah güçleri taraf›ndan kullan›lan Rus yap›m› güdüm-
lü tanksavar füzeleri, asimetrik muharebe flartlar› alt›nda ‹s-
rail Ordusu’na beklemedi¤i kay›plar verdirmifltir. (Bkz. MSI
Dergisi Say› 15, Ekim 2006)
Ancak bu baflar›lar, güdümlü tanksavar füzelerinin muharebe
alan›ndaki etkileri konusunda bizleri yan›ltmamal›, z›rhl› birlik-
lerinin devrinin kapand›¤› izlenimi oluflmamal›d›r. Geçti¤imiz
yüzy›l›n güdümlü tanksavar füzelerinin en genifl ölçekte kulla-
n›ld›¤› muharebelerine sahne olan 1973 y›l›ndaki Arap-‹srail
Savafl›’n›n ard›ndan yap›lan araflt›rmalar, çok say›da kullan›lan
bu silah sistemlerinde beklenilenin alt›nda sonuç elde edildi¤i-
ni göstermifltir. Menzil d›fl› kullan›m, yetersiz e¤itim ve hava
flartlar›n›n etkisi gibi nedenlerden dolay› güdümlü tanksavar fü-
zeleri beklenen performans› gösteremedi¤inden, savafl›n gidi-
flat›n› yine tanklara karfl› çarp›flan tanklar belirlemifltir.
Ayn› flekilde 1991 y›l›ndaki Körfez Savafl›’nda, elinde bulunan
çok say›daki Rus ve Bat› yap›m› güdümlü tanksavar füzesini
ABD liderli¤indeki koalisyon güçlerine karfl› etkili bir flekilde

kullanamayan Irak, iflgal etti¤i Kuveyt topraklar›n› büyük çap-
l› bir tank taarruzunun ard›ndan terk etmek zorunda kalm›fl-
t›r. Benzer flekilde Irak, 2003 y›l›nda Amerikan Ordusu’nun
ana muharebe tanklar›ndan oluflan Ba¤dat Ekspresi’ne, elin-
de bulunan tanksavar silahlarla karfl› koyamam›flt›r.
Bu örnekler bize mevcut tanksavar silahlar›n›n sistemli ve iyi
haz›rlanm›fl bir tank taarruzu karfl›s›nda baflar›yla kullan›lsa-
lar da muharebenin sonucunu belirleyebilecek unsurlar ol-
mad›¤›n› göstermektedir.

Tek Hedef Tank De¤il
Di¤er yandan son y›llarda cereyan eden nispeten büyük ölçek-
li savafllar, güdümlü tanksavar füzelerinin, tanklara karfl› kul-
lan›m d›fl›nda piyadeye destek amaçl› da kullan›labildi¤ini
göstermektedir. Körfez’de taarruz eden Koalisyon güçlerinin
envanterinde bulunan tanksavar füzeleri; koruganlar, komuta
merkezleri, top ve ele geçirilmesi güç mevziler ile makineli
tüfek yuvalar› gibi hedeflere karfl› da s›kça ve çok etkili bir fle-
kilde kullan›lm›flt›r. Z›rhl› araçlar d›fl›ndaki hedeflere at›lan
Hellfire, HOT, Milan ve TOW füzelerinin oran› yaklafl›k yüzde
80 civar›ndad›r. Hatta Amerikan Ordusu, Apache helikopterle-
ri taraf›ndan kamyonlara karfl› Hellfire füzesi kullan›m›n› ya-
saklam›flt›r.
Bu tip silahlar›n 2000’li y›llarda keflfedilen son kullan›m yön-
temi ise ‹srail ve ABD taraf›ndan suikast silah› olarak kullan›l-
mas›d›r. ‹srail’in Gazze’deki önemli bireysel hedeflerine karfl›
Hellfire kullanmas›, ayn› flekilde ABD’nin Afganistan ve Irak’ta
bu uygulamaya yönelmesi dikkat çekicidir.
Piyadeye yüksek atefl gücü sa¤layan bu sistemler, muharebe
sahas›nda sadece tanklara karfl› de¤il, sonuç alabilecek ve
gerekli görülen her hedefe karfl› kullan›lmaktad›r. Gözlemle-
rimiz bu sistemlerin, z›rhl› birliklere karfl› do¤rudan çat›flma-
ya girmeyen piyade birliklerinin de envanterine girmek zorun-
da oldu¤unu göstermektedir. Her ne kadar literatürde tank-
savar ad›yla an›lsalar da, bu füzeler, piyade harekât›n›n destek
unsurlar›ndan biri olarak, makineli tüfeklerin yan›nda atefl
gücünün en etkili ve son halkas› haline gelmifltir.
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Hellfire helikopter konufllu bir tanksavar füzesi olarak ta-
sarlansa da farkl› amaçlarla kullan›m› da mevcuttur. ‹s-

veç’in k›y› savunma maksatl› kulland›¤› füze, ‹srail taraf›n-
dan devriye botlar›na da yerlefltirilmifltir. ‹lk versiyon olan
Hellfire I (AGM-114A/B), analog otopilota ve düflük seviyede
duman ç›karan bir motora sahiptir. F›rlat›lmadan önce veya
sonra hedefe kilitlenebilen sistemde, tek bir f›rlatma rampa-
s›ndan birden fazla füze (azami 4 füze) farkl› hedeflere atefl-
lenebilir. AGM-114B, Amerikan Donanmas› ve Deniz Piyade
Kolordusu’nda kullan›lan versiyondur. Bu versiyonun, karfl›
taraftan gelebilecek elektromanyetik karfl›-tedbirlere yöne-
lik özel bir korunma sistemi vard›r. AGM-114F
modeli ise, çift patlarl› (tandem)
harp bafll›¤› ile reaktif z›rhl› araç-
lar›n imhas› için gelifltiril-
mifltir. Hellfire II
olarak tan›mla-
nan AGM-114K
versiyonu her ne
kadar AGM-114F
ile benzer harp bafll›¤›na sahip olsa da bu modelden kazan›-
lan tecrübelerle iyilefltirmelere tabi tutulmufltur. Örne¤in,
Çöl F›rt›nas› Operasyonu s›ras›nda AGM-114F versiyonlar›n-
da oldu¤u fark edilen lazer geri saç›l›m problemi Hellfire
II’de çözülmüfl, ayr›ca füzenin, olumsuz hava koflullar›ndan
do¤an sinyal kayb›na ve lazer karfl› tedbir sistemlerine karfl›
dayan›kl›l›¤› artt›r›lm›flt›r. Di¤er versiyonlara göre parça sa-
y›s› yüzde 40 daha az olan Hellfire II, öncüllerine göre daha
düflük asgari menzil ve daha yüksek azami menzile sahiptir.
Tüm Hellfire versiyonlar› içinde sadece AGM-114K, sahip ol-
du¤u say›sal otopilot sayesinde, kilitlendi¤i hedefin ayd›nlat-
mas›n› yitirse bile seyrine devam edebilmektedir. Longbow
versiyonu olarak bilinen AGM-114L, mm dalga boylu (mm-
W) radar güdümlü bir at-unut sistemidir.

‹srail’in bugün meskûn mahallerde gerçeklefltirdi¤i nokta
operasyonlar›nda en çok kulland›¤› füze olan Hellfire, esas
olarak So¤uk Savafl y›llar›nda Sovyet tank birliklerini koru-
yan 2,5 km menzilli ZSU-23 uçaksavar tehdidine bir çözüm
olarak gelifltirilmifltir. Bu sayede, tank imhas› ile görevli
Apache helikopterlerinin, radar at›fl kontrollü 23 mm’lik
ZSU-23 toplar›n›n menzili içine girmeden bu görevlerini yer-
lerine getirmeleri sa¤lanm›flt›r. Bu nedenle Hellfire Apache
ile bütünleflmifl, bu helikopterin ayr›lmaz parças› olarak gö-
rülen bir silah sistemidir.

‹sveç ve Norveç
o r d u l a r › n d a

üçayak ile birlik-
te kara konufllu

kullan›lmaktad›r.
‹ngiliz Ordusu’nun envan-

terine mm-W radar güdümlü
Brimstone, ‹sveç Ordusu’nun envanterine ise RBS-17

ad›yla girmifltir. Brimstone bugün lisans alt›nda MBDA tara-
f›ndan üretilmektedir. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin envante-
rinde de AGM-114M/K versiyonlar›yla Hellfire II sistemleri
bulunmaktad›r.

AGM-114 Hellfire
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AGM-114K Hellfire II 
Lockheed Martin / ABD

1,63 m

362 mm

178 mm

45 kg

440 m/sn

8000 m

500 m

7,25 kg Yüksek ‹nfilakl› Tanksavar (Y‹T)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› aktif lazer güdümlü
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Bugün dünya ordular›n›n envanterlerinde bulunan tüm
tanksavar füzeleri içinde en yayg›n kullan›lanlardan

biri olan TOW, ayn› zamanda ilk uzun menzilli yar› otoma-
tik güdüm sistemine sahip tanksavar füzesi olma unvan›-
n› da tafl›maktad›r. Hedef önce personel taraf›ndan tespit
edilir ve niflangah ile takibe al›n›r; f›rlatmadan sonra da
bir mikro-ifllemci füzenin rotas›n› do¤rulayarak hedefe
tam isabet sa¤lar. Bu sistem, personelin TOW kullanma-
s›nda büyük bir avantaj teflkil etmifltir. Örne¤in 1972 y›l›n-
da, Vietnam Savafl›’nda görev alan Güney Vietnaml› asker-
lerin TOW füze sistemini ö¤renip, etkili bir flekilde kulla-
nabilmesi için birkaç saatlik bir e¤itimin yeterli oldu¤u gö-
rülmüfltür. Buna karfl›l›k Sovyet yap›m› Malyutka (Sagger)
tipi, komuta levyesi ile yönlendirilen sistemin, ayn› asker-
lerin ancak dörtte biri taraf›ndan kullan›labildi¤i ortaya
ç›km›flt›r. TOW; deniz ve kara araçlar› ile helikopterlere
konuflland›r›labildi¤i gibi, karada bir üçayak üzerinden de
atefllenebilir. Raf ömrünün 15 y›l oldu¤u bilinen füzenin;
TOW, ITOW (1981), TOW 2 (1985), TOW 2A ve TOW 2B (90’l›
y›llar) modelleri bulunmaktad›r. Raytheon ayr›ca son dö-
nemde RF (Telsiz Frekans›) al›c›/verici sistemli “kablosuz”
TOW 2B Aero versiyonunu gelifltirmifltir. TOW kullan›c›s›
ülkelere, envanterlerindeki füzeleri, f›rlatma sisteminde
de¤ifliklik gerektirmeyen bu yeni versiyona yükseltmeleri
için herhangi bir k›s›tlama getirilmemifltir. Füzeyi tersine
mühendislik yöntemiyle kopyalayarak Tufan ad›yla üreten
‹ran’›n gizlice TOW ihraç etti¤i düflünülüyor. TOW, Türki-
ye’nin de içinde bulundu¤u yaklafl›k 40 ülkenin silahl› kuv-
vetlerinde kullan›lmaktad›r.

BGM-71 TOW

Amerikan Ordusu’nun 1960’l› y›llar›n bafl›nda belirledi¤i or-
ta menzilli tanksavar silah› ihtiyac› çerçevesinde bafllat›-

lan MAW (Medium Anti-tank Weapon / Orta Menzilli Tanksa-
var Silah›) Program› McDonnell Douglas (bugün Boeing) ta-
raf›ndan gelifltirilmifltir. 1967 y›l›nda Amerikan Savunma Ba-
kanl›¤›, program›n ve füzenin ad›n› Dragon olarak de¤ifltir-
mifltir. 1972 y›l›nda aç›lan ilk ihale sonucu Raytheon füzenin
üretimine bafllam›fl, 1975 y›l›ndan itibaren McDonnell Doug-
las da üretim sürecine dâhil olmufltur. Amerikan Deniz Piya-
de Kolordusu, 1986 y›l›nda Dragon II Program›’n› bafllatm›fl-
t›r. 1987 y›l›nda Dragon füzelerinin üretim lisans›n› alan ‹sviç-
re, hem kendi ordusu hem de Hollanda Ordusu için bu füze-
lerde kullan›labilen özel harp bafll›klar› üretmifltir. Amerikan
Kara Kuvvetleri, Rus T-72 tanklar›nda da kullan›lan çelik/se-
ramik z›rhlara karfl› etkili daha büyük harp bafll›¤›na sahip
Dragon II’yi kullanmaktad›r. Dragon Program›, yüksek mali-
yetleri ve o dönemde devam eden Javelin Projesi’nin baflar›s›
göz önünde bulundurularak, 1989 y›l›ndan itibaren ask›ya
al›nm›flt›r. Amerikan Kara Kuvvetleri de 1992 y›l›nda, yine Ja-
velin Projesi nedeniyle Dragon füzelerinin al›m›n› durdurdu-
¤unu aç›klam›flt›r. Atefllemeden sonra at›lan fiberglas f›rlat-
ma tüplerinde tafl›nan Dragon, at›fl›n dengeli ve isabetli olma-
s› için bu tüplerin a¤›z bölgesine dayanan özel bir çatal des-
tek ile kullan›lmaktad›r. Bugün sadece Amerikan Ulusal
Muhaf›zlar›‘n›n envanterinde bulunmaktad›r.

FGM-77 Dragon
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BGM-71 TOW 2
Raytheon / ABD

1,17 m

340 mm

147 mm

21,6 kg

300 m/sn

3 750 m

65 m

3,9 kg Y‹T (600 mm z›rhlara karfl› etkili), 4,1 kg Y‹T (760 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 
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FGM-77B Dragon II
Raytheon / ABD

0,846 m

340 mm

250 mm

12,2 kg

90 m/sn

1000 m

65 m

2,5 kg Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 
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SRAW (Short Range Anti-Tank Weapon / K›sa Menzilli
Tanksavar Silah›) ad›yla da bilinen Predator, Amerikan

Ordusu’nda korunak imhas› için kullan›lan ‹sveç yap›m› AT-4
gibi güdümsüz roketlerin yerini almas› amaçl› gelifltirilmifl-
tir. Predator, s›n›f›ndaki birçok sistem gibi tafl›nd›¤› tüpler-
den atefllenir. Personel önce niflangâhta hedefi ortalar, son-
ra füzenin ataletsel güdüm sistemini aktif hale getiren takip
bafllatma dü¤mesini çevirir. Atefllemeden önce 2 saniye sü-
reyle hedefi takip eden sistem, bu sayede hedefin hareketi-
ne göre kendine bir kesiflme noktas› belirler. Fakat yap›lan
testlerde menzilinin k›sa ve güdüm sisteminin yetersiz ol-
mas› nedeniyle füze, ancak 200 m menzilde 24 km/sa h›zla
hareket eden araçlara karfl› isabet sa¤layabilmifltir. Tapa ta-
sar›m›nda tank taretinin imhas› göz önünde bulundurulan
füze, tank›n z›rhça en zay›f noktas› olan taretinin üst k›sm›na
taarruz eder. Gelifltirme çal›flmalar›na 1990’l› y›llar›n bafl›n-
da bafllanan Predator’un, düflük yo¤unluklu bafllang›ç üre-
tim safhas›na Amerikan Deniz Piyade Kolordusu’ndan 2002
y›l›nda al›nan sipariflle geçilmifltir. Yine Deniz Piyadele-
ri’nden 2004 y›l›nda gelen talep do¤rultusunda, füzenin mes-
kûn mahallerde korunaklara karfl› do¤rudan kullan›m›na yö-
nelik MPV (Multiple Purpose Variant-Çok Amaçl› Versiyon)
versiyonunun gelifltirilme çal›flmalar›na bafllanm›fl ve 2005
y›l›nda 400 adetlik ilk teslimat gerçeklefltirilmifltir. Lockheed
Martin ve MBDA, 2000 y›l›nda kurduklar› Kestrel Konsorsiyu-
mu ile ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’n›n NLAW ihalesine Preda-
tor’un bir versiyonunu teklif etmifl, 2002 y›l›nda Saab Bofors
Dynamics’in MBT-LAW sisteminin seçilmesiyle ihaleyi kay-
betmifllerdir.

Predator
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FGM-148 Javelin
Javelin Konsorsiyumu (Raytheon-Lockheed Martin) / ABD

1,080 m

380 mm

127 mm

11,8 kg

-

2500 m

60 m

8,4 kg Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Pasif IIR güdümlü
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Predator
Lockheed Martin / ABD

0,7 m

260 mm

140 mm

6,4 kg

300 m/sn

600 m

17 m

3,26 kg Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Ataletsel seyrüsefer sistemi, otopilot

Amerikan Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordu-

su’nun envanterlerinde bulunan Dragon füzeleri-

nin yerini almas› amaçl› bafllat›lan AAWS-M (Advanced

Anti-tank Missile System-Medium / Orta Menzilli Ge-

liflmifl Tanksavar Füze Sistemi) Program›’n›n devam›

olan Javelin, ilk at - unut tipi bir tanksavar füzesidir.

Texas Instruments’›n (bugün Raytheon) yüzde 60 ve

Martin-Marietta’n›n (bugün Lockheed Martin) yüzde 40

kat›l›m›yla oluflturulan konsorsiyumun ürünü olan bu

füzenin seri üretimine 1997 y›l›nda bafllanm›flt›r. Sele-

fi Dragon gibi Javelin de kullan›ld›ktan sonra at›lan bir

f›rlatma tüpünde tafl›n›r. Füze, do¤rudan hedefin res-

mine kilitlenen bir IIR (k›z›lötesi görüntüleme) güdüm

sistemine sahiptir. Hedefe kilitlenmeden önce güdüm

sistemi bir kaç saniye süreyle so¤utulur. Bu özellik,

ormanl›k veya kapal› bölgelerde, yükselme aç›s› olma-

mas› nedeniyle kullan›mda k›s›tlama getirmektedir.

Füze, tam isabet için, ilk f›rlat›ld›¤›nda kilitlenmifl ol-

du¤u esas görüntüyü yakalamak ve bunun için de yük-

selmek zorunda oldu¤u için, f›rlatma noktas›nda bulu-

nabilecek bir a¤ac›n ya da elektrik telinin bile füzenin

yörüngesini de¤ifltirme olas›l›¤› vard›r. Muharebe

sahas›nda oturur pozisyonda atefllenen Javelin’in sa-

hip oldu¤u say›sal otopilot, 30 saniye içinde at›fla haz›r

hale getirilebilen füzeye üstten ve do¤rudan taarruz

alternatiflerini sunmaktad›r. ABD d›fl›nda yaklafl›k 10

ülke taraf›ndan kullan›lan Javelin’in komuta ünitesi ise

mevcut pilleriyle 4 saat çal›flabilmektedir.

FGM-148 Javelin
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HOT, kabili-
yetleri ve ta-

sar›m konsepti
b a k › m › n d a n
Amerikan TOW
sistemine çok
benzemektedir.
Füze ile görüfl
çizgisi aras›ndaki
aç›sal sapma, bir k›z›lötesi (IR) yer belirleyici ile ölçülerek dü-
zeltmeler otomatik olarak hesaplan›r ve kablo ile füzenin kon-
trol yüzeylerine iletilir. Elektrooptik karfl› tedbirlere karfl› HOT
3, 1 ve 10 mikron dalga boyunda iki ayr› renk ç›kartan bir ted-
bir sistemine sahiptir. Bu tedbir sistemi ayr›ca, at›fl noktas›nda
bulunan CCD cihazlar›ndan füzenin takibini olanakl› k›lmakta-
d›r. HOT, Fransa ve Almanya taraf›ndan 1964 y›l›nda gelifltiril-
meye bafllanm›flt›r. Sonraki süreçte 1972 y›l›nda Euromissile
kurulmufl, 1976’da 136 mm’lik harp bafll›¤›na sahip HOT 1 fü-
zesi seri olarak üretilmeye bafllanm›flt›r. 1986 y›l›nda daha bü-
yük (150 mm) harp bafll›kl› HOT 2’nin gelifltirilme çal›flmalar›
bafllam›flt›r. 1995 y›l›nda üretilmeye bafllanan serinin son mo-
deli HOT 3 (HOT 2T), reaktif z›rhlara karfl› etkili olmas› amac›y-
la gelifltirilmifltir. HOT füzeleri; ‹ran-Irak, Lübnan, Çad, Bat›
Sahra ve Körfez savafllar›nda yo¤un olarak kullan›lm›flt›r. Bu
savafllarda yüksek isabet oranlar› kaydeden füzeden, 2000 y›l›-
na kadar 19 ülkenin silahl› kuvvetleri 80.000’in üzerinde siparifl
etmifltir.

HOT

Cobra 1950’li y›llar›n 3. çeyre¤inde Almanya ve ‹sveç ile bir-
likte gelifltirilmifl,  ayn› dönemin sonuna do¤ru Federal Al-

man Ordusu’nda hizmete girmifltir. Füze, f›rlatma tüpü ya da
rampas›na sahip de¤ildir; do¤rudan yere konuflland›r›l›r ve
e¤imli roket motoru sayesinde yerden havalan›r. Mamba, Cob-
ra’n›n geliflmifl versiyonudur. Cobra’da oldu¤u gibi bu sistemde
de f›rlatma rampas› ya da tüpü yoktur. Füze, ileri ok aç›l› ve dü-

flük aç›kl›k oranl› 4
adet kanada sahiptir. Her

bir kanad›n firar kenar›nda fü-
zeye yön veren kontrol yüzeyleri

bulunmaktad›r. Tek bir personel 12 füzeyi
ayn› anda kontrol edebilir. Fakat f›rlatma

rampalar›n›n olmamas› nedeniyle personel,
kendi güvenli¤i için füzeleri 20 m uzakl›¤a ko-

nuflland›rmal›d›r. Ateflleme esnas›nda roket moto-

ru, füzenin 20 derecelik bir aç›yla havaya f›rlamas›na sebep
olur. Füze havaland›ktan sonra personel, bir kumanda kolu ile
görüfl mesafesinde füzeyi yönlendirir. Mamba, aralar›nda Tür-
kiye’nin de bulundu¤u birçok ülke taraf›ndan 180.000’den fazla
tedarik edilmifltir.

Cobra / Mamba

MR (Medium Range / Orta Menzilli) ve LR (Long Range /
Uzun Menzilli) uzant›l› iki farkl› versiyonla gelifltirilmeye

bafllanm›flt›r. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve ‹ngiltere
taraf›ndan 1980’li y›llar›n sonuna do¤ru Milan füzesinin yerini
almas› amaçl› bafllat›lan Trigat MR Program›, Berlin Duva-
r›’n›n y›k›lmas›ndan sonra gereksinimlerin de¤iflmesi ve sipa-
rifllerin azalmas› nedeniyle 2000 y›l›nda durdurulmufltur.
Benzeri sebeplerden; HOT, Swingfire ve TOW füzelerinin yeri-
ni almas› amaçl› Almanya, Fransa ve ‹ngiltere taraf›ndan yü-
rütülen Trigat LR Program› da nasibini alm›fl, 1993 y›l›nda fü-
zenin kara araçlar›na konuflland›r›lacak versiyonu iptal edil-
mifltir. Ayn› dönemde Apache helikopteri ve beraberinde Hell-
fire al›m›na karar veren ‹ngiltere, programdan çekilme karar›
alm›flt›r. Buna ra¤men devam eden programdan, 1998 y›l›nda
Fransa’n›n da bütçe problemleri yüzünden ayr›lmas›yla Al-
manya, ipi tek bafl›na gö¤üsleyen taraf olmufltur. Almanya ta-
raf›ndan PARS 3 (Panzerabwehr Rakensystem 3) olarak ta-
n›mlanan sistem, bugün yine ayn› adla MBDA taraf›ndan üre-
tilmektedir. F›rlatma rampalar› Alman Tiger helikopterleri
için gelifltirilmifltir. Avrupa’n›n ilk 3. nesil at-unut özellikli
tanksavar füzesi olan PARS 3, 2006 y›l›nda Alman Ordusu ta-
raf›ndan siparifl edilmifltir. Teslimatlar›n 2010 y›l›nda baflla-
mas› beklenmektedir. Kompozit bir gövdeye sahip füze, pasif
IR sensörü ile hedefine kilitlenmektedir.

Trigat / Pars 3
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HOT 
MBDA / Almanya-Fransa

1,27 m

310 mm

150 mm

25,5 kg

235 m/sn

4 km

75 m

6 kg Y‹T (1000 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 
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Trigat / Pars 3
MBDA / Almanya

1,6 m

-

159 mm

49 kg (f›rlatma tüpünde)

290 m/sn

6 km

500 m

Çift patlarl›

Kat› yak›tl› roket motoru

IIR/CCD güdümlü
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‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

Cobra / Mamba
EADS / Almanya

0,95 m (Mamba)

400 mm

120 mm

11,2 kg

140 m/snn

2 km

300 m

2,7 kg Y‹T (400 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli
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Arjantin’in Savunmaya Yönelik Bilimsel ve Teknolojik Arafl-
t›rma Enstitüsü (CITEFA) taraf›ndan 1970’li y›llar›n sonuna

do¤ru gelifltirilen Mathogo, tasar›m ve performans yönünden
eski ‹ngiliz Vigilant Füzesi’nin küçük boyutlu bir versiyonuna
benzetilebilir. Tel güdümlü olan bu sistem, bir komuta levyesi
ile yönlendirilir. Tek bir güdüm ünitesine 4 adet f›rlatma ram-
pas› ba¤lanabilir. Düflük süratli bir füze olan Mathogo’nun,
menzili daha uzun ve harp bafll›¤› daha büyük olan Mathogo 2
versiyonu bulunmaktad›r. IR temelli yar› otomatik bir kontrol
sistemine sahip olan CIBEL-2K, Mathogo’nun 1980’li y›llar›n
ortalar›nda modernize edilmifl versiyonudur. Bu yeni güdüm
sistemi, Mathogo’nun daha h›zl› uçabilmesini olanakl› k›lar-
ken, ayn› zamanda tel güdümlü füzelerde genellikle görülme-
yen su üzerinden f›rlat›labilme kabiliyetini de füzeye kazand›r-
m›flt›r. Arjantin’in ilk giriflimine göre iyi denebilecek sonuçlar

ald›¤› Mathogo füzesinden
sonra CIBEL-2K Program›,
bütçe k›s›tlamalar› nedeniyle
hak etti¤i ilgiyi görmemifl; ask›ya al›nm›flt›r.

Mathogo

HJ-73 füzele-
rinin yerini alacak bir sis-

tem aray›fl› içinde olan Çin, K›z›l
Ok anlam›na gelen Hong Jian-8 (HJ-
8)’i gelifltirme çal›flmalar›na 1977 y›l›nda
bafllam›flt›r. 1980’li y›llar›n sonuna do¤ru
ilk kez görücüye ç›kan füzenin gü-
düm sisteminin tasar›m›, Çin’in
Vietnam Savafl›’nda ele geçirdi¤i Amerikan
TOW füzelerine oldukça benzemektedir. HJ-8,
pek çok Bat› sisteminde de oldu¤u gibi tafl›nd›¤› tüpten atefl-
lenmektedir. Üçayak üstünden f›rlat›lan HJ-8’in; birden fazla
rampal›, araç üzerine konufllu versiyonu da bulunmaktad›r.
Her ne kadar tek personel taraf›ndan kullan›labilen, tafl›nabi-
lir bir silah sistemi say›lsa da füze, uzun menzillerde yüksek
a¤›rl›¤› ile sorun yaratmakta; 2 personel kullan›m›n› zorunlu
k›lmaktad›r. 1993 y›l›nda gelifltirilen HJ-8B, 800 mm’lik reak-
tif z›rhlara karfl› etkili 4 kg’l›k harp bafll›¤›na sahiptir. HJ-8C,
bu füzenin helikopterden f›rlat›labilen versiyonudur. 1998 y›-
l›nda tan›t›lan HJ-8E ise, yeni dijital güdüm sistemi ve 4 km
menzili ile bu füzenin en geliflmifl modelidir. Çin’in daha hafif
yeni bir üçayak üzerine konufllu HJ-8L versiyonunu da gelifl-
tirdi¤i bilinmektedir. HJ-8, Pakistan taraf›ndan Baktar Shikan
ad›yla lisans alt›nda üretilmifl; Birleflik Arap Emirlikleri, Tay-
land ve baz› Afrika ülkelerine de ihraç edilmifltir. Baktar Shi-
kan, 1990’l› y›llar›n bafl›nda Bosnal› Müslüman Kuvvetleri ta-
raf›ndan S›rp Ordusu’na karfl› kullan›lm›fl; füzenin S›rplar’›n
M-84 tanklar›na karfl› oldukça etkili oldu¤u gözlemlenmifltir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

Mathogo
CITEFA / Arjantin

0,998 m

470 mm

102 mm

11,3 kg

40 m/sn

2 km

400 m

2,8 kg Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

HJ-8
NORINCO / Çin

0,875 m (HJ-8A) / 1,15 m (HJ-8B)

320 mm

120 mm

11,2 kg (HJ-8A) / 12,5 kg (HJ-8B)

200 m/sn

3 km (HJ-8A) / 3,5 km (HJ-8B) / 4 km 

200 m

3 kg Y‹T (HJ-8A / 600 mm z›rhlara karfl› etkili), 4 kg Y‹T (HJ-8B / 800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

HJ-9

HJ-8’in baflar›s›ndan memnun kalan NORINCO’nun, 1980’li y›l-
lar›n sonuna do¤ru daha uzun menzilde ve daha kal›n z›rhla-

ra yönelik yeni bir sistem gelifltirme çabalar› sonucu HJ-9 ortaya
ç›km›flt›r. ‹lk kez 1999 y›l›nda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 50. kuru-
lufl y›ldönümü etkinlikleri s›ras›nda Pekin’de gerçeklefltirilen bir
askeri geçit töreninde görülmüfltür. A¤›rl›¤› nedeniyle füze, per-
sonel taraf›ndan tafl›namamaktad›r. Bu yüzden Çin Ordusu, sis-
temi, WZ550 4x4 z›rhl› personel tafl›y›c› arac›na konuflland›rm›fl-
t›r. Tek f›rlatma tüplü bir baflka versiyon da Nanjing NJ2046 kam-
yonlar›nda kullan›lmaktad›r. NORINCO, füzenin helikopterlerden
de f›rlat›labilece¤ini iddia etmektedir. Füze, 1200 mm’lik reaktif
z›rhlara karfl› etkili yüksek infilakl› bir harp bafll›¤›na sahiptir. HJ-9,
veri iletifliminin lazer vas›tas›yla yap›ld›¤› yar› otomatik bir güdüm
sistemine sahiptir. Bu sistemde, silah operatörü periskopun optik
niflangâh›ndan hedefi ortalar ve füze f›rlat›ld›ktan sonra da onu iz-
lemeye devam eder. TV ganyometre (aç› nakledici), füze ile görüfl
çizgisi aras›ndaki aç›y› ölçer. Gerekli düzeltmeler lazer iletim biri-
miyle füzenin kontrol yüzeylerine iletilir. NORINCO ayr›ca mm-W
güdüm sistemli HJ-9A versiyonunu da gelifltirmifltir. Bu sistemde
düzeltmeler lazerle de¤il, karfl› tedbir sistemlerine karfl› daha da-
yan›kl› ve daha uzun menzilde çal›flabilen mm dalga boyunda bir
iletim birimiyle gönderilir. Lazer güdümlü HJ-9B versiyonunun
gelifltirilme çal›flmalar› ise hâlihaz›rda devam etmektedir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

HJ-9
NORINCO / Çin

-

-

152 mm

11,2 kg

-

5 km

100 m

Y‹T (1200 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, lazer güdümlü, optik izlemeli 

HJ-8
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ENTAC (Engin Teleguide Anti-Char) veya MGM-32A,
özel bir giriflim olan SS10 Projesi’ne paralel olarak

Frans›z Hükümeti’ne ba¤l› DTAT (Direction Technique
des Armements Terrestres) taraf›ndan 1950’li y›llar›n ba-
fl›nda gelifltirilmifltir. SS10’a göre daha hafif ve daha uzun
menzillidir. Harp bafll›¤› yine bu füzeye göre küçük olma-
s›na ra¤men, z›rhlara karfl› performans› daha iyidir. 1974
y›l›na kadar yaklafl›k 140.000 adet üretilen ENTAC, Fran-
sa d›fl›nda; ABD, Avustralya, Belçika, Endonezya, Güney
Afrika, Hindistan, Hollanda, ‹sviçre, Kanada ve Norveç gi-
bi ülkelerin envanterine de girmifltir. Füze, bir operatör
istasyonuna ba¤l› basit, metal bir kutudan atefllenir. Per-
sonel, bir komuta levyesi ile füzeyi yönlendirir. Füzenin
asgari menzilinin yüksek olmas› önemli bir dezavantaj
olarak öne ç›kmaktad›r. Füzenin üretimi 1974 y›l›nda so-
na ermifltir.

ENTAC

1980’li y›llar›n bafl›nda gelifltirilen ERYX, egsozunun
ortada olmas› nedeniyle kapal› alanlarda da kullan›la-

bilme kabiliyetine sahiptir. Frans›z Ordusu’nun k›sa men-
zilli bir tanksavar silah› gereksinimi sonucu 1980 y›l›nda
açt›¤› ACCP (Anti-Char Court Portee) ihalesi kapsam›nda
Aerospatiale (bugün MBDA) taraf›ndan teklif edilen füze,
1985’te ihaleyi kazanm›flt›r. 1987’de Fransa ve Kanada bir
ortak üretim anlaflmas› imzalam›flt›r. 1993’ten beri ope-
rasyonel olarak kullan›lmakta olan ERYX, Fransa ve Kana-

da d›fl›nda Brezilya, Malezya, Norveç ve Kuveyt taraf›ndan
da tercih edilmifltir. Bugüne kadar 52.000 adet siparifl edi-
len ERYX’e; 19.200 füze ve 1600 f›rlatma ünitesi ile 2000’li
y›llar›n bafl›nda Türkiye de talip olmufltur. Hatta Kana-
da’ya benzer olarak, teknoloji transferi anlaflmalar› kap-
sam›nda Türkiye’de bir üretim tesisi kurulmufltur. Fakat
ERYX’in ilk teslimatlar›nda at›fl hatalar›n›n görülmesi ve
bu hatalar›n boz-dene yöntemiyle giderilmeye çal›fl›lmas›
nedeniyle, üretim faaliyetlerine bafllanmas›nda 18 ayl›k
bir gecikme yaflanm›flt›r. Bunun üzerine, ana yüklenici
MBDA ile Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK) aras›nda konunun ekonomik ve hu-
kuksal boyutu istiflare edilmeye bafllanm›fl, fakat taraflar
aras›nda anlaflma sa¤lanamay›nca SSM ve TSK sözleflme-
yi tek tarafl› iptal etmifltir. Böylece, dünyan›n en modern
füze üretim tesislerinden biri birdenbire at›l hale gelmifl-
tir. Yar› otomatik güdüm sistemine sahip ERYX’in, 1997 y›-
l›nda Thales üretimi Mirabel termal sistemi ile entegras-
yonu yap›larak niflangâh kabiliyetlerinde ciddi bir art›fl
sa¤lanm›flt›r. Yüksek süratli (80 km civar›) z›rhl› hedeflere
karfl› oldukça baflar›l›d›r. 

ERYX

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

ENTAC
Askeri Fabrika / Fransa

0,82 m

375 mm

152 mm

12,2 kg

85 m/sn

2 km

300 m

4 kg Y‹T (650 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

ERYX
MBDA / Fransa

0,92 m

-

135 mm

13 kg

245 m/sn

600 m

50 m

3,9 kg Y‹T (900 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli ©
M

B
D

A
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Ad›n› Frans›zca “Missile
d’Infanterie Leger Antic-

har” kelimelerinin bafl harfle-
rinden alan Milan, personelin
gizlili¤ini ve güvenli¤ini artt›-
ran bir ateflleme yöntemine
sahiptir. Bir gaz jeneratörü,
personel teti¤e bast›¤›nda t›p-
k› manc›n›k gibi füzeyi ileri
do¤ru atan bir pistonu aktif
hale getirerek, füzenin k›z›lö-
tesi (IR) iz b›rakmadan ve ses
ç›karmadan ateflleme mahal-
linden bir miktar uzaklaflma-
s›n› sa¤lar. Gece veya kötü hava flartlar›nda at›fl›n gerçek-
lefltirilebilmesi için Milan, MIRA adl› bir IR gece görüfl sis-
temi ile donat›lm›flt›r. Milan 2, Milan 1’e göre daha büyük
harp bafll›¤› ile 1000 mm’lik z›rh ve 3 m’lik betonu kolay-
l›kla delebilecek kabiliyete sahiptir. Füze ayr›ca çok
amaçl› bir baflka harp bafll›¤› sayesinde farkl› hedeflere
karfl› da etkili olabilmektedir. Milan 3 sahip oldu¤u, di¤er
versiyonlara göre daha dar bir spektral pencerede çal›flan
kodlu yeni IR iflaretleyicisi ve elektro-optik karfl› karfl› ted-
bir sistemi ile serinin 3. versiyonudur. Say›sal f›rlatma
ünitesi ve artt›r›lm›fl menzili ile en son versiyon Milan ER,
2007 y›l›nda Frans›z Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan onay-
lanarak pazardaki yerini alm›flt›r. Bugüne kadar düzenle-
nen askeri operasyonlar ve bölgesel çat›flmalarda en çok
kullan›lan tanksavar füzelerden biri olan Milan, bütün tek-
nik kabiliyetleriyle baflar›l› bir füze olarak bilinmektedir.
‹ngiltere, ‹talya, Hindistan ve ‹spanya’da lisans alt›nda
üretimi yap›lan Milan ile ilgili örnek geliflmelerden biri 2
Eylül 1995’te Bosna-Hersek’te yaflanm›flt›r. Saraybos-
na’daki Frans›z Garnizonu, 1 hafta süreyle kendilerini ›s-
rarla taciz eden T-72 (Yugoslav M-84 tank›) tipi bir S›rp
tank›na karfl› uyar› amaçl› Milan 2 füzesi f›rlatm›flt›r. 1870

metreden gerçeklefltirilen atefllemeden sonra füzenin
tanka isabet etti¤i ve tank kulesinin 10 m yükse¤e f›rlaya-
rak tahrip oldu¤u gözlenmifltir. S›rplar’›n bu olaydan son-
ra, Milan füzesi ile teçhiz edilmifl yabanc› birliklere karfl›
tanklar›yla 2 km’den daha yak›na yaklaflmamalar› da ayr›-
ca dikkat çekicidir. Türkiye’deki tüm Milan füzeleri 2T
seviyesine yükseltilmifltir.

Milan

Fransa’n›n ilk tanksavar füzesi SS10 üzerinden gelifltiri-
len SS11 Harpon, 1959 y›l›nda hizmete girmifltir. SS

harfleri Frans›zca’da yüzeyden yüzeye kelimelerine karfl›l›k
gelen “sol sol” kelimelerini temsil etmektedir. Yaklafl›k
180.000 adet üretilerek 33 ülkenin envanterine girmeyi ba-
flaran füzenin, AS11 adl› havadan f›rlat›labilen ve SS11M ad-
l› donanma versiyonlar› da mevcuttur. 1967 y›l›nda Fransa,

Almanya ve Suudi Arabistan ordular› için üretilmeye baflla-
nan Harpon, SS11’in yar› otomatik güdüm sistemi ile mo-
dernize edilmifl versiyonudur. Güdüm sistemindeki bu ge-
liflme, füzenin asgari menzilini yar› yar›ya düflürmüfltür. Bu
sistemde, bir IR izleyici, füzenin egzozuna kilitlenir. Perso-
nel niflangâhta hedefi ortalar ve füze niflangâh›n görüfl çiz-
gisi üzerinde otomatik olarak hedefe yönlendirilir. Füze bu
durumda, yar›çap› 1 m olan bir sanal tünel içinde hedefe
do¤ru seyreder.

SS11 Harpon

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

Milan
MBDA / Fransa

0,77 m

270 mm

103 mm (Milan) / 115 mm (Milan 2)

6,7 kg (Milan) / 12 kg (Milan 2)

220 m/sn (Milan) / 200 m/sn (Milan 2)

2 km (Milan) / 1,9 km (Milan 2)

25 m

3 kg Y‹T (Milan / 650 mm z›rhlara karfl› etkili)

4 kg Y‹T (Milan 2 / 800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

SS11 Harpon
MBDA / Fransa

1,22 m

500 mm

165 mm

29,9 kg

190 m/sn

3 km

500 m

6 kg Y‹T (600 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli
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ZT-3, ‹srail üretimi
omuzdan at›l›r tanksa-

var füzelerinin Güney Afri-
kal› bir türevidir. ABD’ye
ba¤›ml› kalmamak ama-
c›yla ‹srail füzelerinde bu-
lunan Amerikan menfleli
parçalar, ZT-3’ün tasar›-
m›na dâhil edilmemifltir.
Bu füzelerin ön üretim
versiyonlar›, Modular Ope-
rasyonu kapsam›nda 1987
y›l›nda gerçekleflen Lomba
Nehri Muharebeleri’nde
ilk kez kullan›lm›flt›r. Bu
ilk s›nav›ndan baflar›yla ç›-
kan füze, 1988 y›l›n›n Haziran ay›nda bafl gösteren Calueque
Muharebesi’nde de en az 4 adet T-55 tank› ve 2 adet BTR-60
z›rhl› personel tafl›y›c›s›n› görev d›fl› b›rakarak kabiliyetini ka-
n›tlam›flt›r. 2000 y›l›n›n ortalar›nda uçufl testleri tamamlanan
ZT-3, helikopterler ve kara araçlar›na da konuflland›r›labil-
mektedir. Yar› otomatik güdüm sistemine sahip ZT-3, arka k›s-
m›nda bulunan bir lazer al›c› ile kendisine gönderilen lazer ko-
mutlar›n› deflifre eder. Çözülen komutlar, füze üzerindeki bir
uçufl kontrol birimine aktar›l›r ve gerekli düzeltmeler bu birim
üzerinden füzenin kontrol yüzeylerine iletilir.

ZT-3 Swift

Afrikaans dilinde Leopar anlam›na gelen
ad›yla Ingwe, ZT-3 Swift’in geliflmifl versiyo-

nudur. ZT-3’te kullan›lan lazerli kumanda yön-
temi, Ingwe’de yerini lazerle yörünge ayd›nlat-
ma prensibine dayanan güdüm sistemine b›rak-
m›flt›r. Füze, lazer demeti içinde pozisyonunu
kendisi belirler ve görüfl çizgisi üzerinde ma-
nevralar yapar. Çift patlarl› harp bafll›¤› ile füze-
nin, 1000 mm’lik reaktif z›rhlara karfl› etkili ol-
du¤u iddia edilmektedir. Ingwe’nin niflangâh
sistemleri, f›rlat›ld›¤› platforma göre de¤iflken-
lik göstermektedir. Füze, Güney Afrika’n›n
Rooivalk ve Huzar helikopter projelerine
entegre edilmifltir. Ingwe’nin, mürettebat›-
n›n güvenli¤ini artt›ran, üçayak üstüne monteli,
uzaktan kontrol edilebilir bir versiyonu da ge-
lifltirilmifltir. Füze, Güney Afrika Savunma Kuv-

vetleri’nin envanterinde bulunan 6x6 Ratel muharebe
araçlar›na üçlü f›rlatma tüpleri ile konuflland›r›lm›flt›r.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin savunma sanayisinin ulafl-
t›¤› geliflmifl noktay› gösteren Ingwe Projesi’nde, ZT-3’te
oldu¤u gibi yine ‹srail’den teknolojik destek al›nd›¤› iddia
edilmektedir.

ZT-35 Ingwe

‹ngiltere’nin 1990’l› y›llar›n ortalar›na do¤ru bafllatt›¤› taarruz
helikopteri ihalesi kapsam›nda ABD, Güney Afrika’n›n teklif

etti¤i Rooivalk helikopterlerinde Hellfire kullan›m›na izin ver-
memifltir. Bunun üzerine helikopterin üreticisi Atlas Aircraft
Corp. (bugün Denel Aviation), Kentron’dan (bugün Denel) Mo-
kopa’y› gelifltirmesini talep etmifltir. 1995 y›l›nda Güney Afrika
Silahl› Kuvvetleri de helikopterin pazar›n› güçlendirece¤i ge-
rekçesiyle ayn› talebi yap›nca Denel, 1996 y›l› Kas›m ay›nda fü-
zenin tam ölçekli gelifltirme çal›flmalar›na bafllam›fl, 1999 Ey-
lül’ünde de Rooivalk helikopterinden ilk test at›fl› gerçekleflti-
rilmifltir. Füzenin modüler yap›s›; muharip kara araçlar› ve sa-
bit kanatl› uçaklar gibi birçok platforma entegrasyonu kolay-
laflt›rmaktad›r. ‹lk versiyonu Hellfire’ye benzer olarak yar› aktif
lazer güdümlü olan Mokopa, ayr›ca mm-W radar ve IIR sensör-
leri ile de donat›labilmektedir. Ateflleme öncesi hedef bilgileri,
niflangâh sisteminden veya d›fl bir kaynaktan füzeye verilmeli-
dir. Atefllemeden sonra operatörün seçti¤i rotada seyreden fü-
ze, uçuflunun son aflamas›nda atefllendi¤i platform veya baflka
bir kaynak taraf›ndan ayd›nlat›lan hedefe yönelmektedir. 1350
mm’lik reaktif z›rhlara karfl› etkili oldu¤u iddia edilen füzenin,
kara araçlar›na konufllu bir versiyonu da gelifltirilmektedir.

ZT-6 Mokopa

Üretici
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ZT-3 Swift
Denel Aerospace Systems / Güney Afrika

1,15 m

325 mm

127 mm

19 kg

330 m/sn

4 km

-

Y‹T (650 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, lazer kumandal›

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›
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Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

ZT-6 Mokopa
Denel Aerospace Systems / Güney Afrika

1,995 m

-

178 mm

49,8 kg

530 m/sn

8,5 km

500 m

Y‹T (1350 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› aktif lazer veya mm-W radar güdümlü

ZT-35 Ingwe
Denel Aerospace Systems / Güney Afrika

1,75 m

-

127 mm

28,5 kg

500 m/sn

5 km

250 m

Y‹T (1000 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Lazer güdümlü

Üretici

Uzunlu¤u
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Güdüm Sistemi
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Hindistan’›n Savunma Ar&Ge Organizas-
yonu (Defence Research & Develop-

ment Organization / DRDO) taraf›ndan En-
tegre Güdümlü Füze Gelifltirme Program›
(IGMDP) kapsam›nda 1980’li y›llar›n sonu-
na do¤ru gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. Ta-
mam› fiberglas yap›ya sahip ilk tanksavar
füzesi oldu¤u iddia edilen Nag’›n, Hint Or-
dusu’nun envanterinde bulunan Milan M2
ve Sovyet temelli 9K113 Konkours tanksa-
var füzelerinin yerini almas› beklenmekte-
dir. Füzenin bafllang›çta; tel güdümlü, IR
güdümlü ve mm-W radar güdümlü olmak
üzere 3 farkl› versiyona sahip olmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flken, daha sonra hantal oldu-
¤u gerekçesiyle tel güdüm seçene¤i iptal
edilmifltir. Bunun üzerine füze, IIR taray›c›
ile donat›lm›fl, gerekti¤inde bu taray›c›n›n

yerine alternatif olarak kullan›lmas› amaçl› bir de mm-W
radar güdüm sistemi tasarlanm›flt›r. Füze, modern tank-
larda kullan›lan reaktif ve Chobham tipi kompozit z›rhla-
ra karfl› etkili bir çift patlarl› harp bafll›¤›na sahiptir.
Nag’›n, NAMICA (Nag Missile Carrier) ad› verilen BMP-2
araçlar›na ve Dhruv helikopterlerine yönelik olmak üze-
re 2 ana versiyonda üretilece¤i tahmin edilmektedir. 

Nag

de 2005 y›l›nda ‹sveç Ordusu’ndan alm›flt›r. ‹sveç taraf›n-
dan RB-57 olarak adland›r›lan füzenin, yine 2008’den iti-
baren bu ülkeye teslim edilmeye bafllanaca¤› öngörül-
mektedir.

Üretici
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Nag
DRDO / Hindistan

1,25 m

-

130 mm

42 kg

-

4 km

150 m

Çift patlarl›

Kat› yak›tl› roket motoru

IIR veya mm-W güdümlü

Üretici
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‹tki Sistemi
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MBT LAW
Saab Bofors Dynamics - Thales / ‹ngiltere - ‹sveç

1 m

-

150 mm

-

300 m/sn

600 m

20 m

Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Ataletsel seyrüsefer sistemi

MBT LAW; ABD, Fransa
ve Danimarka gibi ül-

kelerin envanterlerinde
yo¤un olarak bulunan
omuzdan at›l›r AT-4 gü-
dümsüz tanksavar roket-
lerinin yerini almas›
amaçl›, Thales ve Saab
Bofors Dynamics’in iflbirli-
¤inde gelifltirilmifltir. Gü-
düm sistemi, Amerikan
Predator füzesinde oldu¤u
gibi ataletsel mekaniz-
mayla s›n›rl›d›r. Saab Bo-
fors Dynamics’in PLOS
(Tahmin Edilmifl Görüfl
Çizgisi) ad›n› verdi¤i bu
yöntemde personel, hedefi
3 saniye boyunca takip
eder. Füzenin güdüm
elektronikleri, personelin hedefi izledi¤i s›rada al›nan ve-
rilerden hareketle muhtemel buluflma noktas›n› hesaplar
ve ona göre bir uçufl rotas› belirler. Bundan sonra perso-
nelin füzeyi atefllemekten baflka ifli kalmam›flt›r. 5 saniye
içinde ateflleme pozisyonuna getirilebilen füzenin, perso-
nel seçimine b›rak›lm›fl 2 ayr› at›fl modu bulunmaktad›r.
Üstten taarruz modunda füze, görüfl çizgisinin 1 m üzerin-
den seyrederek hedefe taarruz ederken, do¤rudan taarruz
modunda direk görüfl çizgisini takip ederek hedefi vur-
maktad›r. Acil durumlarda roketatar gibi hemen atefllene-
bilen MBT LAW, ateflleme sonras› etkisinin düflük olmas›
sayesinde araç içleri gibi dar alanlarda da kullan›labil-
mektedir. 2002 y›l›nda, ‹ngiliz Ordusu’nun envanterindeki
Insys LAW-80 sistemlerini yenilemek için açt›¤› NLAW
(Next-generation Light Anti-tank Weapon) ihalesini kaza-
nan MBT LAW’›n, içinde bulundu¤umuz 2008 y›l›nda hiz-
mete girmesi beklenmektedir. Füze, bir baflka sipariflini

MBT LAW
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1950’li y›llar›n bafl›nda gelifltirilmeye bafllan-
m›flt›r. 10 derecelik bir e¤im verilerek ateflle-

nen ve f›rlatma rampalar›na 100 m’lik bir mesafe-
den kontrol edilebilen yap›s›yla Swingfire, kendi-
sinin ve kullan›c› personelin düflman karfl›s›nda
gizli kalmas›n› sa¤lamaktad›r. F›rlat›ld›ktan sonra
yavaflça ivmelenmesi ve itki vektörü kontrol siste-
mine sahip olmas›, füzenin atefllemeden hemen
sonra; sa¤a sola 45 derece, afla¤› yukar› da 20

derecelik manevralar yapabilmesini
olanakl› k›lmaktad›r. Füzeye, salla-
nan anlam›na gelen “swing” ad›n› ve-
ren de bu manevra kabiliyetidir. 1990
y›l›nda, bugün BAE Systems’e ba¤l›
bir firma olan Marconi’nin gelifltirdi¤i
SWIG (Swingfire Improved Guidance-Swingfire
Geliflmifl Güdüm) sistemi ile donat›lan füze, böy-
lece çoklu hedef izleme kabiliyetine eriflmifltir.
Bu teknoloji sayesinde füze, termal niflangâhtan
gözlenen 4 hedefi ayn› anda izleyebilmekte ve fü-
zeleri bu hedeflerin 2 tanesine ayn› anda yönlen-
direbilmektedir. Swingfire, 1977 y›l›nda yap›lan

bir iflbirli¤i anlaflmas› kapsam›nda kurulan
Arab-British Dynamics konsorsiyumu tara-
f›ndan M›s›r’da da lisans alt›nda üretilmifltir.
1991’de bu konsorsiyumun Scud füzelerini
üretmeye niyetlenmesi üzerine ‹ngiltere,
1992 y›l›nda iflbirli¤ini sona erdirmifltir.

Swingfire

Nimrod, ‹srail Ordusu’na ba¤l› özel kuvvetlerin, Lüb-
nan’daki operasyonlar› s›ras›nda beliren uzun menzil-

li hassas güdümlü bir füze gereksinimi sonucu Israel Ae-
rospace Industries taraf›ndan gelifltirilmeye bafllanm›flt›r.
Bu özel birliklerin uzun menzilli hava deste¤i ihtiyac›n›
CH-53 helikopterlerinden karfl›l›yor olmas› nedeniyle bafl-
lang›çta yaln›zca bu platformlarda kullan›lan Nimrod, da-
ha sonra Land Rover ve Abir gibi kara araçlar›na da ko-
nuflland›r›lm›flt›r. Füze, sadece tanklar ve z›rhl› araçlara
karfl› de¤il, ayn› zamanda gemilere, korunaklara ve perso-
nele karfl› da kullan›labilmektedir. Yar› aktif lazer güdü-
müne sahip füze, 26 km etkili menzile sahiptir. Nimrod;

do¤rudan seyir, alçak seyir (300 m) ve yüksek seyir (1500
m) olmak üzere 3 farkl› uçufl profilinde hedefine do¤ru
seyredebilir. Bir keflif kolu taraf›ndan ayd›nlat›lmas›, he-
defin tahribi için yeterlidir.

Nimrod

Üretici
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MBDA / ‹ngiltere

1,07 m

390 mm

170 mm

27 kg

185 m/sn

4 km

150 m

6,8 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli

Üretici
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Nimrod
IAI / ‹srail

2,6 m

400 mm

170 mm

150 kg

300 m/sn

26 km

800 m

15 kg Y‹T (1100 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› aktif lazer güdümlü

Swingfire

©
M

S
I



ÖZEL DOSYA

58

Military Science & Intelligence / MSI - A¤ustos 2008 www.milscint.com

Gelifltirme çal›flmalar› 1986’da bafllayan Spike füze ai-
lesi, dünyaya ilk kez 1997 y›l›nda tan›t›lm›flt›r. Füzeler

bafllang›çta; NT-G (Gill), NT-S (Spike) ve NT-D (Dandy)
olarak tan›mlansalar da, bugün üreticisi Rafael taraf›ndan
Spike MR, Spike LR ve Spike ER adlar›yla pazarlanmakta-
d›r. NT, ‹branice tanksavar anlam›na gelen kelimelerin ilk
harfleridir. Bu 3 füzeden Spike MR ve Spike LR, Spike

LR’nin sahip oldu¤u fiber-
optik veri yolu d›fl›nda
teknik olarak ayn› fü-
zelerdir. ‹srail Ordu-
su’nun gereksinim

olarak belirtmemesine
ra¤men firman›n inisiyati-

fiyle Spike LR’ye eklenen bu özelli¤in, da-
ha sonra güvenlikte ve menzilde ciddi getirileri oldu¤u
gözlenmifl ve ordu taraf›ndan memnuniyetle karfl›lanm›fl-
t›r. 2,5 km menzilli Spike MR, f›rlat›ld›ktan sonra otonom
olarak seyrini gerçeklefltirmektedir. Spike LR buna ek

olarak, fiber-optik veri yolunun operatöre kazand›rd›¤›,
seyir esnas›nda “yörünge ve hedef do¤rulama” kabiliyeti
ile 4 km menzilde etkili olabilmektedir. Spike ER, Spike ai-
lesinin helikopterlere konuflland›r›labilen en uzun menzil-
li versiyonudur. 8 km menzile sahip füzenin çap›, di¤er
versiyonlara göre daha büyüktür. Rafael, Spike’yi Avru-
pa’da pazarlayabilmek için Alman Atlas Elektronik, Diehl
ve Rheinmetall firmalar›yla birlikte EuroSpike konsorsi-
yumunu kurmufltur. 

Spike

Ad›n› Bofors Infantry Light and Lethal kelimelerinin ilk
harflerinden alan BILL, bir tank›n z›rhça en zay›f böl-

gesi olan en üst k›sm›na taarruz edebilmesi amac›yla ta-
sarlanm›flt›r. ‹lk denemeleri 1981 y›l›nda yap›lan füze, ilk
sipariflini de 1985 y›l›nda alm›flt›r. Bir üçayak veya araç
üzerinden f›rlat›labilen BILL, tanksavar özelli¤inin yan›n-
da helikopterlere karfl› kullan›labilme kabiliyetini de
bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. 1994 y›l›nda piyasaya sü-
rülen BILL 2, gelifltirilmifl uçufl profili ve kullan›c›s›na
sundu¤u 4 farkl› güdüm seçene¤i ile BILL’in bir üst ver-
siyonudur. Bu güdüm seçenekleri sayesinde, yeni nesil
tanksavar füzelerinde görülen dikine taarruz kabiliyeti
de füzeye kazand›r›lm›flt›r. Çift patlarl› harp bafll›¤›-
na sahip BILL 2’nin; önce infilak eden 80 mm çapl›
ilk harp bafll›¤› z›rh›n üzerindeki reaktif malzeme-
yi s›y›rmakta, ard›ndan patlayan 102 mm çap›nda-
ki di¤er bafll›k ise zay›flayan bölgeyi tahrip et-
mektedir.

RBS-56 BILL
Üretici
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RBS-56 BILL
Saab Bofors Dynamics / ‹sveç

0,9 m

420 mm

150 mm

10,7 kg

250 m/sn

2 km

330 m

Y‹T

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici
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Spike LR
Rafael / ‹srail

1,2 m

-

110 mm

13 kg

-

4 km

200 m

Y‹T (1000 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

IIR / CCD güdümlü
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MAF, ‹talyan Finmeccanica Firmas›’na ba¤l› OTO Melara
taraf›ndan 1980’li y›llar›n sonuna do¤ru gelifltirilmifltir.

Sistem, beklenenin aksine anavatan› ‹talya’n›n ilgisini çekme-
mifl; fakat kilometrelerce uzaktaki Brezilya bu füze ile yak›n-
dan ilgilenmifltir. Bunun üzerine bir adet f›rlatma ünitesi ve 10
adet füze, denemeler için 1988-89 y›llar›nda Brezilya’ya gön-
derilmifltir. Daha sonra, ülkenin 2010’a kadarki süre için ön-
gördü¤ü 600 f›rlatma ünitesi ve 4000 füzeden oluflan ihtiyaç
kapsam›nda, füzenin üretimine yerel firmalardan Orbita talip
olmufltur. Fakat aradan çok geçmeden Orbita iflas etmifl,
MAF’›n üretimini MSS 1.2 ad› ile Mectron üstlenmifltir. Bu çal-
kant›l› süreçten sonra Mectron, 1997 y›l›nda 40 füzeden olu-
flan ilk sipariflini alm›flt›r. MAF’› Amazon Nehri’ndeki terörizm
ve kaçakç›l›k faaliyetleri ile mücadele eden küçük motorlu bi-
rimlerine konuflland›rmay› planlayan Brezilya Ordusu’nun,
2000 y›l› ortalar›ndan itibaren, füzeyi art›k operasyonlarda kul-
lanmaya bafllad›¤› bilinmektedir. Füze, uçufl yörüngesinin la-
zerle ayd›nlat›lmas›na dayanan bir güdüm sistemine sahiptir.

MAF

1950’li y›llar›n son çeyre¤ine do¤ru gelifltirilmeye baflla-
nan KAM-3D, daha aerodinamik bir tasar›ma sahip

olan burnu d›fl›nda Alman Cobra sistemine oldukça ben-
zemektedir. ‹lk nesil tanksavar füzelerden olan KAM-3D,
arkas›ndan ç›kan alevin operatör taraf›ndan izlenerek ko-
muta levyesi ile hedefe yönlendirmesine dayanan bir gü-
düm sistemine sahiptir. Füze ciplere ve z›rhl› muharebe
araçlar›na konuflland›r›labilmektedir.

KAM-3D / Tip 64

Performans› ve boyutlar› bak›m›ndan Amerikan TOW
sistemi ile karfl›laflt›r›labilir bir füze olan KAM-9, cip-

ler ve z›rhl› muharebe araçlar› üzerinden f›rlat›labilmek-
tedir. Tasar›m›nda, konvansiyonel tanksavar görevi d›fl›n-

KAM-9
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MAF
MBDA / ‹talya

1,38 m

-

130 mm

14,5 kg

290 m/sn

3 km

70 m

4,1 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Lazer güdümlü
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KAM-3D / Tip 64
Kawasaki Heavy Industries / Japonya

1,02 m

600 mm

120 mm

15,7 kg

85 m/sn

1,8 km

350 m

Y‹T (500 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

KAM-9 / Tip 79
Kawasaki Heavy Industries / Japonya

1,57 m

330 mm

152 mm

33 kg

200 m/sn

4 km

350 m

4,2 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 
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da ç›karma araçlar›na karfl› k›y› savunmas› da göz önünde
bulundurulmufltur. Bu nedenle alternatif yar› z›rh delici
(Semi Armor Piercing / SAP) harp bafll›¤›na sahiptir. 1980
y›l›nda üretilmeye bafllanan KAM-9’dan, Kawasaki’nin ra-
porlar›na göre Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne 1995 y›l›-
na kadar 44.000 adet teslim edilmifltir.



Type-96 Çok Amaçl› Fü-
ze Sistemi (Multi-Pur-

pose Missile System  /
MPMS) olarak da bilinen
KAM-20, KAM-9’un yerini
alan füzelerden biridir.
Japon Öz Savunma Kuv-
vetleri’nin tanklar›n ve ç›-
karma araçlar›n›n tahribi-
ne yönelik uzun menzilli
füze ihtiyac› sonucu 1986
y›l›nda gelifltirilmeye bafl-
lanan KAM-20, daha iyi
gizleme sa¤layan dikine f›rlatma özelli¤iyle kendinden önceki
sistemlerden farkl›laflmaktad›r. KAM-9’un güdüm sisteminde
kullan›lan ba¤lant› kablosunun su ile temas etti¤inde k›sa dev-
re yapma ihtimali, KAM-20’de fiber-optik kablo teknolojisine
geçilmesine neden olmufltur. F›rlat›ld›ktan sonra hedef bölge-
ye kadar ataletsel seyrüsefer sistemini kullanan füze, seyrinin
son faz›na do¤ru IR görüntülemeli taray›c›s› ile füze üzerinden
takip (Track Via Missile / TVM) moduna geçmektedir. KAM-20,
tüm mimarisi say›sal olan ilk Japon füzesidir.

KAM-20
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Bir di¤er ad› da Tip 87 Chu-MAT olan bu füzenin gelifltirme
çal›flmalar›, 1976 y›l›nda Japon Savunma Bakanl›¤›’na

ba¤l› Teknik Ar-Ge Enstitüsü taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. 1980
y›l›nda Kawasaki Heavy Industries program›n sorumlulu¤u-
nu üzerine alm›fl, 1989’da 24 sistemlik ilk teslimat gerçek-

lefltirilmifltir. KAM-40, Amerikan Hellfire füzesinin küçük bo-
yutlu benzeridir. Yar› aktif lazer güdümlü füze, üçayak üzeri-
ne konuflland›r›lan, ayn› zamanda depolamada da kullan›lan
f›rlatma tüplerinden atefllenir. Lazer ayd›nlat›c›n›n ba¤lan-
mas› için her ne kadar f›rlat›c›n›n üzerinde bir yer bulunsa
da, f›rlatma tertibat›ndan 200 m uzakl›¤a kadarki ayr› bir
mevkiye de konuflland›r›labilmektedir. Tip 73 cipleri üzerin-
de de tafl›nabilen sistemin, anayasas› gere¤i silah sistemleri
ihraç etmeyen Japonya d›fl›nda kullan›c›s› bulunmamaktad›r.

KAM-40

Varflova Pakt›’na ba¤l› kuvvetlerin kulland›¤› ilk tanksavar
füzesi olan AT-1 Snapper NATO kod adl› 3M6 fimel,

Frans›z SS10 ile karfl›laflt›r›labilir bir füzedir. Sistem Rus-
ya’da 2K15 / 2K16 olarak tan›mlan›rken, füze de 3M6 fimel
(Yaban ar›s›) ad›yla bilinmektedir. 1960 y›l›nda hizmete giren
3M6; hafif kamyonlara, z›rhl› muharebe araçlar›na ve T-55
tanklar›na konufl-
land›r›labilmek-
tedir. Füze, 1967
y›l›ndaki 6 Gün
Savafl›’nda M›s›r
Ordusu taraf›n-
dan ‹srail’e karfl›
kullan› lm›flt ›r .
Kuzey Kore’nin
tersine mühen-
dislik yoluyla üre-
timini gerçeklefl-
tirdi¤i AT-1, 380
mm’lik z›rhlara
karfl› etkili olabil-
mektedir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

KAM-40 / Tip 87
Kawasaki Heavy Industries / Japonya

1 m

-

110 mm

12 kg

-

2 km

250 m

Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› aktif lazer güdümlü

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

3M6 fimel (AT-1 Snapper)
Nepobidimy Tasar›m Ofisi / Rusya

1,148 m

780 mm

134 mm

24,26 kg

105 m/sn

2,3 km

500 m

5,4 kg Y‹T (380 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Tel güdümlü, komuta levyeli

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

KAM-20 / Tip 96
Kawasaki Heavy Industries / Japonya

2,1 m

-

150 mm

60 kg

-

-

-

-

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, fiber-optik kablo güdümlü, IIR izlemeli

3M6 fimel (AT-1 Snapper)
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NATO kod ad› AT-2 Swatter olan Falanga (Parmak kemi¤i),
Rusça’da “akrep” anlam›na gelen Skorpion olarak da ad-

land›r›lmaktad›r. Füze, Nepobidimy Tasar›m Ofisi taraf›ndan
gelifltirilen fimel’e (3M6) rakip olarak gösterilmifltir. ‹lk ortaya
ç›kan versiyon Falanga’dan baflka, teknik verileri tabloda yer
alan Falanga-M ve yar› otomatik güdüm sistemli Falanga-P
versiyonlar› bulunmaktad›r. Falanga, di¤er iki versiyona göre
daha genifl bir füzedir. Falanga-M ile ayn› a¤›rl›¤a sahip olan
Falanga-P, 600 m’lik asgari menzile sahiptir. 3M11, Mi-24D
Hind D ve baz› Mi-8T/E taarruz helikopterlerinde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Füze ayr›ca, dörtlü f›rlatma rampalar› üze-
rinde BRDM-2 z›rhl› keflif araçlar›na da konuflland›r›lm›flt›r.

3M11 Falanga (AT-2 Swatter)

Askeri uzmanlar taraf›ndan en ba-
flar›l› Rus tanksavar füzelerinden

biri olarak de¤erlendirilen 9M14 Mal-
yutka (Küçük bebek), oldukça fazla
say›da üretilmifl ve birçok ülke tara-
f›ndan da kopyalanm›flt›r. 1960’l› y›l-
larda gelifltirilen füze, ününü 1973 y›-

l›nda cereyan eden ve Arap devletleriyle ‹srail’i bir kez daha
karfl› karfl›ya getiren Yom Kippur Savafl›’nda kazanm›flt›r. ‹lk
versiyonlar›ndaki kullan›fls›z komuta levyeli kontrol sistemi,
Malyutka-M’de yerini Amerikan tarz› yar› otomatik güdüm sis-
temine b›rakm›flt›r. Bu dönüflümün Vietnam Savafl› s›ras›nda
ele geçirilen TOW füzelerinin incelenmesiyle gerçeklefltirildi¤i
tahmin edilmektedir. Düflük h›z› bir dezavantaj olarak öne ç›kan
füze, 3 km’lik azami menziline 25 saniyede ulaflmaktad›r. NATO
kod ad› AT-3 Sagger olan füzenin, harp bafll›klar› ve itki sistem-
lerinde farkl›l›klar bar›nd›ran; Malyutka-2, Malyutka-M, Mal-
yutka-P, Malyutka-2F ve Malyutka-2M versiyonlar› bulunmak-
tad›r. Bulgaristan, Kuzey Kore, Romanya ve eski Yugoslavya gi-
bi ülkelerde seri üretimi yap›lan 9M14, Çin’de HJ-73, ‹ran’da
RAAD, Tayvan’da ise Kuen Wu 1 ad›yla üretilmifltir.

9M14 Malyutka
(AT-3 Sagger) 

Tabur seviyesindeki birliklerin kullan›m›na yönelik üçayak
üzerinden atefllenen bir tanksavar füzesi olan 9M111 Fagot,

kabaca MBDA üretimi Milan füzesine benzetilebilir. 1960’l› y›l-
lar›n sonunda gelifltirilen füze 1970’l› y›llar›n hemen bafl›nda
da kullan›m ömürleri dolan Malyutka’lar›n yerini alm›flt›r. Fü-
zenin takip edildi¤i IR sistem, karfl›-tedbirlerden sak›nma
amaçl› çok dar bir görüfl alan›na sahiptir. Üçayak üzerinden

atefllenen bir sistem olmas›na ra¤men 9M111, z›rhl› personel
tafl›y›c›larda Malyutka’n›n yerine kullan›labilmektedir. Füze ay-
r›ca, Konkurs sistemi ile 9P148 z›rhl› tanksavar arac›na da ko-
nuflland›r›labilmektedir. As›l ad› 9M111 Fagot olan füzenin;
NATO kod ad› AT-4B olan 9M111-2 Fagot-M ve 9M111M Fakto-
riya versiyonlar› bulunmaktad›r. Fagot, Bulgaristan ve Kuzey
Kore taraf›ndan da lisans alt›nda üretilmifltir. H›rvatistan, IR
kar›flt›rmal› ortamlarda performans›n korunmas› amaçl›, ken-
di füzeleri için bir elle geri besleme sistemi gelifltirmifltir.

9M111 Fagot (AT-4 Spigot)

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M14M Malyutka-M (AT-3 Sagger)
KBM / Rusya

0,86 m

390 mm

125 mm

11,9 kg / 12,5 kg (Malyutka-2)

115 m/sn / 130 m/sn (Malyutka-2)

3 km / 3 km (Malyutka-2)

500 m / 400 m (Malyutka-2)

2,6 kg Y‹T (400 mm z›rhlara karfl› etkili)

3,5 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M111 Fagot (AT-4 Spigot)
KBP / Rusya

0,86 m (AT-4A) / 0,91 m (AT-4B)

370 mm (AT-4A) / 370 mm (AT-4B)

120 mm (AT-4A) / 120 mm (AT-4B)

11,5 kg (AT-4A / AT-4B)

185 m/sn (AT-4A) / 240 m/sn (AT-4B)

2 km (AT-4A) / 2,5 km (AT-4B)

70 m (AT-4A) / 75 m (AT-4B)

2,5 kg Y‹T (400 mm ve 600 mm (AT-4B) z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

3M11M Falanga-M (AT-2B Swatter)
Nudelman / Rusya

1,16 m

660 mm

132 mm

31,5 kg

150 m/sn

4 km

500 m

5,4 kg Y‹T (500 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Telsiz frekans› güdümlü, komuta levyeli 
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9M113 her ne kadar araç konufllu tüm Falanga ve Malyutka
füzelerinin yerini almas› amaçl› tasarlansa da, Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas› nedeniyle bu düflünce tam olarak ger-
çeklefltirilememifltir. Füze; Bulgaristan, Hindistan, Kuzey
Kore ve Do¤u Almanya ile önceden imzalanan anlaflma ge-
re¤i Almanya’da lisans alt›nda üretilmifltir. 1999 y›l› sonu iti-
bariyle ‹ran da M113 ad› alt›nda füzenin seri üretimine bafl-
lam›flt›r.

9M113 Konkurs 
(AT-5 Spandrel)

‹leri hat kullan›m›na yönelik bir tanksavar füzesi olan 9M114
fiturm (F›rt›na), otomatik yükleme sistemine sahip z›rhl›

araçlara konuflland›r›lm›flt›r. Normal koflullarda araçlar 12 fü-
ze tafl›maktad›r. Rusya’da 9M114 olarak tan›mlanan sistem, ilk
görüldü¤ünde NATO taraf›ndan AS-8 olarak isimlendirilse de
daha sonra bu kullan›mdan vazgeçilmifltir. Her ne kadar gü-
düm sistemi farkl› olsa da füze, Amerikan TOW sistemine ol-
dukça benzemektedir. fiturm’un ses h›z›n› aflan ilk tanksavar
füzesi oldu¤u iddia edilmektedir. Kara konufllu versiyonlar›
fiturm-S olarak tan›mlanan füzenin, helikopterden kullan›ma
yönelik bir de fiturm-V modeli bulunmaktad›r. Füze ilk kez Mi-
24V Hind E helikopterleri üzerinde görülmüfltür. Karada kulla-
n›m› ise, 1990 y›l›nda MT-LB (9P149) hafif z›rhl› arac›na konufl-
land›r›lmas›yla bafllam›flt›r. NATO kod ad› AT-9 Spiral olan
9M120 Ataka (Taarruz) ise fiturm’un gövdesi uzat›larak yak›t
kapasitesi gelifltirilmifl, dolay›s›yla menzili artt›r›lm›fl versiyo-

nudur. Füzenin yaklafl›k 6 km’lik menzili di¤er füzelere göre
üstünlük teflkil etse de, harp bafll›klar›nda yaflan›lan perfor-
mans düflüklü¤ü bu sistemin en büyük dezavantaj› olarak de-
¤erlendirilmektedir.

9M114 fiturm (AT-6 Spiral) / 9M120 Ataka-V (AT-9 Spiral 2)

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M113 Konkurs (AT-5 Spandrel)
KBP / Rusya

1,2 m

468 mm

135 mm

14,6 kg

208 m/sn

4 km

75 m

2,7 kg Y‹T (600 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M114 fiturm (AT-6 Spiral)
KBM / Rusya

1,83 m

300 mm

130 mm

35 kg

350-400 m/sn

5 km

400 m

7,5 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, telsiz frekans› güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M120 Ataka-V (AT-9 Spiral 2)
KBM / Rusya

1,75 m

325 mm

130 mm

33,5 kg

350-400 m/sn

5,8 km

400 m

7,5 kg Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, telsiz frekans› güdümlü, optik izlemeli 

NATO kod ad› AT-5 Spandrel olan 9M113 Konkurs (Yar›fl-
ma), tümen ve alay seviyesi birliklerin kullan›m›na yö-

nelik gelifltirilmifl bir füzedir. Euromissile (bugün MBDA)
üretimi HOT füzesine oldukça benzeyen füze, ço¤unlukla,
üçayak üzerine konufllu, kullan›ld›ktan sonra at›lan f›rlatma
tüplerinden atefllenmektedir. Konkurs, 9P135 ve 9P148
z›rhl› tanksavar araçlar›n›n ana silah› ve BMP-2, BMD-2,
BTR-D z›rhl› muharebe araçlar›nda da yard›mc› silah olarak
kullan›lmaktad›r. Füzenin 16,2 kg’l›k geliflmifl versiyonu
Konkurs-M, reaktif z›rhlara karfl› etkili olmas› amac›yla çift
patlarl› harp bafll›¤›yla donat›lm›flt›r.
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Bölük seviyesindeki piyade birlikleri için kolay tafl›nabilir bir
füze olarak tasarlanan 9M115 Metis (Melez), boyut ve per-

formans yönlerinden MBDA
üretimi ERYX’e benzemek-
tedir. Fakat bu füzeden yak-
lafl›k 10 y›l önce gelifltirilmifl-
tir. Metis, küçük bir üçayak üze-
rine monteli tafl›ma tüplerinden
atefllenir. Standart f›rlatma birimi 8 füzeden
oluflur. Kendi ekseni etraf›nda dönerek gerçeklefl-
tirdi¤i seyri s›ras›nda motorundan ç›kan alevin kuy-
ru¤unda oluflturdu¤u çember, füzenin yönlendiril-
mesinde kullan›lmaktad›r. Operatör, çemberin
merkezinin uçufl esnas›ndaki hareketine göre
füzenin istenilen rotadan sapma miktar›n› ve
güdüm hassasiyetini ölçer. Bu ölçümden

do¤an düzeltmeler, tel ile füzenin kontrol yüzeyleri olan bir
çift kanarda iletilir. ‹tki sisteminin düflük güçlü olmas›, füze-

nin kapal› alanlarda arkas›nda 2
m’lik bir boflluk b›rak›larak atefl-
lenebilmesini sa¤lamaktad›r.
Füzenin; 9M115, 9M115M (Metis),

9M116 (Metis-M) ve 9M131 (Metis-
2) versiyonlar› bulunmaktad›r.

Metis-M, daha büyük bir harp
bafll›¤›na (130x94 mm) sahiptir. Fü-
ze, 9 saniyede 1,5 km’lik menzile ula-

flabilmesine ra¤men, güdüm sistemi bu
mesafenin sadece 1 km’lik k›sm›nda kullan›labil-

mektedir. NATO kod ad› AT-13 Saxhorn 2
olan Metis-2, Metis’ten belirgin ölçüde bü-
yüktür.

9M115 Metis (AT-7 Saxhorn) / 9M131 Metis-M (AT-13 Saxhorn 2)

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M115 Metis (AT-7 Saxhorn)
KBP / Rusya

0,74 m

300 mm

94 mm

5,5 kg

223 m/sn

1 km

40 m

2,5 kg Y‹T (460 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M131 Metis-M (AT-13 Saxhorn 2)
KBP / Rusya

0,91 m

400 mm

127 mm

13 kg

200 m/sn

1,5 km

80 m

4,6 kg Y‹T (850 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

‹lk kez 1994 y›l›nda görücüye ç›ka-
r›lan 9M133 Kornet’in, KBP’nin

önceki tasar›mlar›ndan 9M131 Me-
tis-M sistemi üzerinden gelifltirildi¤i
düflünülmektedir. Fakat Kornet’in ro-
lü bu füzeden farkl›l›k göstermektedir.
9M113 Konkurs füzesinin yerini almas› amaçl›
gelifltirilen Kornet, araca konufllu bir a¤›r
tanksavar silah› olarak tasarlanm›flt›r. Füze
her ne kadar bafllang›çta sadece BMP-3
z›rhl› muharebe arac›na konuflland›r›lsa
da, KBP’nin gelifltirdi¤i Kliver tareti
üzerinde BTR-80 ve BMP-1 araçlar›n-
da da kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
NATO kod ad› AT-14 Spriggan
olan ve üçayak üstünden de
atefllenebilen Kornet, yar› oto-
matik bir lazerli güdüm sis-
temine sahiptir. Bu sistem-
de, operatörün niflangâhtan izledi¤i hedefe
görüfl do¤rultusunda lazer demeti yollan-
makta; füze, alg›lay›c›lar› sayesinde bu demet içinde
kalarak seyrini gerçeklefltirmektedir. 2003 y›l›nda
ABD’nin Irak’a ilk taarruzlar› s›ras›nda Irakl› koman-

dolar›n Amerikan birliklerine Kornet ile kâbus yaflatmas›
üzerine, sistemin ele geçirilip incelenmesi için istihbarat bi-

rimleri yo¤un çaba göstermifltir. Hatta tehlikenin de-
vam etmesi üzerine ABD Baflkan› Bush, Rusya lideri
Vladimir Putin’i arayarak sistemin Irak’a sat›fl›n›n

durdurulmas›n› talep etmifltir. Rusya ise böyle bir sat›-
fl›n söz konusu olmad›¤›n› belirtmifltir. Sistemin ihraç versi-
yonu Kornet-E Suriye taraf›ndan kullan›lmaktad›r. 2005 y›-
l›nda Eritre’nin Kornet siparifli verdi¤i bilinse de, teslimat
durumu hakk›nda elimizde net bir bilgi bulunmamaktad›r.
‹srail’in 34 Gün Savafl› olarak da adland›r›lan 2006 y›l›ndaki
Lübnan Harekât› s›ras›nda Hizbullah güçleri taraf›ndan ba-
flar› ile kullan›lan 9M133 Kornet, dünyan›n en modern tank-
lar›ndan biri olan Merkava 4’lere en a¤›r kay›plar› verdiren
sistem olmufltur.

9M133 Kornet 
(AT-14 Spriggan)

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M133 Kornet (AT-14 Spriggan)
KBP / Rusya

1,2 m

-

152 mm

27 kg

240 m/sn

5,5 km

100 m

6 kg Y‹T (900 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Lazer güdümlü
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9M133 Kornet’in geliflmifl özelliklerine ra¤men, gece/gün-
düz her türlü hava koflulunda atefllenebilen, karfl› tedbir

sistemlerine karfl› dayan›kl› ve at-unut kabiliyetli daha iyi bir
sistem aray›fl›nda olan Rus Ordusu için KBM taraf›ndan Kor-
net Program›’n›n devam› olarak 1996 y›l›nda gelifltirilmeye
bafllanm›flt›r. NATO kod ad› AT-15 Sprigger olan 9M123 Hri-
zantema (Kas›mpat›), hibrid bir güdüm sistemi kullanmak-
tad›r. Kontrol sisteminin bir mm-W radara ba¤l› oldu¤u ilk
modda, operatörün tek görevi hedefi tespit ve teflhis etmek-

tir. Bu noktadan sonra radar
hem füzeyi hem de hedefi oto-
matik olarak izleyip, gereken
düzeltmeleri füzeye iletmekte-
dir. Alternatif yar› otomatik
modda ise, operatör görüflü
hedef üzerinde tutarak füzeyi
bir lazer demeti içinde hedefe

gönderir. Füze bu lazer demeti içinde seyrederek hedefe
ulafl›r. Bu iki güdüm sisteminin ayn› anda kullan›labilmesi,
sistemden f›rlat›lan iki füzenin iki farkl› hedefe eflzamanl›
taarruzunu olanakl› k›lmaktad›r. Hrizantema füze sistemi,
BMP-3 z›rhl› muharebe araçlar›na konuflland›r›lm›flt›r. At›fla
haz›r 15 füze tafl›yabilen araçlarda ateflleme, ikili f›rlatma
rampalar›ndan gerçeklefltirilmektedir.

9M123 Hrizantema 
(AT-15 Sprigger)

KBP Instrument Bureau’nun gelifltirdi¤i füze, Vikhr-M
ad›yla ilk kez 1992 Farnborough Air Show’da görülmüfl-

tür. 9M113 Konkurs’un uzat›lm›fl bir versiyonunu and›ran
9M121 Vikhr (Kas›rga), Su-25T ve Su-39 yer taarruz uçakla-
r› ile Ka-50 ve Mi-28 taarruz helikopterlerinde kullan›lmak-
tad›r. Muhafaza edildi¤i tüpten f›rlat›lan Vikhr’in, 8000 m’de-
ki bir hedefe uçufl süresi 23 saniye olarak hesaplanm›flt›r.
NATO kod ad› AT-16 Scallion olan sistem, üçlü veya dörtlü
at›fl kabiliyeti sayesinde 10 km menzildeki 2 veya 4 hedefe 30
saniye içinde taarruz edebilmektedir. Vikhr-K, karakol bot-
lar›na yönelik modifiye edilmifl versiyonudur. 1999 y›l›nda
kara konufllu ve daha uzun menzilli bir Vikhr-S versiyonu-
nun gelifltirildi¤i de bilinmektedir. Yar› aktif lazer güdümüne
sahip füzenin gövdesinde, f›rlatmadan önce hedefe kilitlen-
meyi sa¤layan küçük bir optik port bulunmaktad›r.

9M121 Vikhr 
(AT-16 Scallion)

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M121 Vikhr (AT-16 Scallion)
KBP / Rusya

2,4 m

1000 mm

125 mm

45 kg

330 m/sn

10 km

500 m

Y‹T (900 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› aktif lazer güdümlü

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

9M123 Hrizantema (AT-15 Sprigger)
KBM / Rusya

2,05 m

300 mm

150 mm

40 kg

400 m/sn

6 km

250 m

Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Karma (lazer / mmW radar güdümlü)

Yugoimport SDPR’nin mali yükleni-
cili¤inde EDePro Firmas› taraf›ndan geliflti-

rilen ALAS, bir taktik piyade destek silah›
olarak tan›mlanmaktad›r. Füze; muharebe
alan› izolasyonu, orta ve uzun menzilde z›rhl› araçla-
ra yönelik taarruz ve düflman mevzisinin derinlikle-
rindeki nokta hedeflerin imhas› gibi görevler için
tasarlanm›flt›r. Çok modlu bir sistem olan ALAS;
otonom güdüm modunda sabit aç›k hedeflere, aktif güdüm mo-
dunda da operatörün belirledi¤i özel hedeflere taarruz edebil-
mektedir. Füzenin bu yönlendirilebilme kabiliyeti, operatörün fü-
zeyi ateflledikten sonra hedefi de¤ifltirebilmesini veya füzeye ha-
rekât alan›nda manevra yapt›rabilmesini mümkün k›lmaktad›r.
Füzenin harp bafll›¤› bölümünün modüler yap›s› sayesinde, hedef
tipine göre uygun harp bafll›¤› kullan›labilmektedir. Hedefe ait
yörünge parametreleri biliniyorsa, bu parametreler füzeye çak›l›
uçufl bilgisayar›na yüklenebilmekte, operatör tercihen füzeyi, bu

programlanm›fl yörüngede f›rlatabilmektedir.
ALAS; arama, hedef tespiti ve yönlendirme için

bir TV güdüm sistemi kullanmaktad›r. TV sisteminden
al›nan görüntüler, bir fiber-optik kablo ile yer istasyo-

nuna aktar›lmakta, bu görüntülere göre yap›lan düzeltmeler de
yine ayn› kablo üzerinden füzeye iletilmektedir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

Harp Bafll›¤›

‹tki Sistemi

Güdüm Sistemi

ALAS (Advanced Light Attack System)
EDePro / S›rbistan 

2,04 m

1,44 m

175 mm

50 kg

180 m/sn

25 km

100 m

Y‹T (800 mm z›rhlara karfl› etkili)

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, fiber-optik kablo güdümlü, optik izlemeli  

ALAS
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Bu füzenin gelifltirilme faaliyetleri hakk›nda pek fazla bil-
gi mevcut de¤ildir. Her ne kadar ERYX sistemine çok faz-

la benzese de, ERYX’in üreticisi Frans›z Aerospatiale Matra
(bugün MBDA), ne S›rbistan’a ne de eski Yugoslavya’ya tek-
nik bilgi ya da destek vermedi¤ini iddia etmektedir. K›sa
menzilli olan bu füze, omuzdan veya bir üçayak üstünden
atefllenebilmektedir. Bumbar’›n ateflleme ünitesi; görüfl
saptay›c› güdüm bilgisayar (Sight Localiser Guidance Com-
puter / SLGC) kiti, füze ile ateflleme ünitesi aras›ndaki ba¤-
lant›y› sa¤layan aparat, tetik ve güvenlik mekanizmas›n›n
bulundu¤u ateflleme kolu ile gece at›fllar› için termal kame-
radan oluflmaktad›r. CCD sensörleri ve h›zl› görüntü iflleme
kabiliyetli bilgisayar› sayesinde Bumbar, kar›flt›rmaya karfl›
oldukça korumal›d›r. Füzenin güdüm ve takip sistemleri,
atefllemeden önceki 2 saniye boyunca bir hibrid elektrik dev-
resi ile hedefin gözlemlendi¤i TV kameraya senkronize edi-
lir. Füze, tafl›nd›¤› fiberglas tüplerden atefllenmektedir. Dü-

flük tüp ç›k›fl h›z›,
Bumbar’›n dar ve ka-
pal› ortamlardan f›rlat›labil-
mesini olanakl› k›lmakta, do-
lay›s›yla personelin bekas›n›
artt›rmaktad›r.

Bumbar

ATAK Projesi kapsam›nda hizmete girecek T129 taarruz
helikopterlerinin uzun menzilli güdümlü tanksavar füze-

si ihtiyac›n›n milli imkânlarla karfl›lanmas› için Uzun Menzil-
li Tanksavar Projesi (UMTAS) bafllat›lm›flt›r.
Ülkemizin önde gelen savunma sa-
nayi firmalar›ndan ROKETSAN’›n
ana yüklenici olarak görev ald›¤› bu
proje ile ilk yerli tasar›m tanksavar fü-
zemiz olacak UMTAS’›n, T129 taarruz helikopterleri ile efl-
zamanl› olarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 29 Ey-
lül 2005 tarihinde imzalanan UMTAS Projesi Dönem I (Ta-
sar›m Dönemi) Sözleflmesi kapsam›nda yap›lan çal›flmalar
2008 y›l› ilk yar›s›nda baflar›yla tamamlanm›fl olup, ikinci

aflama olan sistemin ürün gelifltirme safhas› çal›flmalar›-
na, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› ile ROKETSAN aras›nda
imzalanan ayr› bir sözleflme kapsam›nda devam edilmek-
tedir. UMTAS Projesi kapsam›nda ana yüklenici ROKET-
SAN’›n yan› s›ra savunma sanayimizin önde gelen di¤er fir-
malar› da görev almaktad›r. Harp bafll›¤›n›n modern ana

muharebe tanklar›na karfl› etkili
olacak flekilde üretilmesi amaç-
lanan UMTAS’›n ABD yap›m›

Hellfire ve ‹srail üretimi Spike-ER gibi modern tanksavar
füzeleriyle teknik aç›dan rekabet edebilmesi hedeflen-
mektedir. Ülkemizin önemli bir savunma sistemi ihtiyac›n›
karfl›layacak olan UMTAS’›n, dost ve müttefik ülkelere sa-
t›fl olanaklar› yaratarak d›fl pazarlarlarda da ad›ndan söz
ettirmesi beklenmektedir.

UMTAS
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Askeri Fabrika / Eski Yugoslavya

0,9 m

-

136 mm

12 kg

250 m/sn

600 m

60 m

Y‹T (1000 mm z›rhlara karfl› etkili)     

Kat› yak›tl› roket motoru

Yar› otomatik, tel güdümlü, optik izlemeli 

Bumbar / Bumble-Bee





SSMSavunma
Hizmetle-
rinden So-

rumlu Müsteflar Yard›mc›s›
Ömer ‹nak’›n etkinli¤in an-
lam ve önemini belirten aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan ça-
l›fltayda, ana gündem mad-
delerinden biri Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n ana mu-
harebe tank› (AMT) ihtiyac›-
n›n karfl›lanmas› için yürütü-
len ALTAY Projesi’nde kulla-
n›lacak motor ve aktarma or-
ganlar› oldu. SSM sunumla-
r›nda, TSK envanterinde bu-
lunan AMT’ler, z›rhl› araçlar
ve taktik tekerlekli araç
(TTA)’larda kullan›lan motor
ve aktarma organlar›n›n ta-
n›t›m› yap›ld›. Üniversite ve
sektör temsilcileri, günü-
müzde kullan›lan güç grup-
lar›, askeri amaçl› güç sis-
temlerinin tasar›m› ve yerel
imkânlarla üretimi hakk›nda
görüfllerini bildirdiler. MSI
Dergisi olarak yak›ndan takip
etti¤imiz çal›fltaydan sat›r
bafllar› flöyle:

Tank Motoru 
Alternatifleri
Aras›nda Kore de Var 
SSM ad›na sunum yapan
Tank Grubu Proje Müdürü
O¤uz Tubay, hâlihaz›rda TSK
envanterinde bulunan ve ile-

riki y›llarda hizmete al›nacak
askeri araçlar›n motor gücü
gereksinimlerinin 95 ila 1500
Beygir Gücü (BG) aral›¤›nda
oldu¤unu belirtti. TTA’larda
kullan›lan motorlar›n yurt
içinden karfl›lanabildi¤i bilgi-
sini veren Tubay, 500 BG ve
üstü için, özellikle tank mo-
toru söz konusu oldu¤unda
üretim kabiliyetlerimizin s›-
n›rl› oldu¤una de¤indi. Altay
Projesi kapsam›nda gelifltiri-
lecek 4 adet prototip tanka
güç verecek motorlar› direk
al›m yoluyla sa¤layacaklar›n›
dile getiren Tubay, seri üre-
timde kullan›lacak motor ve
aktarma organlar›n› ise en
yüksek seviyede yerli katk›
pay› ile temin etmek istedik-
lerinin alt›n› çizdi. Tubay,
önümüzdeki 7 y›ll›k süreç
içinde özgün tasar›ma sahip
milli tank motoru için Ar-Ge
yap›lmas›na s›cak bakt›klar›-
n› da sözlerine ekledi. Bu sü-
recin ilk 5 y›l›nda prototip
ürünün tamamlanmas›, ka-
lan 2 y›lda ise test ve kalifi-
kasyon faaliyetleri ile seri
üretim çal›flmalar›n›n sonuç-
land›r›lmas› gerekti¤ini anla-
tan Tubay, bu yolla temin edi-
lecek motorun; tasar›m, sat›fl
ve s›nai kullan›m haklar›nda
herhangi bir k›s›tlama olma-
mas› gerekti¤ini vurgulad›.

Di¤er seçeneklerin de de-
¤erlendirildi¤ini söyleyen Tu-
bay, bu kapsamda Kore
Cumhuriyeti’nin kendi tank-
lar›nda kullanmak üzere yü-
rüttü¤ü 1500 BG’lik tank mo-
toru gelifltirme projesi ile il-
gili görüflmelerin devam etti-
¤ini kat›l›mc›lara aktard›. Tu-
bay, milli tankta kullan›lacak
motor, aktarma organlar› ve
di¤er alt sistemler için bir
“Güç Grubu Mükemmeliyet
Merkezi” kurulmas›n›n fay-
dal› olabilece¤ini belirterek
sunumunu tamamlad›.
Hat›rlanaca¤› üzere Koreli
DOOSAN Firmas›, K2 Kara
Panter tanklar›nda kullan›l-
mak üzere uzun süredir yü-
rüttü¤ü 1500 BG’lik tank mo-

toru gelifltirme çal›flmalar›n-
da geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›n-
da ilk prototipi tamamlam›fl-
t›. Firma, test ve kalifikasyon
faaliyetlerine devam etti¤i
motorun seri üretimine 2010
y›l›ndan itibaren bafllamay›
planl›yor.

Teknoloji Sahibi
Firmalar ‹le Ortak
Hareket Edilmeli
MTU Türkiye ad›na sunumu-
nu yapan firman›n Genel Mü-
dürü Muammer ‹yi, sivil
amaçl› motorlar›n askeri
alanda kullan›m›n›n müm-
kün oldu¤unu, fakat en basit
örnek olarak; sivil sistemle-
rin su s›çramalar›na karfl›
(IP54) standard›n› karfl›lad›-
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SSM, Askeri Kara Araçlar› ‹çin
Milli Güç Sistemleri ‹stiyor

Savunma sanayimize duyulan güvenin giderek artt›¤› son y›llarda, sadece özgün

tasar›mla araç üretmenin Türkiye’nin ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›lamayaca¤›, 

yeni tedarik edilecek araçlar›n alt sistemlerinin de milli olmas› gereklili¤i üzerinde

duruluyor. Ancak kara araçlar›n›n birim maliyetinde en önemli kalemlerden birini

oluflturan motor ve aktarma organlar›n›n üretilmesi konusunda savunma 

sanayimizin kabiliyetleri henüz oldukça s›n›rl›. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin

ev sahipli¤inde 17 Haziran 2008 tarihinde icra edilen “Askeri Kara Araçlar› Güç

Sistemleri Çal›fltay›”nda, üniversitelerin ve sektörün önde gelen temsilcileri, 

“güç sistemlerinde de milli ürünlere sahip olabilir miyiz?” sorusunun cevab›n› arad›.
Ersin ÇAYIR / e.cayir@savunmahaber.com

Leopard 2 ana muharebe tanklar›nda kullan›lan 
873 PP ile 883 PP motorlar›n›n hacmen karfl›laflt›r›lmas›
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¤›n›, askeri amaçl› güç sis-
temlerinin ise suya dalma ve
su alt›nda çal›flabilme (IP67)
kabiliyetine sahip oldu¤unu
da dile getirdi.
Ülkemizde dizel motor ve
güç paketi konular›nda Ar-
Ge ve üretim tecrübesinin
bulunmad›¤›n› vurgulayan
‹yi, 10 silindirli bir motorun
gelifltirilmesinin ve üretim
hatt›n›n kurulmas›n›n ma-
liyetinin motor gücüne
ba¤l› olarak 60 ila 100 mil-
yon avro oldu¤unu, bu ka-
biliyetin kazan›lmas›n›n ise
8 ila 11 y›l sürebilece¤inin
alt›n› çizdi. ‹yi, milli motor
sanayisi için tesis edilecek
yüksek teknoloji altyap›s›
ve bu kabiliyetin dünya pa-
zar›na aç›lmas› esnas›nda;
tecrübeli, dünya pazar›na
hakim, teknolojik bilgi biri-
kimine sahip bir partner ile
ortak iflbirli¤ine gidilmesi-
nin faydal› olaca¤› üzerinde
durdu.
Dünya pazar›nda söz sahibi
bir partner ile kurulacak or-
takl›k sayesinde, yeni geliflti-
rilip üretilecek ürünlerin
dünya çap›nda sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmet olanaklar›na
da kavuflulabilece¤ini belir-
ten ‹yi, böylelikle ürünlerin
ihracat›n›n daha kolay ger-
çeklefltirilebilece¤i ve böyle
bir ortakl›¤›n, ülkemizin tek
bafl›na milyarlarca avro de-
¤erinde yat›r›m yapmas›ndan
daha iyi bir alternatif olaca¤›
üzerinde durdu.

Milli Tanka 
Milli Motor Yapabiliriz
‹TÜ temsilcisi Prof. Dr. Ra-
fig Mehdiyev, “Ulusal Mo-
torlar Ailesi Gelifltirmek ‹çin
Yeni Yanma Mekanizmalar›”
konulu sunumunda, üniver-
site sanayi iflbirli¤i kapsa-
m›nda 2001-2008 y›llar› ara-
s›nda yürütülen TÜB‹TAK
destekli projeler hakk›nda
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.
Mehdiyev, motor araflt›rma-
lar› konusunda yerli ana ve
yan sanayi ile birlikte yürü-
tülen iflbirli¤i sayesinde,
ulusal kaynaklar› kullana-
rak sivil pazara yönelik ba-
flar›l› ürünler elde ettikleri-
ni dile getirdi. Ülkemizdeki
Ar-Ge, tasar›m, uygulama
ve üretim kabiliyetlerinin
de¤erlendirilmesi gerekti-

¤ine de¤inen Mehdiyev,
kendi imkânlar›m›z ile yerli
üretim muharebe araçlar›
için 400 ila 1600 BG aras›n-
da 6, 8 ve 12 silindirli “Ulu-
sal Dizel Motor Ailesi”nin
gelifltirilebilece¤ini vurgu-
lad›.
Milli imkânlar ile gelifltirilen
ve üretilen askeri motorla-
r›n; AMT baflta olmak üzere,
paletli ve tekerlekli z›rhl›
araçlarda, lokomotif, jene-
ratör, t›r, sivil ve muharip
yüzer platformlarda da kul-
lanabilece¤ini belirten Meh-
diyev, güç sistemleri alan›n-
da da kendimize yetebilece-
¤imizin alt›n› çizerek sunu-
munu tamamlad›.
Günün sonunda “Askeri Ka-
ra Araçlar› için Güç Sistem-
leri Üretimine Yönelik Yakla-
fl›mlar” konulu panel, Prof.
Dr. Demir Bayka (ODTÜ)
baflkanl›¤›nda; Gültekin ‹nci
(AÇA Otomotiv), S. Levent
Özgür (MOTOSAN), Kurtulufl
Ö¤ün (TÜMOSAN) ve Ali Os-
man Koyun (TÜLOMAfi)’›n
kat›l›mlar› ile icra edildi. Ül-
kemizde tank motoru baflta
olmak üzere daha düflük ka-
pasiteli askeri kullan›m
amaçl› motor ve aktarma or-
ganlar›n›n tasar›m ve üreti-
minin yap›labilece¤i görüflü-
nün hâkim oldu¤u panelde,
tedarik makam› olan ve ayn›
zamanda süreç yönetimi gö-
revini üstlenen SSM’nin, bu

konu üzerinde mevcut kabi-
liyetleri yönlendirmesi ge-
rekti¤i vurguland›. Çal›fltay
soru-cevap bölümünün ar-
d›ndan sona erdi.
A¤›rl›kl› olarak milli tank›m›-
za milli motor temini görü-
flünün öne ç›kt›¤› bu etkinli-
¤in kat›l›mc›lar›, özgün güç
sistemlerinin yurt içinde
üretimine yönelik kabiliyet-
lerini ve önerilerini SSM ile
paylaflma f›rsat› buldu.
SSM’nin en geç 7 y›l içinde
milli tank motorunu temin
etme iste¤i üzerine ise 3 ana
görüfl olufltu;
1- Kore’nin 1500 BG’lik tank
motoru projesine dâhil
olunmas›,
2- Dünya pazar›na hakim,
teknolojik bilgi birikimine
sahip bir partner ile ortak
hareket edilmesi,
3- Türkiye’deki sanayi alt
yap›s› ve beyin gücünden
azami ölçüde faydalan›la-
rak, Güç Sistemleri Mükem-
meliyet Merkezi kurulmas›
ve özgün tasar›m milli ürün-
lere sahip olmak.
Bu 3 alternatifin haricinde,
üzerinde neredeyse hiç du-
rulmayan di¤er bir seçenek
ise direk al›m ya da lisans al-
t›nda üretim. Yukar›da sayd›-
¤›m›z 3 önerinin de kendine
göre avantajlar› ve dezavan-
tajlar› var. Bunlardan hangi-
sinde karar k›l›naca¤›n› ise
zaman gösterecek.
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Japonya’n›n, Do¤u As-
ya’ya yönelik stratejik
yaklafl›m›n›n ilk noktas›

Kore Yar›madas› olmufltur.
Kore üzerinde uzun zaman-
d›r politik nüfuza sahip olan
Çin, bu geliflmeden oldukça
rahats›zl›k duymufltur. Artan
gerginlik sonucunda Japon-
ya, Kore Yar›madas› üzerin-
den gerçeklefltirdi¤i bir amfi-
bi harekâtla Mançurya’y› ele
geçirmifl ve Formoza Ada-
s›’n› da 1894’de iflgal etmifl-
tir. Çin’in bar›fl talebi üzeri-
ne, ABD arabuluculuk yap-
m›fl ve 1895’te Kore’nin ba-
¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas› ile
Liaotung Yar›madas› ile For-

moza ve Pescadores adalar›-
n› Japonya’ya b›rakan Shi-
monoseki Anlaflmas› imza-
lanm›flt›r.
Ancak Rusya, Kore ve Man-
çurya’daki geliflmeleri kendi
hayati ç›karlar›na ayk›r› bula-
rak Japonya’ya diplomatik
nota vermifltir. Bölgede güç-
ler dengesinin bozulmas›n-
dan endifle duyan Japonya,
bu nota sonras›nda stratejik
Liaotung Yar›madas›’ndan
çekilmifltir. 1896’da Çin ile
anlaflma yapan Rusya, önce
Port Arthur’u Çin’den kirala-
m›fl, arkas›ndan da Boxer
Ayaklanmas›’n› bahane ede-
rek Mançurya’y› fiilen iflgal

etmifltir. Bunun üzerine Ja-
ponya, 10 fiubat 1904’de Port
Arthur’da bulunan Rus Do-
nanmas›’na aniden sald›ra-
rak Rusya’ya savafl ilan et-
mifltir. Akabinde Kore’ye as-
ker ç›karan Japonya, Man-
çurya topraklar›nda ilerler-
ken, 14 A¤ustos 1904’de Vla-
divostok’ta Rus Donanma-
s›’n› ikinci defa yenmifltir.
27 May›s 1905’te cereyan
eden üçüncü deniz savafl›n›
da kazanan Japonlar, Saha-
lin Adas›’n› da iflgal edince,
ABD Devlet Baflkan› Theodo-
re Roosevelt’in devreye gir-
mesi ile 5 Eylül 1905’te Porst
Mouth Bar›fl Anlaflmas› im-
zalanm›flt›r. Bu anlaflma sa-
yesinde Rusya’n›n, Mançur-
ya, Kore ve Kuzeydo¤u
Çin’deki nüfuzunun geniflle-
mesini engelleyen Japonya,
bölgede söz sahibi olmufltur.

Japonya 
Yaln›zl›¤› Seçiyor
Japonya’n›n bundan sonraki
faaliyetleri ise, ham madde
kaynaklar› için biçilmez bir
kaftan olarak gördü¤ü Çin
topraklar› üzerinde ve Man-
çurya ekseninde gerçeklefl-
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‹kinci Dünya Savafl›’n›n 
Öbür Cephesi: 

Pasifik
Muharebeleri 
Bölüm II

Japonya’n›n kalk›nmas›na paralel olarak d›fl politika ve 

güvenlik stratejilerindeki de¤iflimin ilk etkileri, 19. yüzy›l›n

sonlar›nda Çin üzerinde kendini hissettirmifltir. 1870’lerden

itibaren yay›lma politikas› güden Japonya, Rusya’n›n Çin’e

do¤ru topraklar›n› geniflletmesinden de tedirginlik duymufltur.
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Japon Ki-67 bombard›man 
uçaklar› görev uçuflunda



mifltir. Çin ve Japonya aras›n-
daki savafl, milliyetçi Çan Kay
fiek Kuvvetleri ile komünist
Ulusal Devrim Ordusu’nun
iflbirli¤ine yol açm›flt›r.
Japonya’n›n Çin topraklar›n›
iflgal etmesi, Bat›l›lar’›n bü-
yük tepkisine yol açm›flt›r.
ABD, Avustralya, Hollanda
ve ‹ngiltere’nin, Japonya’ya
demir-çelik, ham madde ve
petrol ambargosu uygula-
ma karar› almas› ise ger-
ginli¤i iyice artt›rm›flt›r. Pet-
rol ihtiyac›n›n yüzde 80’ini
d›flar›dan karfl›layan Japon-
ya, bu ekonomik yapt›r›m›,
bir sald›r› olarak de¤erlen-
dirmifltir. Bu ba¤lamda, Ja-
pon medyas›, bir yandan
Çin’in topraklar›n› kontrol
alt›na alman›n, Bat› emper-
yalizmine karfl› bir savunma
mekanizmas› oldu¤u varsa-
y›m›n› ileri sürmüfl; di¤er
yandan da Amo Doktrini
çerçevesinde Japonya’n›n
Asya hâkimiyetinin siyasal
meflruiyetini savunan bir
e¤ilim göstermifltir.
Komünizmin Çin üzerindeki
yay›l›m›n›, stratejik ç›karlar›
aç›s›ndan tehdit olarak de-
¤erlendiren Japonya, 1935
y›l›nda Hopei ve Chabar
özerk bölgelerine ekonomik
ve teknik dan›flmanlar gön-
dererek bölgedeki nüfuz ve
kontrolünü artt›rm›flt›r.
Ayr›ca Japonya, Çin’i iflgal et-
mek amac›yla haz›rlad›¤›
planlar dâhilinde, Avrupa’da-
ki siyasi-askeri dengeleri ya-
k›ndan takip etmifltir. Nite-

kim çok geçmeden ‹talya’n›n
Habeflistan’› iflgal etmesi, ‹s-
panya ‹ç Savafl›’n›n patlak
vermesi, Almanya’n›n Avus-
turya’y› ilhak› ve Çekoslovak-
ya’y› parçalamas›, uygun or-
tam›n oluflmas›n› sa¤lam›fl-
t›r. Japon Ordusu, Marco Po-
lo Köprüsü’ndeki çat›flmalar›
bahane ederek 26 Temmuz
1937’de Çin’e sald›rm›fl ve
Pekin’i iflgal etmifltir. Bu ge-
liflme üzerine ABD, Japon-
ya’ya karfl› çok sert bir blokaj
uygulama karar› alm›flt›r.
Nitekim Milletler Cemiyeti,
Japonya’n›n Çin’e karfl› as-
keri harekât›n›; harekat›n 12,
13 ve 15. madde hükümleri-
ne ayk›r› oldu¤unu belirte-
rek, 16. madde kapsam›nda
“tecavüz savafl›” olarak ta-
n›mlam›flt›r. Bu geliflme üze-
rine Japonya, önce 1922
Washington Antlaflmas›’n›
feshedip ard›ndan da Millet-
ler Cemiyeti Teflkilat›’ndan
tek tarafl› olarak çekilmifltir.

Stimson Doktrini
Japonya’n›n elde etti¤i kritik
toprak kazan›mlar›, okyanu-
sun öte yakas›ndaki ABD ta-
raf›ndan dikkatle izlemeye
al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda,
ABD, Tokyo üzerindeki siya-
sal bask›lar›n› kademeli ola-
rak artt›rm›flt›r. ABD D›fliflle-
ri Bakan› Stimson taraf›ndan
verilen ve hukuki literatürde
“Stimson Doktrini” olarak ta-
n›mlanan nota çerçevesinde
Washington, Japonya’n›n
Mançurya’y› iflgalinin 1827
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Antlaflmas›’na ayk›r› oldu¤u-
nu, bu eylemin kabul edile-
mez oldu¤unu aç›kça belirt-
mifltir.
Roosevelt ise 24 Ocak 1941
tarihinde, Japonya’n›n Çin-
hindi’nden hemen geri çekil-
mesini talep ederek,
ABD’deki tüm Japon ticareti-
ni dondurmufl ve Japonya’ya
karfl› petrol ambargosu ka-
rar›n› uygulamaya koymufl-
tur. Churchill’in de ayn› kara-
r› almas›n›n ard›ndan, Hol-
landa da ambargoya baflla-
y›nca, Japonya birdenbire
hayati petrol ikmalini kaybet-
mifltir. ABD müteakiben, Ja-
ponya’n›n Çin’den tamamen
geri çekilmesi gibi Japon-
ya’n›n politik etkisini ve ulu-
sal gururunu k›racak talep-
leri gündeme getirmifltir.
Buna ra¤men Japonya, ABD
ile 4 ay süren oldukça sab›rl›
bir diplomatik diyalog sür-
dürmüfltür.

Ad›m Ad›m Savafla
ABD’nin askeri stratejisi,
1941’in ilk yar›s›nda, Atlantik
Cephesi’nde savaflan ‹ngilte-
re ve müttefiklerine yard›m
etmek; Pasifik Cephesi’nde
ise, “Panama-Hawaii-Alas-
ka” hatt›nda savunmaya yö-
nelik tertiplenmek üzerine
olmufltur. Bununla birlikte

Washington, Japonya’n›n Gü-
ney Pasifik Bölgesi ile ilgili
niyetlerinden flüphelenmifl
ve Filipinler’i de savunmaya
karar vermifltir. Bu karar
do¤rultusunda Amerikan
Hava Kuvvetleri’ne ait B-17
a¤›r bombard›man uçaklar›
A¤ustos-Eylül aylar›nda Fili-
pinler’e sevk edilmifltir. Ayr›-
ca, “Midway” ve “Wake” ada-
lar›na kuvvet aktar›m› için
“Hawaii-Manila” ve “Güney
Pasifik-Avustralya” istika-
metlerinde yeni askeri üsler
kurulmas› için altyap› çal›fl-
malar›na h›z verilmifltir.
Öte yandan, Japonya, ABD ve
‹ngiltere ile olas› bir savaflta
Rusya faktörünü dikkate ala-
rak 13 Nisan 1941 tarihinde
D›fl ‹flleri Bakan› Yosuke
Matsuoka’y› görevlendirmifl

ve Rus-Japon Tarafs›zl›k
Antlaflmas›’n› imzalam›flt›r.
Bu antlaflma hükümleri ge-
re¤ince, Vladivostok Lima-
n›’n›n tarafs›z gemiler tara-
f›ndan kullan›lmas›na karar
verilmifltir.
Washington ile ayn› frekans-
ta hareket eden Londra Hü-
kümeti ise Japonya ile olan
ticari anlaflmalar›n› iptal et-
mifltir. Almanya’n›n iflgali al-
t›nda olan Hollanda da, ABD
ve ‹ngiltere’nin dümen su-
yunda harekete devam ede-
rek Japonya ile ticaretini as-
k›ya alm›flt›r. Japonya, eko-
nomik bir y›k›m ile karfl› kar-
fl›ya kal›nca ABD’ye bir ant-
laflma teklifinde bulunmufl-
tur. ABD’nin bu antlaflmay›
reddetmesi üzerine Japon-
ya’da Prens Konce Kabinesi

istifa edince, Shigenori Togo
sert politikalardan yana olan
bir hükümet kurmufltur.
15 Ekim 1941’de, ABD ile
müzakereleri yönetmekten
sorumlu özel elçi Saburo Ku-
rusu, Amerikan Baflkan Yar-
d›mc›s› Hull ile müzakerele-
re bafllam›flt›r. ABD istihba-
rat makamlar›, Japon Do-
nanmas›’n›n Pasifik’te tatbi-
katlara bafllad›¤›n› haber al-
m›flt›r. 25 Ekim’de 50 savafl
gemisinden oluflan Japon
Donanmas›’n›n Filipinler
aç›klar›na ilerledi¤i rapor
edilmifltir. 20 Kas›m’da Ku-
rusu ve Japonya’n›n Was-
hington Büyükelçisi Nomura,
birlikte daha önce haz›rlanan
alternatif “B” plan›n› müza-
kere için Hull ile görüflmele-
re bafllam›flt›r. Bu plan gere-
¤ince; Japonya, petrol am-
bargosunun kald›r›lmas› ha-
linde Çinhindi’nden geri çe-
kilmeyi teklif etmifltir.
ABD ve Japonya aras›ndaki
s›k› pazarl›¤›n, diplomasi yo-
lu ile çözüme ulaflt›r›lamaya-
ca¤› anlafl›l›nca, Amerikan
Donanmas›’na yönelik sür-
priz taarruz fikri, 17 Kas›m
1941’de Japon Hükümeti ta-
raf›ndan kabul görmüfltür.
Bask›n taarruz plan›, Japon
Genelkurmay Baflkan› Büyük
Amiral Isoroku Yamamoto
taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r.
Yamamoto’ya göre; Ameri-
kan Donanmas›’n›n can al›c›
merkezine ezici bir yumruk
indirmek düflman› yenebil-
menin tek yolu olarak görül-
müfltür. 11 Kas›m 1940 günü
‹ngilizler’in Toronto’ya yap-
t›klar› bask›n›n baflar›yla so-
nuç vermesi de Japon askeri
heyetinin bu taarruza olan
inanc›n› artt›rm›flt›r.
26 Kas›m’da 423 savafl uça¤›
ile donat›lm›fl 6 uçak gemisi-
nin, refakat gemileri ile bir-
likte Kuril Adalar›’na do¤ru
hareket etti¤i istihbarat›n›n
al›nmas›yla ayn› gün Baflkan
Yard›mc›s› Hull, Japon “B”
plan›n reddedildi¤ini muha-
taplar›na ileterek ABD’nin,
Japonya’n›n Çin ve Çinhin-
di’nden efl zamanl› olarak
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geri çekilmesinde ›srar etti-
¤ini bildirmifltir.
28 Kas›m’da ABD elektronik
istihbarat makamlar›, diplo-
matik iliflkilerin kesilmesi
anlam›na gelen “Do¤u Rüz-
gâr› Ya¤muru” flifresini çöz-
meyi baflarm›fl ve Amerikan
Donanmas›, savafl düzeninde
alarm durumuna geçirilmifl-
tir. Ayn› günlerde Amerikan
medyas›, Togo’nun, Anglo
Sakson Devletleri ile Japon-
ya aras›nda fliddetli bir tehli-
kenin gündeme geldi¤i yo-
lunda Almanya’y› uyard›¤›
haberine yer vermifltir.

Nikata Da¤›’na 
T›rmanan Japon
Uçaklar›
Bask›n görevini üstlenen Ja-
pon Donanmas›’na ait hücum
filosu, 6 uçak gemisinde
(HIMJS Kaga, HIMJS Akagi,
HIMJS Hiryu, HIMJS Soryu,
HIMJS Zuikaku ve HIMJS
Shokaku) konufllu 432 savafl
uça¤›, 9 muhrip ve 1 hafif
kruvazör, 2 z›rhl›, 2 a¤›r kru-
vazör ve kanatlarda karakol
hizmetinde 3 denizalt› ile 8
tanker ve flilepten teflkil edil-
mifltir. Filo, gizlenme mak-
sad› ile Kuril Adalar›-Tankan
Körfezi istikametinde küçük
gruplar halinde Pearl Har-
bor’a do¤ru ilerlemifl ve ana
hücum rotas› olarak Kuzey
Pasifik deniz ticaret yolu d›-
fl›nda alternatif bir güzergâh›
takip etmifltir. Böylelikle böl-
gede seyir halinde bulunan
Bat›l› tankerlerin, filoyu tefl-
his ve tespitinin önlenmesi
amaç edinilmifltir. Çok kötü
okyanus flartlar›nda ilerleyen
filo, yak›t ikmal tankerlerinin
h›z›na uymak için süratini
düflük tutmak zorunda kal-
m›flt›r. 19 Kas›m 1941 tari-
hinde ise, 27 Japon denizalt›-

s› yola ç›karak Oahu Adas› ci-
var›nda savafl düzenine geç-
mifltir. Ayr›ca, 5 cep denizal-
t›s›, 6-7 Aral›k tarihinde Pe-
arl Harbor Liman’›n ç›k›fl›n›
kontrol alt›na alm›flt›r.
22 Kas›m 1941 günü Orami-
ral Chuichi Nagumo’nun em-
rindeki 31 gemi, Kuril Tak›-
madalar›’n›n en güneyinde
bulunan Etorofu Adas›’n›n ›s-
s›z bir körfezinde toplanm›fl-
t›r. 4 gün sonra filo körfezden
ayr›lm›flt›r. Sald›r› emri ise 2
Aral›k tarihinde daha önce
belirtilen flifre çerçevesinde
verilmifltir. Filo, kendisine
yol olarak 42. paralelin kuze-
yinde bir rota seçmifl ve 6
Aral›k gecesi rotas›n› hedefe
do¤ru çevirmifltir.

Tüm bu süreç içerisinde
Amerikan askeri bürokra-
sisi de yo¤un mesai yap-
m›flt›r. 25 Kas›m günü, Sa-
vunma Konseyi, Roosevelt
taraf›ndan toplant›ya ça¤-
r›lm›flt›r. 27 Kas›m günü ise
Donanma Bakan› Knox, ko-
mutanlar›na; “Bu telgraf
bir savafl habercisi olarak
nitelendirilmelidir. Pasi-
fik’teki durumun düzeltil-
mesi için Japonlar ile yap›-
lan görüflmeler ç›kmaza
girdi¤inden önümüzdeki
birkaç gün içerisinde Ja-
ponlar’dan gelecek bir sal-
d›r›ya karfl› haz›rl›kl› olmak
gerekir...” yazan bir telgraf
göndermifltir.

Diplomatik cephede t›kanan
müzakere sürecine daha ya-
k›ndan bak›ld›¤›nda ise, Ja-
ponya D›fliflleri Bakan›, Na-
muro ile Kurusu’ya çekilmifl
gizli telgraf flifresinde; “Siz-
ler Japon elçileri olarak in-
sanüstü bir çaba harcad›n›z.
Buna ra¤men ABD, bize bu
küçük düflürücü flartlarla
karfl›l›k verdi. Müzakere so-
na ermifltir. Ama bunu belli
etmemelisiniz. Talimat bek-
ledi¤inizi söyleyin…” aç›kla-
mas›, Pearl Harbor Bask›n›
için art›k geri dönülmez bir
noktada olundu¤unu göster-
mektedir. Nitekim 2 Aral›k
1941 günü, Amiral Yamamo-
to’nun harp tarihine geçecek
olan ünlü “Nikata Da¤›’na

T›rman›n” flifre emri, Nagu-
mo’nun savafl filosuna gön-
derilmifltir. ABD elektronik
istihbarat›, ayn› gün, To-
go’nun “Bumerang” flifresi ile
tüm flifre ve mesaj makinele-
rinin imha edilmesi emrinin
verildi¤ini tespit etmifltir.
Amerikan Genelkurmay Bafl-
kan› George Marshall’›n, Ka-
ra Kuvvetleri Komutan› Wal-
ter Short’a; “Her an bir düfl-
man taarruzu olabilir” mesa-
j›, art›k okun yaydan ç›kt›¤›n›
aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bu ba¤lamda, ABD taraf›, Ja-
ponya ile savafl anlam›na ge-
len ve W.P.C. 4C olarak flifre-
lendirilen savunma tedbirle-
rinin devreye sokulmas›n›

öngörürken, di¤er yandan da
bölgedeki sivillerin pani¤e
düflmemeleri için gerekli ön-
lemlerin al›nmas›na özen
gösterilmesini emretmifltir.
6 Aral›k’› 7 Aral›k’a ba¤layan
gece, Pearl Harbor’da bir ba-
r›fl sessizli¤i hüküm sürmüfl-
tür. Saat 06.30 sular›nda or-
tal›k ayd›nlanmaya baflla-
m›flt›r. Bir keflif uça¤› ilk
uçufl için havalanm›flt›r. Bu
arada USS Ward Muhribi de
görevini tamamlam›fl limana
dönmektedir. Antares Rö-
morkörü de bir bal›kç› gemi-
siyle birlikte limana do¤ru
yönelmifltir. Japon denizalt›-
s›n› ilk kez Antares görmüfl,
keflif uça¤› da ayn› anda su
yüzeyine ç›kmakta olan deni-
zalt›y› fark etmifltir. K›sa bir
süre sonra USS Ward topla-
r›n› ateflmifl ve denizalt›y› ba-
t›rm›flt›r.
Oahu Adas›’ndaki Amerikan
Opana Hava Savunma Radar
Üssü’ndeki SCR-270 tipi mo-
bil radar, 07.02’de 132 deniz
mili mesafede yaklaflmakta
olan çok say›da uça¤› tespit
ve teflhis ederek komuta ma-
kamlar›na rapor etmifltir.
Ancak bütün bu uyar›ya ra¤-
men ne liman korumas› ve
avc› uçaklar› harekete geçi-
rilmifl ne de iki adada bulu-
nan meydanlardaki uçaklara
kalk›fl emri verilmifltir. Bila-
kis, bir gece öncesinde,
uçaklar kol düzeninde park
edilerek ani bir düflman hava
taarruzunda topyekûn imha
edilmeleri için adeta aç›k bir
hedef haline getirilmifllerdir.
Oramiral Nagumo komuta-
s›ndaki hücum filosu, Pearl
Harbor’un 275 deniz mili ku-
zeyindeki 26 derece kuzey ve
158 derece bat› boylam›n›n
kesiflti¤i mevkiye 06.00 sula-
r›nda ulaflm›flt›r. Saat
07.49’da son bomba yükleme
kontrolleri yap›lm›flt›r. Saat
07.53’de Japon hava hücum
kuvvetlerine komuta eden
Binbafl› Mitsuo Fuchida, ön-
ceden seçilmifl hedeflere
karfl› bask›n taarruz için gizli
parola emrini yay›nlam›flt›r:
“Tora Tora Tora!”
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Japon cep
denizalt›s›n› tespit

edip bat›ran USS
Ward Muhribi

Japon Hava Kuvvetleri’ne ba¤l› bir Ki-27 bombard›man uça¤› göreve haz›rlan›rken



S›rplar Do¤ru
Ad›m›n Peflinde
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›

tan›yan tüm ülkelerden

büyükelçilerini geri çeken

S›rbistan Hükümeti, geri ad›m

atarak sadece AB ülkelerine

büyükelçilerini geri yollama

karar› ald›. Temmuz ay›nda da

savafl suçlusu Radovan

Karadzic’in yakalanmas› ile

Bat›l› ülkeler nezdinde prestij

kazanan S›rbistan’›n bu son

hamlesi, AB kap›s›nda

bekleyen ülkenin elini

kuvvetlendirecek gibi

görünüyor.

NATO 
Geniflliyor
NATO, üye say›s›n› 28’e 

ç›kartmaya haz›rlan›yor.

Temmuz ay›nda Brüksel’de

toplanan ‹ttifak’›n üst düzey

yetkilileri, Arnavutluk ve

H›rvatistan ile imzalad›klar›

Kat›l›m Protokolü ile bu iki

ülkenin tam üyeli¤i için vize

vermifl oldu. Karar, tüm üye 

ülke parlamentolar›nda 

onayland›ktan sonra, aday

ülkelerin parlamentolar›na

sunulacak.

DÜNYADAN Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Gürcistan Bofl Durmuyor
Gürcistan Savunma Bakanl›¤›’n›n Tiflis’teki Vaziani Askeri Üssü, ABD,

Azerbaycan, Ermenistan ve Ukrayna’dan müflterek tatbikat için gelen

askeri birlikleri a¤›rlad›. NATO’nun Bar›fl ‹çin Ortakl›k Program› 

kapsam›nda her y›l düzenli olarak icra edilen Ani Müdahale Tatbikat›’n›n

amac›; NATO’nun teknolojik altyap›s›na ve bilgisayar sistemlerine uyum

sa¤lanmas›. ABD’nin 8 milyon dolar harcad›¤› iddia edilen tatbikat 

kapsam›nda insani yard›m operasyonlar› da gerçeklefltirildi.

Venezuela Petrolü
Ruslar’a Emanet
Venezuela Devlet Baflkan› Hugo

Chavez’in 22-23 Temmuz tarih-

lerinde Rusya’ya yapt›¤› ziyaret,

her iki ülke için de verimli geçti.

Ordusunu güçlendirmek isteyen

Venezuela’ya Rus sistemlerinin

al›m›nda kredi vermeyi taahhüt

eden Rusya, görüflmelerin 

sonunda Venezuela’daki petrol

kaynaklar›n›n Rus firmalar›

taraf›ndan araflt›r›lmas› için 

bir anlaflma imzalad›.

Fas da Art›k Avrupal›
Bundan 200 milyon y›l önce birbirinden 

ayr›lan Avrupa ve Kuzey Afrika anakaralar›

‹spanya’n›n yürüttü¤ü denizalt› tüneli projesi ile

yeniden birleflecek. Akdeniz’in 300 m alt›na

yap›lacak 40 km uzunlu¤undaki tünel, ‹spanya 

ile Fas aras›nda yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›nda faaliyet

gösterecek. Fizibilite çal›flmalar›n›n olumlu sonuç

vermesi halinde 2009 y›l›nda inflas›na bafllanacak olan

tünel, Avrupa Birli¤i ve Dünya Bankas›’n›n da 

deste¤ini alm›fl durumda
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Kazak Bozk›rlar›ndaki ‹srail Obüsleri
Sahip oldu¤u yeralt› kaynaklar› ile Orta Asya’n›n en stratejik ülkelerinden biri olan Kazakistan,

Rusya ile “Interaction 2008” ad› alt›nda müflterek bir askeri tatbikat icra etti.

3-13 Temmuz tarihleri aras›nda ülkenin Almata fiehri yak›nlar›nda gerçeklefltirilen 

bu tatbikat›n amac›, düflük yo¤unluklu çat›flmalara ve uluslararas› silahl› örgütlere karfl›

muharebe usullerinin denenmesi olarak aç›kland›. Bu tatbikat› ilgi çekici k›lan ayr›nt› ise Kazak

Ordusu saflar›nda çok say›da ‹srail menfleli silah sisteminin görülmesi oldu.

Orta 
Do¤u’da 

Esir 
De¤iflimi

‹srail ve Hizbullah, yapt›klar› 

esir de¤iflimi anlaflmas› ile 

2006 y›l›n›n Temmuz ay›nda

kaç›r›lan 2 ‹srailli askerin 

naafl› karfl›l›¤›nda, aralar›nda

Filistin Kurtulufl Cephesi üyesi 

olan ve ‹srail'in 28 y›ld›r elinde

tuttu¤u Samir Kantar’›n da 

bulundu¤u 5 Lübnanl› esirin 

iadesini gerçeklefltirdi. 

Anlaflma çerçevesinde ayr›ca,

yaklafl›k 200 Lübnanl› ve

Filistinli’nin cenazeleri de

Hizbullah’a teslim edildi. 

Hizbullah, bu esir de¤iflimi

anlaflmas›n› diplomatik bir 

zafer olarak yans›tarak

Lübnan’daki siyasi konumunu 

biraz daha sa¤lamlaflt›rd›.

Uzak Do¤u’nun 
A¤›r Konuklar› 
Malezya’da geliflmekte 

olan ülkeler (D-8) nas›l

kalk›nacaklar›n› tart›fl›rken,

“Zenginler Kulübü” olarak da 

bilinen G-8’in 34’üncü zirvesine

Japonya ev sahipli¤i yapt›.

Japonya Baflbakan› Yasuo

Fukuda’n›n baflkanl›¤›nda

toplanan zirvenin ana 

bafll›klar›; “kalk›nma ve 

Afrika”, “çevre ve 

iklim”, “dünya 

ekonomisi” ve “siyasi 

meseleler” oldu. 

Zirvenin sonunda 

bar›fl› koruma 

harekâtlar› icra 

edilen ülkelerde 

izlenecek olan 

politikadan,

küresel ›s›nma ve 

artan g›da fiyatlar›na 

kadar birçok konuda 

kararlar al›nd›.
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Geliflen Ülkelerden 
Nükleer Enerjiye Yeflil Ifl›k

Malezya’n›n baflkenti Kuala Lumpur, bu y›l 6’nc›s› 

düzenlenen Geliflen 8 Ülke (D-8) Zirvesi’ne ilk defa

ev sahipli¤i yapt›. 2 y›lda bir toplanan zirvede bu y›l;

üye ülkeler aras›nda ticaretin serbestleflmesi, 

gümrük ve vize kolayl›klar› sa¤lanmas› ile s›naî ve

ticari iflbirli¤i olanaklar›n›n gelifltirilmesi üzerinde

duruldu. D-8’in bir di¤er gündemi ise alternatif yak›tlar›n

kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yd›. Bu kapsamda son dönemde

Bat›l› ülkelerin nükleer program›ndan vazgeçmesi için bask›

alt›na almaya çal›flt›¤› ‹ran’a destek verilmesi dikkat çekti.



Ankara'daki “diplomasi
alan›nda uzman” kay-
naklardan al›nan bilgi-

ler, Türkiye'nin, S›rbis-
tan'daki AB yanl›s› hüküme-
tin oluflmas›nda aktif katk›-
s›n›n oldu¤u yönünde.
Uzman kaynaklar Avrupa
ve dünya stratejik dengele-
ri aç›s›ndan bu son derece
kritik geliflmeyi flöyle ak-
tard›lar:
“Bosna Kasab› olarak tan›-
nan Radovan Karadzic'in ni-
hayet ele geçirildi¤i yönün-
deki aç›klamay› S›rbistan
Hükümeti ad›na yapan isim
önemlidir ve aç›klama için
bu ismin seçilmifl olmas›
büyük anlamlar içermekte-
dir. Sal› günkü aç›klamay›,
S›rbistan'›n Sancak Bölge-
si’nden Müslüman politikac›
Rasim Ljajic yapt›. Rasim
Ljajic'in S›rbistan'da iki
önemli görevi var. Birincisi
S›rbistan Hükümeti’nde Ça-
l›flma ve Sosyal Politikalar
Bakan› olarak yer al›yor.
‹kincisi daha da anlaml›: S›r-
bistan Hükümeti’nin Birlefl-
mifl Milletler (BM) ‹nsan
Haklar› Mahkemesi ile koor-
dinasyonundan sorumlu is-
mi. Zaten aç›klamay› da bu
flapkas›yla yapt›.”

“Rica Boris 
Tadic'den Geldi”
Rasim Ljajic'i, Türkiye, özel-
likle de Avrupa aç›s›ndan
önemli k›lan geliflme, S›r-
bistan'›n AB yanl›s› Cum-
hurbaflkan› Boris Tadic'in en
yak›n dan›flman›n›n, Anka-
ra'daki muhatab›na telefon
etmesiyle bafllad›.
“S›rbistan'›n Sancak Bölge-
si’ndeki Müslüman politika-
c›lar›n, ülkenin Avrupa yan-
l›s› siyasi hareketine destek
vermeleri için devreye gir-
memizi isteyen rica, do¤ru-
dan Boris Tadic'ten geldi.
Dan›flman› telefonda, “San-
cakl› Müslümanlar üzerinde
Türkiye'nin tarihi etkisi ol-
du¤unu biliyoruz. Seçimler

çok kritik zeminde olacak.
E¤er Sancak Müslümanlar›
bize destek verirlerse S›r-
bistan’›n Avrupa yolunda
önü aç›lm›fl olacak. Lütfen
elinizden geleni yap›n›z.” di-
yordu. Biz de Süleyman Ug-
lanin’i Ankara’ya davet ettik.
Sa¤ olsun bizleri k›rmad›lar,
geldiler. Kendilerine, Türki-
ye’nin, Balkanlar’da kal›c›
istikrar ve özellikle bölgede-
ki Müslüman ahalinin gü-
venli¤i aç›s›ndan S›rbis-
tan’daki fanatiklerin devre
d›fl› b›rak›lmas› ve iflbafl›nda
AB yanl›s› bir yönetimin ol-
mas› gerekti¤ine inand›¤›n›
aktard›k. Zaten onlar da
böyle düflünüyorlard› ama

ciddi iç politika pürüzleri
vard›. Taraflar aras›nda yo-
¤un çaba gösterdik. Bafllan-
g›çta her fley yolunda gidiyor
gibiydi, bir ara her fley kop-
tu. Bunun üzerine buradan,
Ankara’dan bir uzman arka-
dafl›m›z› Belgrad’a gönder-
dik, uzun müzakerelerde
bulunduk, Süleyman Ugla-
nin'in Tadic'in yan›nda yer
almas›n› sa¤lam›fl olduk.”

Süleyman 
Uglanin'in Önemi
Süleyman Uglanin, 1990'l›
y›llar›n bafllar›nda, Bel-
grad’da iflbafl›na gelen Slo-
bodan Milofleviç ve kadrosu-
nun verdi¤i afl›r› S›rp milli-

yetçisi görüntü üzerine der-
hal harekete geçen ve özel-
likle Sancak'taki Boflnak nü-
fusun aktif olarak korunma-
s› yönünde büyük riskler
alan bir devlet adam›. Özel-
likle 1992-95 y›llar› aras›n-
daki Bosna-Hersek Savafl›
s›ras›nda Radovan Karadziç
ve Ratko Mladiç gibi S›rbis-
tan'dan destek gören Çet-
nik’lerin masum Boflnak
halk üzerinde gerçeklefltir-
di¤i katliamlar karfl›s›nda en
sert muhalefeti yapan
önemli bir karakter olarak
tan›n›yor.
Süleyman Uglanin'in, bu
nedenle, S›rbistan Hükü-
meti içinde yer almay› kabul

Avrupa Birli¤i (AB) ile sürdürdü¤ü tam üyelik müzakere
süreci, özellikle Fransa gibi devletlerden gelen iflaretlerden
sonra iniflli-ç›k›fll› bir rota izleyen Türkiye'nin, S›rbistan'da
gerçeklefltirdi¤i bir gizli manevra ile Brüksel'e Balkanlar'›n
yolunu açt›¤› belirlendi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

STRATEJ‹ HABER
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S›rbistan  Cumhurbaflkan› Boris Tadic
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etmesinin bölge politikalar›
aç›s›ndan tarihi önemi ol-
du¤u vurgulan›yor. Süley-
man Uglanin ayr›ca, Türki-
ye'nin, Bosna-Hersek ve
Sancak'ta a¤›rl›kl› olarak
yaflayan Boflnaklar için ne
tür önemli sorumluluklar
üstlendi¤ini çok iyi bilen, bu
nedenle, Balkanlar denge-
sinde Ankara'n›n a¤›rl›¤›n›n
k›ymetini çok iyi kavrayan
bir politikac› olarak an›l›yor.
Haberin yay›nlanmas›ndan
sonra, geliflmelerle ilgili
bilgi sahibi kaynaklar, “Sü-
leyman Uglanin'in bu den-
gede ad›n›n geçmemesi bü-
yük haks›zl›k olur. Kendisi
tabii ki Türkiye'nin adam›
de¤ildir, ama bölgede yafla-
n›lm›fl ac›lar›n tekrarlan-
mamas›, S›rbistan özelinde
Balkanlar’›n belirgin bir is-
tikrara kavuflabilmesi için
elinden gelen fedakârl›¤›
yapm›fl bir isimdir. Bu ne-
denle S›rplar da Süleyman
Uglanin'in yeni kurulan hü-
kümette bakan olarak yer
almas›n› özellikle çok arzu
ettiler. Onun bu yönde vere-
ce¤i bir karar›n S›rbistan'›n
demokratikleflmesine ve
özellikle etnik sorunlar›n›
aflmas›nda büyük katk› sa¤-
layaca¤›n› bilerek hareket
ettiler ve istenilen mutlu
sonuca ulafl›ld›” dediler.

Sancak Bölgesi
S›rbistan ile Karada¤ ara-
s›nda yer alan, Bosna-Her-
sek s›n›r›ndan Kosova’ya ka-
dar uzanan, ad›n› da Osman-
l› yönetiminin idari yap›lan-
mas›ndan alan özel bölge.
Yaklafl›k 440.000'i bulan nü-
fusunun yüzde 51'ini Müslü-
man Boflnaklar oluflturmak-
tad›r. Bafllang›çta toplam 11
vilayetten oluflan Sancak
Bölgesi, Karada¤'›n S›rbis-
tan'dan ayr›l›p ba¤›ms›zl›¤›-
n› ilan etmesiyle tam anla-
m›yla ikiye bölünmüfltür.
Baflkent Novi Pazar (Yeni
Pazar) ve 5 vilayet S›rbis-
tan'da, di¤er 6 vilayet ise
Karada¤ haritas› içinde yer
almaktad›r.

Türkiye ile Yunanistan’› 1963-74 y›llar› aras›nda pek çok kez do¤rudan savafl›n efli¤i-
ne getiren ve nihayetinde 1974 y›l›nda gerçekleflen Türk askeri müdahalesi ile dün-
ya aç›s›ndan da çok ciddi bir güvenlik riski oldu¤u anlafl›lan 50 y›ll›k K›br›s Sorunu,

ad›m ad›m çözülme aflamas›na yaklafl›yor.
KKTC Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, kap-
saml› müzakerelerin 3 Eylül’de bafllamas›na karar verdi. Müzakerelerde K›br›s Soru-
nu’nu oluflturan mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler, göçmenler ile yetki paylafl›m›
konular›n›n ele al›nmas› bekleniyor.
Görüflmede ayr›ca çevre, kültürel miras ve güvenlik gibi konularda 16 yeni güven artt›r›-
c› önlem al›nmas› da kararlaflt›r›ld› ve adan›n en bat›s›ndaki Yeflil›rmak S›n›r Kap›s›’n›n
aç›lmas› yönünde bir karar al›nd›. Ayr›ca iki lider aras›nda bir “k›rm›z›” hat kurularak, is-
tenilen zamanda telefon ba¤lant›s›n›n sa¤lanabilmesinin de zemini yarat›ld›.
Birleflmifl Milletler (BM) K›br›s Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun nihai çözümün refe-
randum yoluyla, adadaki iki toplumun ayr› ayr› onay›na sunulaca¤›n› vurgulad›.

Görüflme Koflullar›
Liderler Eylül ay›ndaki müzakerelere hangi flartlarda oturacaklar›n›, yani müzakere ze-
mininin esaslar›n› bundan önceki 3 görüflmede belirlemiflti. Liderlerin, “uygulamay› mü-
zakerelerde belirlemek kofluluyla” üzerinde mutabakata vard›¤› temel prensipler flöyle:

1Kurulacak yeni ortakl›k devletinin ad› “Birleflik Federal 
K›br›s Cumhuriyeti” olacak,

2Ortakl›¤›n siyasi yap›s›, siyasi eflitli¤e dayal›, iki toplumlu, iki bölgeli 
federasyon olacak,

3Kurulacak yeni devleti, eflit statüdeki Türk ve Rum kurucu 
devletler oluflturacak,

4Birleflik Federal K›br›s Cumhuriyeti’nin, tek egemenli¤i, tek vatandafll›¤› 
ve tek uluslararas› kimli¤i olacak.

Eylül ay›nda bafllayacak müzakerelere, BM Genel Sekreteri’nin yeni atad›¤› Avustralyal›
diplomat Alexander Downer yön verecek.

Egemenli¤i Vermiyoruz
Cumhurbaflkan› Talat, geliflmeler üzerine yükselen “egemenlik devrediliyor” elefltirileri
üzerine ise flu aç›klamay› yapt›: “Egemenlik birine verilmiyor, egemenlik yeni ortakl›¤›n
çerçevesinde paylafl›l›yor. Egemenli¤i kimseye vermiyoruz, ortak oluyoruz. Hele “az›nl›k
oluyoruz” gibi fleyler duydum. Onlar san›yorum biraz da komik duruyor. Çünkü hiçbir ala-
kas› yok; siyasi eflitlik olacak, egemenlik ortak olacak ve bu flartlarda biz az›nl›k olaca-
¤›z. Bunun nas›l olaca¤›n› bize anlatmalar› laz›m. Yeni devletin egemenli¤ini ve yurttafll›-
¤›n› konufltu¤umuzu unutmayal›m. Biz KKTC olarak ne egemenli¤imizi, ne yurttafll›¤›m›-
z› birilerine teslim etmiyoruz.”
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“Amerikan Kongresi’nin Fener
Patrikhanesi’nin “ekümenik”
niteli¤ini kabul etti¤ini, nere-
deyse, bir “ç›kt›” haberi heye-
can›yla ö¤reniyoruz: “Ameri-
kan Kongresi’nin, Patri¤i ekü-
menik kabul etti¤i ortaya ç›k-
t›.” Pardon... 1984 y›l›nda Ku-
zey Amerika Rum Ortodoks
Kilisesi Metropoliti Yakovas
buralara neden gönderilmifl,
“yasakl›” oldu¤u topraklara
yani Gökçeada’ya gözyafllar›
içinde neden ulaflm›flt› san›-
yorsunuz?.. ABD aç›s›ndan Fe-
ner Rum-Ortodoks Patrikha-
nesi, tarihten geldi¤i ileri sü-
rülen ruhani-siyasi gücüyle,
Rus Ortodoks Kilisesi’ni s›n›r-
lar› belirlenmifl bir co¤rafyada
“dengeleyebilecek” tek güç
olarak görülmektedir. Bugün
art›k önemli bir bölümü Avru-
pa Birli¤i (AB) üyesi olmufl ve
k›sa zamanda olmas› bekle-
nen Balkanlar’daki Ortodoks
uluslar›n kiliseleri üzerindeki
“Rus Ortodoks Kilisesi vesaye-
tini” ortadan kald›rmak ana
amaç ise, Fener Patrikhane-
si’nin “ekümenik” s›fat›n›n
kullan›lmas› iyi bir formül gibi
görülmektedir.” (Patrik için
kurulan özel sal›ncak, Ardan
Zentürk, Star, 08.12.2004)
Fener Rum Patrikhanesi’nin
ekümenik s›fat› kazanmas›nda
belli ki Amerikan yönetiminin
›srar› var. AB’nin de son dere-
ce titiz haz›rlanm›fl bir strateji
ile bu çaban›n alt yap›s›n› ha-

z›rlama gayreti... Bütün bu ge-
liflmeler, ABD’deki o ünlü
Rum Lobisi’ni de, AB içindeki
Yunanistan faktörünü de aflan,
Türkiye’nin de hayli d›fl›nda
geliflen ifllerdir. AB, Yunanis-
tan’›n üyeli¤iyle sadece 10 mil-
yon Ortodoks nüfusa sahipti.
Yeni üyelerin al›m› sürecinde
bu say› önce 40 milyon, önü-
müzdeki 20 y›l içinde de 100
milyona do¤ru yürüyecek gibi
görünüyor. Balkan Ortodoks-
lar›, bugüne kadar Fener Pat-
rikhanesi’nden çok, Rus Orto-
doks Kilisesi’ne yak›n durma-
lar›yla tan›n›yorlar. Oysa Orto-
dokslar, Avrupa tarihinde ilk
kez, Do¤u Roma’n›n evlatlar›
olarak, tüm Avrupa’n›n karar
mekanizmalar›nda a¤›rl›klar›-
n› artt›ran bir noktaya do¤ru
t›rman›yorlar. Bat› Avrupa ile
ABD’nin telafl› ise, Do¤u Avru-

pa Ortodoks kiliseleri üzerinde
Rusya etkisini k›rmak yerine
ekümenik s›fat›yla Fener Pat-
ri¤ini güçlendirmek.(Patrik ve
Papa üzerine, Ardan Zentürk,
Star, 11.04.2005)
“1927 y›l›nda ilk kez yurt d›fl›n-
daki Rus Ortodoks Kilisesi ku-
ruldu ve o günden bugüne ka-
dar bu kilise, Moskova’daki
geleneksel Rus Ortodoks Kili-
sesi’nin muhalifi olarak görev
yapt›. Çünkü Amerika’da yafla-
yan Ruslar’a göre, Sovyetler
Birli¤i’nin dinsizlik politikalar›-
n›n pençesinde k›vranan Mos-
kova’daki kilise, asla gerçek
Ortodokslar› temsil edemezdi.
Derken... Sovyetler Birli¤i y›-
k›ld›. 11 May›s 2006 günü de,
Moskova’daki Rus Ortodoks
Kilisesi ile yurt d›fl›ndaki Rus
Ortodoks Kilisesi, tam 80 y›l
sonra tarihi bir anlaflma imza-

layarak birleflme karar› ald›-
lar. Böylece 1917 y›l›ndaki Bol-
flevik Devrimi ile bafllayan ay-
r›l›k, yafll› kufla¤›n son 10 y›ld›r
süren direniflini de geçerek bu
buluflmay› gerçeklefltirdi. Rus
Ortodoks Kiliseleri’ni birleflti-
ren bu geliflme, Fener Rum
Patri¤i’ni kullanarak Rus-
ya’n›n Balkanlar-Kafkasya Or-
todoks dünyas›ndaki gücünü
yok etmeye çal›flan ABD için
tam bir “arka bahçeden” ku-
flatma anlam›na geliyor. Art›k,
Rus Ortodoks Kilisesi, do¤ru-
dan ABD’nin kalbine yerlefl-
mifltir; ABD’deki güçlü Rus
Lobisi’yle birleflip, Amerikan
Kongresi’ni etkileyecek nokta-
ya t›rmanm›flt›r.” (Laiklik... Va-
tikan... Hatta Patrik, Ardan
Zentürk, Star, 02.06.2006)
...Ve Fener Rum Patri¤i I. Bart-
holomeos Ukrayna'n›n bafl-
kenti Kiev'de. En son Fener
Patri¤i o topraklara 1648 y›l›n-
da ayak basm›flt›. O günden bu
yana Moskova'n›n kontrolün-
deydi, flimdi Moskova Patri¤i II.
Aleksi çok öfkeli. Moskova, Uk-
rayna ve Gürcistan Ortodoks
Kiliseleri'nin Patrikhane'yi ter-
cih etmesi halinde Rusya'n›n
gücünün art›k Dinyeper Neh-
ri’nin do¤usundan ibaret oldu-
¤unu çok iyi biliyor. Dünyadaki
geliflmeler Fener Patrik'i I.
Bartholomeos'u bir anda “kü-
resel oyuncu” yap›yor.

Küresel Oyuncu: I. Bartholomeos
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D›fliflleri Bakan› Ali Ba-

bacan, ABD'nin ilk kez

kat›ld›¤› Cenevre'deki

‹ran-Avrupa Birli¤i (AB) Zir-

vesi öncesinde yo¤un bir te-

lefon diplomasisi yürüttü.

Babacan, ‹ran nükleer dos-

yas›n›n ele al›nd›¤› kritik zir-

veye saatler kala ABD D›flifl-

leri Bakan› Condaleezza Ri-

ce, Almanya D›fliflleri Bakan›

Frank Walter Steinmeier ve

AB Ortak D›fl Politika ve Gü-

venlik Yüksek Temsilcisi Ja-

vier Solana ile telefonda ayr›

ayr› uzun süre görüfltü; diya-

lo¤un gelifltirilmesi ça¤r›s›

yaparken Tahran'›n hassasi-

yetlerini taraflara iletti. Tür-

kiye, zirve arifesinde önce

ABD Ulusal Güvenlik Dan›fl-

man› Stephen Hadley’i, ar-

d›ndan da ‹ran D›fliflleri Ba-

kan› Manuçehr Muttaki'yi

a¤›rlam›fl, Cenevre'deki zir-

venin iyi de¤erlendirilmesi

tavsiyesinde bulunmufltu.

Cenevre'deki kritik toplant›,

‹srail'in geçti¤imiz ay Akde-

niz'de hava sald›r›s› tatbikat›

ve ‹ran'›n buna cevaben füze

denemesi gerçeklefltirmesi

ile bölgede tansiyonun yük-

selmesinin ard›ndan düzen-

lendi. ‹ran'›n nükleer prog-

ram›yla ilgili müzakerelere,

Birleflmifl Milletler (BM) Gü-

venlik Konseyi'nin daimi

üyeleri (ABD, ‹ngiltere, Çin,

Fransa, Rusya) ve Almanya

kat›ld›. AB Ortak D›fl Politika

ve Güvenlik Yüksek Temsil-

cisi Javier Solana ile ‹ran

Ulusal Yüksek Güvenlik

Konseyi Genel Sekreteri ve

Nükleer Baflmüzakereci Sa-

id Celili baflkanl›¤›nda yap›-

lan müzakerede ABD'yi üst

düzey diplomat William

Burns temsil etti. Burns pa-

zarl›klara kat›lmad›; ancak

30 y›l aradan sonra ilk kez

‹ranl› bir diplomatla ayn›

masaya oturan Amerikal›

hükümet yetkilisi oldu.

Görüflmeye ABD'nin de ka-

t›lmas› ve ‹ran'dan gelen ya-

p›c› aç›klamalarla artan zir-

veye iliflkin beklentiler, ‹ran

delegasyonu üyesi Keyvan

Imani'nin, Bat›'n›n, uranyum

zenginlefltirmeyi ask›ya al-

ma talebine olumlu cevap

vermeyeceklerini aç›klama-

s›yla azald›. ABD D›fliflleri

Bakan› Condoleezza Ri-

ce'nin, müzakerelerde

ABD’nin haz›r bulunmas›na

ra¤men gerçek müzakerele-

rin ‹ran'›n nükleer progra-

m›n› durdurmadan bafllaya-

mayaca¤›na yönelik aç›kla-

mas› da zirveyi gölgeledi. Ri-

ce, Washington'da yapt›¤› bir

bas›n toplant›s›nda, “ABD'nin

pozisyonu bu. Pozisyonumuz

bu olmaya da devam ede-

cek.” diye konufltu.

BM Güvenlik Konseyi, ‹ran'›

uranyum zenginlefltirmek-

ten vazgeçirmeye zorlamak

amac›yla bugüne kadar 3

yapt›r›m karar› alm›flt›.

ABD Neden 
Yumuflad›?
ABD’nin ‹ran politikas›nda

belirgin bir de¤iflim yaflana-

ca¤›n› 1980’li y›llar›n büyük

siyasi skandal› Irangate’nin

önemli portrelerinden Ro-

bert Gates’in “sertlik yanl›-

s›” Donald Rumsfeld’in ye-

rine ABD Savunma Bakanl›-

¤› makam›na oturmas›yla

belli oldu¤unu belirtmifltik

(Robert Gates O Rehineleri

Kurtar›r, Star, 01.04.2007).

Fakat son dönem h›zl› dönü-

flün temelinde ünlü think-

tank kuruluflu RAND’›n

“‹ran’›n Siyasi, Nüfus ve

Ekonomik Zaaflar›” bafll›kl›

raporunun önemli rol oy-

nad›¤› vurgulan›yor.

RAND’›n raporunda, ‹ran

halk›n›n büyük ço¤unlu¤u-

nun mevcut rejimi “meflru”

gördü¤ü, ülkedeki etnik

unsurlar›n yönetimi y›kabi-

lecek güçten çok uzakta

bulundu¤u ve daha da

önemlisi, bir askeri hare-

kât›n tüm ‹ran’›, rejimin ar-

kas›nda birlefltirece¤inin

anlafl›ld›¤› vurguland›. Ayn›

rapora göre ‹ran, tarihinin

en büyük ekonomik krizini

yafl›yor. Özellikle, 1980’le-

rin bafl›nda do¤an milyon-

larca ‹ranl› genç için ifl yok.

Ülkedeki inflaat sektörü

baflta, halk›n refah›na dö-

nük tüm sektörler batm›fl

durumda. Yani, ABD, ‹ran’›

kendi iç sorunlar›yla bafl

bafla b›rakmay›, rejimin

sosyo-ekonomik sorunlar

karfl›s›nda dört elle sar›l-

d›¤› “d›fl düflman” kavram›-

n› ortadan kald›rmay› ter-

cih etmifl durumda. Bun-

dan sonra ‹ran’da ne ola-

caksa, iflsiz gençler ile yö-

netim aras›nda olacak.
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T acikistan'›n ‹sfara
Bölgesi’nde yaflayan
çiftçilerin artan su

sorunu ve bu sorunun deva-
m›nda yaflan›lan siyasi ger-
ginlikler, Orta Asya'n›n h›zl›
iklim de¤iflimi nedeniyle ya-
k›n bir gelecekte çok ciddi
bir su paylafl›m krizi yafla-
ca¤›n› gösterdi. ‹sfara Böl-
gesi’nden 150 çiftçi baflla-
r›nda bölge valisi ve kendi-
lerine destek veren yüzler-
ce silahl› polisle birlikte s›-
n›r› geçerek K›rg›zistan'›n
Batken Bölgesi’nde kurulu
küçük bir baraj› ortadan
kald›rmaya çal›flt›lar.
Aksay Nehri üzerinde Dün-
ya Bankas› kredileri ile ku-
rulan baraj K›rg›z çiftçilerin
yüzünü güldürmüfl ve böl-
gede suyun düzenli depo-
lanmas›n› sa¤lam›flt›, ama
Tacik çiftçilerin ise felaketi
olmufltu.
Yaflan›lan olay, bütün Orta
Asya genelinde yaflanabile-
cek geliflmelerin küçük ör-
ne¤i olmas› nedeniyle
önemliydi.
Orta Asya'n›n iki fakir ülke-
si, K›rg›zistan ile Tacikis-
tan'›n, büyük komflular› Öz-
bekistan ile Kazakistan'›n
aksine, petrol ve do¤al gaz
kaynaklar› yok. Özbekistan
ve Kazakistan, artan enerji
ihtiyaçlar›n›, özellikle, do-
¤al gaz santrallerini birbiri

pefli s›ra devreye sokarak
karfl›l›yorlar. K›rg›zlar ile
Tacikler'in bir numaral›
enerji kayna¤› ise, K›rg›zis-
tan'da do¤up, Tacikistan
üzerinden Özbekistan ve
Kazakistan'a do¤ru yol alan
ünlü Sir-i Derya Nehri.
Bölgede artan kurakl›k ne-
deniyle bu önemli nehirde
yaflan›lan seviye düflmesi,
K›rg›z ve Tacikler'in baraj-
lar›nda daha fazla su tut-
malar›na ve di¤erine daha
az su vermelerine neden
oluyor.
Benzer sorun, Özbekistan-
Kazakistan s›n›r›nda, her
iki ülkenin ortak kullan›-
m›nda olan fiardere Su
Toplama Merkezi'nde de
yaflan›yor.
Konuyla ilgili olarak geçti-
¤imiz günlerde Duflanbe'de
bir araya gelen fiangay ‹fl-
birli¤i Örgütü üyesi ülkele-
rin temsilcileri, Orta As-
ya'da kurakl›¤›n artmas›
halinde yaflanabilecek çok
ciddi sorunlar› ele ald›lar.
Örgüt'ün Kazak as›ll› Genel
Sekreteri Bolat Nurgaliyev,
konuyla ilgili aç›klamas›n-
da, su sorununun artmas›
halinde bölgede devlet oto-
ritesinin zay›flayaca¤›, ayr›-
l›kç› ve terörist hareketle-
rin güçlenece¤i yönündeki
endiflelerin güçlendi¤ini
vurgulad›.
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“Su Krizi” Büyüyor

V
edud Azadi, Azerbaycan'da genel olarak “güney

Azerbaycan” olarak adland›r›lan ‹ran topraklar›n-

da yaflayan ama ulusal bilinci yüksek bir genç.

‹ranl› yetkililer ve içinde yaflamakta oldu¤u Tebriz halk›

Vedud Azadi'nin, ‹ran kültürünün yar›s›n› oluflturan

Azeri kültürünün korunmas› ve geliflmesi için gösterdi-

¤i ola¤anüstü çabalar› çok iyi biliyorlar. Vedud Azadi, flu

s›ralarda, hem de büyük bir mutluluk ile gerçeklefltir-

di¤i evlili¤inden sadece 1 ay sonra hapiste...

Gerekçe: Ayr›l›kç› hareketlerin sergilendi¤i bir dü¤ün

töreni gerçeklefltirmek. Genifl bir Azeri toplulu¤un ka-

t›l›m›yla ve tamamen geleneksel yap› tafl›yan tam bir

Azeri dü¤ünü ile evlenen Vedud Azadi'nin suçu, dü¤ün

pastas›n›n üzerine Azerbaycan Bayra¤› koydurmak!

Dü¤ünü yak›ndan takip eden ‹ran gizli servisinin raporu

üzerine Vedud Azadi tutukland›.

K›z kardefli Sümeyya Azadi'nin geliflmeye tepki olarak

söyledi¤i flu sözler “güney Azerbaycan”da t›rmanan ye-

ni ulusal bilincin de sembolü olarak de¤erlendirilebilir:

“Bizler Azerbaycan Türkleriyiz. Kendi aram›zda Türkçe

konufluruz, kendi flark›lar›m›z› söyler, kendi flairlerimi-

zin fliirlerini okur, kendi danslar›m›z› ederiz. Bundan ki-

me ne? Bir Azeri Türk'ünün dü¤ününde Farsça'n›n ifli

ne veya Farsça türkülerin? A¤abeyimi dü¤ün pastas›n-

daki Azerbaycan bayra¤› yüzünden tutuklad›lar. E, biz

Azeriyiz. Dü¤ünümüzde baflka bir bayrak olabilir mi, ni-

ye bir baflka bayra¤› dü¤ünümüzün üzerine örtelim ki?”

Erdebil Üniversitesi ‹slami Ö¤renciler Federasyonu

Baflkan› olarak yürüttü¤ü “ulusalc›” kampanyalar ne-

deniyle 2006 y›l›nda da tutukland›¤› bilinen Vedud Aza-

di'nin, o dönemde yapt›¤› aç›klamalarda, “Bizler ayr›l›k-

ç› de¤iliz. Aksine, kendimizi ‹ran’›n bir numaral› sahip-

leri olarak görüyoruz. Çünkü bu ülkede ne kadar Acem

yafl›yorsa o kadar da Türk yafl›yor. Bizim sadece istedi-

¤imiz kendi televizyonlar›m›z, kendi okullar›m›z, kendi

kültürümüzün serbestçe yaflan›lmas› ve güçlenmesidir.

‹ran yönetiminin bu kadar masum istekleri bile bu ka-

dar sert tepkiyle karfl›lamas› hatal›d›r” dedi¤i biliniyor.

Henüz iki haftal›k eflini cezaevine gönderen gelin ise

flöyle konufluyor: “Kocam içki içti¤i için, h›rs›zl›k veya

baflka bir yüz k›zart›c› suç nedeniyle de¤il, kendi mille-

tinin haklar›n› savundu¤u için tutukland›. Onunla gurur

duyuyorum.”

‹ran Geriliyor
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