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Türkiye Havac›l›k ve Denizcilikte 
›tay› Yükseltiyor
Geride b›rakt›¤›m›z Eylül ay›, hem Türk Havac›l›¤› hem de Türk Denizcili¤i aç›s›ndan 
birer dönüm noktas› olarak tan›mlayabilece¤imiz geliflmelere sahne oldu.

Ülkemizi Orta Do¤u’nun uçak bak›m ve onar›m merkezi haline getirme yolunda at›lan en
büyük ad›mlardan biri olan myTECHNIC Uçak Bak›m ve Onar›m Merkezi’nin resmi aç›l›fl›, 
27 Eylül tarihinde gerçeklefltirildi.

Yine ayn› saatlerde, aç›l›fl töreninin gerçeklefltirildi¤i ‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas›
Havaalan›’na oldukça yak›n olan ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤›’nda bir araya gelen 
üst düzey kat›l›mc›lar, tarihe flahitlik etti.

Tasar›m ve infla sürecinde karfl›lafl›lan tüm zorluklar›n geride b›rak›ld›¤› M‹LGEM Projesi’nin
ilk gemisi ve ayn› zamanda ilk Türk korveti olan TCG HEYBEL‹ADA (F-511), nihayet mavi 
sularla kucaklaflt›. 2011 y›l› yaz›nda göreve haz›r olmas› planlanan TCG HEYBEL‹ADA’n›n,
Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Metin Ataç taraf›ndan “tak›m›m›z›n y›ld›z›” olarak
tan›mlanmas›, projeye verilen önemi göstermesi aç›s›ndan son derece dikkat çekicidir.

Bu say›m›zda ele ald›¤›m›z bir di¤er konu da, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› taraf›ndan 
25 Eylül’de ihale ilan› yay›nlanan ve uzun süredir ülkemizin gündeminde üst s›ralarda 
yer alan orta irtifa hava savunma füze sistemleri. “Orta ‹rtifa Düflmana Yasaklan›yor” 
bafll›kl› makalemizde, ülkemizin orta irtifa hava savunmas›na talip olan füze sistemlerini, 
her zaman oldu¤u gibi, do¤rudan üretici firmalardan edindi¤imiz bilgiler 
›fl›¤›nda inceledik.

Co¤rafyam›zdaki Petro-Devletler
“Strateji Haber” bölümümüzde sizlerle paylaflt›¤›m›z, “Diktatörlü¤ün Yeni Ad›: Petro-Devlet”
bafll›kl› makalemizde Baflyazar›m›z Ardan Zentürk, yeni bir tan›mlama olan “petro-devlet”
yap›lanmas›n› sizler için kaleme ald›. Yaz›s›nda; “Ana zenginlik kayna¤› olan petrol gelirleriyle
flekillendirilen otoriter devlet yap›lanmas›” olarak tan›mlanan petro-devlet kavram› ve bu
flekilde tan›mlanabilecek ülkelerin mevcut yap›lar›n› analiz eden Zentürk’ün tespitleri,
Türkiye’nin yer ald›¤› co¤rafyada gelecekte yaflanabileceklere ›fl›k tutmas› aç›s›ndan son
derece önemli.

Afganistan’da ‹flimiz Zor Olsa da…
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin NATO’nun Uluslararas› Güvenlik Yard›m Kuvveti (UGYK / ISAF)
bünyesindeki Kabil Bölge Komutanl›¤›’n› Fransa’dan devralmas›na birkaç ay kala, bölgede 
son dönemde yaflanan çat›flmalar, Afganistan’da ifllerin iyice kötüye gitti¤ine iflaret ediyor. 
Bu çat›flmalarda Taliban unsurlar› taraf›ndan kullan›lan silahlar›n teknolojik seviyesinin 
ve dolay›s›yla bu unsurlar›n atefl gücünün giderek yükselmesi, çat›flmalar›n flekil 
de¤ifltirmesine ve NATO güçlerinin daha büyük kay›plar vermesine neden oluyor.

Böylesi bir ortamda bir kez daha Türk Silahl› Kuvvetleri’nin komutas› alt›na girecek 
Kabil’de fliddetin azalmas› ve bölgeden iyi haberler gelmesi en büyük temennimiz. 
Görev yapt›¤› her co¤rafyada bölge insan›yla samimi iliflkiler kuran ve sevilen Türk Silahl›
Kuvvetleri personelinin, geçmiflte çok say›da örne¤ini gördü¤ümüz flekilde, bu görevin
üstesinden de aln›n›n ak›yla gelece¤ine inan›yoruz.

Balistik füzeleri ele alaca¤›m›z özel dosyam›zla, Kas›m say›m›zda 
tekrar birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Büyük bir çözülme
yaflayan K›z›l Ordu’da
erlerin yeni görevi,

dönemin ekonomik 
kurumlar› Kolhoz ve
Sovhoz’lar›n mazot
yoklu¤undan
toplayamad›klar› 
tarladaki patatesi toplay›p
insanlara ulaflt›rmak.
Maden iflçilerinin sabun
bulamad›klar› için greve 
gittikleri garip bir dönem.
Sovyetler Birli¤i asl›nda, ABD
ve NATO ile sürdürdü¤ü
“silahlanma yar›fl›n›n”
bedelini mevcut üretim
iliflkileri ödeyemedi¤i için
da¤›l›yor.
K›z›l Ordu’nun efsanevi 
tanklar› kapan›n elinde;
Kalaflnikof’lar pazarda…
Dünyan›n en ünlü silah
sat›c›s› Viktor Bout gibilerin
ortaya ç›kt›¤› çok özel bir
dönem. Y›k›l›fltan sonraki 
3 y›l içinde Viktor Bout ile
iflbirli¤i yapan eski Sovyet
gizli istihbarat teflkilat›
KGB’nin yetkilileriyle K›z›l
Ordu’nun generallerinin
“üçüncü dünya” ülkelerine
gönderdikleri silah ve 
cephanenin toplam› 

“milyarlarca dolar” olarak
hesaplan›yor. Tarihin 
en ilginç dönemi…
Sovyetler Birli¤i’nin
miras›n›n üzerinde yeniden
yap›lan Rusya, askeri
aç›dan, bütün cephelerde
geri çekilirken, y›llar boyu,
iki kutuplu “So¤uk Savafl”
sürecinde üretilmifl
silahlar›n büyük bölümü
dünyan›n her taraf›na
da¤›t›l›yor, milyarlarca 
dolar el de¤ifltirirken,
dünya, “Rusya’n›n yeni
zenginleriyle” tan›fl›yor.
Bu çalkant›l› dönemde, 
Rus Donanmas› da art›k
uluslararas› sularda bayrak
gezdirmekten çok uzakta.
Birincisi, ülkenin paras› yok,
donanmay› denize ç›kars›n…
‹kincisi, ülkenin teknolojisi
kendini yenileyemiyor, 
eski gemilerle ne yaps›n…
‹flte; yaz›m›z›n bafl›nda
belirtti¤imiz “stratejik
de¤iflim” tam bu noktada
yaflan›yor.
Karadeniz, bir anda en
güçlü donanman›n büyük
sorumluluklar üstlendi¤i
yeni bir döneme giriyor. 
Bu donanma, Ukrayna’dan

“Stratejik de¤iflim” asl›nda çok 
sessiz oldu… Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›ld›¤› günler… Y›k›m›n bedeli,
özellikle sokaktaki insan 
aç›s›ndan çok a¤›r. Ülkenin
açl›kla karfl›laflmamas› için ABD
devrede, Des Moines, Iowa’n›n 
milyonlarca tonluk m›s›r›, bu¤day›
hibe olarak yola ç›kar›l›yor.
Ardan ZENTÜRK 
a.zenturk@savunmahaber.com

Karadeniz:
Siyasetin 
H›rç›n Yüzü
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zor bela Sivastopol Üssü’nü
kiralayabilmifl Rusya’ya ait
de¤il.
Türk Donanmas›, 
insanl›k için ortak de¤erler
olan uyuflturucu, insan
kaçakç›l›¤›, nükleer
kaçakç›l›k ve hatta çevre
kirlili¤ini önleme, 
uluslararas› terörizmle
mücadele, deniz kurtarma
gibi operasyonlar için
Karadeniz’de tüm 
sorumlulu¤u üstüne 
al›yor.
Bu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
çöküfl y›llar›ndan bu yana
yaflan›lan son derece 
önemli bir geliflme.
Bugün, Karadeniz’i
çevreleyen ülkelerin siyasal
tercihlerine bakt›¤›n›zda,
durumun, So¤uk Savafl
y›llar›n›n tam aksi bir seyir
izledi¤ini görüyorsunuz.
Türkiye, 1946-1991 y›llar›
aras›nda, kendisi aç›s›ndan
son derece stratejik önem
tafl›yan bu iç denizde 
“tek bafl›na kalman›n”, 
bu yaln›zl›¤a karfl›n, 
statüsü 20’nci yüzy›l›n
bafllar›nda belirlenmifl
“bo¤azlar rejimini” hiçbir
tart›flmaya neden olmadan
ve büyük bir fleffafl›k ile
yürütmüfl olman›n baflar›
öyküsünü oluflturdu.
Çok de¤il, 1989 y›l›na 
dönüp bakt›¤›n›zda,
Karadeniz’i çevreleyen
ülkelerden Bulgaristan 
ve Romanya’n›n Varflova
Pakt› üyesi; Ukrayna, 
Rusya ve Gürcistan’›n ise
do¤rudan Sovyetler 
Birli¤i’ni oluflturan ülkeler
oldu¤unu görürsünüz.
Bugüne bakal›m:
Bulgaristan ve Romanya
hem NATO hem de AB 
üyesidir. Ukrayna ve
Gürcistan Rusya’n›n
hâkimiyetindeki Ba¤›ms›z
Devletler Toplulu¤u’ndan
kopup ayn› flekilde NATO 
ve AB üyesi olmakta
kararl›l›k göstermektedirler.
Türkiye’nin rotas› ise 
çoktan bellidir. 20 y›l içinde
Karadeniz’deki koflullar

Türkiye ile Rusya’n›n 
tam anlam›yla 
yer de¤ifltirmesiyle
sonuçlanm›flt›r.
Belli ki bölge üzerinde
yaflan›lan “sinirlilik” 
bundan kaynaklanmaktad›r.

1ABD, NATO 
üyesi Avrupal› 
müttefiklerinden çok
farkl› bir Karadeniz 
politikas›na sahiptir. 
‹ttifak›n iki yeni üyesi
Bulgaristan ve
Romanya’n›n Washington
ile çok özel iliflkiler
gelifltirmeleri, bu iki
ülkenin özellikle,
Amerikan Silahl›
Kuvvetleri’nin Afganistan
operasyonu aç›s›ndan
stratejik öneme sahip
üslere izin vermeleri
sayesinde olmufltur.
ABD, Bulgaristan ve
Romanya’y› Gürcistan 
ile ba¤lay›p Avrasya’n›n
derinliklerine uzanan 
bir askeri stratejik
de¤erlendirmenin
peflindedir.

2ABD’nin bölgeye dönük
yaklafl›m› bununla s›n›rl›
kalmamakta, “Rusya’n›n
kendi s›n›rlar›n›n içine
geriletilmesi”
çerçevesinde Ukrayna 
ve Gürcistan çok büyük
bir önem göstermektedir.

3Benzer flekilde Amerikan
yönetiminin Karadeniz’e,
bugünlerde Çek
Cumhuriyeti ve Polonya’ya
yerlefltirmekte oldu¤u
balistik füze savunma
sistemini tafl›ma e¤ilimi de
bilinmektedir.

4AB aç›s›ndan Karadeniz
ise, mutlaka hakim 
olunmas› gereken bir
“özel ekonomik
bölgedir”. AB, üyesi olan
Bulgaristan ve Romanya
üzerinden bölgeye
aç›lmay›, Ukrayna ve
Kafkasya pazarlar›na
do¤rudan girmeyi 
planlamaktad›r.

Bütün bu planlamalar,
Rusya’n›n, eski bir süper
güç olarak, yar›na dönük

hedeflerini devre d›fl›
b›rakacak boyutlar 
tafl›maktad›r.
Belli ki Bat›, Sovyetler
Birli¤i’nin tek kurflun bile
at›lmadan da¤›lma sürecine
girdi¤i dönemde verdi¤i 
baz› sözlerin ötesine 
geçme; Rusya da, bu sözleri
hat›rlatma sürecini
yaflamaktad›rlar.
Sovyetler Birli¤i’nin son 
lideri Mikhail Gorbaçov’un
yapt›¤› son aç›klamalardan,
1990’l› y›llar›n bafllar›nda
var›lan ana mutabakat›n,
Polonya gibi Rusya’ya 
çok yak›n eski Varflova 
Pakt› üyesi ülkelerin
NATO’ya girmeleri halinde
bile NATO askeri alt
yap›s›n›n bu topraklara
tafl›nmayaca¤›, özellikle de
eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nin bu 
ittifaka al›nmayaca¤›na
iliflkin sözler verildi¤i
yönünde oldu¤unu
anl›yoruz.
ABD’nin yeni NATO 
üyeleri Polonya ile Çek
Cumhuriyeti’ne balistik 
füze savunma sistemleri
yerlefltirmesi ve NATO’nun
son Bükrefl Zirvesi’nde 
eski Sovyet Cumhuriyetleri
Gürcistan ile Ukrayna’ya 
ittifak›n yolunun aç›ld›¤›n›n
aç›klanmas›, Moskova’daki
sinir katsay›s›n› art›rm›fl
görünüyor.
Nitekim, Rusya’n›n
Gürcistan’a karfl›
gerçeklefltirdi¤i sert 
askeri müdahale karfl›s›nda
NATO’nun ve Bat› ittifak›n›n
beklenilenden daha
yumuflak reaksiyon 
göstermesinin perde
arkas›nda da bu 
“zorlamalardan duyulan
suçluluk duygusunun”
yatt›¤› da ileri sürülüyor.
Belli ki, ok yaydan bir 
kez ç›km›flt›r.
Rusya, korumas› alt›na
ald›¤› Abhazya ve Güney
Osetya’y› “kurban verdi¤i”
taktirde, ilerleyen y›llarda
Çeçenistan gibi kendi
topraklar›ndaki baz› 
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ayr›l›kç› hareketler
karfl›s›nda da ciddi 
sorunlar yaflayabilece¤ini
düflünerek davranm›flt›r.
Ayn› zamanda, eski Sovyet
co¤rafyas›na, özellikle
NATO’nun devam›nda
AB’nin yerleflmesine izin
vermeyece¤ini ilan etmifltir.
Zaten, bu noktadan sonra,
NATO ve AB’nin kendi
içlerinde ciddi ayr›l›klar,
istikrars›zl›klar, hatta askeri
riskler tafl›yan Ukrayna 
ve Gürcistan’›n üyeliklerini
bir hayli uzun zaman 
öteye kayd›raca¤› kesindir.
Bu konuda Amerikan 
yönetimi her ne kadar 
geri ad›m atmayacak gibi
görünse de NATO’nun
Avrupal› ülkelerinde do¤an
genel e¤ilim, her iki ülkenin
de tüm dünya istikrar›n›
riske sokan iç sorunlar›n›
çözmeden içeri al›nmalar›na
so¤uk bak›ld›¤›d›r.
Fakat bu durum,
Karadeniz’in bir 
“NATO denizi olma”
niteli¤ini ortadan
kald›ramaz. Rusya’n›n
stratejik “Akdeniz
Donanmas›” aç›s›nda üs
niteli¤indeki Karadeniz,
Türkiye-Romanya-
Bulgaristan çizgisinde, 
ittifak›n di¤er üyelerinin de
kat›ld›¤› bir biçimde 
NATO tatbikat›na sahne 

olabiliyorsa ve Karadeniz’in
ana noktalar› NATO üyeleri
ile Bat› yanl›s› yönetimler
taraf›ndan tutuluyorsa,
sözünü etti¤imiz konu 
bir gerçektir.
Askeri strateji aç›s›ndan 
ise, Karadeniz, dünyada,
esas olarak donanmalar 
ile de¤il, hava kuvvetleriyle
kal›c› üstünlük 
sa¤lanabilecek ender 
denizlerden biri olarak
dikkat çekmektedir.
Bu durum, bölgedeki 
deniz üstünlü¤ünü 
kaybetmifl olmas›na 
karfl›n Rusya’ya önemli 
bir avantaj olarak geri 
dönmektedir.
Türkiye’nin So¤uk Savafl
y›llar›nda gösterdi¤i 
hassasiyeti gösterip, 
özellikle Montrö’yü 
uygulamakta titizlik
sergilemesi, Moskova’n›n
zaman içinde
sakinleflmesine yol 
açabilecek en önemli
zemindir. Gürcistan
çat›flmalar›n›n s›cakl›¤›nda
Amerikan Deniz
Kuvvetleri’nin Karadeniz’e
girmesi karfl›s›nda
“tehditler savuran” 
Moskova yönetiminin
ilerleyen günlerde
Türkiye’den ald›¤› 
güvenceler çerçevesinde
daha sakin bir görüntü

sergilemesi bunu net 
olarak ortaya koymufltur.
Zaten Türkiye, “So¤uk 
Savafl zaferinin sarhofllu¤u
içindeki müttefiklerinden
gelen Karadeniz’i NATO
denizi yapal›m bask›lar›na”
kulak t›kay›p, Rusya’y› da
içine alan

BLACKSEAFOR’un
kurulufluna önayak olarak
bu güvenceyi vermifl 
bir ülkedir.
Ve hepimizin çok iyi 
gördü¤ü ana nokta,
Karadeniz’in bir “bar›fl
denizi” olarak varl›¤›n› 
korumas›d›r.

“Rusya’n›n Karadeniz’deki durumunu flu anda en iyi biz anlar›z.
Çünkü Türkiye, geçmifl y›llarda bu bölgede yaln›zl›¤› yaflam›fl bir
ülkedir. Bu nedenle, bu en önemli komflumuz ile iliflkileri en üst
düzeyde karfl›l›kl› güven ortam›nda ve Moskova’y› asla d›fllamadan
yürütmekte kararl›y›z.”
Bu sözler, bir grup gazeteci, akademisyen, emekli büyükelçi ve 
sivil toplum kuruluflu yöneticisi ile bir araya gelen D›fliflleri Bakan›
Ali Babacan’a ait. D›fliflleri Bakan›, aç›klamalar›nda özellikle,
Türkiye’nin Bo¤azlar ve Karadeniz zemininde Rusya’y› rahats›z 
edecek tüm davran›fllardan uzak duraca¤›n› vurgulad›. Bu durum,
Ukrayna ve Gürcistan’›n NATO üyeli¤ine yaklafl›m›nda da kendini
gösteriyor: “Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna’n›n NATO ile iliflkilerinin
gelifltirilmesine asla karfl› de¤il. Fakat Avrupal› pek çok mütte-
fikimizin de belirtti¤i gibi, biz de bu iki ülkenin kendi iç sorunlar›n›
çözmeden h›zl› bir flekilde NATO içinde yer almalar›na temkinli
yaklafl›yoruz. Mesela; Ukrayna’n›n içinde NATO üyeli¤ine tam 
mutabakat yok. Ülke sanki ortadan ikiye bölünmüfl gibi. Bat› kesimi
hem AB hem de NATO üyesi olmak için h›zl› bir takvim istiyor, do¤u
kesimi ise Rusya ile iliflkilerin güçlendirilmesinden yana. Bu önemli
bir sorun; yar›n NATO’yu da zor durumda b›rakabilir. Gürcistan’daki
durum ise çok aç›k. Bu flekliyle bir ittifak üyeli¤i, Türkiye baflta tüm
üyeleri Rusya’ya karfl› çok ciddi yükümlülük alt›na sokar. Baflkalar›
bu ifli biraz daha önemsiz görebilirler, ama Türkiye’nin haritadaki
yerine bir bak›n. Gürcistan NATO üyesi oldu¤u anda, Türkiye de
NATO aç›s›ndan cephe ülkesidir. Dünya ve Türkiye böyle bir
duruma haz›r de¤il gibi görünüyor.”
Türkiye’nin geliflmeler karfl›s›ndaki genel durumu, en yetkili 
a¤›zdan böyle…

Türkiye’nin Ana Politikas›
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fiirket birleflmeleri ve sa-
t›n almalar sonucunda
dünya genelindeki sa-

vunma sanayi pazar›n›n gide-
rek yar› tekel bir yap›ya bü-
rünmesi, ulusal savunma sa-
nayi firmalar›m›z› da hareke-
te geçirmifl durumda. Türki-
ye’nin havac›l›k ve uzay mer-
kezi Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi) ve ülke-
mizin biliflim ve sistem evi
Hava Elektronik Sanayi ve Ti-
caret A.fi. (HAVELSAN), gele-
cekteki projelerde güç birli¤i
yapmaya yönelik 9 Eylül 2008
tarihinde bir ifl birli¤i anlafl-
mas› imzalad›lar.
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
Genel Müdürü Korgeneral
(E) Engin Alan taraf›ndan da
onaylanan anlaflma; TUSAfi
ad›na Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hv. Plt. Korgeneral (E)
A. Atalay Efeer ve Genel Mü-
dür Muharrem Dörtkafll›,
HAVELSAN ad›na ise Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Korge-
neral (E) Hayrettin Uzun ve
Genel Müdür Faruk Yarman
taraf›ndan imzaland›. Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n
ihtiyaçlar›na azami yerli kat-
k› ile cevap verebilmenin ya-
n› s›ra uluslararas› pazar-
lardaki dev rakiplerle reka-
bet edebilecek yüksek nite-

liklere sahip sistemler üre-
tilebilmesi amaçlanan bu ifl
birli¤i anlaflmas› ile ayn› za-
manda, yan sanayi firmala-
r›n›n imkânlar›ndan da aza-
mi ölçüde yararlan›lmas›
hedefleniyor.
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
önümüzdeki y›llarda tedarik
edece¤i platformlar›n nere-
deyse tamam›n›n alt›nda im-
zas› olan TUSAfi ve yaz›l›m
teknolojilerinde sahip oldu-
¤u birikimle ülkemizin ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›nda
önemli görevler üstlenen
HAVELSAN’›n bu ifl birli¤i,
firmalar›m›z›n, özellikle yurt
d›fl› projelerde elinin biraz
daha güçlenmesine katk›
sa¤layacak. TUSAfi ve HA-
VELSAN, halen Bar›fl Kartal›
ve Meltem gibi, her iki tara-
f›n da görev ald›¤› ancak ana
yüklenicilerin yurt d›fl› fir-
malar oldu¤u projelerde ay-
n› çat› alt›nda görev yap›yor.

TAI mi TUSAfi m›?
Öte yandan, TUSAfi ve HA-
VELSAN aras›ndaki, sadece
ileriye yönelik olarak yap›la-
cak çal›flmalarda imkân ve
kabiliyetlerini birlefltirmeyi

kapsayan bu iflbirli¤i anlafl-
mas›n›n ard›ndan, TSKGV’ye
ba¤l› iki flirketin birleflti¤ine
kadar varan yorumlar da
gündeme geldi. Hangi proje-
de, nas›l bir güç birli¤i yap›-
laca¤›na, geliflmeler do¤rul-
tusunda karar verilecek olan
ve yap›sal olarak herhangi
bir birleflmenin kesinlikle
söz konusu olmad›¤› bu ifl-
birli¤i ile ilgili yorumlarda,
TAI ve TUSAfi isimlerinin bir-
birine kar›flt›r›ld›¤›n› da göz-
lemledik.
Hat›rlanaca¤› üzere, “kendi
uça¤›n› kendin yap” toplum-
sal motivasyonu ile destekle-
nen Türk Uçak Sanayii A.fi.
(TUSAfi) 28 Haziran 1973’te
kurulmufltu. TUSAfi’›n yüzde
49 hissedar› oldu¤u TUSAfi
Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TAI) ise 15 May›s 1984 tari-
hinde kurulmufltu. Ancak
TAI hisselerinin yüzde 42’si
Lockheed Martin ve yüzde
7’si de General Electric flir-
ketlerine aitti. 12 Ocak 2005
tarihinde, TAI’deki Lockheed
Martin ve General Electric
hisselerinin TUSAfi taraf›n-
dan sat›n almas›n›n ard›n-
dan, savunma sanayimizin

yeniden yap›land›r›lmas› ça-
l›flmalar› kapsam›nda iki flir-
ketin TAI çat›s› alt›nda birlefl-
tirilmesi karara ba¤lanm›flt›.
Bu karar do¤rultusunda 28
Nisan 2005 tarihinde Milli
Savunma Bakanl›¤›, Savuma
Sanayii Müsteflarl›¤›, TUSAfi
ve TAI yetkililerinin kat›ld›¤›
bir törenle TUSAfi’›n, TAI’ye
devir sözleflmesi imzalan-
m›flt›.
Son olarak ise unvan de¤i-
flikli¤ine gidilmifl ve 4 Nisan
2007 tarihinde yap›lan 2006
Y›l› Ola¤an Genel Kurulu’nda
TAI’nin, TUSAfi Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. olan unva-
n›, “TUSAfi Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. / Turkish
Aerospace Industries, Inc.”
fleklinde de¤ifltirilmiflti. Ka-
rar›n 18 Nisan 2007 tarihli Ti-
caret Sicil Gazetesi’nde tescil
ve ilan edilmesiyle birlikte,
Türkçe’de TUSAfi, ‹ngiliz-
ce’de ise TAI k›saltmalar›n›n
kullan›m›n› benimseyen ha-
vac›l›k ve uzay devimiz, böy-
lelikle TUSAfi ile manevi
ba¤lar›n› koparmad›¤› gibi,
uluslararas› pazarda bir
marka haline gelen TAI ad›n›
kullanmay› da sürdürüyor.

SAVUNMA
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TUSAfi ve HAVELSAN 
Savunma Sanayimize Örnek Oluyor

Soldan sa¤a: HAVELSAN Genel Müdürü Faruk Yarman, HAVELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Korgeneral (E) Hayrettin Uzun, TSKGV Genel Müdürü Korgeneral (E) Engin Alan, 
TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Hv. Plt. Korgeneral (E) A. Atalay Efeer, TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›



9

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Ekim 2008

Yeni Tip Karakol Botu
Projesi’nde savafl 

sistemlerinden sorumlu 
alt yüklenici olan ülkemizin
biliflim ve sistem evi 
HAVELSAN, infla edilecek
botlara yerlefltirilecek
sonarlar›n tedariki için
Norveçli Kongsberg Firmas›
ile el s›k›flt›. Taraflar
aras›nda imzalanan 
3,6 milyon avro de¤erindeki
anlaflma sonucunda,
DEARSAN Tersanesi
taraf›ndan infla edilecek 
16 adet yeni tip karakol botu,
Simrad SP92MKII ticari
sonar› ile donat›lacak.
Entegrasyonun yan› s›ra
iflletim ve hizmet e¤itimlerini
Kongsberg ve Türk orta¤›
Promar Marine Equipment
Ltd.’nin verece¤i sonarlar›n
teslimatlar› ise 2009 ve 2014
y›llar› aras›nda yap›lacak.
Simrad serisi sonarlar›n
3’ncü nesil versiyonlar›ndan
olan SP92MKII, her ne kadar
bal›kç›l›k için gelifltirilmifl
olsa da düflük maliyeti ve

askeri sonarlarla benzer
özelliklere sahip olmas›yla
dikkat çekiyor. 20 ve 30 kHz
aral›¤›nda 11 ayr› frekansta
çal›flan sonar, 3000 m’nin
üzerinde tespit imkan›
sunuyor.

TÜB‹TAK Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji

Araflt›rma Enstitüsü
(UEKAE) bünyesinde
faaliyet gösteren Çoklu
Ortam Teknolojileri
Araflt›rma ve Gelifltirme
Laboratuvar› (Multimedia
Technologies Research &
Development / MTRD),
Avrupa Birli¤i (AB) 
Çerçeve Programlar›
Koordinasyon Ofisi ile
bafllatt›¤› çal›flmalar 
kapsam›nda Eylül ay›nda
elde etti¤i baflar› ile
gö¤sümüzü kabartt›.
Araflt›rma Potansiyeli
(Research Potential – 
REGPOT) Program› 

dahilindeki FP7-REGPOT-
2008-1 ça¤r›s›na MTRD
taraf›ndan sunulan ve 
8 Eylül 2008 tarihinde
Brüksel’de baflar›l› bir
flekilde savunulan 
MULTISAUND
(MULTilingualism
Integrated to Speech and

Audio UNDerstanding)
Projesi, yaklafl›k 1 milyon
avro de¤erindeki 
bütçede herhangi bir 
kesintiye gidilmeden kabul
edildi. Böylelikle, bedeli 
AB taraf›ndan hibe yolu ile
karfl›lanacak olan ve AB
Komisyonu’ndan 15

üzerinden 15 tam puan 
alan projede, imza
aflamas›na gelinmifl oldu.
MULTISAUND Projesi’nin
de yard›m› ile Türkçe için
yap›lan dil ve konuflma
iflleme çal›flmalar›n› belli
bir olgunlu¤a tafl›may›
amaçlayan MTRD, 1999
y›l›ndan beri konuflma ve
ses iflleme, Türkçe’nin
anlafl›labilirli¤i ve fonetik
özellikleri, do¤al dil iflleme
otomatik metin çevirisi,
konuflmac› tan›ma, parmak
izi iflleme ve çok kipli 
biyometrik güvenlik 
sistemleri gibi ileri
araflt›rma alanlar›nda
çal›flmalar yap›yor.

HAVELSAN
Karakol
Botlar› ‹çin
Al›flverifle
Ç›kt›

Gelifltirdi¤i güdümsüz topçu roketi sistemleri ile Kara

Kuvvetleri Komutanl›¤› (KKK.l›¤›)’n›n vurucu gücüne

katk› sa¤laman›n yan› s›ra Türkiye’yi bu alanda dünyada

söz sahibi ülkeler aras›na sokma baflar›s›n› gösteren

ROKETSAN, Cirit ve Uzun Menzilli Tanksavar (UMTAS)

projeleri kapsam›ndaki çal›flmalar› ile ad›ndan söz 

ettiriyor. Temmuz ay›nda Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

ile UMTAS’›n 2’nci paketi olan Gelifltirme Dönemi

Sözleflmesi’ni imzalayan ROKETSAN, Eylül ay›nda da

UMTAS’›n balistik uçufl testini baflar›yla gerçeklefltirdi.

ATAK Projesi kapsam›nda üretilecek T-129’lar›n atefl

gücünün en önemli bileflenlerinden biri olmas› beklenen

füze, 8 km’lik menzile ve reaktif z›rhlara karfl› çift patlarl›

harp bafll›¤›na sahip olacak. Hat›rlanaca¤› üzere 

ROKETSAN, A¤ustos ay›nda da 2,75” (70 mm) yar› aktif

lazer güdümlü roket Cirit’i ilk kez bir taarruz helikopteri

üzerinde test etmiflti. Bu deneme s›ras›nda AH-1 Cobra

Helikopteri’nden atefllenen Cirit, 6 km uzakl›ktaki 

hedefe tam isabet sa¤lam›flt›. KKK.l›¤›’n›n ihtiyaçlar›

do¤rultusunda gelifltirilen yüksek vurufl hassasiyetine

sahip Cirit’in bu denemeleri, roketin Cobra serisi taarruz

helikopterlerinden güvenli olarak atefllenebilece¤ini

göstermesi aç›s›ndan da önem tafl›yor.

UMTAS Balistik 
Uçufl Testini Geçti

Avrupa Birli¤i’nden TÜB‹TAK UEKAE’ye Tam Not
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Milli Savunma Bakanl›¤›
taraf›ndan Kara

Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n
ihtiyaçlar›na yönelik olarak
aç›lan ve 10.000 adet 9x19
mm yar› otomatik tabancan›n
tedarikini kapsayan ihaleyi
kazanan G‹RSAN Makine ve
Hafif Silah Sanayi Ticaret Ltd.
fiti., ilk teslimat› 15 Eylül
2008 tarihinde gerçeklefltirdi.

18 Haziran tarihinde tek-
liflerin al›nd›¤› ihaleye YAVUZ
16 Compact M.C. modeli ile
kat›lan G‹RSAN, 5 y›lda
tamamlanmas› öngörülen
teslimatlar kapsam›nda her
y›l 2000 adet tabanca teslim
edecek. Y›ll›k 60.000 tabanca
üretebilme kapasitesine
sahip olan firma ayr›ca, talep
edilmesi durumunda, 3 ay
içerisinde tüm tabancalar›
teslim etmeyi de taahhüt
etmifl durumda.
‹hale kapsam›nda icra edilen
at›fl testlerinde NATO 
standartlar›n›n üzerinde 
performans sergileyen 15+1

mermi kapasiteli YAVUZ 16
Compact M.C., ömür boyu
garantiye sahip. 
fiarjörsüz a¤›rl›¤› 830 gr 
olan tabancan›n boyu ise
200,5 mm. So¤uk dövme
teknolojisi ile imal edilen 
110 mm uzunlu¤undaki
namlunun, 30.000 mermilik
at›fl ömrü bulunuyor. 363
m/sn’lik namlu ç›k›fl h›z›na
sahip olan Compact M.C,
yaklafl›k 80 m etkili menzile
sahip. Tabancan›n aç›k
namlu özelli¤i ve bofl kovan
atma yerinin genifl olmas›,
tutukluluk yapma ihtimalini
de azalt›yor.

Türkiye’yi uçak bak›m sektöründe bölgesinin önde 
gelen ülkelerinden biri haline getirmesi beklenen

myTECHNIC Uçak Bak›m ve Onar›m Merkezi’nin resmi 
aç›l›fl›, 27 Eylül tarihinde törenle gerçeklefltirildi. Törene; 
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,
myTECHNIC Yönetim Kurulu Baflkan› Yavuz Çizmeci 
ve di¤er yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve
kurulufllar›n›n temsilcilerinin aralar›nda bulundu¤u 
yurt içinden ve yurt d›fl›ndan çok say›da davetli kat›ld›. 
Törende bir konuflma yapan myTECHNIC Yönetim Kurulu
Baflkan› Yavuz Çizmeci, önümüzdeki 5 y›l içinde baflta
mühendis ve uçak teknisyeni olmak üzere 1000 kiflilik 
teknik personel istihdam etmeyi ve 300 milyon dolar gelir
hedeflediklerini belirtti. myTECHNIC’in 80 milyon dolara 
mal oldu¤u belirtilen tesisi, toplamda 47.500 m2’lik kapal›
alana sahip. 2 ayr› bölümdeki 15.700 m2’lik uçak bak›m
hangar›nda, ayn› anda 10 adet dar gövdeli veya 4 adet 
genifl gövdeli uça¤a hizmet verebilecek. Tesiste ayr›ca, 
10 adet uçak motoruna servis hizmeti verebilecek 6000 m2

büyüklü¤ünde bir motor atölyesi de bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen özel
kullan›m amaçl› robot

üreticisi Elektroland,

Suriye’den ald›¤› 10 adetlik
yeni yang›n söndürme robotu
siparifli ile bu ülkede yapt›¤›
çal›flmalar›n meyvelerini
toplamaya bafllad›. Ayr›ca
firma, Suriye taraf›ndan daha
önce siparifl edilen yang›n
söndürme robotunu 15 Eylül,
bomba imha robotunu ise 
22 Eylül tarihinde bu ülkeye
gönderdi. Operatör
taraf›ndan 300 metre 
uzaktan kontrol edilebilen 
ve 300 derece s›cakl›ktaki

ortamlarda çal›flabilen
yang›n söndürme robotu,
tafl›d›¤› gece görüfl
kabiliyetine sahip 4 adet
kamera sayesinde,
kullan›c›s›na, insan hayat›n›
tehlikeye atmadan, yang›na
en etkili flekilde müdahale
edebilme imkân› sa¤l›yor. 
‹ki adet su monitörü bulunan
robot, suyu 50 m uza¤a
ulaflt›rabildi¤i gibi, otomatik
kompresörlü yang›n topu
f›rlatma sistemi sayesinde 

60 m uzakl›¤a kadar özel
kimyasallar ile müdahale
edilebilmesini de olanakl›
hale getiriyor. Omuzdan
ask›l› seyyar bir kontrol
ünitesi ile kumanda edilen
robot, herhangi bir harici güç
kayna¤›na ihtiyaç duymadan
3 saat görev yapabiliyor.
‹nsan sa¤l›¤›na zararl› gazlar›
tespit edebilme kabiliyetine
sahip olan robot ayr›ca,
toplumsal olaylara müdahale
amac› ile de kullan›labiliyor.

Kara Kuvvetleri’nin Kadro Silah› G‹RSAN’dan

Uçak Bak›mlar› myTECHNIC’ten Sorulacak

Suriye’nin Ateflini Türk Robotu Söndürecek
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Muharebe yorgunu
Bradley z›rhl›

muhabere araçlar›n›n 
modernizasyonu ve 
yenilenmesine yönelik
olarak Temmuz ay›nda
Amerikan Ordusu ile bir
anlaflma imzalayan BAE
Systems, Eylül ay›n› da bofl
geçirmedi. Temmuz ay›nda
imzalanan sözleflmedeki
opsiyonu kullanmak için
sadece 1 ay bekleyen
Amerikan Kara Kuvvetleri,
300’den fazla Bradley’in
daha yenilenmesini karara
ba¤lad›. 742 milyon dolara
mal olacak bu proje 
kapsam›nda BAE Systems, 
189 adet M2A3, 115 adet
M3A3 ve 22 adet M3A3 
Atefl Destek Timi (ADEST‹M)
arac›n› Red River Army
Depot tesislerinde 
yenileyecek. Burada elden
geçirilmeye bafllanacak 

araçlar›n bir sonraki dura¤›,
gövde modifikasyonlar›n›n 
gerçeklefltirilece¤i,
Pennsylvania Eyaleti’ndeki
Fayette County’de bulunan
firmaya ait tesisler olacak.
Nihai montaj, entegrasyon 
ve test ifllemleri ise York
fiehri’ndeki tesislerde
yap›lacak. Bu sözleflme
çerçevesinde yenilenecek

Bradley’lerin, meskûn
mahal muharebe
ortam›ndaki beka 
kabiliyetleri de artt›r›lacak.
Geçti¤imiz ay Bradley’lerden
yana flans› aç›lan BAE
Systems, Amerikan Kara
Kuvvetleri’nin, el yap›m› 
patlay›c›lara karfl› bu
araçlar›n beka kabiliyetini
att›ran z›rh kitlerinin

tedarikine yönelik olarak
daha önce yap›lan
anlaflmada modifikasyona
gitmesiyle, 11 milyon dolar
daha kazand›. Daha önce 
al›nan 116 adet z›rh kitinin
kurulumunu da kapsayan 
433 adetlik sipariflin toplam
de¤eri ise böylelikle 
96 milyon dolara ulaflm›fl
oldu.

BAE Systems Bradley’leri Yenilemekten B›kmad›

Venezüella ile 2005 y›l›nda
imzalad›¤› anlaflma

uyar›nca 4 adedi k›y› sular›, 
4 adedi ise okyanus tipi
olmak üzere 8 adet devriye
botu siparifli alan ‹spanyol
Navantia Tersanesi, bu 
botlar›n infla faaliyetlerine
son sürat devam ediyor.
Navantia, Venezüella
Donanmas› için infla edece¤i
okyanus tipi ilk botu (C-505),
11 Eylül tarihinde k›za¤a
koydu. Düflük radar kesiti ve
›s›l ize sahip tasar›mlar› ile
dikkat çeken bu s›n›ftan 
botlar, motorlar›n›n esnek 
bir yata¤a yerlefltirilmesinin
yan› s›ra akustik izi azalt›c›

malzemelerin kullan›m›n›n
da yard›m›yla, oldukça az
titreflim ve ses yayacak.
CODAD tahrik sistemi ile
donat›lacak botlara, 4 adet
MTU 12V-1163-TB93 dizel
motoru güç verecek. Seyir
sürati 22 deniz mili olan 
botlar, ekonomik seyir sürati
olan saatte 18 deniz mili ile
yol ald›¤› takdirde 3500 mil
menzile eriflebilecek. 
Saatte 24 deniz milinin
üzerinde azami sürate
eriflebilecek botlar›n;
muhabere, seyrüsefer ve
savunma sistemleri ise
Thales Firmas› taraf›ndan
sa¤lanacak.

Chavez’in Donanmas›’na
Navantia ‹mzas›

B-52 Sniper’le Görüp
LJDAM’la Vuracak  
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So¤uk Savafl’›n sembollerinden biri olan ve 50 y›l› aflk›n

bir süredir baflar›yla hizmet veren B-52 stratejik 

bombard›man uçaklar› üzerinde yap›lan yenilefltirme

çal›flmalar›, de¤iflen tehdit alg›lamalar›na ra¤men bu

uçaklar›n de¤erini korumas›n› sa¤l›yor. Her ne kadar ilk

envantere al›nd›klar› 1950’li y›llarda as›l görevleri nükleer

taarruz olsa da B-52’ler, bugün, ABD’nin terörizme (!)

karfl› verdi¤i savaflta önemli roller üsleniyor. Geçti¤imiz

ay Amerikan Hava Kuvvetleri ile imzalad›¤› 15 milyon

dolarl›k sözleflme kapsam›nda Boeing, Lockheed Martin

üretimi Sniper hedefleme podlar›n›n B-52’lere 

entegrasyonun yan› s›ra pilotlar›n ifl yükünü azaltan bir

tak›m yaz›l›m iyilefltirmelerinden de sorumlu olacak. 

B-52’lerin hedefleme kabiliyetlerini artt›racak olan

Boeing, uçaklar›n bomba yükünü de unutmad›. Bu çal›flma

kapsam›nda firma, Lazer Güdümlü Müflterek Do¤rudan

Taarruz Mühimmat› (Laser Joint Direct Attack Munition /

LJDAM)’›n ilk kez B-52H’ye yüklendi¤i ve b›rak›ld›¤› bir

gösterim uçuflu da gerçeklefltirdi.
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Temmuz ay›nda ihale
sürecinin yenilenmesine

karar verilen Amerikan Hava
Kuvvetleri’nin yeni nesil
tanker uça¤› projesinden
flimdilik umdu¤unu 
bulamayan Northrop
Grumman, Amerikan
Donanmas› ile imzalad›¤› 
dev uçak gemisi sözleflmesi
ile kasas›n› doldurdu.
Taraflar aras›nda imzalanan,
7 y›l boyunca geçerli olacak
ve maliyetin d›fl›ndaki teflvik
amaçl› ek giderleri de 
kapsayan 5,1 milyar dolar
de¤erindeki sözleflme,
Gerald R. Ford (CVN 78) uçak

gemisinin detayl› tasar›m› ve
inflas›n› kaps›yor. ‹nfla süreci,
2005 y›l›nda imzalanan ve
mevcut sözleflmeden
ba¤›ms›z olan 2,7 milyar
dolarl›k ayr› bir anlaflma ile
bafllayan CVN 78, hizmete
girdi¤inde Ford ad› verilen
yeni uçak gemisi s›n›f›n›n ilk
örne¤i olacak. Çok say›da
yeni teknolojiyi bünyesinde
bar›nd›racak nükleer tahrik
sistemine sahip yeni uçak
gemisinin, 2009 y›l›nda
k›za¤a konulmas› ve 
2015 y›l›nda Amerikan
Donanmas›’na teslim
edilmesi planlan›yor.

Donanma ile iflleri yolunda
giden Northrop Grumman,
geçti¤imiz ay yapt›¤› 
aç›klamada, San Antonio

S›n›f› USS Gren Bay (LPD 20)
amfibi taarruz gemisinin 29
A¤ustos tarihi itibari ile 
teslim edildi¤ini de duyurdu.   

Northrop Grumman Yeni Uçak Gemisini Kapt›
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Eurofighter Üretim Hatlar› Tranche 2 ‹çin Çal›fl›yor
Avrupa hava sahas›n›n güvenli¤i art›k ondan sorulan ve 

özellikle ‹ngiltere’nin çal›flmalar› sonucunda yer taarruz
görevlerine de ›s›nmaya bafllayan Eurofighter Typhoon,
geçti¤imiz ay en yeni modeli olan Tranche 2 ile gündemdeydi.
NETMA taraf›ndan Blok 8 (Tranche 2) modelinin silah 
sistemlerinin tip kabulünün yap›ld›¤› Eylül ay›nda, ilk çift kiflilik
‹ngiliz Tranche 2 modelinin nihai montaj›na ‹ngiltere’deki 
üretim hatlar›nda baflland›. Halen ‹ngiltere’nin Preston fiehri
yak›nlar›ndaki BAE Systems tesislerinde bulunan BT017
numaral› uçak, 2009 y›l›n›n sonlar›na do¤ru Kraliyet Hava
Kuvvetleri’ne teslim edilecek. BT017’nin buradaki görevi ise,
yeni nesil Typhoon pilotlar›n›n e¤itimi olacak. Bugün 60’a yak›n
Blok 8 Typhoon, program orta¤› firmalar›n üretim hatlar›nda
nihai montaj aflamas›nda bulunuyor. Montaj› tamamlanan ilk
Blok 8 Typhoon’lar›n uçufl kabul testlerine ise geçti¤imiz aylarda
bafllanm›flt›. Blok 8; yeni yaz›l›m, pilotun uça¤a daha rahat
komuta etmesini sa¤layan gelifltirilmifl çok rollü arayüz, lazer

iflaretleme podu, muhabere sisteminde iyilefltirmeler ve uça¤›n
yer taarruz kabiliyetini artt›ran Paveway IV lazer güdümlü 
bombalar›n› kullanabilme gibi yenilikleri bünyesinde bar›nd›r›yor.
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E ylül ay›nda 5000’inci

MaxxPro serisi may›na

dayan›kl› ve pusuya karfl›

bekas› artt›r›lm›fl (Mine

Resistant Ambush Protected

/ MRAP) arac› Amerikan

Ordusu’na teslim eden

Navistar Defense Firmas›,

ald›¤› yeni sipariflle MRAP

s›n›f› araçlardaki iddias›n›

bir kez daha gözler önüne

serdi. Amerikan Deniz

Piyade Kolordusu ile

yaklafl›k 752 milyon dolarl›k

bir sözleflme imzalayan

Navistar Defense, 822 adet

MaxxPro Dash modeli MRAP

üretecek. Her ne kadar

MaxxPro serisi di¤er

MRAP’lara göre daha hafif,

küçük ve hareket kabiliyeti

yüksek olsa da bu araç,

mevcut modeller ile ayn›

balistik koruma altyap›s›na

sahip. Afganistan’daki

muharebe koflullar›na göre

yap›land›r›lan MaxxPro

Dash, serinin di¤er

araçlar›na göre daha düflük

dönüfl yar›çap› ve daha 

yüksek güç / a¤›rl›k oran›

gibi üstün özelliklere sahip.

Araç ayr›ca, kullan›c›

iste¤ine ba¤l› olarak ek

z›rhla da donat›labiliyor.

Geçti¤imiz ay Amerikan

Kara Kuvvetleri’nden,

yaklafl›k de¤eri 92 milyon

dolar olan International 

7000 serisi taktik araç

siparifli de alan Navistar

Defense, bu siparifl 

kapsam›nda 400 adet 

kamyon ve 120 adet treyler

üretecek.

MaxxPro, 5000 S›n›r›n› Kolay Aflt›
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Gelifltirdi¤i teknoloji a¤›rl›kl› ürünler ile ‹ngiltere’nin 
savunma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda önemli görevler

üstlenen QinetiQ Firmas›, deniz platformlar›n›n testlerine
yönelik tesislerinin kullan›m› için ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› ile
anlaflt›. 3 Eylül tarihinde imzalanan yaklafl›k 200 milyon sterlin
de¤erindeki sözleflme ile QinetiQ, aralar›nda Portsmouth
fiehri’nde bulunan dev test havuzunun da bulundu¤u çok
say›da tesisini, 15 y›l boyunca ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’n›n
izin verdi¤i kurumlar›n kullan›m›na açacak. 16 olimpik yüzme
havuzu büyüklü¤ündeki dev havuz, su alt› ve su üstü platformlar›n›n
ölçeklenmifl modellerinin, gerçek deniz koflullar›n›n yarat›ld›¤›
ortamda denenmesi için kullan›l›yor. Yine bu tesisin içinde
bulunan 270 metre uzunlu¤undaki su tank›n›n içinde ise,
denizalt› ve gemilerin kararl›l›klar› gözlemlenebildi¤i gibi
tahrik sistemleri de test edilebiliyor. QinetiQ’nin sahip oldu¤u
tesis altyap›s›, ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n gelecekte
hizmete almay› planlad›¤› birçok su alt› ve üstü platformunun
gelifltirilme sürecinde kritik roller üstlenecek gibi görünüyor.

‹ngiliz Donanmas›’n›n 
Gelece¤i QinetiQ’ten Geçiyor

‹spanya’n›n 24 adet HAD versiyonu Tiger (Kaplan)

taarruz helikopterini 2011 y›l›ndan itibaren teslim

etmeyi hedefleyen Eurocopter, bu helikopterlerde 

kullan›lacak Spike ER tanksavar füzelerinin fiili at›fl 

denemelerinden aln›n›n ak›yla ç›kmay› baflard›. 

‹spanya’daki El Arenosillo at›fl sahas›nda geçti¤imiz ay

icra edilen testlerde, 7 adet Spike ER atefllendi. 

ilk 5 füze, ana itki sistemleri olmadan, helikopter

platformu ve füze aras›daki uyumun do¤rulanmas›

amac›yla kullan›ld›. Hedeflerini 6 ve 8 kilometre 

menzilden baflar› ile imha eden di¤er iki füze ise,

s›ras›yla f›rlatmadan önce ve f›rlatmadan sonra hedefe

kilitlenme yöntemi ile atefllendi. Son at›fl› ‹spanyol

silahç›n›n gerçeklefltirdi¤i bu deneme kapsam›ndaki tüm

füzeler, görevlerini baflar› ile tamamlad›. Ordusunu Spike

füze ailesi ile donatmaya 2006 y›l›nda karar veren

‹spanya, ilk olarak 260 adet f›rlat›c› ve 2600 adet Spike

LR füzesinden oluflan bir siparifl vermiflti. Tiger

helikopterlerinde kullan›lacak ER al›m› ise 2007 y›l›nda

imzalanan bir sözleflme ile karara ba¤lanm›flt›.

‹spanyol Kaplan› 
Difllerini Gösterdi
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K›y› Sular› Muharebe Gemisi (Littoral Combat Ship / LCS)
Program›’nda rakibi General Dynamics ve Austal 

ikilisinin bir ad›m önünde gitmeyi adet edinen Lockheed
Martin, Eylül ay›nda da gelene¤i bozmad›. Ana yüklenici
Lockheed Martin taraf›ndan kurulan ortakl›¤›n üyelerinden
Marinette Marine Tersanesi’nde infla edilen Freedom, yine
ayn› tersanenin Wisconsin Eyaleti’ndeki Milwaukee fiehri’nde
bulunan tesislerinde Amerikan Donanmas›’na teslim edildi.
LCS Program› çerçevesinde süregelen çal›flmalar›n bir di¤er
aktörü olan Amerikan Donanmas› da Eylül ay›n› bofl
geçirmedi. Donanma, LCS’lere yerlefltirilecek 3 adet
de¤ifltirilebilir görev modülünden biri olan denizalt› savunma
harbi görev paketini görücüye ç›kard›. Bu modül; MH-60R
Seahawk helikopteri, insans›z hava ve su üstü araçlar› ile
çekili sonar›n da aralar›nda bulundu¤u çok say›da farkl›
unsurdan elde etti¤i verilerle, hedef denizalt›ya karfl›; tespit,
s›n›fland›rma, takip ve taarruz görevlerinin icras›ndan
sorumlu olacak.

Afganistan’da çat›flmalar›n
giderek fliddetlendi¤i son

dönemde, ISAF komutas›
alt›ndaki birliklerini
geçti¤imiz y›l siparifl etti¤i
Iveco MLV (Lynx) araçlar›yla
takviye eden ‹spanya, 100
adet RG–31 Mk5E MRAP
s›n›f› arac›n al›m›n› da karara
ba¤lad›. General Dynamics
Santa Bárbara Sistemas
Firmas› ile uzaktan komutal›
silah istasyonlar› (UKS‹) ve
lojistik deste¤in de dâhil
oldu¤u, yaklafl›k 102 milyon
dolar de¤erinde bir anlaflma
imzalayan ‹spanya
Hükümeti’nin teslim alaca¤›
araçlar›n; 85 adedi z›rhl› 
personel tafl›y›c›, 10 adedi
ambulans, 5 adedi ise 
komuta yeri versiyonu 

olacak. Ayr›ca anlaflmada
bulunan opsiyon da 
yürürlü¤e girdi¤i takdirde, 
80 araçl›k bir al›m daha
yap›labilecek. Ana yüklenici
General Dynamics Santa
Bárbara Sistemas’›n proje
yönetimi, mühendislik ve
lojistik destekten sorumlu
olaca¤› anlaflma
kapsam›ndaki araçlar› ise alt
yüklenici BAE Systems
sa¤layacak. 4x4 RG-31 Mk5E
MRAP s›n›f› araçlar›n a¤›rl›¤›,
3500 kg’lik faydal› yük tafl›ma
kapasiteleri ile birlikte 17
tona ulaflabiliyor. Standart
z›rhl› personel tafl›y›c› 
modeli, sürücü dahil 10 kifli
tafl›yabilen RG-31 Mk5E,
halen Afganistan ve Irak’ta
görev yap›yor.

Amerikan Donanmas› ‹lk LCS’sini Teslim Ald›

Yeni ABD Baflkan›’na 
Yeni Helikopter

‹spanya Afganistan’daki
Güçlerini MRAP’larla
Takviye Ediyor 

Barack Obama ya da John McCain ikilisinden 

birinin ABD’nin yeni baflkan› olaca¤› 4 Kas›m 2008

tarihindeki seçimler için geri say›m›n devam etti¤i bu

günlerde, kazanan adaya Beyaz Saray’›n konforunu

gökyüzünde yaflatacak VH-71 helikopterinin ilk üretim

modeli, 22 Eylül tarihinde havaland›. VH-71 Program›’n›n

alt yüklenicisi AgustaWestland’›n ‹ngiltere’deki 

tesislerinde gerçeklefltirilen ve 40 dakika süren uçuflun

ard›ndan, projedeki önemli bir kilometre tafl› daha

geride b›rak›lm›fl oldu. PP-1 numaral› helikopter, 

ana yüklenici Lockheed Martin taraf›ndan görev 

sistemlerinin yerlefltirilebilmesi için Ekim ay› bafllar›nda

bir C-17 nakliye uça¤› ile ABD’ye gönderilecek. ‹ki

safhadan oluflan VH-71 Program› dahilinde, ABD’nin 

acil ihtiyac› do¤rultusunda 5 adet helikopterin üretilece¤i

ilk aflaman›n ard›ndan, daha geliflmifl seyrüsefer ve

muhabere sistemleri ile donat›lacak ve daha uzun 

menzile sahip olacak 23 helikopterin tedarikini kapsayan

2’nci aflamaya geçilecek.
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Savaflan fiahinlerin Gözleri ve Pençeleri Keskinlefliyor   

Türk Hava Kuvvetleri’nin
envanterindeki F-16 

av-taarruz uçaklar›n›n
hedefleme, seyrüsefer ve
hava-hava muharebesi
kabiliyetlerinin artt›r›lmas›
yönündeki çal›flmalar h›z
kesmeden devam ediyor. 
Bu kapsamda ABD’nin
Savunma Güvenlik ‹flbirli¤i
Ajans› (Defense Security
Cooperation Agency /
DSCA), Türkiye’nin iste¤i
do¤rultusunda, 26 Eylül 
tarihinde AIM-120-C7
Geliflmifl Orta Menzilli
Havadan Havaya Füze
(Advanced Medium Range
Air-to-Air Missiles /
AMRAAM), 29 Eylül’de 
ise AN/AAQ-33 Sniper
Hedefleme ve AN/AAQ-13
LANTIRN Seyrüsefer
Podlar›’n›n Türkiye’ye

sat›fl›na yönelik 
Amerikan Kongresi’ni 
bilgilendirdi. E¤er tüm
opsiyonlar yürürlü¤e 
girerse, 107 adet
AMRAAM’›n lojistik, 
e¤itim ve destek hizmetleri 
ile birlikte sözleflme bedeli,
157 milyon dolara kadar
ulaflabilecek. 30 adet 
Sniper ve 30 adet LANTIRN
podunun tüm lojistik, 
e¤itim ve destek hizmetleri
ile birlikte maliyeti ise
yaklafl›k 200 milyon dolar.
Yabanc› Askeri Sat›fllar
(Foreign Military Sales /
FMS) kanal› ile 
gerçeklefltirilecek 
bu al›mlar, Amerikan
Kongresi’nden 15 gün
içerisinde bir itiraz
gelmemesi durumunda
yürürlü¤e girecek.
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Türkiye ve Rusya aras›nda
çok uzun bir aradan sonra

gerçeklefltirilen ilk savunma
iflbirli¤i olarak göze çarpan
Orta Menzilli Tanksavar
Proje’sinin haz›r al›m
safhas›nda yeni geliflmeler
yaflan›yor. 
Rus Interfax Haber Ajans›’n›n
Türkiye’deki bir yetkiliyi kaynak
göstererek verdi¤i bilgiye göre,
bu proje çerçevesindeki
sözleflme, geçti¤imiz A¤ustos
ay›n›n son günlerinde 
imzaland›. Yine ayn› yetkiliye
dayanarak Interfax, 800 tanksavar füzesi 
ve 80 f›rlat›c›n›n tedarikini kapsayan projenin maliyetinin
70 milyon dolar oldu¤unu ve bu kapsamda Kornet-E 
sisteminin sa¤lanaca¤›n› belirtti. Ancak bu haber, 
henüz resmi kaynaklar taraf›ndan do¤rulanmad›. 
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n acil ihtiyac› do¤rultusunda
bafllat›lan projede, 9 Nisan 2008 tarihindeki Savunma 
Sanayii ‹cra Komitesi Toplant›s› sonucunda, ‹srail’den 
Rafael ve ABD’den Raytheon firmalar› aras›ndan 
s›yr›lmay› baflaran Rosoboronexport ile sözleflme
görüflmelerine bafllanmas›na karar verilmiflti. 
Hizbullah militanlar› elinde ‹srail tanklar›na karfl› elde 
etti¤i baflar›larla ünlenen Kornet-E, Rus KBP Tasar›m
Bürosu taraf›ndan üretiliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gür S›n›f› denizalt›lar›n›n 

ana silah› olan DM2A4 torpidolar›n›n üreticisi Atlas

Elektronik, insans›z su alt› araçlar›n›n (Unmanned

Underwater Vehicle / UUV) kabiliyetlerini NATO Liman

Koruma Denemeleri’nde sergileme f›rsat› buldu. Firma

taraf›ndan 18 Eylül tarihinde yap›lan aç›klamaya göre,

Kuzey Almanya’n›n Balt›k K›y›s›’nda bulunan Eckernförde

fiehri yak›nlar›nda gerçeklefltirilen bu denemelere kat›lan

SeaOtter Mk II ve SeaWolf UUV’leri, testleri s›f›r hata ile

tamamlamay› baflard›. 3,55 m boyundaki SeaOtter Mk II;

gözlem, keflif ve may›n avlama görevlerini otonom olarak

icra edebiliyor. Modüler yap›s› ile dikkat çeken araç,

böylelikle çok say›da farkl› alg›lay›c›y› da tafl›yabiliyor.

Denemeler s›ras›nda kendini kan›tlama f›rsat› bulan 

di¤er UUV SeaWolf ise, may›nlara karfl› gelifltirilen ancak

daha sonra kabiliyetleri artt›r›lan bir sistem. Suyun alt›nda

konumunu sabitleyebilen SeaWolf, bu kabiliyeti sayesinde

belirli alanlar›n çok daha ayr›nt›l› incelenmesine 

olanak sa¤l›yor.

Kornet-E mi
Geliyor?

Atlas Elektronik, Liman
Savunmas› S›nav›n› Geçti
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Afganistan ve Irak’ta bolca
mühimmat tüketen Amerikal›

askerler sayesinde üretim hatlar› 
hiç bofl kalmayan Alliant
Techsystems (ATK), 2009 y›l›nda
gerçeklefltirmeyi öngördü¤ü 
1,4 milyar adet düflük kalibreli
mühimmat teslim etme hedefine 
do¤ru emin ad›mlarla ilerliyor.
Amerikan Kara Kuvvetleri, en 
önemli mühimmat tedarikçilerinden
ATK’ya geçti¤imiz ay verdi¤i yeni
siparifl ile 104,3 milyon dolar
de¤erindeki düflük kalibreli 
mühimmat al›m›n› karara ba¤lad›. 
Bu siparifl kapsam›ndaki fiflekler,
ATK taraf›ndan Missouri Eyaleti’nin
Independence fiehri’nde bulunan
Amerikan Kara Kuvvetleri’ne ait
Lake City Ammunition Plant 
(LCAAP) mühimmat fabrikas›nda
üretilecek. 2000 y›l›ndan bu 
yana LCAAP fabrikas›n› iflleten 
ve ayn› zamanda üretim kapasitesini
de artt›ran ATK, burada; 5,56, 
7,62 ve 12,7 mm çap›nda fiflekler 
üretiyor.

ATK Yap›yor
Amerikal›
Askerler At›yor



Günümüzde art›k deniz-
cilik ve gemi infla sana-
yi alan›nda önemli afla-

malar kaydeden ça¤dafl Tür-
kiye, savafl gemisi tasar›m
kabiliyetinin uzun y›llar ara-
dan sonra tekrar kazan›lma-
s›n›, bu önemli zaferin y›ldö-
nümünde büyük bir coflkuyla
kutlad›. Milli Gemi (M‹LGEM)
Projesi kapsam›nda infla edi-
len, yüzde 100 yerli tasar›m
ilk savafl gemimiz TCG HEY-
BEL‹ADA (F-511) korveti, ayn›
zamanda Deniz Kuvvetleri
Günü olarak kutlanan 27 Ey-
lül 2008 tarihinde, ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤›’nda
düzenlenen törenle denize in-
dirildi.
TCG HEYBEL‹ADA’n›n yan› s›-
ra Ayd›n S›n›f› TCG AKÇAY (M-
270) may›n avlama gemisinin
denize indirildi¤i, römorkör
gemisi TCG ‹NEBOLU’nun ge-

mi komutan›na teslim edildi¤i
ve M‹LGEM Projesi kapsam›n-
da infla edilecek olan TCG BÜ-
YÜKADA (F-512) korvetine ilk
kayna¤›n yap›ld›¤› bu önemli
gün için, asker ve sivil çok sa-
y›da seçkin konuk Pendik’te
bulunan ‹stanbul Tersanesi
Komutanl›¤›’nda bir araya gel-
di. Düzenlenen törene; Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Baflka-
n› Köksal Toptan, Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, Genel-
kurmay Baflkan› Orgeneral ‹l-
ker Baflbu¤, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, kuvvet
komutanlar›, Savunma Sana-
yii Müsteflar› Murad Bayar, üst
düzey TSK mensuplar› ve dev-
let yöneticileri, birçok savun-
ma sanayi firmas›n›n temsilci-
leri, geminin inflas›nda görev
alan çok say›da çal›flan ve ba-
s›n mensuplar› kat›ld›.
Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an, Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤, Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül
ve Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Metin Ataç’›n yap-
t›klar› konuflmalar›n ard›ndan
ilk olarak May›n Avlama Ge-
misi TCG AKÇAY (M-270), Ge-
nelkurmay Baflkan› Orgene-
ral ‹lker Baflbu¤’un efli Sevil
Baflbu¤ taraf›ndan denize in-
dirildi. Ard›ndan ise TCG ‹NE-
BOLU (A-590)’›n gemi komu-
tan›na teslimi ve M‹LGEM
Projesi kapsam›nda üretile-
cek 2’nci gemi olan TCG BÜ-
YÜKADA (F-512) korvetinin ilk
kaynak törenleri gerçekleflti-
rildi. Türk Denizcilik Tarihi
aç›s›ndan büyük önem tafl›-
yan törende, TCG HEYBEL‹A-
DA da Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤’un
efli Sevil Baflbu¤ taraf›ndan
denize indirildi.

Savafl Gemisi 
Tasarlayabilen 
15 Ülkeden Biriyiz
‹stiklal Marfl›’n›n okunmas›n›n
ard›ndan bafllayan törende ilk
olarak kürsüye ç›kan Deniz
Kuvvetleri Komutan› Oramiral
Metin Ataç, bugünün hem Ak-
deniz’in bir “Türk Gölü” haline
getirilmesini sa¤layan Preve-
ze Deniz Zaferi’nin 470’inci y›l-
dönümü hem de 1081 y›l›nda
ilk Türk Amirali Çakabey tara-
f›ndan kurulan Türk Deniz
Kuvvetleri’nin günü oldu¤unu
belirterek konuflmas›na bafl-
lad›.
Cumhuriyet Tarihi’nde ilk de-
fa, gerçek anlamda Deniz
Kuvvetlerimiz taraf›ndan ta-
sarlanan ve infla edilen M‹L-
GEM Projesi’nin ilk gemisi
TCG HEYBEL‹ADA’n›n, dona-
t›lmak üzere denize indirilece-
¤ine de¤inen Oramiral Ataç,
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Türkiye, 
Savafl Gemisi 
‹nflas›nda 

M‹LGEM ile 
S›n›f Atl›yor
Yükselme döneminde Akdeniz’in
önemli bir bölümünü denetiminde
tutan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na bu
hâkimiyetinin kap›lar›n› açan en önemli
olaylardan biri de kuflkusuz, 27 Eylül
1538 tarihindeki Preveze Deniz Zaferi
idi. O tarihlerde Kaptan-› Derya
Barbaros Hayrettin Pafla
komutas›ndaki Türk leventleri, kendi
tersanelerimizde tasarlanan ve infla
edilen gemilerle, Akdeniz’de düflman
donanmalar›na göz açt›rm›yordu…
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
Ersin ÇAYIR / e.cayir@savunmahaber.com
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bu hadisenin tarihe geçece¤i-
nin alt›n› çizdi.
Ülkemizdeki tersanelerde
geçmiflte de savafl gemisi ve
denizalt› infla etti¤imizi dile
getiren Oramiral Ataç, yaban-
c› flirketlerin gözetim ve pa-
tenti alt›nda gerçeklefltirilen
bu çal›flmalar sayesinde iflçi-
lik ve yerli katk›lar›m›z ile ma-
liyetlerden tasarruf edildi¤i,
ayr›ca, gemi infla tecrübesi de
kazan›ld›¤›n›n alt›n› çizdi.
Denize indirilen TCG HEYBE-
L‹ADA’ya tarihi olma vasf›n›
kazand›ran en önemli özelli-
¤in, tasar›m›n›n Türk Deniz
Kuvvetleri’nin mühendisleri
taraf›ndan gerçeklefltirilen
geminin azami yerli katk› pay›
ile infla edilmesi oldu¤unu
vurgulayan Oramiral Ataç, flu
anda yüzde 70’lere ulaflan
yerli katk› oran›n›n, donat›m
sonunda yüzde 80’lere ulafla-

ca¤›n› öngördüklerini belirtti.
Oramiral Ataç konuflmas›na;
“bu baflar› ile dünyada harp
gemisi dizayn edebilen 15 ülke
aras›na girmifl oluyoruz” söz-
leri ile devam etti.
M‹LGEM Projesi’nin bu safha-
ya ulaflmas›n›, Kurtulufl Sava-
fl›’nda imkâns›zl›klar içinde
savaflan Ç›lg›n Türkler’in mü-
cadelesine benzetti¤ini söyle-
yen Oramiral Ataç, sözlerine
flöyle devam etti: “Bu bak›m-
dan Kurtulufl Savafl›’ndan y›l-
lar sonra Ç›lg›n Türkler’in Ç›l-
g›n Denizci Torunlar› bu pro-
jeyi gerçeklefltirmeyi baflard›,
dünyaya neler yapabilece¤i-
mizi gösterdi. Kendilerini kut-
luyorum. ‹flte bu gemi, Türk
mühendisinin, Türk iflçisinin-
dir. Ayinesi ifltir kiflinin, lafa
bak›lmaz!”
Projede kendisinden önce
eme¤i geçen bütün deniz kuv-

vetleri komutanlar›na minnet
ve flükranlar›n› sunan Orami-
ral Ataç, TCG HEYBEL‹A-
DA’n›n denize indiriliflinin
kendi dönemine rastlamas›
dolay›s›yla, flahs›n› adeta bü-
yük bir deniz muharebesi ka-
zanan bir komutan gibi hisset-
ti¤ini söyledi.
‹lk gemiye niçin HEYBEL‹ADA
ismi verildi¤ine de de¤inen
Oramiral Ataç flunlar› söyledi:
“Deniz subaylar›n›n birço¤u-
nun meslek yaflamlar› o ada-
da bafllar. 200 y›ld›r denizcile-
rin ilk feyz ald›¤› bahriye mek-
tebi Heybeliada’d›r. Bu bak›m-
dan Heybeliada denizciler için
u¤urlu bir bafllang›ç noktas›-
d›r. Cumhuriyet tarihinde yep-
yeni bir ç›¤›r açacak olan M‹L-
GEM Projesi’ne Heybeliada is-
mi ile bafllaman›n u¤urlu ve
uzun ömürlü bir bafllang›ç
olaca¤›n› düflünüyoruz.”

M‹LGEM projesi kapsam›nda
toplam 12 gemi infla edilece-
¤ini belirten Oramiral Ataç,
projenin 2028 y›l›nda tamam-
lanmas›n›n hedeflendi¤ini
vurgulad›.
Denize indirilen Ayd›n S›n›f›
TCG AKÇAY (M-270) may›n
avlama gemisinin infla süre-
cinden de bahseden Orami-
ral Ataç, bu s›n›ftan gemile-
rin infla edildi¤i proje ile
dünyada çok az ülkenin sa-
hip oldu¤u manyetik olma-
yan çelik iflleme kabiliyeti-
nin ‹stanbul Tersanesi Ko-
mutanl›¤›’na kazand›r›ld›¤›n›
ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin,
may›n karfl› tedbir seviyesi-
nin son derece artt›¤›n›n al-
t›n› çizdi.

M‹LGEM Sadece 
Bir Bafllang›ç
Oramiral Ataç, askeri gemi
infla sürecinde yararlan›lan
mühendislik dallar›n›n sivil
gemi infla sektörüne göre
daha fazla oldu¤unu ve daha
karmafl›k entegrasyon ve
yönetim modelleri gerektir-
di¤ine de¤indi. Bu sürecin,
yaklafl›k 30 farkl› mühendis-
lik ve teknoloji dal›na yat›r›m
yapmay›, personel istihdam
etmeyi ve bahse konu dal-
larda imkân ve kabiliyetlere
sahip olunmas›n› gerektirdi-
¤ini de söyleyen Oramiral
Ataç, bu kapsamda özel
sektörün de gemi inflas›na
yönelik e¤itime, özellikle de
mühendis yetifltirilmesine
yat›r›m yapmas› gerekti¤inin
alt›n› çizdi.
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Harp gemisi infla faaliyetlerin-
de Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
lokomotif görevi üstlendi¤ini
vurgulayan Oramiral Ataç, ar-
t›k özel sektörün de askeri ge-
mi tasar›m kabiliyetini kazan-
mas›n›n zaman› geldi¤ini vur-
gulad›.

Gemi infla sanayisinde yerli ta-
sar›m kullan›lmamas›n›n, infla
edilecek gemilerin konfigüras-
yonlar›nda yerli sistem ve mal-
zeme kullan›lmas›n› s›n›rlayan
en önemli kriter oldu¤u üze-
rinde duran Oramiral Ataç,
üniversitelerin ve küçük tasa-
r›m ofislerinin iflbirli¤i ile yerli
dizayn faaliyetlerine h›z veril-
mesinin büyük önem arz etti¤i-
ni söyledi. Oramiral Ataç, nite-
likli iflgücü ihtiyac›n› karfl›laya-
bilmenin önemine de de¤indi.
Bir dönüm noktas› olan M‹L-
GEM Projesi ile bafllayan sü-
reçte; TF-2000 Hava Savunma
F›rkateyni, cumhuriyetimizin
100’üncü y›ldönümüne yetifl-
mesi planlanan TF-100 Türk
Tipi F›rkateyn, Milli Hücum-
bot, Milli May›n Avlama ve Ta-
rama Gemisi gibi projelerin
önümüzdeki dönemde ger-
çeklefltirilmesinin planland›-
¤›n› vurgulayan Oramiral Ataç,
üst seviyede teknoloji gerekti-
ren projeleri yerli olarak ger-
çeklefltirmeye bir ad›m daha
yaklafl›ld›¤› söyledi.
M‹LGEM Projesi’nde görev ya-
pan çok say›da alt yüklenici
yerli firma oldu¤unu kaydeden
Oramiral Ataç, bu flirketlere
her türlü deste¤in verildi¤ini
belirtti. Deniz Kuvvetleri ola-
rak sarf ettikleri gayretlerin
uzun vadeli hedefinin, Türki-
ye’nin muharip gemi ihraç
eden ülkeler aras›nda yer al-

mas› için, gemi infla ve savun-
ma sanayi alan›nda teknolojik
s›çrama yaratacak projelerin
gerçeklefltirilmesi oldu¤unu
vurgulad›.
Geçmiflteki hayallerin bugün
gerçekleflti¤ini ve deniz kuv-
vetlerimizin dünyan›n say›l›
güçleri aras›nda yer ald›¤›n›n
alt›n› çizen Oramiral Ataç, ka-
t›ld›¤›m›z her harekâtta gör-
dü¤ümüz sayg› ve yaratt›¤›m›z
etkinin, do¤ru yolda oldu¤u-
muzun en büyük kan›t› oldu-
¤unu belirtti.

Yeni Hedef 
Milli F›rkateyn
Oramiral Ataç’›n ard›ndan
kürsüye ç›kan Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, 2005 y›-
l›nda al›nan Savunma Sanayi
‹cra Komitesi (SS‹K) karar› ile
12 adet korvetin inflas›n› kap-
sayan M‹LGEM Projesi’nin
bafllat›ld›¤›n› belirterek ko-
nuflmas›na bafllad›. F-511’in
savafl yönetim sisteminin de
milli olarak gelifltirildi¤ini vur-
gulayan Bakan Gönül, korve-
tin; radarda görünmezlik, dü-
flük akustik ve termal izin yan›
s›ra yüksek sürati ile de Türk
Deniz Kuvvetleri’nin güçlen-
mesine büyük katk› sa¤laya-

ca¤›n›n alt›n› çizdi. Projede ih-
tiyaç duyulan kritik alt sistem-
lerin TÜB‹TAK taraf›ndan ge-
lifltirildi¤ini dile getiren Bakan
Gönül, Ere¤li Demir Çelik tara-
f›ndan imal edilen çeli¤in, ül-
kemizde ilk defa savafl gemisi
inflas›nda kullan›ld›¤›n› da kay-
detti. Kamu ve özel sektör ku-
rulufllar› ile üniversiteler ara-
s›nda temin edilen yo¤un iflbir-
li¤inin M‹LGEM Projesi’nin bu
aflamaya gelmesinde önemli
bir yeri oldu¤una de¤inen Ba-
kan Gönül, önümüzdeki SS‹K
toplant›s›nda milli f›rkateyn ta-
sar›m faaliyetlerine bafllan›l-
mas›n›n görüflülece¤i müjde-
sini de verdi.
Savunma sanayinde y›ll›k ciro-
nun 2007 y›l›nda 2 milyar dolar
oldu¤unu ve 421 milyon dolar-
l›k ihracat rakam›na ulafl›ld›¤›-
n› belirten Bakan Gönül, ülke-
mizde üretimini gerçeklefltir-
di¤imiz Kas›rga ve Y›ld›r›m top-
çu roketi sistemleri, Kaideye
Monteli Stinger, F›rt›na Obüsü
gibi ürünler ve çeflitli Ar-Ge
projeleri sayesinde, TSK’n›n d›-
fla ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›ld›¤›na
de¤indi. 1914 y›l›nda ‹ngilte-
re’den sat›n al›nan Sultan Os-
man I ve Refladiye savafl gemi-
lerinin paras› ödenmesine ra¤-

men Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’na teslim edilmemesinin,
d›fla ba¤›ml›l›¤›n yaratt›¤› ac›
sonuçlara güzel bir örnek tefl-
kil etti¤ini söyleyen Bakan Gö-
nül, M‹LGEM Projesi’nin d›fla
ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› aç›s›n-
dan önemine de¤inerek ko-
nuflmas›n› noktalad›.

Uluslararas› 
Harekâtlarda 
Etkinli¤imiz Artacak
Törende konuflan Genelkur-
may Baflkan› Orgeneral ‹lker
Baflbu¤, stratejik önemi tart›-
fl›lmayacak bir bölgede yer
alan ve Hazar Havzas›’n› Avru-
pa'ya ba¤layan ülkemizin,
Kafkaslar ile dünya pazarlar›
aras›nda bir enerji köprüsü
oluflturdu¤unun alt›n› çizdi.
Türkiye’nin bölgenin enerji
da¤›t›m merkezi konumuna
ulaflt›¤›n› belirten Orgeneral
Baflbu¤, bu do¤rultuda ülke-
mizin savunma ve güvenlik ya-
p›lanmas›n›n da güçlü olmas›-
n›n bir zorunluluk oldu¤unu
söyledi. Türk Deniz Kuvvetle-
ri’nin bölgede oynad›¤› ve oy-
nayaca¤› rolün önemine de
de¤inen Orgeneral Baflbu¤,
ülkemizin hayati ç›karlar›n›
bar›nd›ran çevre denizlerin
güvenli¤inin sa¤lanabilmesi
ve tehditlerle bafla ç›k›labil-
mesi için güçlü bir donanmaya
sahip olunmas› gerekti¤ini
vurgulad›.
Bugüne kadar kendisine veri-
len görevleri büyük bir bafla-
r›yla yerine getiren Türk Deniz
Kuvvetleri’nin cayd›r›c›l›¤›n›n
devam› ve ülke savunmas›na
kesintisiz ve eksiksiz katk›
sa¤layabilmesi için gelifltiril-
mesinin ve modernizasyonu-
nun öncelikli hedeflerden biri
oldu¤unu söyleyen Orgeneral
Baflbu¤, bu hedefe ulaflmak
amac›yla M‹LGEM Projesi’nin
bafllat›ld›¤›n› belirtti. Orgene-
ral Baflbu¤, bu projenin yurt
savunmas›na yapaca¤› katk›-
lar›n yan›nda, Türkiye'nin Bir-
leflmifl Milletler ve NATO flem-
siyesi alt›nda yer alabilece¤i
bar›fl› koruma görevlerindeki
etkinli¤inin de artmas›n› sa¤-
layaca¤›n›n alt›n› çizdi. Orge-
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TCG AKÇAY (M-270) 

Tekne boyu 54,5 m

Tekne geniflli¤i 9,7 m

Su kesimi 2,5 m

Ana tahrik sistemi 2 x MTU 8V 396 TB84 dizel / 1319 bg / 2 pervane

Azami sürat 14,2 knot

Seyir s›¤as› / sürati 2400 deniz mili / 10 knot

Tam yükte deplasman 715 ton

Personel say›s› 7 subay , 23 astsubay , 11 uzman erbafl, 11 erbafl/er

May›n avlama sistemi 2 adet ECA PAP Mk 5 ROV, 1 adet tek tarafl› Oropeza-4

TCG ‹NEBOLU (A-590) 

Tersane / ‹nfla y›l› Marinette Marine Corp. / 1978

Eski ismi / Görevden ç›k›fl tarihi T-ATF 166 Powhatan  / 1999

DzKK'ya devri ve Türk Bayra¤› çekimi 14 Mart 2008

Tekne boyu 68,9 m

Tekne geniflli¤i 12,8 m

Su kesimi 5,5 m

Denizde kalma süresi 32 gün (yedekli/çekme 28 gün) 

Tam yükte deplasman 2200 ton

Çekme kapasitesi 110 ton

Ana tahrik sistemi 2 x 3600 bg
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neral Baflbu¤, bu projede ka-
zan›lan tecrübe sayesinde ulu-
sal sanayimizin, savafl gemisi,
silah sistemi ve cihazlar›n›
üreten uluslararas› firmalar›n
aras›nda yak›n gelecekte yer
alaca¤›na inand›¤›n› söyledi.
Orgeneral Baflbu¤, bugün,
ça¤dafl ve güçlü Türk Donan-
mas›’n›n, Ebedi Baflkomutan›-
m›z Atatürk'ün çizdi¤i çizgide
dosta güven, düflmana korku
salarak ilerlemekte oldu¤unu
görmekten büyük gurur duy-
du¤unu belirtti.
M‹LGEM Projesi’nin bugünle-
re ulaflmas›nda de¤erli katk›
ve destekleri bulunan baflta
Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an olmak üzere, Millî Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül ve Sa-
vunma Sanayii Müsteflar› Mu-
rad Bayar’a flükranlar›n› su-
nan Orgeneral Baflbu¤, Deniz
Kuvvetleri personelinin baflar›
rotas›ndan sapmadan ilerle-
meleri için, "Viya Böyle" flek-
linde seslenerek konuflmas›n›
tamamlad›.

Dünyada Söz Sahibi
Olman›n Yolu 
Denizcilikten Geçiyor
Kürsüye en son ç›kan Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an,
Türkiye'nin k›y›s› bulunan de-
nizlerdeki geliflmelerin, Türki-
ye'nin milli menfaatlerinin ko-
runmas›nda deniz gücünün
önemini aç›k bir biçimde orta-
ya koydu¤unu söyleyerek ko-
nuflmas›na bafllad›. Ege, Do¤u
Akdeniz, Karadeniz ve bo¤az-
lardaki egemenlik haklar›n›n
Türkiye'nin milli güvenlik poli-
tikas›n›n ana unsurlar›n› olufl-
turdu¤unu dile getiren Baflba-
kan Erdo¤an, denizlerimizde
söz sahibi olabilmemiz için,
askeri gemi inflas›nda etkinli-

¤in artt›r›lmas›na ihtiyaç du-
yuldu¤unu belirtti.
Gemi infla ve savunma sanayi-
mizin, özellikle iç pazar ihti-
yaçlar›n› karfl›layabilir seviye-
ye ulaflmas›yla, yurt d›fl›na
harcanan kaynaklar›n ülke-
mizde kalmas›n›n sa¤land›¤›n›
belirten Baflbakan Erdo¤an,
özellikle tasar›m ve mühen-
disli¤ini yapt›¤›m›z projelerde
elde edilen katma de¤erin, sa-
dece imalat ile s›n›rl› kalan
sektörlere göre çok daha yük-
sek seviyelerde gerçekleflti¤i-
nin alt›n› çizdi.

Bu durumun, ülkemizin reka-
bet gücüne büyük katk›s› ol-
du¤una dikkat çeken Baflba-
kan Erdo¤an, M‹LGEM Proje-
si’ne SS‹K karar›yla baflland›-
¤›n› ve bu do¤rultuda olufltu-
rulan kapsaml› bir proje mo-
deli çerçevesinde Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› (DzKK)’n›n
ve Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM)’nin iflbirli¤iyle
hayata geçirildi¤ini söyledi.
M‹LGEM Projesi’nde bugüne
kadar sa¤lanan baflar›n›n, sa-
vunma sanayimizi gelifltirme
konusundaki kararl›l›¤› daha
da pekifltirdi¤ini söyleyen
Baflbakan Erdo¤an, TSK’n›n
bu alanda d›fla ba¤›ml›l›¤›n›n
en aza indirilmesini, özellikle
de DzKK’n›n ihtiyaçlar›n›n mil-
li sanayi ile karfl›lanmas›n› ön-
celikli hedef olarak belirledik-
lerini vurgulad›.
Dünyada söz sahibi olman›n
yolunun denizcilikte söz sa-
hibi olmaktan geçti¤ine ifla-

ret eden Baflbakan Erdo¤an,
Türkiye'nin üç taraf›n›n de-
nizlerle çevrili olmas›na ra¤-
men, denizcili¤in uzun za-
man hak etti¤i destek ve ilgi-
yi görmedi¤ini dile getirdi.
Art›k bu talihsiz dönemin ge-
ride kald›¤›n› söyleyen Bafl-
bakan Erdo¤an, önümüzdeki
dönemde denizcili¤imizin ye-
niden parlak günlerine dönü-
flüne flahit olaca¤›m›za olan
inanc›n› belirtti.

‹lk Kayna¤a 
Giden Yol
Konsept çal›flmalar›na 1993
y›l›n›n May›s ay›nda bafllanan
M‹LGEM Projesi, resmi olarak
1996 y›l›n›n May›s ay›nda yürür-
lü¤e girdi. Tedarik modelinin
belirlenmesi çal›flmalar› ise
1998 May›s’›nda tamamland›.
‹lk öngörülen modele göre; ge-
miler, tersane sahibi yerli veya
yabanc› bir ana yüklenici firma
ya da konsorsiyumun sorum-
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M‹LGEM TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Uzunluk 99 m

Su hatt› boyu 90,54 m  

Azami genifllik 14,4 m

Su kesimi 3,59 m 

Deplasman 2000 ton

Tahrik sistemi CODAG, 2 x MTU 16V 595 dizel  (2 x 5875 bg) + 1 x LM2500 gaz türbini (31.280 bg)

Jeneratör toplam güç 4 x 600 kWs

Ekonomik h›zda azami menzil 3500 deniz mili

Azami h›z 29+ knot

Ekonomik seyir h›z› 15 knot

Denizde kalma süresi 10 gün (lojistik destek ile 21 gün )

Yaflam mahali kapasitesi 106 Personel (planlanan personel say›s›, uçufl ve uçufl destek personeli dahil 93 kifli)

1(+1) komutan, 12 (+3) subay, 46 astsubay (+5), 25 er/erbafl (+5), 9 uçufl 

ve uçufl destek personeli ile toplam 93 kifli (yaflam mahali kapasitesi 106 (+1))

Su ar›tma kapasitesi 2 x 41,7 m3/gün

Tatl› su ar›tma kapasitesi 2 x 10 m3/gün

Yak›t kapasitesi 175 ton (20 ton JP5 helikopter yak›t›)

Muharebe destek ve radar sistemleri A/K radar›, seyir radar›/LPI (anten dire¤i), seyir radar› (k›ç), 3 boyutlu radar, 

elektronik destek sistemi, E/O sensör, sahte hedef sistemleri, sonar, 

X band› uydu ba¤lant›s›

Silah sistemleri 76 mm bafl topu, 2 adet 12,7 mm STAMP, 8 x Harpoon G/M, 2 x 324 mm Mk32 

çiftli torpido lançeri, 1 adet RAM 21'li lançer

Helikopter 10 ton s›n›f› DSH helikopteri ile 4 deniz durumunda operasyonel kullan›m

Gemi harekat kabiliyeti 5 deniz durumu dahil k›s›ts›z, 6 ve üzeri deniz durumlar›nda k›s›tl› harekat kabiliyeti

Elektronik harp EH (EW) sistemi, lazer/RF sistemi, sahte hedef, ASW jammer

Seyir ve muhabere sistemleri SatCom, ECDIS/WECDIS, GPS, LAN

Komuta kontrol sistemi G-MSYS (Genesis M‹LGEM Savafl Yönetim Sistemi)

Gemi kontrol sistemi EPK‹S (Entegre Platform Kontrol ve ‹zleme Sistemi)
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lulu¤unda infla edilecek, tüm
tasar›m faaliyetleri ise ülke-
mizde yap›lacakt›. Bafllang›ç
olarak projedeki yerli katk› pay›
oran› da yüzde 50 olarak belir-
lenmiflti.
SSM, M‹LGEM Projesi kapsa-
m›nda 2000 y›l›n›n May›s ay›nda
yay›nlad›¤› Teklife Ça¤r› Dosya-
s› (TÇD) için son teklif verme
süresini 2001 y›l›n›n Ocak ay›
olarak belirledi. Ancak 2002 y›-
l›n›n Haziran ay›na gelindi¤in-
de, M‹LGEM ihalesinde geçerli
bir teklif kalmamas› nedeniyle
proje sonuçland›r›lamad›.
SSM, ayn› ay içerisinde savafl
gemisi sistemlerindeki gelifl-
melerin projeye yans›t›lmas› ve
yerli katk› oran›n›n azami sevi-
yeye ç›kart›lmas› amac›yla te-
darik modelinde gözden geçir-
me çal›flmalar› bafllatt›.
2003 y›l›n›n Aral›k ay›nda teda-
rik modeli gözden geçirme ça-
l›flmalar› tamamlanan proje,
performans sorumlulu¤u
DzKK’ye ait olacak flekilde; ta-
sar›m ve tasar›m›n kontrolü,
geminin inflas›, sistemlerin te-
mini ve sistem entegrasyonu-
nun DzKK ile SSM müflterek
sorumlulu¤unda ve koordineli
yönetim çerçevesinde gerçek-
lefltirilmesini içeren kararla-
r›n al›nmas› ile yeni bir yap›ya
kavufltu. M‹LGEM Projesi çer-
çevesinde infla edilecek gemi-

lerin tasar›m ve infla faaliyet-
lerinin koordine edilmesinin
yan› s›ra malzeme ve hizmet
tedarikine yönelik teknik flart-
namelerin haz›rlanmas› ama-
c›yla, 2004 y›l›n›n Mart ay›nda
‹stanbul Tersanesi Komutan-
l›¤› bünyesinde M‹LGEM Proje
Ofisi (MPO) kuruldu ve ayn› ay
içinde tasar›m faaliyetleri fii-
len bafllad›.
SSM taraf›ndan 2004 y›l›n›n
Haziran ay›nda düzenlenen
bas›n bilgilendirme toplant›-
s›nda proje tedarik modeli ve
hedefleri kamuoyu ile payla-
fl›ld›. 1 ay sonra SSM, proje
kapsam›ndaki gemi ürün k›r›-
l›m›na ait 24 bafll›k için Bilgi
‹stek Doküman› (B‹D) yay›nla-
d›. Kas›m ay›nda ise Gemi Ön
Dizayn çal›flmalar›n›n tamam-
lanmas› ile Kontrat Dizayn fa-
aliyetlerine geçildi. Y›l›n son
ay›nda klas kuruluflu seçimine
iliflkin TÇD’yi yay›nlayan SSM,
nihai cevap verme tarihi ola-
rak 24 Ocak 2005’i belirledi.
Ayn› ay içerisinde SSM ile
DzKK aras›nda projenin yöne-
tim ve uygulama esaslar›na
dair bir de protokol imzaland›.
2005 y›l›na h›zl› bafllayan SSM,
fiubat ay›nda Ar-Ge çal›flmala-
r›n› kapsayacak flekilde savafl
sistemleri sözleflmelerinin
haz›rl›klar›na ve tedarik mo-
deline dair çal›flmalara baflla-

d›. Çal›flmalara, ihtiyaç duyu-
lan sistemlerin yeterli üretim
ve gelifltirme alt yap›s›na sahip
üniversiteler, ASELSAN, HA-
VELSAN, TÜB‹TAK ve di¤er
yerli kurulufllar arac›l›¤› ile
üretim ve tedarik gerçekleflti-
rilecek flekilde devam edildi.
Mart ay›nda SSM taraf›ndan
Tekne Form Optimizasyonu ve
Model Deney Hizmet Al›m›na
iliflkin sözleflme çal›flmalar›na
baflland›. TÜB‹TAK ile Milli So-
nar Üretim ve Entegrasyonu,
K›z›l Ötesi (IR) Tahmini, Elek-
tromanyetik Uyumluluk (EMU)
ve Etkilefliminin Azalt›lmas› ile
Su Alt› Telefonu’nun üretimine
yönelik çal›flmalara bafllat›ld›.
May›s 1993’te bafllat›lan M‹L-
GEM Projesi’nde, ekonomik ve
siyasi deste¤in tam anlam›yla
sa¤lanamamas› sebebiyle iste-
nilen h›zda devam edilememe-

si sonucunda dönemsel durak-
samalar yafland›. Proje modeli-
nin 2003 y›l›n›n Aral›k ay›nda
yeniden belirlenmesinin ard›n-
dan ivmelenen çal›flmalar so-
nucunda, 27 Temmuz 2005 ta-
rihinde düzenlenen tören ile
projenin 1’inci gemisi TCG HEY-
BEL‹ADA’n›n ilk kayna¤› 10.
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer taraf›ndan yap›ld›.

TCG HEYBEL‹ADA’da
Hedef Azami Yerli
Katk›
M‹LGEM Projesi’nin prototip
gemisi TCG HEYBEL‹ADA
korvetinin tasar›m ile plat-
form infla ve donat›m malze-
me ve hizmetlerinin tedariki
için görevlendirilen STM A.fi.,
yaklafl›k 50 alt sistem için
yerli gemi infla yan sanayi fir-
malar› ile sözleflme imzalad›.
Yine bu proje kapsam›nda
oluflturulan ASELSAN-HA-
VELSAN ortakl›¤› ve TÜB‹TAK
teknoloji yo¤un kritik savafl
sistemlerinin gelifltirilmesi
için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
TSK ve üniversitelerin de dâ-
hil oldu¤u M‹LGEM Projesi,
gerçeklefltirilen s›naî ve tek-
nolojik iflbirli¤inin boyutu ile
de ülkemiz aç›s›ndan bir ilk
oluflturuyor.
Savafl gemisi tasar›m ve infla
kabiliyetinin özel tersaneleri-
mize kazand›r›lmas›, M‹L-
GEM Projesi’nin ana hedefle-
rinden biri. M‹LGEM’in deva-
m›nda hayata geçirilmesi
beklenen yeni projelerle, orta
ve uzun vadede özel sektör
taraf›ndan infla edilecek sa-
vafl gemilerinin ihraç edilme-
si ve bu sayede ülkemizin re-
fah ve teknoloji seviyesinin
artt›r›lmas› amaçlan›yor.

ÖZEL HABER
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Tedarik Konusu Sözleflme Tarihi Ana Yüklenici

Sonar Üretim ve Entegrasyonu (Ar-Ge Projesi) 23.06.2005 TÜB‹TAK-MAM 

IR ‹z Yönetimi (Ar-Ge Projesi) 23.06.2005 TÜB‹TAK-UEKAE 

Tekne Tak›nt› ve Form Optimizasyonu ile Model Deneyleri Hizmeti 04.07.2005 ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Elektromanyetik Uyumluluk ve Etkileflimin Azalt›lmas› (Ar-Ge Projesi) 13.07.2005 TÜB‹TAK-UEKAE 

Sualt› Telefonu Üretim ve Entegrasyonu (Ar-Ge Projesi) 14.07.2005 TÜB‹TAK-MAM 

Klaslama Hizmeti 26.08.2005 Türk Loydu Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi

Degaussing Sistemi Üretim ve Entegrasyonu (Ar-Ge Projesi) 05.12.2005 TÜB‹TAK-MAM 

Top At›fl Kontrol Sistemi (Ar-Ge Projesi) 10.05.2006 ASELSAN

Dizayn Hizmetleri ve Gemi Platform ‹nfla, Donat›m, Malzeme ve 13.04.2006 / STM Savunma Teknolojileri

Hizmet Tedariki 1'inci Paket / 2 ve 3'üncü Paket 09.04.2007 Mühendislik Tic. A.fi. 

Ana Tahrik Sistemi  23.03.2007 MTU Motor Türbin ve San. Tic. A.fi. 

Savafl Sistemi (Ar-Ge Projesi) 23.05.2007 ASELSAN – HAVELSAN ‹fl Ortakl›¤› 





Hat›rlayaca¤›n›z üzere
ABD’ye 2001 y›l›n›n
Eylül ay›nda Afganis-

tan’da bulunan bir terör ör-
gütü taraf›ndan gerçekleflti-
rilen sald›r›n›n ard›ndan,
Ekim ay›nda Enduring Free-
dom (Sürekli Özgürlük) Ha-
rekât› bafllat›lm›flt›. Çok say›-
da ülkenin yan› s›ra NA-
TO’nun da deste¤ini alan
ABD, bölgesel dengelere
bakmaks›z›n Orta Asya’ya bir
askeri müdahale gerçeklefl-
tirmiflti.
Bölgeye bar›fl ve istikrar ge-
tirmek üzere giden ABD ve
müttefikleri, Afganistan’daki
yerel dost kuvvetlere her tür-
lü deste¤i vererek, 3 hafta gi-
bi k›sa bir sürede Taliban
güçlerinin bozguna u¤rat›l-
mas› ve baflkent Kabil’deki
Taliban Hükümeti’nin devri-
lerek ülke yönetimine el kon-
mas›nda etkili olmufltu. Bu-
gün Türkiye’nin de dâhil ol-
du¤u bu önemli operasyonun
7’nci y›l›nday›z.
Sürekli Özgürlük Harekât›

bafllat›ld›¤›nda 50.000’in üze-
rinde oldu¤u söylenen silahl›
Taliban gücünün sadece
20.000 kadar› gerçekten as-
keri e¤itim alm›fl kiflilerdi.
Büyük kentler civar›nda pek
fazla direnifl göstermeyen bu
militanlar›n büyük ço¤unlu-
¤u o dönemde ya da¤lara
ç›km›fl ya da komflu ülkelere
s›¤›nm›fllard›. fiimdilerde ise
bu güç, Afganistan’a geri dö-
nebilmek için ciddi bir yap›-
lanma içerisine girmifl bulu-
nuyor.
Bölgedeki geliflmeleri daha
do¤ru analiz edebilmek için
ayr›nt›lara inmekte yarar
vard›r. Bölgenin kendine öz-
gü dinamikleri, strateji belir-
lerken do¤ru karar alabil-
mek için analiz edilmesi ge-
reken en önemli konu olan
askeri faktörleri etkiler. Ör-
ne¤in bölgenin co¤rafik yap›-
s›, bitki örtüsünden yoksun
ve kolay kamufle olmay› sa¤-
layan da¤l›k arazileri Afga-
nistan’da yaflanan muhare-
belerin flekillenmesinde bü-

yük rol oynamaktad›r. Bir di-
¤er önemli dinamik ise mer-
kezi ve yerel hükümet, NATO
güçleri ve ayn› zamanda ç›-
karlar› gere¤i Taliban ile ifl-
birli¤i yapan afliretler ve re-
isleridir.

Afgan Halk›’n›n 
Tepkisi
2001 y›l›nda Bat›l› güçlerin
yan›nda yer alan kentli halk
ve afliretler, bugün umdukla-
r›n› bulamam›fl olman›n ver-

di¤i hayal k›r›kl›¤› içerisinde
hareket etmektedir. Bu in-
sanlar›n su, g›da, elektrik ve
ifl gibi temel ihtiyaçlar›na ce-
vap verilememifl; okul, has-
tane ve devlet binas› inflas›na
aktar›lan 15 milyar dolarl›k
d›fl yard›m halka ulaflmadan
buharlaflm›flt›r. Bat›, mali
yard›m yaparak vicdan›n› ra-
hatlat›p, yapt›¤› okul ve has-
tanelerle bölgedeki geliflime
iliflkin istatistikleri güzellefl-
tirirken, ümidini yitiren yerli

ANAL‹Z
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Uluslararas› Güvenlik Yard›m 

Kuvveti (UGYK / ISAF)’›n Kabil Bölge

Komutanl›¤›’n›n komutas›n› 

gelecek y›l Fransa’dan devralacak

Türkiye’yi, bölgede büyük sorunlar 

beklemektedir. Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’n›n ve NATO’nun sorunlar›

aflacaklar›na güvenimiz tam 

olsa da, at›lacak ad›mlarda bölge

dinamiklerinin mevcut durumunun 

göz ard› edilmesi ve bölgede 

bugüne kadar yaflananlardan ders

ç›kar›lmamas› halinde, Afganistan’da

ifller hiç de kolay olmayacakt›r.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com

TSK Komutas› Öncesi
Afganistan’da Ortal›k
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halk da kendi ç›karlar›n› ko-
rumak ve geleceklerini ga-
ranti alt›na alabilmek için bi-
reysel hareket etmeye bafl-
layarak 4 y›l sonra yasad›fl›
uyuflturucu ticareti yapmaya
geri dönmüfltür. 2007 y›l›nda
8000 ton olan rekolte, dünya
üretiminin yüzde 92’sini
oluflturmaktad›r.
Bölgeye yap›lan yard›mlarla
ilgili sosyal bilimcilerin ve
yard›m kurulufllar›n›n uyar›-
lar›na ra¤men, bölge halk›-
n›n güç dengeleri üzerindeki
etkisi göz ard› edilmifltir. Bu
da Afganistan’da bulunan
bar›fl kuvvetlerine toplumsal
tav›r olarak geri dönmekte-
dir. Önümüzdeki 5 y›l boyun-
ca bölgeye 20 milyar dolar
daha aktar›lmas› planlan-
maktad›r. Bu yard›m›n, hal-
k›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
son derece ak›ll›ca kullan›l-
mas› ve daha öncekiler gibi
buharlaflmas›n›n önlenmesi,
Afgan halk›n›n deste¤ini ye-
niden kazanmak aç›s›ndan
önemlidir.

Artan Taliban 
Tehdidi
Taliban’›n silahlanma süreci
ve mevcut atefl gücü, analiz
edilmesi gereken bir di¤er
faktördür. Operasyonunun
bafllang›c›nda teknolojik ba-
k›mdan zay›f olan Taliban’›n
teçhizat›, gün geçtikçe kuv-
vetlenmifltir. Pakistan üze-
rinden temel silah ihtiyaçla-
r›n› karfl›layan Taliban, uyufl-
turucu sat›fllar›ndan elde et-
ti¤i kazançla yüksek teknolo-
jili yeni nesil silah aray›fl›na
yönelmifltir.
Yürüttü¤ü nükleer program-
lar nedeniyle ABD ile y›ld›z›
bir türlü bar›flmayan ‹ran da,
“düflman›m›n düflman› dos-
tumdur” diyerek Taliban’›n
do¤al müttefiki olmufl ve
kendi sa¤lad›¤› silahlara ek
olarak, topraklar› üzerinden
Çin yap›m› birçok silah›n te-
min edilmesine müsaade et-
mifltir. K›smen gizli tutulsa
da, yaz bafl›nda ‹ngiliz Ordu-
su’nun yapt›¤› bir operasyon-
da, omuzdan at›l›r yeni nesil

Çin yap›m› uçak savar füzele-
ri ele geçirilmifltir. Ayr›ca gü-
dümlü tanksavar füzeleri ve
frekans atlamal› modern tel-
sizler s›kça ele geçirilen di-
¤er teçhizatlard›r. Bu süre-
cin do¤al bir sonucu olarak
da Taliban, teknolojik yeter-
sizli¤ini gidermeye bafllam›fl
ve k›sa sürede genifl hare-
kâtlar yapacak düzeye gel-
mifltir.
Geçti¤imiz y›l sonu canl›
bombalar ve yol kenarlar›na
döflenen may›nlar kullan›la-
rak gerçeklefltirilen terör ey-
lemlerinin yan› s›ra Afganis-
tan’›n çeflitli bölgelerinde
büyük çat›flmalar ç›km›flt›r.
Haziran ay›nda Kandahar
Bölgesi’nde bulunan Sarpo-
sa Hapishanesi kundaklan-
m›fl ve bölgedeki NATO güç-
lerine ba¤l› üslere a¤›r silah-
larla sald›r›lm›flt›r. Bask›nda
400’ü Taliban mensubu olan,
1000’in üzerinde mahkûm
serbest kalm›flt›r.
Devlete ait binalar›n kundak-
lanmas› ve askeri üslere dü-

zenlenen sald›r›lar›n k›smi
olarak da olsa baflar›ya ulafl-
mas›, Taliban’›n düzenledi¤i
sald›r›lar›n halk üzerindeki
psikolojik etkisini artt›rm›flt›r.
Temmuz ay›nda, Afganis-
tan’›n do¤usundaki Pakistan
s›n›r›na yak›n Kunar Bölge-
si’nde 150 civar›nda ABD as-
kerinin konuflland›r›ld›¤›
Varnet Karakolu’na havan ve
a¤›r silahlarla sald›ran
400’ün üzerinde Taliban
mensubu, karakolun duvar-
lar›n› aflarak savunma hatla-
r›n›n içlerine girmifllerdir.
Hava kuvvetlerinin acilen
devreye girmesi ile bu durum
bir felakete dönüflmeden son
anda toparlanm›flt›r. Yap›lan
sald›r›da Amerikan güçleri 9
kay›p ve 20 yaral› vermifltir.
Bu sald›r›lar, Taliban güçle-
rinin güneybat› bölgesinden
Afganistan içlerine do¤ru
ilerledi¤ini göstermektedir.
Taliban’›n ulaflt›¤› operasyo-
nel kapasiteyi anlayabilmek
için A¤ustos ay›nda yap›lan
son büyük çapl› sald›r›n›n in-
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celenmesinde fayda vard›r.
18 ve 19 A¤ustos tarihlerin-
de, baflkent Kabil’e sadece
50 km mesafedeki Kabil Gü-
venlik Bölgesi’nde yaflanan-
lar, Taliban’›n atefl gücünün
ulaflt›¤› boyutu göstermesi
aç›s›ndan dikkat çekicidir.
Uzbin Vadisi’nde gerçekle-
flen bu çat›flma, gelece¤e yö-
nelik do¤ru strateji olufltura-
bilmek için dikkatle analiz
edilmelidir.

Düflman Çok Yak›nda
‹talyanlar’dan Kabil Bölge
Komutanl›¤›’n› devralan
Frans›zlar, Surobi Bölgesi’ne
kadar uzanan bir görev alan›
belirlemifltir. Yap›lan birçok
keflif sonras› Frans›z Ordu-
su’nun 11’inci Hava ‹ndirme
Tugay›’na ba¤l› 8’inci Hava
‹ndirme Deniz Piyade Alay›
birlikleri, kendilerine efllik
eden Afgan Kuvvetleri ile bir-
likte ö¤len saat 13:00 civar›
1900 m rak›mdaki Sper Kun-
day Köyü’ne ulaflm›flt›r. Des-
tek grubu olarak görev yapan
B Timi, pozisyon ald›klar› ge-
çitten, köye ulaflan Keflif
görevli A Timi’ni yaklafl›k
1500 m mesafede izlemekte-
dir. A Timi ise, bir sonraki ge-
çide araçlarla ulaflmak im-
kâns›z oldu¤u için, yaya ola-
rak ilerlemeye devam et-
mektedir. Geride kalan 4
adet VAB z›rhl› personel tafl›-

y›c› da ilerleyen time destek
sa¤layacak flekilde pozisyon
alm›flt›r. Bu arada C Timi’ni
oluflturan Afgan askerleri de
köy yamac›nda yerlerini al-
m›flt›r.
Tam teçhizatl› flekilde uzun
bir yürüyüfl yapan A Timi, ge-
çide 50 m kala, saat 15:30 ci-
varlar›nda pusuda bekleyen
Taliban güçlerinin yo¤un ate-
fliyle karfl›lafl›r. Geçidin ku-
zey yamac›ndan gelen bu
atefle derhal cevap veren A
Timi, kayalar›n arkas›nda si-
per al›r. Timin her askerine,
bir veya iki Taliban militan›
niflan ald›¤› için yerlerinden
k›p›rdamalar› nerdeyse im-
kâns›zd›r. Destek amaçl›
köyde pozisyon alan A Ti-
mi’nin VAB z›rhl› personel ta-
fl›y›c›lar›, kulelerinde bulu-
nan a¤›r silahlarla Taliban
unsurlar›n›n bulundu¤u
mevzileri atefl alt›na al›r.
Arkada destek amaçl› kalan
ve bir önceki geçidi tutan B
Timi hemen harekete geçe-
rek h›zla köye do¤ru ilerler.
Birkaç dakika sonra köye
ulaflan bu tim ise, köyün ku-
zeyindeki yamaçlarda konufl-
lanm›fl bir di¤er Taliban gru-
bu taraf›ndan yo¤un atefl alt›-
na al›n›r.
Keflif ve destek timleri iki ayr›
Taliban grubu ile s›cak te-
masta ve yerlerinden k›m›l-
dayamaz durumdad›r. Bu s›-

rada güney yönünden ilerle-
yen bir di¤er Taliban grubu,
NATO güçlerini k›skaca al-
mak amac›yla ilerler. Manev-
ra kabiliyetini tamamen kay-
beden birlik, vakit kaybetme-
den 15 km uzakl›ktaki ana un-

surlara destek ça¤r›s› yapar.
Di¤er yandan köyde kalan
motorize birli¤in bir k›sm› kö-
yün bat›s›nda manevra yap-
maya çal›fl›rken köyü kuflat-
mak için harekete geçen Tali-
ban güçleri ile karfl›lafl›r ve
yap›lan manevra ifle yaramaz.
Köyün do¤usundan manevra
yapmaya çal›flan C Timi’nde-
ki Afgan askerleri de Tali-
ban’›n yo¤un atefli ile karfl›la-
fl›r ve siper alarak pozisyon-
lar›n› korumaktan öteye gi-
demez.

Köyde s›k›flan B Timi ve C Ti-
mi ile ileri harekât yapan A
Timi aras›nda 1500 m vard›r.
Her iki grup da siperlerinde
hareket edemeden ana un-
surlar› beklemektedir. Böl-
geye 15 dakikada ulaflan 2
adet A-10 Thunderbolt II sa-
vafl uça¤› bir kaç etkili at›fl
yapsa da afla¤›da yaflanan
karmafla nedeniyle gerçek
anlamda etkili olamazlar.
Yaklafl›k 1 saat sonra bölgeye
ulaflan destek birli¤i ise daha
köye ulaflamadan yo¤un atefl
alt›nda kalsa da 60 mm’lik
havan ve 20 mm’lik toplarla
teçhiz edildikleri için ilerle-
meye devam ederek köy giri-
fline ulaflmay› baflar›r.
Bu esnada Taliban kuvvet-
leri, mühimmat› tükenmek
üzere olan A Timi’ne çok
yaklaflm›flt›r. Havan›n ka-
rarmaya bafllamas› nede-
niyle destek atefli de güç-
leflti¤i için, tamamen imha
edilmekten kurtulabilmesi

için timin bulundu¤u yeri
bir an önce de¤ifltirmesi
gerekmektedir. A Timi, A-
10’lar›n ve helikopterlerin
yo¤un destek atefli sayesin-
de köye do¤ru geri çekil-
meyi baflarsa da, bu esnada
büyük kay›p vermekten
kurtulamaz.
Karanl›¤›n bast›rmas› ne-
deniyle bir hayli zorlaflan
bu manevra esnas›nda A Ti-
mi’nin peflinden gelen Tali-
ban güçleri, köyün çevresi-
ni sarmaya bafllam›flt›r.

ANAL‹Z
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Saatlerce süren çat›flmada,
ancak baflkentten gelen
destek birliklerinin bölgeye
ulaflmas›yla güçler denge-
lenebilmifltir. 120 mm’lik
havanlar›n bölgeye ulafl-
mas›yla atefl gücü iyice ar-
tan NATO kuvvetleri karfl›-
s›nda Taliban güçleri geri
çekilmek zorunda kalm›fl-
t›r. Saat 22:00 civar› karfl›
taarruza geçen ana unsur-
lar, köyün bat› bölgesini ta-
mamen kontrol alt›na al-
m›flt›r. A-10 ve AC-130’lar
sayesinde de Taliban’›n
yüksek tepelerdeki siperle-
ri imha edilmifltir.
Çat›flma sonras› kay›plar; 10
Frans›z askerine karfl›l›k, 2
bölge flefi dâhil 40’›n üzerinde
Taliban militan› fleklinde ger-
çekleflmifltir. Pusuya düflürü-
len ve yo¤un bir atefl alt›nda
kalan askerlerin, afl›r› s›ca¤a
ra¤men kevlar kask ve kur-
flungeçirmez yeleklerini ç›-
karmadan hareket etmifl ol-
malar›, böylesi büyük bir ça-
t›flmada kay›plar›n az olma-
s›nda son derece etkilidir.
Görüldü¤ü üzere, Taliban’›n
atefl gücü ve arazideki tecrü-
besi artt›¤› gibi art›k büyük
gruplar halinde hareket ede-
bilir hale gelmifltir. NATO as-
kerlerine karfl› çekinmeden
asimetrik ve simetrik muha-
rebe icra edebilmeleri de
dikkat çekici bir di¤er ayr›nt›-
d›r. Taliban’›n çok rahat silah
temin edebiliyor olmas› ve
neredeyse düzenli bir askeri
yap›ya geçmesi, önümüzdeki
günlerde NATO kuvvetlerini
zor günlerin bekledi¤ini gös-
teriyor.

Taliban Yükseliflte
Taliban kuvvetlerine 2001 y›-
l›nda tamamen mahrum kal-
d›¤› d›fl deste¤in yeniden sa¤-
lan›yor olmas› ise ele al›nma-
s› gereken bir di¤er faktördür.
Pakistan Yönetimi, Taliban ile
görüflmeler bafllatm›flt›r. Da-
ha da önemlisi 21 May›s’ta Pe-
flaver Valisi bölgedeki Taliban
liderleri ile anlaflma yapm›fl
ve Taliban gruplar›na verilen
destekle Afganistan’daki ma-
nevra kabiliyetlerinin artmas›
sa¤lanm›flt›r.
ABD ve Afgan Hükümeti, Pa-
kistan Merkez Hükümeti’ne
konu ile ilgili uyar›larda bu-
lunmufl, bunun paralelinde
de dönemin Pakistan Devlet
Baflkan› Pervez Müflerref,
Haziran ay›nda Pakistan Or-
dusu’na Hayber Bölgesi’ndeki
Taliban unsurlar›n› etkisiz ha-
le getirme emrini vermifltir.
Asl›nda bu operasyon, bölge-

deki Pakistan flehirlerinin
Taliban’›n eline geçmesini
önlemek için bafl›nda Beytul-
lah Mesut’un oldu¤u Taliban
grubuna yönelik bir giriflim-
dir. Bugün içiflleri oldukça
kar›fl›k olan Pakistan’da,
A¤ustos ay›nda istifa eden
Müflerref’in yerine, siyasi
kimli¤i belli olmayan Yusuf
R›za Gilani geçmifltir.
Pakistan’da artan istikrars›z-
l›k ve iç çat›flmalar, ABD ve
NATO askerlerini 1125 km’lik
Pakistan s›n›r›nda Taliban ile
bafl bafla b›rakm›flt›r.
Daha önce belirtti¤imiz gibi
Taliban’›n müttefiki fleklinde
hareket eden ‹ran, Afganis-
tan’da yaflananlar› ve Tali-
ban’›, bir d›fl politika kozu
olarak Afganistan’a yerlefl-
mesini istemedi¤i Bat›’ya
karfl› kullanmaktad›r.

Sorunlar Türkiye’yi
Bekliyor
Gelecek y›l komutas›n› Fran-
sa’dan devralaca¤›m›z Kabil
Bölge Komutanl›¤› görevinde
ülkemizin ve NATO kuvvetle-
rinin baflar›s›z olma flans›
yoktur. Bunun için üzerinde
durdu¤umuz tüm noktalar›n
flimdiden çok iyi de¤erlendi-
rilmesi flartt›r.
Baz› ülkeler bölgeden asker-
lerini geri çekerken Alman-
ya, Fransa ve Kanada güç ar-
t›r›m›na gitmifltir. ‹ngiliz Kra-

liyet Ordusu önümüzdeki y›l
Afganistan’a daha fazla z›rhl›
araç göndermeyi planlamak-
tad›r ve bölgedeki hava gücü-
nü Tornado’larla takviye ede-
cektir. ABD’nin, Irak’tan çe-
kece¤i askerlerini ise Afga-
nistan’a aktarmas› gerek-
mektedir. 5’inci Dönem Kabil
Bölge Komutanl›¤› görevini
üstlenecek olan TSK’n›n da
bölgede güç artt›r›m›na git-
mesi muhtemeldir.
Afgan Ordusu 2006 y›l›nda
35.000 askerden olufluyor-
ken bu y›l sonunda 70.000
askere ulaflm›fl olacak ve
bunlar›n büyük bölümü, söz-
leflmesini yenileyerek görev
bafl›na geçen tecrübeli as-
kerlerdir. Ancak Taliban’›n
h›zl› geliflimi göz önünde bu-
lunduruldu¤unda, NATO’nun
Afganistan’da daha fazla top,
helikopter, a¤›r z›rhl› araç ve
ana muharebe tank› gibi kara
muharebelerinin vazgeçil-
mez silah sistemlerine ihti-
yaç duymas› kaç›n›lmazd›r.
Afganistan’a ayak bas›lan ilk
günden itibaren gelinen du-
rum asl›nda bir dönüm nok-
tas›d›r. Ya bölgeye istikrar ve
bar›fl getirmek amac›ndan
vazgeçilecek ya da 2001 y›l›n-
da bafllat›lan Taliban ile mü-
cadele ciddi bir savafla dönü-
flecektir. Olaylar›n ne flekilde
geliflece¤ini ise her zamanki
gibi zaman gösterecektir.
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Orta menzil ve irtifa-
dan gelecek hava
tehditlerine karfl› Ka-

ra Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n tesislerinin ve birlik-
lerinin nokta hava savun-
mas›n›n sa¤lanmas› ama-
c›yla bafllat›lan Orta ‹rtifa
Hava Savunma Füze Siste-
mi Projesi, 3 adet batarya-
n›n tedarikini kaps›yor. 21
Mart 2001 tarihinde SSM
taraf›ndan yay›nlanan Bilgi
‹stek Doküman› (B‹D)’e, 9’u
yerli ve 7’si yabanc› olmak
üzere toplam 16 firma ce-
vap verdi. B‹D’e cevap ve-
ren ve hava savunma siste-
mi çözümü sunabilen fir-
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Lazer ve GPS güdüm sistemine sahip ak›ll› bombalar ile

füzelerin kullan›m›n›n giderek yayg›nlaflt›¤› günümüz

muharebe ortam›nda, havadan gelecek tehditlere karfl› güçlü

bir savunmaya sahip olmak hayati bir zorunluluk haline

geldi. Ülkemizin hava savunmas›n›n durumuna bak›ld›¤›nda

ise, son dönemde Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin

sorumlulu¤unda çok say›da yeni ad›m›n at›ld›¤› görülüyor. Bu

ad›mlardan biri olan Orta ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi

Projesi kapsam›nda tedarik edilecek çözüm için, dünya

üzerinde halen kullan›mda olan ya da gelifltirilmesi

sürdürülen bafll›ca sistemler Türkiye’nin de gündeminde...
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com

Orta ‹rtifa Düflmana 



malar›n aras›nda; ABD’den
Raytheon, Almanya’dan 
Diehl, Çin’den CPMIEC, Gü-
ney Afrika Cumhuriye-
ti’nden Denel, ‹srail’den IAI
ve Rafael ile ‹sveç’ten 
Saab firmalar› bulunuyor. 
ASELSAN ve ROKETSAN
ise hem orta irtifa hem de
alçak irtifa projeleri kapsa-
m›nda tedarik edilecek sis-
temlerin yurt içinde üreti-
lebilirli¤i üzerinde çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. B‹D’e ce-
vap veren ve proje kapsa-
m›nda katk› sa¤layabilecek
di¤er yerli firmalar›m›z ise
AKSA, AYESAfi, C-TECH,
FNSS, GATE ve M‹LSOFT.

Etkili Bir Hava 
Savunmas›nda 
Orta ‹rtifan›n Rolü
Günümüzde etkili bir hava
savunmas› oluflturabilmek,
havadan gelebilecek tüm
tehditlere karfl› koyabilmeyi
gerektiriyor. Zira hava sa-
vunmas›n›n herhangi bir ka-
demesinde oluflabilecek bir
boflluk, tüm yap›n›n ifllevini
yitirmesine sebep olabiliyor.
Kademeli bir yap› ve farkl›
sistemlerin a¤ merkezli harp
ortam›nda görev yapabilmesi
ise bu riskin en aza indirile-
rek hava savunmas›n›n et-
kinli¤inin idamesinin vazge-
çilmez koflulu olarak göze

çarp›yor. Alçak ve yüksek ir-
tifalara yönelik sistemlerin
aras›ndaki bofllu¤u ise orta
irtifa hava savunma sistem-
leri dolduruyor.
A¤ merkezli harp ortam›nda
görev yapabilme kabiliyetine
sahip sistemler, sürekli ileti-
flim halinde bulunduklar›
farkl› muharip birimlerden
elde ettikleri veriler sayesin-
de benzerlerinden bir ad›m
öne ç›k›yor. Çok say›da farkl›
alg›lay›c›dan gelen verinin
de¤erlendirilerek muharebe
sahas›n›n eksiksiz bir taktik
resminin ç›kar›lmas›, gerek-
ti¤inde kendi radarlar›n› ka-
pamak zorunda kalan, bu ka-

biliyete sahip hava savunma
sistemlerine önemli avantaj-
lar sunuyor. Bu kabiliyet,
co¤rafi koflullar›n yan› s›ra
elektronik kar›flt›rman›n yol
açt›¤› olumsuz etkilerin orta-
dan kald›r›lmas›n› da sa¤la-
yabiliyor.
Hava savunma füzelerinin
güdüm sistemleri ise ihtiya-
ca göre de¤iflkenlik gösteri-
yor. Orta ve uzun menziller-
de; yerden radar, yar› aktif ve
aktif radar güdüm tercih edi-
lirken k›sa ve çok k›sa men-
zillerde daha çok elektro-op-
tik ve k›z›l ötesi (IR) güdüm
kullan›l›yor. Baz› hava sa-
vunma sistemleri ise hem
radar hem de k›z›l ötesi gü-
dümlü füzeleri ateflleme ka-
biliyeti ile farkl› tehditlere
karfl› cevap verebiliyor.
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‹lk olarak Rus yap›s› füze-
lerde görülen dikine f›rlat-
ma özelli¤ine sahip olan
modern hava savunma sis-
temleri, her yönden gelen
tehditlere karfl› en k›sa tep-
ki süresi içerisinde önlem
alabiliyor. Ayr›ca, itki yön-
lendirme kabiliyetiyle dona-
t›lm›fl yeni nesil füzeler, üs-
tün manevra kabiliyetleri ile
dikkat çekiyor.
Hareketli ve havadan nakle-
dilebilir sistemlerin, muha-
rebe sahas›nda sürekli yer
de¤ifltirebilmeleri, beka ka-
biliyetini önemli ölçüde artt›-
ran bir özellik olarak karfl›-
m›za ç›k›yor. Elektro-optik ve
k›z›l ötesi sistemler ile düfl-
man›n iletiflimini dinleyen
pasif hedef tespit sistemleri
de yine beka kabiliyetini art-
t›r›c› unsurlar olarak radar-
lar›n kapat›lmas›n›n gerekti-
¤i durumlarda hava savun-
mas›n›n etkinli¤inin korun-
mas›n› sa¤l›yor. Günümüzde
kullan›mda olan veya hâliha-
z›rda gelifltirilen hava savun-
ma füze sistemlerinin ço¤u,
bu özelliklerin büyük bölü-
müne sahip.

Afrika M›zra¤›
“Umkhonto”
Umkhonto (M›zrak)’›n serü-
veni, Kentron (bugün Denel)
Firmas›’n›n, Güney Afrika Or-
dusu’nda Cactus ad› alt›nda
görev yapan Frans›z Crotale
hava savunma füze sistemi-
nin yerini alacak yeni bir pro-
je üzerinde çal›flmas›yla bafl-
lad›. Bu proje kapsam›nda
gelifltirilen ve SAHV-3 ad› ve-
rilen sistemin de¤iflik alg›la-
y›c› bafll›klar tafl›mas›na ola-
nak sa¤layan bir tasar›m›n
benimsenmesi sonucunda
ise k›z›l ötesi alg›lay›c›ya sa-
hip SAHV-IR ya da daha bili-
nen ad› ile Umkhonto-IR fü-
zesi ortaya ç›kt›. Her ne kadar
SAHV-3 envantere al›nmasa
da, Güney Afrika’n›n yerli im-
kanlarla entegre bir hava sa-
vunma sistemi oluflturma
amac›yla bafllatt›¤› GBADS
(Ground-based Air Defence

System / Kara Konufllu Hava
Savunma Sistemi) Program›
kapsam›nda Umkhonto-IR
füzesinin tedarik edilmesi ka-
rara ba¤lanm›fl durumda.
Gemi konufllu versiyonu Gü-
ney Afrika Donanmas›’n›n Va-
lour S›n›f› (MEKO A200-SAN)
f›rkateynlerine yerlefltirilen
bu füze sistemi, Finlandiya
Donanmas› taraf›ndan da si-
parifl edildi.
K›z›l ötesi güdüm sistemin
kullan›ld›¤› karadan havaya
Umkhonto-IR, 4 farkl› hedefe
efl zamanl› olarak taarruz
edebiliyor. F›rlat›ld›ktan son-
ra da hedefine kilitlenebilen
ve uçufl s›ras›nda hedef bilgi-
lerini veri ba¤lant›s› ile gün-
celleyebilen füzenin, elektro-
nik karfl› tedbirlere de daya-
n›kl› oldu¤u belirtiliyor. ‹tkiyi
yönlendirebilme kabiliyeti ise
füzeye üstün manevra kabili-
yeti sa¤l›yor.
GBADS Program› çerçevesin-
de Güney Afrika Ordusu’nun
ihtiyaçlar›na yönelik seçilen
Umkhonto-IR, 2008 y›l›n›n ba-
fl›nda imzalanan sözleflme ile
gelifltirilmeye baflland›. Kam-
yon üzerine yerlefltirilmifl di-
kine atefllenen 6 adet füze ta-
fl›yacak bu sistem, hedefin
tespit ve takibi için ise 3 bo-
yutlu bir radar kullanacak.
Ancak GBADS Program›’n›n
bafl›ndan beri yaflanan mali-
yet sorunlar› nedeniyle, kara
konufllu Umkhonto-IR’nin
hizmete girifl tarihi halen be-
lirsizli¤ini koruyor. ‹mzalanan
sözleflme uyar›nca 2008 y›l›n-
da bafllayan ve 3 y›l sürmesi
öngörülen gelifltirme safhas›-
n›n ard›ndan hizmete girece¤i
belirtilen sistem, k›z›l ötesi-
nin yan› s›ra radar güdümlü
(Umkhonto-R) füzelerini
ateflleme kabiliyetine de sa-
hip olacak.
Radar güdümlü Umkhonto-
R, IR güdümlü modelden da-

ha uzun gövdesi ve daha ge-
nifl çap› ile farkl›lafl›yor. Aktif
radar güdümlü füze, hedefine
yaklafl›rken kapal› tutu¤u ra-
dar›n› son yaklaflmada aça-
rak fark edilme riskini en aza
indiriyor. Uçufl süresince he-
def hakk›ndaki gerekli bilgile-
ri ise veri ba¤lant›s› ile alarak
rotas›n› düzenliyor.
Denel, Orta ‹rtifa Hava Savun-
ma Füze Sistemi Projesi için
Türkiye’ye radar güdümlü
modeli teklif etmeyi planl›yor.
Ayr›ca firma yetkililerinden
ald›¤›m›z bilgiye göre, kara
konufllu sistemin gelifltiril-
mesi sürecine Türkiye’nin de
dâhil olmas›na s›cak bak›l›-
yor. Böylelikle maliyet soru-
nunu biraz da olsa aflmay› he-
defleyen firma, bu proje saye-
sinde iki ülke savunma sana-
yisi aras›ndaki iflbirli¤i ola-
naklar›n›n de¤erlendirilebile-
ce¤ini savunuyor. Hem Alçak
‹rtifa Hava Savunma Füze
Sistemi hem de Orta ‹rtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
projeleri için B‹D alan Denel,
Umkhonto-IR ve Umkhonto-
R ile Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin her iki ihtiyac›n› da kar-
fl›lamay› hedefliyor.

‹sveç’in Son 
Gözdesi: BAMSE
Saab Bofors Dynamics ve Sa-
ab Microwave Systems tara-
f›ndan ortak gelifltirilen BAM-
SE hava savunma sistemi,
NATO’ya üye olmayan ‹sveç’in
kendi savunma ihtiyaçlar›n›
yerel imkânlarla karfl›lama
stratejisi do¤rultusunda orta-
ya ç›kard›¤› en son ürünlerin-
den biri. Ad›n›, Bofors Advan-
ced Missile System – Evoluti-
on (Bofors Geliflmifl Füze Sis-
temi – Evrim) kelimelerinin
bafl harflerinden alan BAMSE,
ayn› zamanda ‹sveç dilinde
“Büyük Ay›” anlam›na geliyor.
Sistem, hâlihaz›rda RBS-23
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tan›mlamas› alt›nda ‹sveç Or-
dusu için üretiliyor.
BAMSE bataryas›, 3 adet Füze
Kontrol Merkezi (FKM) ve
bunlar› yöneten 1 adet Gözet-
leme Koordinasyon Merkezi
(GKM)’den olufluyor. Ancak 1
adet GKM, 6 adede kadar
FKM’yi yönetebiliyor. ‹sveç Or-
dusu için üretilen modeli, Sa-
ab üretimi 3 boyutlu Giraffe
Radar› ve komuta kontrol sis-
temlerinden oluflan GKM,
farkl› tipte hava savunma sis-
temlerini de yönetebilmesine
olanak sa¤layan bir yap›ya sa-
hip. Hedefleri otomatik olarak
izleyebilen sistemin, ayn› za-
manda komuta kontrol, mu-
habere, bilgisayar ve istihba-
rat (Command, Control, Com-
munication, Computer, Intelli-
gence / C4I) kabiliyeti de bulu-
nuyor.
FKM; 8 m’lik bir dire¤in üze-
rine monte edilmifl at›fl kon-
trol radar›, k›z›l ötesi görün-
tüleme sistemi, dost düflman
tan›mlama sistemi ve hava
flartlar›n› tespit eden alg›lay›-
c›s› ile hedefin tespiti, izlen-
mesi ve taarruz görevini üst-
leniyor. Radar›n yüksek bir
kaideye yerlefltirilmifl olmas›,
muharebe sahas›ndaki co¤-
rafi yap›dan kaynaklanan en-
gellerin afl›labilmesini ve
böylelikle, alçak irtifadan
yaklaflan hedeflerin de tespit
edilebilmesini sa¤l›yor. K›z›l

ötesi görüntüleme sistemi
ise hedefin tan›mlanmas› ifl-
levinin yan› s›ra, füze f›rlat›l-
d›ktan sonraki aflamada at›fl
kontrol radar›n›n yard›mc›
unsuru olarak kullan›labili-
yor. Ayr›ca FKM, üzerinde ge-
rekli modifikasyonlar yap›ld›-
¤› takdirde, hedefi pasif ola-
rak da izleyebiliyor.
Yerden radar güdümlü füze-
lerle teçhiz edilen BAMSE’nin,
hedef ve hava savunma füze-

sini ayn› anda izleyen radar›,
kendi yayd›¤› sinyallerin içine
gömülü olan veri ba¤lant›s› ile
füzeleri hedefe yönlendiriyor.
Her bir FKM, ayn› anda 2 füze-
yi kontrol edebiliyor. Ayr›ca
GKM’in muharebe d›fl› kald›¤›
durumlarda, FKM, sahip oldu-
¤u taktik resim izin verdi¤i öl-
çüde hava savunma görevine
devam edebiliyor.
FKM’nin Ka band›nda 100 W
gibi düflük bir enerji ile çal›flan
radar›, hava savunma radarla-
r›na karfl› kullan›lan güdümlü
füzelere karfl› önemli bir üs-
tünlük sa¤l›yor. Bilindi¤i gibi
radar taraf›ndan yay›lan elek-
tromanyetik dalgalara gü-
dümlenen bu tip füzeler, dü-
flük enerji yayan radarlara
karfl› pek etkili olam›yor. Saab,
BAMSE’nin farkl› tipteki elek-
tronik karfl› tedbirlere daya-
n›kl› oldu¤unu da iddia ediyor.
NBC (Nükleer, Biyolojik, Kim-
yasal) korumas›na sahip ha-
reketli bir tekerlekli z›rhl› araç
olan FKM’nin içerisinde 2 per-
sonel görev yapabiliyor. Hare-
kât bölgesine intikalin ard›n-
dan 10 dakika içerisinde göre-
ve haz›r hale gelebilen FKM,
sistemle ayn› ad› tafl›yan 6

adet at›fla haz›r BAMSE füzesi
tafl›yabiliyor. Yaklaflma ve
çarpma tapas›yla donat›labi-
len BAMSE füzesi, çift kade-
meli itki sistemi sayesinde ol-
dukça k›sa bir zamanda ivme-
lenerek yüksek h›zlara ulafla-
biliyor.
Füzelerin araca yüklenmesi
ise 4 dakikadan az bir zaman
al›yor. 1500 km2’lik bir alan›n
hava savunmas›n› üstlenebi-
len BAMSE bataryas›nda,
GKM ile FKM’ler aras›ndaki
ba¤lant›, normal ve fiber optik
kablolar›n yan› s›ra yaz›l›m ta-
banl› telsizler taraf›ndan da
sa¤lanabiliyor. Ancak kablo-
suz ba¤lant› yap›labilmesi için
sistemler aras›ndaki uzakl›-
¤›n, co¤rafi koflullara ba¤l›
olarak 10 ila 15 km’yi geçme-
mesi gerekiyor.
A¤ merkezli muharebe orta-
m›nda görev yapmaya uygun
bir yap›ya sahip olan BAMSE
sisteminin bileflenleri, C-130
nakliye uça¤› ile tafl›nabiliyor.
Her hava koflulunda görev ya-
pabilme kabiliyetine sahip ol-
du¤u belirtilen BAMSE, alçak
irtifadan uçanlar da dâhil ol-
mak üzere, de¤iflik tipteki teh-
ditlere karfl› etkili olabiliyor.
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Hem Alçak hem de Orta ‹rtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
Projeleri için B‹D alan Saab
Firmas›’n›n yetkilileri, gerekli
görüldü¤ü takdirde BAM-
SE’nin daha da gelifltirilebile-
ce¤ini ve Türkiye’nin belirle-
yece¤i ihtiyaçlara uyumlu hale
getirilebilece¤ini belirtiyor.

NATO Hava 
Sahas›n›n Sad›k 
Koruyucusu: HAWK
ABD’li Raytheon ve Norveç’li
Kongsberg firmalar› taraf›n-
dan ortak gelifltirilen ve halen
17 ülke silahl› kuvvetleri en-
vanterinde kullan›mda olan
HAWK (fiahin) XXI hava savun-
ma sistemi, mazisi 50’li y›llara
dayanan kendini kan›tlam›fl
bir sistemin son versiyonu
olarak dikkat çekiyor. ‹lk ba-
taryalar› 1959 y›l›nda Ameri-
kan Ordusu’nun hizmetine gi-
ren HAWK, bugün çok say›da
NATO ülkesi taraf›ndan kulla-
n›l›yor. Türk Silahl› Kuvvetleri
de halen envanterindeki en
önemli hava savunma sistem-
lerinden biri olan, sistemin en
son versiyonu HAWK XXI’leri,
2005, 2006 y›llar›nda tedarik
etmiflti.
Zaman içinde sürekli bir geli-
flime tabi tutulan HAWK, 1972
y›l›nda, muharebe sahas›nda

bak›m gerektirmeyen yeni fü-
zelere; Ürün Gelifltirme Prog-
ram› (Product Improvement
Program / PIP) I, II ve III kap-
sam›nda ise daha geliflmifl ra-
dar ve komuta kontrol sis-
temleri ile elektroniklere ka-
vufltu. Serinin en geliflmifl
versiyonu olan HAWK XXI ise,
X band›nda çal›flan 3 boyutlu
AN/MPQ-64 Sentinel radar›
ve son teknoloji ürünü At›fl
Kontrol Merkezi (FDC) ile ön-
cüllerinden farkl›lafl›yor.
Sentinel’in öncülü olan radar-

dan en büyük üstünlü¤ü, he-
def ile ilgili elde etti¤i verileri
yar› yar›ya daha k›sa bir za-
man zarf›nda ayd›nlatma ra-
dar›na (HIPIR / High Power Il-
luminator Radar) aktarabil-
mesi. Hem AN/MPQ-64 hem
de At›fl Kontrol Merkezi’nin
kullan›c›ya sa¤lad›¤› en
önemli yeniliklerden biri ise
mevcut yar› aktif radar gü-
dümlü MIM-23 HAWK füzele-
rinin yan› s›ra aktif radar gü-
dümlü AMRAAM füzelerinin
kullan›m›na uygun yap›da ol-
mas›. Ayr›ca, k›z›l ötesi (IR)
güdümlü ve çok k›sa menzilli
füze sistemleri de HAWK
XXI’›n atefl gücüne dâhil edile-
biliyor.
Öncüllerine göre daha basit-
lefltirilmifl en son teknoloji
ürünü mobil At›fl Kontrol Mer-

kezi, esnek yap›s› ve aç›k mi-
marisi ile dikkat çekiyor. Hava
savunma planlamas›n› oto-
matik olarak gerçeklefltirebi-
len HAWK XXI’in At›fl Kontrol
Merkezi, farkl› tipte çok k›sa
menzilli füze ve namlulu hava
savunma sistemine planlama
ifllevi ve veri ba¤lant› deste¤i
sa¤layarak erken uyar›, hedef
tan›mlama ve kilitlenme ifl-
lemlerine destek olabiliyor.
A¤ merkezli harp ortam›na
uyumlu olan yeni nesil HAWK
XXI, aç›k sistem mimarisi sa-
yesinde gelifltirilmeye müsait
bir yap›da.
HAWK XXI’in, daha genifl bir
füze sistemleri ürün yelpaze-
siyle entegrasyonun sa¤lan-
mas› sonucunda, yerden ha-
vaya f›rlat›lan AMRAAM füzesi
(SL-AMRAAM) ayn› platform-
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dan atefllenebildi¤i gibi, FAL-
CON, kaideye monteli STIN-
GER ve AVENGER de dahil çok
say›da k›sa menzilli hava sa-
vunma sisteminin kat›l›m› ile
sistemin etkinli¤i daha da art-
t›r›lm›fl durumda. HAWK ayr›-
ca, PATRIOT hava savunma
sistemiyle müflterek kullan›-
labilme kabiliyetine de sahip.
HAWK XXI sistemine AMRA-
AM füzesinin ilavesiyle, özel-
likle alçak irtifada aniden beli-
ren hedefler baflta olmak
üzere, sistemin birden fazla
hedefe angaje edilebilmesi
konusunda önemli bir ilave
kabiliyet kazan›ld›. Elde edilen
bu ilave kabiliyet, özellikle
muharebe sahas›ndaki hare-
ketli birliklerin havadan gele-
bilecek tehditler karfl›s›ndaki
bekas›n› önemli ölçüde artt›-
r›yor.
Muharebe koflullar›nda de-
falarca kendini kan›tlam›fl
bir sistem olarak dikkat çe-
ken HAWK, 1990 y›l›ndaki
1’inci Körfez Savafl›’n›n he-
men öncesinde hünerlerini
gösterme f›rsat› bulmufltu.
Bu savafl s›ras›nda her ne
kadar kuvvetleri Irak güçleri
karfl›s›nda pek bir varl›k gös-
teremese de Kuveyt, envan-
terindeki HAWK bataryalar›
sayesinde iflgal edilmeden
hemen önce Irak Hava Kuv-
vetleri’ne ait 22 savafl uça¤›
ile 1 helikopteri düflürmeyi
baflarm›flt›.
Sistemi gelifltiren firmalar,
halen Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin envanterinde bulunan
HAWK XXI’in; dünyan›n muha-
rebe sahas›nda etkinli¤i ka-
n›tlanm›fl, en önde gelen orta
menzilli hava ve füze savun-
ma sistemi oldu¤u konusun-
da ›srarl›lar.

Orta Do¤u 
Semalar›n›n 
Yeni Bekçisi 
Spyder ADS MR
‹srail’in Rafael Firmas› tara-
f›ndan gelifltirilen Spyder Ha-
va Savunma Sistemi ailesi,
k›sa menzilli SR (Short Ran-
ge) ve orta menzilli MR (Me-
dium Range) modellerinden
olufluyor. Her iki sistem de
‹srail Hava Kuvvetleri’nin en-
vanterindeki aktif radar gü-
dümlü Derby ve k›z›l ötesi gö-
rüntüleme (IIR) güdümlü
Python 5 havadan havaya fü-
zelerini ateflleyebiliyor. Bu
özellik, Spyder ailesine men-

sup hava savunma sistemle-
rine farkl› tipteki hedeflere
karfl› en uygun savunma se-
çene¤i ile karfl› koyulabilme
imkân› tan›yor. A¤ merkezli
harp ortam›na uyumlu bir ya-
p›da olan Spyder-SR, hedef
düflman olarak tan›mland›k-
tan sonra 5 saniye içerisinde
karfl›l›k verebiliyor. Alt birim-
leri büyük ölçüde benzeflen
SR ve MR versiyonlar›n›n en
büyük fark›, Derby ve Python
5 füzelerinin arka bölümüne
eklenen ve menzilde art›fl
sa¤layan yard›mc› roketler.
Dikine ateflleme kabiliyetine
sahip MR sistemi, 360 dere-

celik bir alanda, havadan ge-
lecek her türlü tehdide karfl›
koruma sa¤layabiliyor. MR
ise hedefin düflman olarak
tan›mlanmas›ndan sonra sa-
dece 2 saniye içerisinde füze-
lerini ateflleyebiliyor. Rafael,
hem Alçak ‹rtifa Hava Savun-
ma Füze Sistemi hem de Or-
ta ‹rtifa Hava Savunma Füze
Sistemi Projeleri için B‹D al-
m›fl durumda.

IRIS-T 
Yeryüzüne ‹ndi
Alman Hava Kuvvetleri’nin ih-
tiyac› çerçevesinde gelifltiril-
mesine bafllanan IRIST-T SL
(Surface Launched / Sat›htan
F›rlat›lan) orta menzilli hava
savunma sistemi, kullan›m-
daki IRIS-T k›sa menzilli ha-
vadan havaya füzesinin sat›h-
tan f›rlat›labilen bir versiyo-
nunu kullanacak. IRIS-T SL,
savafl uçaklar› taraf›ndan kul-
lan›lan akrabas›ndan, daha
büyük kat› yak›tl› roket moto-
ru, gelifltirilmifl veri ba¤lant›
sistemi ve sürüklemeyi azal-
tan yeni burun konisi ile fark-
l›lafl›yor. Yeni burun konisi ay-
r›ca, füze hedefe son yaklafl-
ma safhas›ndayken gövdeden
ayr›larak k›z›l ötesi görüntü-
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leme (IIR) teknolojisinin kul-
lan›ld›¤› güdüm sisteminin
daha hassas bir biçimde ça-
l›flmas›na olanak sa¤l›yor. ‹tki
yönlendirme kabiliyeti ise sis-
teme yüksek bir manevra ka-
biliyeti kazand›r›yor.
IRIS-T SL, hedefine veri ba¤-
lant›s› ve GPS destekli atalet-
sel seyrüsefer sistemi ile yön-
lendiriliyor. Sistem, a¤ mer-
kezli harp ortam›na da uyum-
lu. Taktik tekerlekli bir kam-
yon üzerine monte edilmifl 8
adet dikine f›rlat›labilen füze
ve radardan oluflan sistem bi-
leflenleri, C-130 ve A400M
nakliye uçaklar› taraf›ndan ta-
fl›nabilecek. Füzeler, içerisine
yerlefltirilecekleri kompozit
malzemelerden imal edilmifl
muhafaza sayesinde, hem da-
ha uzun faydal› kullan›m öm-
rüne kavufluyor hem de kulla-
n›m kolayl›¤› sa¤lan›yor. Hâli-
haz›rda gelifltirilmesine de-
vam eden IRIS-T SL’nin, 2013
y›l›nda hizmete girmesi plan-
lan›yor. SL’nin ihracat versi-
yonu ise SLM olarak adland›-
r›l›yor. Ülkemizin Alçak ‹rtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
Projesi’ne de teklif sunan
üretici firma Diehl, SL’nin da-
ha k›sa menzilli versiyonu
olan IRIS-T SLS modelinin ge-
lifltirme çal›flmalar›n› halen
sürdürüyor. Fiili at›fl deneme-
leri, 2008 y›l›n›n Mart ay›nda
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
gerçeklefltirilen IRIS-T SLS,
hedef tespit ve takip radar›
olarak Saab üretimi Giraffe’yi
kullan›yor. Sistemin tafl›y›c›
arac› ise Mercedes Unimog
5000 kamyonu.

K›z›l Ejder 
Hava Savunma 
Sistemlerinde de
Diflini Gösteriyor
Son y›llarda, özellikle uzun
menzilli topçu roketlerine
yönelik teknolojiler konu-
sunda iflbirli¤i içerisinde
bulundu¤umuz Çin’in, öz-
gün hava savunma sistem-
leri de bulunuyor. ‹lk kez
1991 y›l›nda Paris Air Show
s›ras›nda dünyaya tan›t›lan
KS-1 orta menzilli hava
savunma sistemi, Çin’in
uzun y›llard›r tersine mü-
hendislik yolu ile üretti¤i
sistemlerin aksine, özgün
tasar›m› ile dikkat çekiyor.
Öncülü olan KS-1’den ha-
reketli f›rlat›c›lar› ile fark-
l›laflan KS-1A bataryas›; 1
adet 3 boyutlu radar istas-
yonu, 6x6 kamyonlara yük-
lenmifl ve ikifler füze tafl›-
yabilen 6 adet hareketli
f›rlat›c›, 6 adet nakliye ve
yükleme arac›, 2 adet güç
kayna¤› arac› ve 1 adet fre-
kans dönüfltürücü güç da-
¤›t›m arac›n›n yan› s›ra çok
say›da teknik destek ara-
c›ndan olufluyor. Elektro-
nik kar›flt›rmaya dayan›kl›
oldu¤u belirtilen, yerden
radar güdümlü KS-1A, 3
farkl› hedefi 6 adet füze ile
atefl alt›na alabiliyor. Sis-
temin f›rlat›c› araçlar›nda
bulunan füzeler, rayl› bir
mekanizmadan ateflleni-
yor.
Bak›m ve idame kolayl›¤›
sa¤layan muhafaza içeri-
sinden ateflleme sistemine
sahip bir modeli de geliflti-

rilen KS-1A, henüz Çin ha-
ricinde herhangi bir ülke-
nin envanterine girmifl de-
¤il. Ancak Malezya’n›n bu
füze sistemi ile ilgilendi¤i
biliniyor.
Her ne kadar B‹D’e cevap
vermemifl olsalar da, orta
irtifa hava savunma füze
sistemleri söz konusu ol-
du¤unda Avrupal› füze devi
MBDA ve Rus Almaz-An-
tey’e de de¤inmek gereki-
yor. MBDA’n›n dikey f›rlat›-
labilen MICA VL (Vertical
Launch) Land sistemi, ha-

vadan havaya MICA füzesi-
nin karadan atefllenebilen
bir versiyonu. MICA VL,
10.000 m’nin biraz üzerin-
de önleme irtifas›na ulafla-
bilme ve hem k›z›l ötesi
hem de aktif radar güdüm-
lü MICA füzelerini ateflle-
me kabiliyetiyle dikkat çe-
kiyor. 14.000 m irtifaya ka-
dar etkili olabilen Rus Al-
maz-Antey’in 9K37M2
Buk-M2 hava savunma sis-
temi ise yine üzerinde dik-
katle durulmas› gereken
bir di¤er aday.
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‹lk kez 1991 y›l›nda Paris Air Show s›ras›nda dünyaya 
tan›t›lan KS-1 orta menzilli hava savunma sistemi

ERYX Projesi’nde yaflanan
sorunlar, s›n›f›n›n en
geliflmifl örneklerinden
biri olan VL MICA’n›n
üreticisi MBDA’n›n, 
Orta ‹rtifa Hava Savunma
Füze Sistemi Projesi’den
uzak kalmas›n›n bafll›ca
nedenidir.





Havac›l›¤›n kurumsal
ve bireysel tüketicisi,
gereksinimlerini en

üst seviyede karfl›laman›n
yan›nda, ürünün özgün, ye-
nilikçi, kaliteli olan›na en
uygun fiyatla ve en uygun
zamanda ulaflabilmeyi ter-
cih etmektedir. Küresellefl-
me, h›zla geliflen bu yap›y›
flüphesiz etkilemekte, paza-
r›, ilgili tüm kurulufllar›n
paylaflabilece¤i flekilde
oluflturmakta, do¤al olarak
rekabeti artt›rmakta ve
uluslararas› bir boyuta tafl›-
maktad›r.
Rekabet; yap›s›, elemanlar›
ve iflleyifli nedeni ile havac›l›-
¤› çok daha derinden ve daha
ciddi etkilemekte; zaman›n-
da sa¤lanan do¤ru bilgiye
dayal› karar›n önemini ve
ak›lc›l›¤› daha da ön plana
ç›karmaktad›r. Kayna¤› en
iyi kullanan ve mevcut du-
rumdan en do¤ru yararlanan
avantaj sa¤lamaktad›r.

Kurulufl Yeri 
Konumland›rmas› 
Dünya havac›l›¤›ndaki gelifl-
melere paralel olarak, ülke-
mizin havac›l›k sektöründe
de h›zl› geliflmeler yaflan-
makta, mal ve hizmet çeflitli-

li¤i giderek artmaktad›r. Bu
paralelde rekabet edebilir
olman›n en önemli flartlar›n-
dan biri, kurulu yer seçimi;
yani konumland›rmad›r. Do-
lay›s› ile kurulufl yeri konum-
land›rmas›, en stratejik ka-
rarlardand›r.
Bugün havac›l›kta;
• Kaynaklar›ndan 

süreçlerine, 
teknolojilerinden 
ürünlerine, tüketici 
beklentilerinden çevre
etkilerine kadar genifl
yelpazede sahip olunan
yüksek nitelik ve 
özellikler,

• Her geçen gün artan 
tedarik ve iflletme 
maliyetleri,

• Gittikçe daha da k›t hale
gelen kaynaklar,

• Küreselleflen ve daha da
s›k› standartlara sahip
rekabet nedeni ile 
verimlilik, üretim ve 
da¤›t›m faaliyetlerini
do¤rudan ve en üst 
seviyede etkileyen, 
kurulufl yeri 
seçiminin önemini 
art›rmaktad›r.

Faaliyetlerin 
Yap›land›r›lmas› 
Kurulufl, son ürününü
gerçeklefltirmek için ge-
rekli olan ana ve alt faali-
yetlerin teknolojik derin-
liklerinin yan›nda bu faali-
yetlerden; kurulufl bünye-
si içinde (organik olarak)
sahip olunacak, d›fl katk›
sa¤lanarak bünye içinde
gerçeklefltirilecek ve ta-
mamen d›fl kaynaktan te-
min edilecek olanlar› ve
bu faaliyetlerin gerçek-
lefltirilme flekillerini be-
lirleyerek temel faaliyet-
lerini yap›land›r›r.
Yat›r›m ve iflletim maliyetle-
ri, faaliyetlerin elastikiyeti,
uyum yetene¤i ve yönetim
etkinli¤i dikkate al›narak
kurulufl faaliyetlerinin yap›-
land›r›lmas› konusu da en
az kurulufl yeri seçimi kadar
stratejiktir ve birbirlerinden
etkilenmektedir.

Havac›l›k ‹flletmeleri
S›n›fland›r›lmas›
Havac›l›k iflletmelerinin de-
¤iflik flekillerde s›n›fland›r›l-
mas› olanakl›d›r. Ürün ve
fonksiyonlar›na göre havac›-
l›k endüstrisinin temel kuru-
lufllar›;

1. Havac›l›k mal› 

üretenler,

a. Ana sistem üreticisi
iflletmeler,
b. Alt sistem üreticisi 
iflletmeler,
c. Sistem eleman› 
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Teknoloji Yo¤un 
Havac›l›k Faaliyetlerinin

Konumlanmas› 
ve Yap›lanmas›

Bu makalede, havac›l›k hizmet üretimi içinde yer alan 

ve teknolojinin yo¤un olarak kullan›ld›¤› “bak›m, onar›m ve

yenileme” (BOY) süreci özelinde konumland›rma ve 

faaliyet yap›lar› incelenecek, Türkiye’deki durum 

ve geliflmeler de¤erlendirilecek, süreklilik ve verimlili¤i

artt›raca¤› düflünülen önerilerde bulunulacakt›r.
Can EREL / canerel@gmail.com / editor@savunmahaber.com



üreticisi iflletmeler,
d. Malzeme ve parça
üreticisi iflletmeler,

2. Havac›l›k hizmeti 

üretenler,

a. Havac›l›k filo 
iflletmeleri,

b. Havac›l›k tesis 
iflletmeleri,
c. Teknik iflletmeler,

i. Tasar›m,
ii. Mühendislik,
iii. Ar-Ge,
iv. BOY,

3. Destekleyici mal 

ve hizmet üretenler,

a. Akademik ö¤retim 
kurulufllar›,
b. E¤itim iflletmeleri,
c. Biliflim iflletmeleri,
d. Yer destek iflletmeleri,

e. Lojistik iflletmeleri,
f. Güvenlik iflletmeleri,
g. ‹kram iflletmeleri,
h. E¤lence iflletmeleri,
i. Medya,
j. Meslek kurulufllar›,

olarak s›n›fland›r›labilir.
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Türkiye’de Durum
Türkiye’de havac›l›k faaliyet-
lerinin bugün ulaflt›¤› nokta-
da, havac›l›k faaliyet s›n›fla-
r›n›n sermayedarlar› yönün-
den da¤›l›m› sa¤da tablolafl-
t›r›lm›flt›r:

Havac›l›k faaliyet s›n›flar›n›n
co¤rafik yerleflim yönünden
da¤›l›m› da afla¤›daki tablo-
da yer almaktad›r (Baz› giri-
flimler henüz proje aflama-
s›nda olmas› nedeni ile dik-
kate al›nmam›flt›r).

BOY Faaliyetlerinin
Yap›s›
Ülkemizde bulunan havac›-
l›k faaliyet s›n›flar› içinde,
yo¤un teknoloji kullan›m› ve
son zamanlardaki havac›l›k
geliflimine paralel geliflme
h›z› nedeni ile BOY kurulufl-
lar› dikkat çekicidir.
Teknoloji yo¤un her faaliyet-
te oldu¤u gibi havac›l›kta da,
hizmet sahas›, flirketlerin
uzun vadeli ve önemli ka-
zanç bekledikleri bir faaliyet
alan›d›r. BOY faaliyetleri de
havac›l›¤›n ilk akla gelen
hizmet grubudur ve havac›l›-
¤›n geliflme h›z›n›n artmas›
ile stratejik önemi de art-
m›flt›r.
Tasar›m kabullerine göre
kapsam› ve flekli de¤iflebil-
mekle birlikte, havac›l›kta
genel olarak depo (veya fab-
rika), birlik ve hat (depot, or-
ganizational (base), line le-
vel) seviyesi bak›m hizmet-
leri uygulanmaktad›r.
BOY faaliyetleri aç›s›ndan in-
celenecek olan bu faaliyet-
ler;
• Askeri Havac›l›k,
• Ticari Havac›l›k,

o Yolcu / Kargo Uçaklar›
o ‹fl Uçaklar› / 

Helikopterleri,
o Aksesuar / 

Komponent’dir.

Askeri Havac›l›k
BOY Faaliyetleri
Türkiye’de BOY faaliyetlerinin
en eski ve en yo¤un olarak
gerçeklefltirildi¤i sektör as-
keri havac›l›kt›r. Askeri hava-

c›l›kta BOY faaliyetleri, 1974
K›br›s Bar›fl Harekât›’n›n ar-
d›ndan ülkemize uygulanan
ambargodan sonra sistema-
tik olarak ele al›nmaya baflla-
m›fl, teknolojik derinlik, nitelik
ve kendi kendine yeterlilik
amac› ile flekillendirilmifltir .
Hava Kuvvetleri’nde;
1. Muharip uçak (F-16C/D,
F-4E, RF-4E, F-5A/B, 
NF-5A/B, RF-5A) 

2. E¤itim uça¤› (T-37B/C, 
T-38A, T-41D, SF260D) 
platformu,
3. Nakliye / Destek uça¤› 
(C-130B/E, C-160, CN-235,
KC-135R) 
4. Bu platformlara ait;

a. Gaz türbinli 
(F110-GE-100/129, 
TF33-PW-100A, 
J79-GE-17A/C/E/F/G/Y,
J85-GE-5H, J85-GE-13,

J85-CAN-15N, J69-T25A,
TYNE-MK-22,
T56-A-7B/15LFE,
CT7-9C, T700-GE-401C,
T700-GE-701A/C) ve 
pistonlu (IO-360-D, 
IGSO-540-A1E) güç 
gruplar›,
b. Gaz türbinli 
kompresörler
(GTC85-70/71, 
GTCP85-160A/180/184)
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ve Jet Fuel Starter (F-16),
c. Aksesuar, komponentler
ve aviyonikler,
d. Yap›sal parça imalat›,
e. Yap›sal parça yüksek 
teknoloji onar›mlar›,

5. Seçkin havac›l›k yer 
destek teçhizat› ile ilgili, 
ülkenin en geliflmifl 
(depo seviyesi olarak 
nitelelen) teknolojileri 
mevcuttur.
Kara Kuvvetleri’nde ise;
1. Muharip ve genel maksat
helikopteri (AS-532AL, 
AS-532UL, AB-212, 
AB-212ASW/EW, AH-1P,
AH-1W, UH-1H, AB204B,
AB206B),
2. E¤itim uça¤› (Cessna 
U-17A/B, 421 Golden Eagle,
C-402, T-41 ve Beechcraft
T-42A Cochise),
3. Bu platformlara ait; 

a. Gaz türbinli 
(T53-L-11/23/703, 
250C-18/20, CJ-610-5,
T700 serileri) ve pistonlu 
(HI0-360-D1A, 
O-320-A2D/B2C, 
IGSO-540-A1E, 
GTSIO-520-H/L, 
IO-360-D, IO-470-L/F, 
IO-520-D, TSIO-520E) 
güç gruplar›,
b. Yard›mc› güç üniteleri 
(T-62T-40-1 APU), 
c. Aksesuar, komponentler
ve aviyonikler ile ilgili 
teknolojiler mevcuttur.

Bu kurulufllar tamamen
Türk Silahl› Kuvvetleri’ne ait-
tir ve kendine yeterlilik ama-
c› ile bu kapasitenin tamam›-
na yak›n›, ilgili kurumun ihti-
yaçlar›na yönelik kullan›l-
maktad›r.
Ayr›ca, askeri havac›l›k plat-
formlar› ve parçalar›n›n ortak
üretilmesi ana amac› ile ku-
rulan TAI (bugün TUSAfi) ve
bu platformlara güç gruplar›
ve parçalar›n›n ortak üretil-
mesi amac› ile kurulan TEI gi-
bi kurulufllar, zaman içerisin-
de kabiliyetlerine dahil ettik-
leri modernizasyon ve enteg-
rasyon programlar›na paralel
olarak BOY sahas›nda da da-
ha aç›k bir flekilde yer almaya
bafllam›fllard›r.

Yolcu ve Kargo
Uçaklar›na Yönelik
BOY Faaliyetleri
2006 y›l›nda 41 milyar dolar
olan küresel BOY faaliyetleri
pazar›n›n, y›lda ortalama
yüzde 4,8 büyüyerek 2012 y›-
l›nda 51,8 milyar dolar ve y›l-
da ortalama yüzde 4 büyüye-
rek 2017’de 62,9 milyar dolar
hacme ulaflaca¤› tahmin
edilmektedir . Bu geliflme
yap›s› içinde, motor ve kom-
ponent BOY faaliyetlerinin
geliflme h›z› ortalaman›n
üzerindedir.

Türkiye’de sivil havac›l›k
sektöründe BOY faaliyetleri-
nin bafllang›c›, kuruldu¤u 20
May›s 1933 tarihindeki ad›
“Devlet Hava Yollar› ‹flletme-
si” olan Türk Hava Yollar›
(THY)’nin 2186 say›l› kurulufl
kanunu ile oluflturulmufltur :
“Madde 6: Hava Yollar› Dev-
let ‹flletme ‹daresi’nin bütün
tesisat ve vesaiti Milli Müda-
faa Vekilli¤i’ne merbut fabri-
kalarda maliyet fiyat› ile ta-
mir ve ›slah edilir ve müsta-
celen lüzum alacak yedek
eflya, malzeme ve vesait as-
keri depo ve ambarlardan
maliyet fiyat› ile sat›l›r.
Bu fiyatlar bir taraftan hava
bütçesi naz›m fasl›na masraf
ve di¤er taraftan ayn› fasla
irat olunur. Maafl ve ücretle-
ri hava bütçesinden veril-
mekte olan eflhas müstacel
ahvalde Milli Müdafaa Veki-
li’nin muvafakati ile bu idare-
de çal›flt›r›labilir.”
Türkiye’de sivil havac›l›k

sektöründe BOY faaliyetleri
uzun süre sadece THY bün-
yesinde yürütülmüfl, havac›-
l›¤›n geliflmesine paralel
olarak 90’l› y›llardan itibaren
çeflitlenerek artma e¤ilimine
girmifltir.
THY bünyesindeki mevcut
BOY faaliyetleri ise 2006 y›-
l›ndan itibaren sermayesinin
tamam› THY’ye ait olan THY
Teknik  yap›s› alt›nda toplan-
m›flt›r. Bu yap› alt›nda;
� Airbus (A300-
B2/B4/C4/F4/600, A310-
200/300, A319/A320/A321 ve

A330 serileri, A340-300) ve
Boeing (727-200, 737-
600/700/800/900, 747-400),
BAE Systems (BAe 146)
uçaklar›n›n birlik seviyesi
bak›mlar›,
� CFMI (CFM56-3/-
5C2F/C4-7B), General
Electric (CF6-80A3/C2) 
turbofan motorlar›,
� Honeywell (GTCP85-
98DHF/98C/98CK, GTCP85-
129H, GTCP131-9B,

GTCP331-250H) ve Hamilton
Sunstrand (APS2000) motor
çal›flt›r›c›lar›,
� Belli bafll› akseuar, 
komponent ve aviyonikler,
ile ilgili BOY faaliyetleri
gerçeklefltirilmekte, yap›sal
onar›mlar ve boya, özel baz›
kontrol proseslerine yönelik
hizmetler verilmektedir.
MNG Teknik , ‹stanbul 
Atatürk Havaliman› içinde 
bir özel giriflim olarak 
2002 y›l›nda kurulmufltur. 
Bu yap› alt›nda;
� Airbus (A300-B2/B4/C4/F4,
A319/A320/A321) ve 
Boeing (727-200, 737-
300/400/500/600/700/800/900,
757-200), DC-9 ve MD-80
serisi uçaklar›n birlik 
seviyesi bak›mlar›,
� Belli bafll› aksesuar, 
komponent ve aviyonikler,
ile ilgili BOY faaliyetleri 
gerçeklefltirilmekte, özel
baz› kontrol proseslerine
yönelik hizmetler 
verilmektedir.
Bu faaliyet grubunda yer
alan, ancak henüz proje ve
uygulama aflamas›nda olan
geliflmeler kapsam›nda ise
afla¤›daki projeler say›labilir:
‹stanbul Sabiha Gökçen 
Havaliman› içinde bir özel
giriflim projesi olan
myTECHNIC , 10 Ocak 
2007 tarihinde, dönemin 
Sabiha Gökçen Havaliman› 
iflletmecisi Havaalan› 
‹flletme ve Havac›l›k 
Endüstrileri A.fi. (HEAfi) 
ile imzalanan anlaflma ile
duyurulmufltur. Bu projenin
hayata geçmesi ile;
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� Airbus (A300-B2/B4 
ve -600, A310,
A318/A319/A320/A321) 
ve Boeing (737-
300/400/500/600/700/800/90
0, 757 serileri), MD-80 serisi
uçaklar›n birlik seviyesi 
bak›mlar›,
� General Electric (CF6-50
serisi) ve Pratt&Whitney
(JT8D serisi) turbofan 
motorlar›,
� Belli bafll› aksesuar, 
komponent ve aviyonikler,
ile ilgili BOY faaliyeti 
gerçeklefltirilecek, baz› 
kontrol proseslerine yönelik
hizmetler verilecektir.
Türkiye Motor Merkezi’nin
ortaya ç›kmas›na yönelik ça-
l›flmalar ise THY Teknik ile
Pratt&Whitney’in uluslarara-
s› bir motor bak›m-onar›m
merkezi kurulmas› amac›yla
ortak hareket etmeye karar
vermesi ile 01 Aral›k 2006 ta-
rihinde bafllam›flt›r. Bu giri-
flim, 07 Ocak 2008 tarihinde
taraflar aras›nda imzalanan
bir anlaflma ile ‹stanbul Sabi-
ha Gökçen Havaliman› Hava-
c›l›k Bak›m Onar›m ve Modifi-
kasyon Merkezi (HABOM)
içinde ele al›nacak bir proje
haline dönüflmüfltür. 
CFMI (CFM56-3/5B/5C/7B) 
ve Pratt&Whitney üretimi
(V2500-A5) turbofan motorla-
r›n›n bak›m ve onar›m›n› yapa-
cak bu tesisin temeli 14 Tem-
muz 2008 tarihinde at›lm›flt›r
ve 2009 y›l›nda faaliyete geçi-
rilmesi hedeflenmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra benzer gi-
riflimlerin ve havayolu ifllet-
meleri kapsam› içindeki tek-

nik merkezlerin yap›lar›n›n
geniflletilmesi çabalar›n›n da
devam etti¤i bilinmektedir.

‹fl Uçaklar› ve 
Helikopterlerine
Yönelik BOY 
Faaliyetleri
Türkiye’de ifl uçaklar› ve he-
likopterilerinin BOY faaliyet-
leri konusunda;
� ‹stanbul Atatürk 
Havaliman›’nda yerleflik,
Gulfstream (G-IV), Cessna
(Cessna 172) uçaklar› için
THY Teknik’in; Genel 
Havac›l›k Bölgesi içinde
yer alan bak›m hizmet 

merkezleri,
� Esenbo¤a Havaliman›’nda
yerleflik Cessna, Hawker ve
Beechcraft uçaklar› ve 
Bell helikopteri için faaliyet
gösteren EmAir  ve Sky Line
bak›m merkezleri,
� Etimesgut Havaliman›’nda
THK Gökçen Havac›l›k  
bünyesindeki bak›m merkezi,
� Eskiflehir Havaliman›’nda
Anadolu Ünivesitesi Sivil 
Havac›l›k Yüksekokulu  
merkezi faaliyet 
göstermektedir.
Bu kapsamda yer alan mev-
cut tesisler, hat (line) sevi-
yesi bak›m ve kontrol a¤›rl›-
¤› olan fonksiyonlara sahip
teknik merkez görünümün-
dedir.
Ayr›ca, AgustaWestland heli-
kopterleri, Dassault Falcon
ve Eclipse 500 uçaklar› için
‹stanbul’da kurulmas› plan-
lanan bak›m merkezleri bu
kapsamda say›labilecek pro-
jelerdendir.

Aksesuar ve 
Komponentlere 
Yönelik BOY 
Faaliyetleri
Ana platform yap›s› ve güç
gruplar›na yönelik hizmet
veren büyük kurulufllar bün-
yesinde (organik) yer alan
aksesuar / komponent ve
aviyoniklere yönelik faaliyet-
ler oldu¤u gibi, belli seviyede
bu faaliyetlere sahip olan ve
daha çok bir alt yüklenici
olarak faaliyet gösteren BOY
merkezleri de artma e¤ili-
mindedir. ‹stanbul Atatürk
Havaliman›’nda yerleflik Pri-
ma Havac›l›k  ve SAS Havac›-
l›k  ile Ankara’da savunma
a¤›rl›kl› faaliyet gösteren ES-
DAfi  ve GATE Elektronik  gi-
bi iflletmeler bu kategoride
say›labilirler.
Mevcut durumda bu grup
içinde yer alan ve ticari hava-
c›l›k a¤›r›kl› çal›flan kurulufl-
lar, daha çok depo seviyesi-
nin alt›nda; inifl tak›mlar›,
batarya, elektrik ve ayd›nlat-
ma ile kabin için sistem ele-
manlar›na yönelik uygula-
malar gerçeklefltirmektedir.

Durum 
De¤erlendirmesi
‹lgili kurulufllar›n sermaye
da¤›l›m›, co¤rafik konumu ve
mevcut faaliyetlerin yap›s›,
Türkiye’de havac›l›¤›n, bir
master plan çerçevesinde
(tüm iyi niyetli çabalara ra¤-
men) yönlendirilemedi¤ini;
daha çok yerel ve mevcut ku-
rulufllar›n kendi iç dinamik-
leri do¤rultusunda geliflti¤ini
ve zaman zaman küresel

oyuncular›n beklentilerinin
de etkisinde kald›¤›n› kan›t-
lar niteliktedir. Bu etki, hava-
c›l›k BOY faaliyetlerinde de
izlenmektedir.
Bugüne kadar ticari BOY fa-
aliyetlerinin a¤›rl›kl› olarak
havayolu iflletmeleri içinde
olmas›, bu faaliyetlerin paza-
r›n› s›n›rland›rm›fl, yüksek
arazi maliyetlerine sebep ol-
mufl, kaynak maliyetlerini
art›rm›fl ve neredeyse tüm
faaliyetleri kendine yeterlilik
amac› ile tek çat› alt›nda top-
lanacak flekilde yap›land›r-
m›flt›r. Bu durum da yöneti-
lebilmeyi zorlaflt›rm›flt›r.
Ana yüklenici / alt yüklenici
anlay›fl› ile sistematik ifl pay-
lafl›m›na gidilememifl olma-
s›, belli bir konuda uzmanla-
flan ve iflletme esnekli¤i yük-
sek havac›l›k KOB‹’lerinin
geliflmesini s›n›rlam›flt›r. 
Havac›l›k ürünlerinin depo
seviyesi ve baz› hat seviyesi
bak›mlar›, ana üreticilerin
özel lisans ve izinleriyle ve
belli bir bölgeye sunulmak
üzere al›nabilmektedir. Bu
gereklilik nedeniyle, farkl›
üreticilerin ürünleri için dü-
flük seviyeli BOY hizmetleri
kapsanarak; belli bir üreti-
cinin belli tipteki ürünlerine
belli bir teknolojik seviyede
yönelerek ve kapasite esas
al›narak yap›lan çal›flmalar,
baz› kabiliyetlerde yat›r›m
tekrarlar› ve pazar s›n›rla-
malar› yaratm›flt›r.
Havac›l›k BOY faaliyetlerin-
de, özellikle dünya pazar›-
n›n geneline yönelik yap›sal
parçalar›n ileri teknoloji
gerektiren onar›m kabiliye-
tine sahip olunmadan, par-
ça kontrolü ve de¤iflimi
a¤›rl›kl› bak›m uygulama-
lar›n›n devam etmesi halin-
de, yarat›lan katma de¤erin
düflük seviyede kalmaya
devam etmesi ihtimali,
önemli bir endifle kayna¤›
olmaktad›r.

Öneriler
Havac›l›k BOY faaliyetleri
kapsam›nda, yeni yat›r›mlar
kadar mevcut yat›r›mlar›n
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kullan›m etkinli¤ini art›ran,
yat›r›m tekrar›n› önleyen ve
uygulama kolayl›klar› sa¤la-
yan konumland›rma ve faali-
yet yap›s›n›n kurulmas› özle-
nen bir geliflmedir.
Kurulufl yeri seçimi sürecinde;
� ‹flletmeye odaklanmak 
yerine topyekün faaliyetin
bir bütün olarak 
düflünülmesi,
� Faaliyet gereksinimlerinin
aç›k olarak belirlenmesi,
� Sistematik bir düzenle
olas› konum senaryolar›n›n
tan›mlanmas›,
� Bu gereksinimleri 
karfl›layacak kaynaklar›n,
ulusal ve uluslararas› 
yasalar›n ve ticari izinlerin
gerekliliklerinin 
detayland›r›lmas›,

� D›fl kaynaklar hakk›nda
objektif bilgi toplanmas› 
ve de¤erlendirilmesi,
� Alternatif kurulufl 
yerleri hakk›nda objektif
bilgi toplanmas› ve 
de¤erlendirilmesi,
� Elde edilen bilgilerin 
güvenirlik ve do¤ruluklar›n›n
s›nanmas›,
� Mevcut ve gelecek 
teknoloji, ifl gücü, 
hammadde gibi üretim 
girdileri ve alternatif faaliyet
yap›s›na göre en uygun 
kurulufl yeri s›ralamas›n›n
yap›larak de¤erlendirilmesi
gibi aflamalar›n da göz
önünde bulundurulmas›na
özen gösterilmelidir.

Kurulufl faaliyetlerinin 
yap›land›r›lmas›nda;
� Ana yüklenici / alt 
yüklenici faaliyet yap›s›n›n
oluflturulmas›,
� Uzmanl›k ve faaliyet 
esnekli¤i yüksek havac›l›k
KOB‹’lerinin oluflumuna
önayak olunmas› ve bu 
kurulufllardan yararlan›lmas›,
� ‹flçilik ve bak›m 
maliyetlerini azaltan 
gelecek üretim ve malzeme
teknolojilerine geçiflin 
planlanmas›,
� Geliflen havac›l›¤›n 
nitelikli teknik personel 
say›s›n› azaltmas› 
nedeniyle meydana gelen
olumsuzluklar› en aza 
indirecek önlemlerin
al›nmas›,

� Süreklili¤i olan ve 
desteklenebilir ulusal /
bölgesel ifl birlikleri ile 
bütünü yakalayabilme 
olanaklar›n›n kullan›lmas›,
� Uluslararas› ifl kanunlar›
ve insan kayna¤›na sahip 
organizasyonlara haz›rl›kl›
olunmas› ve bu yap› içinde
çal›flma bar›fl›n›n ve 
verimlili¤inin sa¤lanmas› 
etkinli¤i art›racak, sektörde
veteknolojide de¤iflime 
uyum sa¤lanmas›n› 
kolaylaflt›rabilecektir.
K›sa dönemde, öncelikle
hâlihaz›rda mevcut dona-
n›m ve tecrübenin yo¤un-
laflt›¤› bölgelerden bafllana-
rak ifl bölümü olanaklar›n›

artt›racak uzmanl›k mer-
kezlerinin oluflturulmas›
uygun olacakt›r. Bu bölge-
lerdeki haz›r ifl gücünün
maliyetlerde yarataca¤›
avantajlar› da kullanarak
(motor modülleri, kaplama
ve kaplama soyma da dâhil
temizleme, yap›sal parça
onar›m›, kumanda, yak›t,
ya¤, hava komponent / ak-
sesuarlar› gibi alanlarda)
uzmanl›k merkezleri olufl-
turulmal›d›r.
Bu ayn› zamanda, havac›l›k
teknolojileri ile ilgili mev-
cut, ancak uygulamalar so-
nucu sistem d›fl›na ç›kan
ulusal entelektüel serma-
yenin yeniden havac›l›k üre-
tim süreci içine çekilmesi
gibi önemli bir sonuç da ya-
ratacakt›r. Türkiye’nin de
içinde bulundu¤u bölgede,
hava araçlar› ile yolcu ve
yük tafl›mac›l›¤›n›n geliflme
h›z›n›n yaratt›¤› cazibe dik-
kate al›narak bu merkezle-
rin, üretici / yetkili küresel
oyuncular›n ortakl›¤› ile
oluflturulabilmesine öncelik
verilmelidir.
Havac›l›k platform ve güç
grubu üreticilerinin, ürünle-
rine kullan›m ömrü boyunca
verilecek hizmetler sahas›n-
da da büyük beklentileri var-
d›r ve bu hizmetlerin oluflum
ve yap›land›r›lmas› kararla-
r›n› etkilemek isterler. Bu
nedenle, BOY sahas› ile ilgili
geliflmeler, pazar flartlar›n›n
yan› s›ra üretici izinleri ve
desteklerine ba¤l› olacakt›r.
Ülkemiz, hem ticari ve hem
de askeri filo yap›lar› ve güç
gruplar› ile ilgili verilecek
önemli tedarik kararlar›n›n
arifesinde bulunmaktad›r.
Bu yüzden platform ve güç
grubu üreticileri üzerinde
pazarl›k gücü potansiyeli
mevcuttur. Bu potansiyelin,
baflta sahip olunacak tekno-
lojiler, hizmet tipi ve pazar
pay› konular›nda kullan›l-
mas›, belirtilen konumlan-
d›rma ve faaliyet yap›s›n›n
oluflturulmas›nda bir avan-
taj sa¤layabilecektir.
‹flletimde askeri ve ticari (si-

vil) havac›l›k ayr›m› yap›lsa
da, yüksek yat›r›m ve iflletim
maliyetlerinin oldu¤u hava-
c›l›k BOY sahas›nda bu ayr›-
m›n en aza indirilerek ifl bir-
li¤i olanaklar›n›n de¤erlendi-
rilmesi, oldukça önemli
avantajlar ve kazanç sa¤la-
yabilme potanesiyeline sa-
hiptir. Özellikle Türkiye gibi,
k›t kaynaklara sahip olan ve
ilgili kurulufllar›n sermaye
yap›lar› içinde do¤rudan /
dolayl› devlete ait k›sm›n
yüksek oranda mevcut oldu-
¤u bir ortamda, ifl birli¤i ön-
celik arz etmektedir. 
Yüksek teknoloji kullanan
her endüstride oldu¤u gibi,
küresel pazara yönelik ha-
vac›l›k BOY sahas›nda da
düzenleyici kurumlar›n,
destekleyici strateji ve tefl-
viklerle uzmanl›k alanlar›n›
gelifltirmesi, ifl paylafl›mlar›
ile bütünleflik faaliyeti sa¤-
lamas› ve süreci destekleyi-
ci tedbirler almas› ile kolay-
l›klar sa¤lamas› uygun ola-
cakt›r.
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Bafllang›çta ülkenin sadece do¤usunda yürütülen operas-
yonlar›n, 2005 y›l› itibariyle ülkenin tamam›na yay›lmas›
karar› al›nsa da, Afganistan’da ifller planland›¤› gibi git-

medi. Bafllayan Irak Operasyonu nedeniyle stratejik bölgeler-
den biri olan Kandahar’da konufllanm›fl bulunan Amerikan
kuvvetlerine yeterli ek deste¤in verilememesi, yap›lan yard›m-
lar›n yerlerine ulaflmamas› ve Afgan halk› aras›nda oluflan gü-
vensizlik ortam› Afganistan’da yol al›namamas›n›n bafll›ca se-
bepleri.
Afganistan nüfusunun büyük bir k›sm›n›n köy ve kasabalarda ya-
fl›yor olmas› nedeniyle, kentlerde yürütülen yeniden yap›lanma
faaliyetleri kapsam›nda infla edilen okul ve hastane gibi hizmet-
lerden bu insanlar faydalanam›yor. Özellikle 7 senedir bölgede
istikrar ve düzenin bir türlü sa¤lanamam›fl olmas› da halk ara-
s›ndaki tedirginli¤i giderek artt›r›yor. Paraya ihtiyac› olan köylü
halk, art›k bar›fl kuvvetlerinden bir fayda gelmeyece¤ini düflün-
dü¤ü için yeniden tarlalar›nda uyuflturucu üretmeye ve silah ka-
çakç›l›¤›na yönelmifl durumda. Bu durum ise en çok Taliban’a
yar›yor. Uyuflturucu tarlalar›ndan haraç kesen ya da komisyon
alan Taliban, bu kazançla çok daha rahat silahlan›yor.
Ayr›ca yerli halk da, köyler aras›ndaki rekabetten dolay› kendi
güvenli¤ini sa¤lamak için silahlanma yoluna gidiyor ve özellik-
le ABD’nin destekledi¤i afliretlere karfl› daha sert politikalar iz-
leniyor. Köy ve kasabalar› korumakta yetersiz kalan NATO ve
ABD askeri kuvvetleri ise yerli halk›n elindeki silahlar› toplaya-
m›yor ve bir yerde Taliban’›n güçlenmesinin önü aç›lm›fl oluyor.
Uyuflturucunun kaynak oldu¤u Afganistan’da, silah art›k güç
anlam›na geliyor.

Gizli Servis Raporlar› Çin’i ‹flaret Ediyor
ABD gizli servislerinin verilerine göre, son 6 ayd›r ‹ran üzerin-
den Taliban’a silah temin ediliyor. ‹stihbarat raporlar›na göre;
‹ran’›n iste¤i üzerine Çin’de seri numaras›z üretilen silahlar, bir
flekilde Afganistan’a sokuluyor ve bölgede sat›lan silahlar›n se-
ri numaras› olmad›¤› için kontrolleri de imkâns›z hale geliyor.
Miktar› giderek artan bu yasa d›fl› al›flverifl, Taliban’›n operas-
yonel gücünü artt›rmas› bak›m›nda dikkat çekici. Ancak daha
da önemlisi, birkaç ay önce ‹ngilizler taraf›ndan Afganistan’›n
Kandahar Bölgesi’nde yap›lan bir operasyonda Çin üretimi
omuzdan at›l›r HN-5 hava savunma füzesinin ele geçirilmesi,
Çin’in Afganistan’a silah temin ediyor olmas›n›n ötesinde, böl-
geye aktar›lan silahlar›n teknolojik seviyesinin giderek yüksel-
di¤ini göstermesi aç›s›ndan dikkat çekici bir geliflme oldu.
Bir yandan BM’nin bar›fl› koruma operasyonlar›nda yer alan,
di¤er yandan da özgürlük savaflç›lar›na (!) dolayl› yoldan da ol-
sa silah satmaya devam eden Çin’in bu tutumu, Afganistan’da-
ki muharebelerin çehresinin de¤iflmesine sebep olacak. Daha
geliflmifl silah sistemlerine sahip Taliban güçleri ile mücade-
le edebilmek için NATO güçleri de daha geliflmifl silah sistem-
leri kullanmak zorunda kalaca¤›ndan, Afganistan’daki çat›fl-
malar›n giderek daha düzenli muharebelere dönüflmesi kaç›-
n›lmaz görünüyor.
1979’da Afganistan’a giren Sovyetler Birli¤i’nin 9 y›l savaflt›k-
tan sonra baflar›s›zl›¤a u¤ramas›, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas›na zemin haz›rlayan etkenlerden biriydi.
Ayn› hezimeti yaflamak istemeyen Bat›, Sovyetler Birli¤i’nin
ac› tecrübelerinden ders ç›kartarak bölgedeki stratejilerini
yeniden gözden geçirmelidir. Bat›’ya olan inanc›n› kaybeden
halk›n yeniden kazan›lmas› flartt›r. Aksi takdirde, Afganis-
tan’›n kaybedilmesi, Orta Asya’n›n da kaybedilmesi anlam›na
gelebilir.
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Afganistan’daki 
Dengelere
Pekin Etkisi

11 Eylül 2001 tarihinde ‹kiz Kuleler’e
düzenlenen sald›r›lar›n El-Kaide
taraf›ndan üstlenilmesi, ABD’nin
Afganistan’a girmesini kaç›n›lmaz
k›lm›flt›. Bundan sonraki süreci ise 
hepimiz az çok biliyoruz; ABD,
Afganistan’a özel kuvvetlerini gönderdi,
bask›c› Taliban rejimi muhalifler
taraf›ndan y›k›ld› ve Sürekli Özgürlük
Harekât› (Operation Enduring Freedom)
bafllat›ld›. Akabinde Birleflmifl Milletler
(BM), bölgede istikrar›n sa¤lanmas› ve
bar›fl›n korunmas› için 18 ülkenin
kat›l›m› ile ‹ngiltere komutas›nda
Uluslararas› Güvenlik Yard›m Kuvveti
(UGYK / ISAF)’› kurdu. 2003 y›l›nda da
NATO, UGYK’nin komuta ve 
koordinasyonunu tamamen devrald›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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� Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Metin Ataç ile Rusya
Federasyonu Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Vladimir
Visotskiy, 1 Eylül tarihinde Karadeniz’in uluslararas›
sular›nda seyreden TCG Kemalreis F›rkateyni’nde bir
görüflme yapt›. Yaklafl›k 3 saat süren görüflmede; iki ülke
deniz kuvvetlerini ilgilendiren konular ve bölgedeki son
geliflmeler üzerinde görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

� Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.)’n›n 2008-2009 Uçufl
E¤itim Y›l›’n›n ilk uçuflu 1 Eylül 2008 Pazartesi günü Hava
Kuvvetleri Komutan› Hava Orgeneral Aydo¤an Babao¤lu
taraf›ndan icra edildi. Orgeneral Babao¤lu, sabah saat
08:45'te 4'üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤› Ak›nc›-Ankara'dan 
F-16 uça¤›yla kalk›fl yaparak, s›ras›yla, 2'nci Hava 
Kuvveti Komutanl›¤›-Diyarbak›r, 1'inci Hava Kuvveti
Komutanl›¤›-Eskiflehir ve Hava E¤itim Komutanl›¤›-‹zmir'i
ziyaret etti ve ziyaret esnas›nda Hv.K.K. personeline hitap etti.
Akflam üzeri 18:45'te Ak›nc›-Ankara'ya inifl yapan Orgeneral
Babao¤lu, 2008-2009 Uçufl E¤itim Y›l›’n›n ilk gününde 
toplam 4 sorti uçufl gerçeklefltirdi.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, kuvvet
komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte 
ilk ziyaretini Güneydo¤u Bölgesi’ne yapt›. Bu çerçevede
Orgeneral Baflbu¤, 3-5 Eylül tarihleri aras›nda, Malatya,
Diyarbak›r, Van ve Hakkari’de bulunan askeri birlikleri 
ve yerel yöneticileri ziyaret etti. Orgeneral Baflbu¤, 
sivil toplum örgütleri temsilcileri ile de toplant›lar
gerçeklefltirdi.

� Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu Komutanl›¤›’nca, 
3-12 Eylül 2008 tarihleri aras›nda, Uluslararas› Askerî Spor
Konseyi (CISM) 55’inci Dünya Askerî Pentatlon fiampiyonas›
icra edildi. Bu etkinli¤e, 33 ülkeden, 53’ü bayan 203 sporcu
kat›ld›.

� Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanl›¤›’nca,
8-12 Eylül 2008 tarihleri aras›nda, K›rg›zistan'da "Terörizmle
Mücadelede Kuvvet Kullan›m›" konusunda e¤itim verildi.
E¤itime; K›rg›zistan Savunma Bakanl›¤›, Ola¤anüstü Haller
Bakanl›¤› Sivil Savunma Baflkanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ‹ç
Kuvvetler Komutanl›¤›, Millî Muhaf›z Birli¤i, Hudut Hizmetleri
ve Millî Güvenlik Devlet Komitesi’nin temsilcileri kat›ld›.

� Anadolu Kartal› Tatbikat› 2008/3, 8-19 Eylül tarihleri
aras›nda Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs
Komutanl›¤›’nda icra edildi. Uluslararas› nitelikte
gerçeklefltirilen Anadolu Kartal› Tatbikat›’na, Türkiye’nin yan›
s›ra ABD, ‹srail, ‹talya ve NATO hava unsurlar› kat›ld›.

� TSK’n›n 2008 y›l› planl› tatbikatlar›ndan olan YILDIRIM 
2008 Seferberlik Tatbikat›; 10-18 Eylül 2008 tarihleri 
aras›nda Hv.K.K.’n›n Akhisar-Manisa’da bulunan Hava
Meydan Komutanl›¤›’nda icra edildi.

� Tank Tafl›y›c› Araç ve Römorku Projesi kapsam›nda 11
Eylül tarihinde Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD) alan firmalar,
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin ‹nternet sitesinde
duyuruldu. Proje kapsam›nda TÇD alan firmalar; BMC 
Sanayi ve Ticaret A.fi., ÇOfiKUNÖZ Metal Form Mak. 
Endüstri ve Ticaret A.fi., EFE Endüstri ve Ticaret A.fi., 
HEMA Endüstri A.fi., HUBE‹ Sansiang Space Wanshan 
Special Vehicle Co. LTD. (GAMA Ticaret ve Turizm A.fi.), 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi., MERCEDES Benz 
TÜRK A.fi. ve OTOKAR Sanayi A.fi. oldu.

� ABD Genelkurmay Baflkan› Oramiral Michael G. Mullen ve
beraberindeki heyet, 15 Eylül tarihinde Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤'u ziyaret etti. Ziyarette, baflta "iki
ülkenin silahl› kuvvetlerini ilgilendiren askeri konular" olmak
üzere "bölücü terör örgütü PKK/KONGRA-GEL'e karfl›
yürütülen mücadele", "Irak'taki son geliflmeler" ve
"Afganistan ve Gürcistan'daki geliflmeler" ele al›nd›.

Haber Merkezi / editor@savunmahaber.com
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� Genelkurmay Baflkan› 
Orgeneral ‹lker Baflbu¤, 
kuvvet komutanlar› ve Jandarma
Genel Komutan› ile birlikte 22-23
Eylül 2008 tarihleri aras›nda Aksaz-Marmaris 
Deniz Üs Komutanl›¤›’n› ziyaret etti. Bu ziyaret 
kapsam›nda; Aksaz Deniz Üs Komutanl›¤› ile burada 
konufllu Güney Görev Grup Komutanl›¤›’n› denetleyen 
ve komuta kontrol sistemi milli imkânlarla modernize 
edilen TCG Giresun F›rkateyni’nde incelemelerde bulunan
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Baflbu¤, üste görevli 
personel ile görüfltü.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤ 
ve eflinin ev sahipli¤inde, kuvvet komutanlar›, 
Jandarma Genel Komutan›, Genelkurmay 2'nci Baflkan›,
EDOK Komutan›, Kara Kuvvetleri Kurmay Baflkan› 
ve Ankara Garnizonu’nda görevli general, amiral ve 
efllerinin kat›l›m›yla, Ankara Garnizonu’nda ikamet eden 
flehit ailelerine Gazi Orduevi’nde 24 Eylül 2008 tarihinde
iftar yeme¤i verildi.

� Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi ve Orta
‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi’ne ait ihale ilanlar›,
25 Eylül tarihinde SSM’nin ‹nternet sitesinde yay›nland›. 
Her iki ihalede son TÇD alma tarihi 31 Ekim 2008 Saat 17:00
olarak belirlenirken, tekliflerin 16 fiubat 2009 Saat 17:00’ye
kadar verilebilece¤i belirtildi.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, kuvvet
komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte 
25-26 Eylül 2008 tarihleri aras›nda 3'üncü Ordu Komutanl›¤›
Bölgesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret kapsam›nda; 3'üncü 
Ordu Komutanl›¤› (Erzincan), 8'inci Kolordu Komutanl›¤› 
(Elaz›¤) ve Jandarma Bölge Komutanl›¤› (Tunceli)'de 
icra edilmekte olan ‹ç Güvenlik Harekât› hakk›nda 
bilgi alan Orgeneral Baflbu¤, her 3 bölgede görevli 
personel ile görüflmesinin ard›ndan Tunceli'de konufllu
Komando Tugay›’nda erbafl ve erlerle yemek yedi. 
Orgeneral Baflbu¤ ayr›ca, Erzincan, Elaz›¤ ve Tunceli 
valileri ile görüfltü.

� TSK Sa¤l›k Komutanl›¤›’n›n ihtiyac› çerçevesinde 
bafllat›lan 30 Yatakl› Seyyar Cerrahi Hastane Projesi, 
26 Eylül 2008 tarihinde SSM ile GAMA Ticaret ve 
Turizm A.fi. Firmas› aras›nda imzalanan sözleflme 
ile resmen yürürlü¤e girdi.

� 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri
Günü kutlamalar› kapsam›nda Gayret Müze 
Gemisi, 26 Eylül-19 Ekim tarihleri aras›nda
ücretsiz olarak Kuruçeflme-‹stanbul’da 
halk›n ziyaretine aç›ld›.

� Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Metin Ataç, güven ve güven 
art›r›c› önlemler kapsam›nda Yunanistan
Deniz Kuvvetleri Komutan› Koramiral Georgios
Karalikis'in resmi davetlisi olarak 
30 Eylül-3 Ekim tarihleri aras›nda 
Yunanistan'› ziyaret etti.

� 2008 Y›l› Türkiye-Arnavutluk ‹kili Askeri ‹liflkiler Uygulama
Plan› kapsam›nda, Türk ve Arnavutluk sahil güvenlik 
komutanl›klar› aras›ndaki mevcut iflbirli¤i faaliyetlerini
de¤erlendirmek ve yeni iflbirli¤i alanlar›n›n yarat›lmas›na
yönelik karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bulunmak maksad›yla;
ayn› zamanda Sahil Güvenlik Komutanl›¤› görevini de yürüten
Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutan› Albay Kristaq Gerveni
ve beraberindeki heyet Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral
Atilla Kezek’in resmi davetlisi olarak 15-18 Eylül 2008 
tarihleri aras›nda Türkiye’yi ziyaret etti. Bu kapsamda 
Albay Gerven› ve beraberindeki heyet, 16 Eylül tarihinde
Tümamiral Kezek’i makam›nda ziyaret etti.

� Jandarma Genel Komutan› Orgeneral A. Atila Ifl›k 
16-17 Eylül tarihlerinde, Elaz›¤ ve Tunceli’de bulunan
Jandarma Genel Komutanl›¤› birliklerinde incelemelerde 
ve denetlemelerde bulundu.

� SSM’nin ‹nternet sitesinde, 16 Eylül tarihinde 
yap›lan aç›klama ile 21 Temmuz 2008 tarihli Amfibi Z›rhl›
Muharebe ‹stihkâm ‹fl Makinesi (AZM‹M) Projesi ‹halesi
ilan›nda belirtilen son TÇD alma tarihinde 3’üncü kez
de¤iflikli¤e gidildi. Son al›m tarihi 10 Ekim 2008 günü 
mesai bitimine kadar uzat›lan TÇD’nin içeri¤inde herhangi 
bir de¤ifliklik söz konusu olmad›¤› belirtildi.

� 17 Eylül tarihinde Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi
kapsam›nda Bilgi ‹stek Doküman› (B‹D) alan firmalar 
SSM’nin ‹nternet sitesinde aç›kland›. Proje çerçevesinde, 
22 yerli ve 14 yabanc› firma B‹D’e cevap verdi.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤'un 
ev sahipli¤inde, 19 Eylül tarihinde kuvvet komutanlar›,
Jandarma Genel Komutan›, Genelkurmay 2'nci Baflkan›,
EDOK Komutan›, Kara Kuvvetleri Kurmay Baflkan› ve 
Ankara Garnizonu’nda görevli general ve amirallerin
kat›l›m›yla, GATA Komutanl›¤› ile TSK Rehabilitasyon ve
Bak›m Merkezi Baflkanl›¤›’nda tedavi gören malul gaziler, 
iç güvenlik harekât›nda yaralananlar ve Ankara
Garnizonu’nda ikamet eden malul gaziler için Gazi 
Uyum Evi’nde bir iftar yeme¤i verildi.

� Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n resmi davetlisi olarak 
ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan› Yuriy
Yekhanurov, 23 Eylül tarihinde Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤'u ziyaret etti.
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Kümelenme; ayn› ifl ko-
lunda ve bölgede ayn›
de¤er zincirinde faali-

yet gösteren, birbiriyle iflbirli-
¤i içinde bulunurken ayn› za-
manda birbirine rakip olan ve
aralar›nda ticari iliflki bulunan
iflletmelerin ve onlar› destek-
leyici kurumlar›n bir araya
geldikleri örgütlenme mode-
lidir. Bu yap›s› ile kümelen-
meler bir taraftan bir süreç ve
ayn› zamanda bir sonuç olan
yenileflimden etkilenirken bir
taraftan da yenileflimin gelifl-
mesine sebep olmaktad›r.
Yenili¤in ticarileflmesini ko-
laylaflt›ran, verimlili¤i ve is-
tihdam› art›ran, iflbirli¤i ya-
parken rekabet olana¤› sa¤-
layan kümelenme modeli,

yenileflimden yararlanmas›
ve yenileflimi özendirmesi
nedeniyle, güncel geliflmele-
re paralel olarak daha da du-
yulur ve sistematize edilerek
uygulan›r bir hale gelmifltir.
Gerekli yap› ve kurallar› ile
iflleyen kümelenmelerin, 
� Yeni ifl imkânlar›n› 

belirginlefltirmesi,
� Rekabet gücü yüksek 

yeni flirketlerin, özellikle
küçük ve orta boy iflletme
(KOB‹)’lerin kurulmas›,

� Yeni ürünlerin ortaya 
ç›k›fl›n› kolaylaflt›rmas›,

� Destekleyici kurum ve
mekanizmalara, 
tedarikçilere ve 
müflterilere daha rahat
ulafl›lmas›n› sa¤lamas›

sonucu, esnekli¤i yüksek
ticari faaliyetleri artt›rd›¤›
belirlenmifltir.

Havac›l›k endüstrisinde kul-
lan›lan kaynaklar›n k›tl›¤› ve
kaynaklara eriflebilme zorlu-
¤u, yat›r›m maliyetleri, uz-
manl›k seviyeleri, küresel
düzenlemelerin yerel faali-
yetleri bile etkileyebilme gü-
cü, havac›l›k kümelenmeleri-
ne özel ve önemli bir anlam
yüklemektedir. Bu anlama
uygun olarak havac›l›k küme-
lenmesi oluflumlar›, ülkemi-
zin baz› bölgelerinde baflla-
m›flt›r.
Bu kapsamda, Eskiflehir ve
‹zmir’de bu amaçla gerçek-
lefltirilen faaliyetler dikkat
çekmektedir.

Eskiflehir Havac›l›k
Kümelenmesi
Eskiflehir, cumhuriyetin kurul-
mas›ndan itibaren, havac›l›k
sanayisinin olufltu¤u ve geliflti-
¤i bir bölge olma konumunu
gelifltirerek sürdürmektedir.
Eskiflehir’in;
� ‹l sanayi ve halk›n›n 

havac›l›¤a 85 y›ll›k 
yak›nl›¤›,

� Yerli ve yabanc› özel 
sektörün 1986’da 
bafllayan havac›l›k 
yat›r›mlar›,

� Ana sanayi-yan sanayi
iliflkileri çerçevesinde 
kalite ve standartlara 
uygun üretim tecrübesi,
iletiflim kabiliyeti, 
teknolojik yatk›nl›k,

ÖZEL HABER
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Yenileflim Etkisinde 
Havac›l›k Kümeleri ve 

1’inci ‹zmir Havac›l›k Konferans›
Bu makalede, günümüz ekonomik yap›lar› içinde yenileflim etkisi ile 

oluflturulan kümeler incelenerek, Türkiye’de havac›l›k endüstrisine yönelik

durum ve geliflmeler de¤erlendirilecektir.
Can EREL / canerel@gmail.com / editor@savunmahaber.com
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� Anadolu Üniversitesi, 
Osmangazi Üniversitesi
ve meslek liselerinde 
20 y›ld›r süregelen e¤itim
faaliyetlerinin mevcudiyeti,

� ‹lgili meslek kurulufllar›n›n
ulusal platforma yönelik
faaliyetleri,

sonucu, Eskiflehir Sanayi
Odas› öncülü¤ünde, sektörün
geliflmesine yönelik hareket
sahiplenilmifl ve bu sahada
kümelenme hareketi baflla-
t›lm›flt›r.

‹zmir Havac›l›k ve
Uzay Kümelenmesi
(‹HUK)
Ege Serbest Bölgesi ve ‹flleti-
cisi A.fi. (ESBAfi) ve Ege Eko-
nomiyi Gelifltirme Vakf›
(EGEV) öncülü¤ünde 2007 y›-
l›nda bafllayan ‹zmir Havac›-
l›k ve Uzay Kümelenmesi gi-
rifliminin temel amac›; ‹z-
mir’i havac›l›k sektörünün
küresel tedarikçisi yapacak
flekilde, havac›l›k endüstrisi-
nin dünya çap›ndaki kurulufl-
lar›n›n ulusal kurulufllarla
iflbirili¤i yapabilecekleri bir
platformun oluflturulmas›
fleklinde belirlenmifltir.

1’inci ‹zmir Küresel
Havac›l›k ve Uzay
Konferans›
‹HUK Projesi'nin ilk faaliyeti
“1’inci ‹zmir Küresel Havac›-
l›k ve Uzay Konferans›” ola-
rak planlanm›flt›r. Bu konfe-
rans ile havac›l›k ve uzay ala-
n›nda faaliyet gösteren dün-
yan›n önde gelen flirketleri-
nin bölgeye yat›r›m yapmas›
amaçlanmaktad›r. Her y›l
düzenli olarak yap›lmas›
planlanan konferans›n ilki,
ESBAfi Teknoloji Merkezi

Konferans Salonu'nda 13-14
Kas›m 2008 tarihleri aras›n-
da yap›lacakt›r. Bu konfe-
ransta kümelenme, Ar-Ge,
inovasyon, e¤itim, ürün, te-
darik zinciri ve offset konula-
r› ele al›nacakt›r .

Öneriler
Havac›l›k endüstrisinin geli-
flimi ve Türkiye’deki mevcut
durumu dikkate al›narak ha-
vac›l›k kümelenmesinin tek-
noloji yo¤un bir yap›y› bera-
berinde getirmesi nedeni ile;
� Birlikte çal›fl›rken 

rekabet edebilme kültürü
oluflturulurken, 
öncelikle mevcut 
donan›m ve tecrübenin
yo¤unlaflt›¤› (yap›sal 
parça imalat›, güç grubu
parçalar› imalat›, 
kompozit yap› ve eleman

imalat›, elektrik donan›m
imalat›, sistemler 
baz›nda bak›m, onar›m ve
yenileme (BOY) hizmetleri
gibi) bölgelerden 
bafllayarak oluflturulmas›,

� Türkiye’de filo yap›lar› ve
güç gruplar› ile ilgili 
verilecek önemli tedarik
kararlar›n›n yarataca¤›
avantaj›n konumland›rma
ve faaliyet yap›s›n›n 
oluflturulmas›nda bir
avantaj olarak 
kullan›lmas›,

� Yeni iflletmelerde ve ifl
tan›mlar›nda askeri ve 
ticari havac›l›k pazar›na
yönelik faaliyetlerin 
kullan›lacak müflterek
bilgi, tecrübe ve 
kaynaklar aç›s›nda 
teknoloji ailesi yaklafl›m›
ile ele al›nmas›,

� D›fla yönelik ekonomik
faaliyetler (ihracat) 
ve rekabetçili¤in 
önceli¤i,

� Bölgesel üst düzeyli 
uzmanlaflma varl›¤› 
hedeflenmesi,

� De¤iflik faaliyet 
alanlar›ndaki kurulufllar›n
tamamlay›c› iflbirlikleri,

� Yaflanan (özellikle 
yenileflim süreçlerinde)
tecrübe ve elde edilen
sonuçlar›n paylafl›lmas›n›
sa¤layacak ulusal ve 
bölgesel bilgilendirme ve
eflgüdüm platformlar›n›n
oluflturulmas›,

� Kümelerde, özellikle 
kritik ve seçkin girdilerde,
kendine yeterlilik ölçe¤inin
oluflturulmas› ve 
kullan›lmas›,

özendirilmelidir.
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‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taraf›ndan 2’ncisi düzenlenen Ulusal Havac›l›k ve Uzay Konferans›
(UHUK)’a, bu y›l ‹TÜ ev sahipli¤i yapacak. Beta International, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.fi. (STM), Tekno Tasar›m,
Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) ve Türk Hava Yollar› (THY)’nin sponsorlu¤unda düzenlenecek olan UHUK’08, 15-17 Ekim tarihleri
aras›nda ‹TÜ Ayaza¤a Yerleflkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde icra edilecek. Araflt›rmac› ve akademisyenleri buluflturmak, aralar›ndaki
bilimsel iletiflimi güçlendirmek ve ortak çal›flmalar için zemin haz›rlamak gibi anlaml› bir amaca hizmet eden UHUK’08, havac›l›k sektöründen
önemli isimleri bir araya getirecek. Birçok araflt›rmac›n›n çal›flmalar›n› kat›l›mc›lara sunaca¤› etkinli¤e; Prof. Dr. Ali Beflkök, Space Propulsion
Group Inc.’in Genel Müdürü Dr. Arif Karabeyo¤lu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk A. Yarman, THY Teknik A.fi. Genel Müdürü ‹smail Demir,
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› Hava Araçlar› Daire Baflkan› Sedat ‹. Güldo¤an ve Carleton Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tar›k Kaya gibi önemli 
isimler de konuflmac› olarak kat›lacak.

Türk Havac›l›¤›n›n Önde Gelen ‹simleri ‹TÜ’de Bulufluyor
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‹ ran ve Kuzey Kore kaynakl› balistik füze tehdidini öne 
sürerek Rusya’ya komflu ülkelere füze savunma sistemleri

yerlefltirmek için elinden geleni yapan ABD, balistik füzelere
karfl› yürüttü¤ü Hava Lazeri (Airborne Laser /ABL)
Program›’ndan da iyi haberler al›yor. Boeing 747F uça¤› 
üzerine entegre edilen ABL, California Eyaleti’nde bulunan
Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde 7 Eylül’de gerçeklefltirilen
bir yer denemesinde ilk kez atefllendi. ‹lk ›fl›ma olarak
adland›r›lan ve 1 saniyeden daha k›sa süren bu ateflleme 
denemesinde, ABL’nin hedeflerini imha edebilmek için 
yeterli enerji üretebilece¤inin gösterildi¤i belirtiliyor. ABL
Program Ofisi’nin kurulmas› ile 1993 y›l›nda bafllat›lan ve
Amerikan Balistik Füze Savunma Ajans› taraf›ndan yürütülen
projede, ABD’nin 3 önemli savunma firmas› ortak çal›fl›yor.
Proje kapsam›nda; YAL-1A olarak da adland›r›lan geliflmifl 
747F uça¤›n› tedarik etmesinin yan› s›ra muharebe yönetim ve
di¤er baz› sistemlerin entegrasyonundan Boeing, yüksek 
enerjili lazer sisteminden Northrop Grumman, at›fl kontrol 
sisteminden ise Lockheed Martin sorumlu. Sistemin çal›flma
prensibi ise çocukken yapt›¤›m›z, günefl ›fl›¤›n› büyüteç ile tek
bir noktaya odaklay›p atefl yakma iflleminden çok farkl› de¤il.
ABL sistemi, Boeing 747F uça¤›n›n arka gövdesinin iç k›sm›na
yerlefltirilen yüksek enerjili kimyasal oksijen-iyot lazeri
(Chemical Oxygen Iodine Laser / COIL)’nin, uça¤›n ön
bölümünde bulunan ve yönlendirilebilen bir teleskop taraf›ndan
hedef üzerine odaklanmas› ile çal›fl›yor. F›rlat›lma an›nda 
balistik füzenin tespiti için 6 adet k›z›lötesi alg›lay›c›s› bulunan
ABL, COIL’›n haricinde 3 adet lazer sistemine daha sahip. 
Bu lazerler; hedefin izlenmesi, olas› önleme noktas›n›n 
belirlenmesi ve atmosferdeki engellerin tespit edilip gerekli
düzeltmelerin at›fl kontrol sistemine bildirilmesi görevini
üstleniyor. Yer denemelerinin ard›ndan uçufl testlerine bafllayacak 
olan Hava Lazeri’nin, gökyüzündeki ilk fiili at›fl denemesinin,
2009 y›l›nda gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

Yak›t maliyetlerinin her
geçen gün art›yor olmas›,

havac›l›k sektöründe yeni
motorlar ve alternatif
yak›tlar›n gelifltirilmesi gibi
tasarrufa yönelik projelerin
h›z kazanmas›na sebep 
oluyor. Bu kapsamda
harekete geçen QinetiQ
North America Firmas›,
Avustralya Ordusu için hava
araçlar›na en uygun rotay›
belirleyen, dolay›s›yla da hem
yak›ttan hem de görev
süresinden tasarrufu
sa¤layan bir görev planlama
yaz›l›m› gelifltirdi. Sabit ve
döner kanatl› hava
araçlar›nda kullan›lacak olan
yaz›l›m›n, ilerleyen süreçte
ABD ve müttefiklerinin askeri
hava araçlar›nda da yer 
alabilece¤i de¤erlendiriliyor.

Dikey Görsel Optimizasyon
(Vertical Visual Optimiser /
VVO) olarak adland›r›lan
yaz›l›m, ilk olarak meteoroloji

kaynaklar›n› kullan›p hava
arac›n›n önceden belirlemifl
oldu¤u irtifadaki rüzgâr 
verilerini elde ediyor. Daha

sonra bu rüzgâr›n bafl ve
kuyrukta oluflturdu¤u h›z
da¤›l›m bilgilerini toplayan
yaz›l›m, elde etti¤i verileri
grafik haline dönüfltürerek
kokpitteki bilgisayara
aktar›yor. Bu sayede pilotun
uça¤›n irtifas›n› kolayca
ayarlamas›n› sa¤layan VVO,
görev süresini k›saltarak
önemli ölçüde yak›t tasarrufu
sa¤lam›fl oluyor. Amerikan
savunma ve iç güvenlik
bakanl›klar›n›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için QinetiQ
taraf›ndan gelifltirilmeye
devam eden VVO yaz›l›m›,
yak›t tasarrufu konusunda
gelece¤in parlayan
y›ld›zlar›ndan biri olaca¤a
benziyor.

Balistik Füzelere 
Rahat Yok

Yak›t Tasarrufuna Yaz›l›m Damgas›
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Bilim adamlar›
taraf›ndan yap›lan,

petrolün fazla ömrünün
kalmad›¤› yönündeki
aç›klamalar, ülkelerin
alternatif yak›t
çal›flmalar›na olan ilgisini
gün geçtikçe artt›r›yor. 
Bu çal›flmalar kapsam›nda
petrolün yeni varisi olarak
de¤erlendirilen GTL 
(Gas to Liquid /
S›v›laflt›r›lm›fl Gaz) yapay
yak›t›, 10 Eylül günü 
ilk kez, havada yak›t ikmali
s›ras›nda bir uçaktan
di¤erine aktar›ld›.
Gökyüzünde KC-135
Stratotanker uça¤› ile
buluflarak depolar›n›n
yar›s›n› JP-8 jet yak›t›, 
di¤er yar›s›n› da GTL ile
dolduran Amerikan Hava
Kuvvetleri (USAF)’a ba¤l›
bir F-22 Raptor, USAF’›n
havada alternatif yak›t
ikmali yapan ilk uça¤› oldu.
Önceki süreçte B-52
Stratofortress ve B-1B
Lancer bombard›man 
uçaklar› ile C-17
Globemaster III stratejik
nakliye uça¤› üzerinde
denenmifl olan GTL,
ard›ndan F-15E Strike

Eagle üzerinde test 
edilerek ilk kez bir savafl
uça¤›n›n motorlar›na güç
vermiflti. Önceki testlerinde
oldu¤u gibi F-22 Raptor 
ile gerçeklefltirdi¤i son
uçuflunda da GTL, JP-8 jet
yak›t› ile ayn› performans›
sergileyerek kendisini bir

kez daha kan›tlad›. Petrol
fiyatlar›ndaki istikrars›zl›k
ve rezervlerin giderek 
azalmas› nedeni ile 
dikkatleri üzerinde toplayan
GTL, halen kullan›mda olan
benzeri yak›tlara göre daha
temiz ve ekonomik olmas›
nedeniyle, özellikle Kyoto

Protokolü’nde imzas› bulunan
ülkelerin ilgisini çekiyor.
USAF ise, maliyeti yüksek
olan uçak yak›t› konusunda
d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak
için 2011 y›l›na kadar bu
yak›t›n uçaklar›ndaki 
kullan›labilirli¤ini 
belgelemek istiyor.

Alternatif Yak›t F-22 ile Buluflursa…

Tüm dünyada genel kabul gören askeri geleneklere göre

bir ülkenin genelkurmay baflkan›, baz› özel durumlar

d›fl›nda, ordunun di¤erlerine oranla daha ön planda yer alan

kanad›ndan seçilir. ABD Genelkurmay Baflkan›’n›n donanma

kökenli olmas› ve ABD’nin demokrasi götürmekle yükümlü

oldu¤u ülkelerin denizafl›r› bölgelerde yer almas›, Amerikan

Donanmas›’n›n, bu ülkenin askeri hiyerarflisi içindeki 

konumunu çok net gösteriyor. Ancak flu s›ralar teknolojinin

rüzgâr›n› da arkas›na alarak geliflen yeni bir düflman,

Amerikan Donanmas›’n›n kurmaylar›n› kara kara

düflündürüyor. Bu yeni düflman ses üstü seyir füzeleri.

Gelecekte çok say›da ülkenin envanterinde yer almas›na

kesin gözüyle bak›lan ses üstü seyir füzelerine karfl› önlem

alman›n yollar›n› arayan ABD, ilk hamlesini, tehdidi daha

net tan›mlayabilmek do¤rultusunda yapt›. 2 Eylül tarihinde

yap›lan duyuruya göre, Alliant Techsystems (ATK) Firmas›

ile 97 milyon dolar de¤erinde bir sözleflme imzalayan

Amerikan Donanmas›, çok kademeli ses üstü hedef füzesi

(Multi-Stage Supersonic Target / MSST) gelifltirecek.

Teflviklerle birlikte 103 milyon dolara kadar ulaflabilecek 

bu sözleflme çerçevesinde ATK, tasar›m ve gelifltirme

safhalar›n› 2012 y›l›nda tamamlamay› hedefliyor. MSST,

gemilere karfl› f›rlat›lan 2 kademeli ses üstü seyir

füzelerinin oluflturdu¤u tehdidi simüle edecek. Bu sayede

de Amerikan Donanmas›’n›n muharebe sistemlerinin bu tip

tehditlere karfl› etkinli¤inin ölçülmesi amaçlan›yor.

Hindistan ve Rusya’n›n birlikte gelifltirdikleri BrahMos ses

üstü seyir füzesinin ihracat çal›flmalar›n› son sürat

sürdürmeleri ve füzenin ABD’nin düflman olarak tan›mlad›¤›

devletlere sat›lma olas›l›¤›, ATK’n›n çal›flmalar›n›n önemini

ve aciliyetini anlatmaya yetiyor.

Ses Üstü Seyir Füzesi Teknolojisi 
ABD’yi Korkuttu

Ses Üstü Seyir Füzesi Teknolojisi 
ABD’yi Korkuttu
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Birinci Dünya Savafl›’ndan beri uçaklar keflif amaçl› ola-
rak kullan›lsa da, teknolojideki ilerlemeye ve modern
elektronik muharebe sistemlerinin savafl alanlar›na

uyarlanmas›na paralel olarak elektronik istihbarat ve havadan
erken ihbar kabiliyetli sistemlere ihtiyaç duyulmaya bafllan-
m›flt›r.
Bu sistemlerin devreye girmesiyle de; basit anlamda, düflman
unsurlar›n› insan gözü ya da optik sistemlerle görsel olarak
tespit etmenin ötesine geçilerek, muhtemel tehdidi elektronik
sistemler yard›m›yla çok daha uzun menzillerden tespit et-
mek mümkün hale gelmifltir. Sürekli geliflen ve de¤iflen mu-
harebe sahas›n›n her an izlenebilmesi sayesinde taktik res-
min sürekli güncel tutulabilmesi, karar vericilere büyük avan-
taj sa¤lamaktad›r.
Bu özel dosyam›zda yaln›zca elektronik istihbarat ve havadan
erken ihbar ve kontrol (H‹K) uçaklar› ele al›nm›flt›r.

Elektronik Savafllar ‹ngiltere’de Bafll›yor
Radar ve di¤er elektronik sistemlerle teçhiz edilmifl uçaklar›n
ilk örneklerinin görülmesi, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n bafllar›na
rastlamaktad›r. ‹lk uçuflunu 1935 y›l›nda yapan Avro Anson Mk
1 uça¤›, ‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri taraf›ndan avc› uçakla-
r›n› yönlendirmek amac›yla elektronik sistemlerle donat›lm›flt›.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan ise Amerikan yap›m›
TBM-3W Avenger uça¤›na gerçek anlamda modern bir radar
monte edilmifltir. 160 km civar›nda menzili olan bu radar, yay-
d›¤› elektromanyetik dalgalar›n yer ve deniz yüzeyi kaynakl›
yans›malar›na karfl› çok duyarl› olmas› sebebiyle güvenilir bil-
giler elde edememifl ve dolay›s›yla etkili olarak kullan›lama-
m›flt›r.

Sonras›nda ise k›talararas› uçufl kabiliyetine sahip ilk nakliye
uça¤› olan Lockheed üretimi C-121’in gövdesinin alt ve üst
k›sm›na radar yerlefltirilerek, daha genifl çapl› tarama yapabi-
len uçaklar gelifltirilmifltir. Bu uçaklar Vietnam Savafl› önce-
sinde Grönland, ‹zlanda ve ‹ngiltere hatt›nda görev yaparak,
do¤udan gelebilecek tehditlere karfl› bölge hava sahas›n› sü-
rekli kontrol alt›nda tutmufllard›r.
Ayn› dönemde C-1 Tracer’lere de deniz platformlar›na karfl›
kullan›lmas› amac›yla gövde üstü bir radar tak›lm›flt›r. 1958
y›l›nda hizmete giren ancak Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin ih-
tiyac›na tam olarak cevap veremeyen bu uçaklar›n yerini,
1964’te E-2 Hawkeye alm›flt›r.
‹lerleyen süreçte, ayn› konseptten yola ç›karak gelifltirilen ve
gövdesinin üzerine 9,14 m’lik bir radar yerlefltirilen Boeing
707’ler, E-3 Sentry ad›yla hizmete girmeye bafllam›flt›r.
Sovyetler Birli¤i de So¤uk Savafl’›n rekabetçi ortam›nda bu
geliflmelere seyirci kalmam›fl ve Tu-126 ile ABD’nin çal›flma-

Uçaklar muharebe sahas›nda
gözetleme ve keflif görevi için ilk kanat
ç›rpt›klar›nda, uçman›n getirdi¤i tüm
avantajlar da askeri yetkililer taraf›ndan
kullan›lmaya baflland›. Muharebe
alan›n›n üzerinde dolaflabilen uçaklar,
görüflü s›n›rl› olan yerdeki komutanlar
aç›s›ndan, muharebe alan›yla ilgili
birçok bilinmeyenin ortadan kalkmas›
demekti.

Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Havadan 
Erken ‹hbar 
ve Kontrol 
Uçaklar›
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lar›na cevap vermifltir. 1971 y›l›ndaki Hindistan-Pakistan Sa-
vafl›’nda görev yapan bu uçaklar, sa¤lad›klar› istihbarat deste-
¤i sayesinde Hindistan savafl uçaklar›na büyük avantaj kazan-
d›rm›fl ve özellikle, bu istihbarat ›fl›¤›nda icra edilen gece
bombard›manlar›, Pakistan aç›s›ndan savafl›n en korkutucu
unsurlar›ndan birisi olmufltur.
1980’li y›llarda H‹K uçaklar›n›n öneminin ve gereklili¤inin fark
edilmesi, çok yüksek maliyetlerine ra¤men, bu sistemlerin,
süper güçler d›fl›ndaki ülkelerin envanterlerine de girmesine
neden olmufltur.
Elektronik istihbarat, keflif ve H‹K uçaklar› söz konusu oldu-
¤unda göze çarpan öncelikli konulardan biri de, sistem tafl›y›-
c› platform olarak, genellikle bu tip görevler için gerekli tafl›-
ma kapasitesi ve hacme sahip ticari uçaklar›n modifiye edil-
mifl versiyonlar›n›n kullan›lmas›d›r. Maliyetleri oldukça düflü-
ren bu yaklafl›m do¤rultusunda, özellikle elektronik istihbarat
uçaklar›, askeri nakliye uçaklar› ya da kullan›lacak radar ve
di¤er elektronik sistemleri tafl›yabilecek daha küçük ticari
platformlar üzerinde çeflitli modifikasyonlar yap›lmas›yla ge-
lifltirilmektedir.
Karfl› taraf› dinleyerek istihbarat edinme gibi çok temel amaç-
larla kullan›labilen bu uçaklar; radarlar gibi elektromanyetik
dalga yayan düflman unsurlar›n›n kulland›¤› frekanslar› belir-
leme ve ard›ndan karfl› tedbir alman›n yan› s›ra gerekti¤inde
bast›rma ve yan›ltma gibi eylemleri icra edebilir. Ayr›ca düfl-
man unsurlar›n kulland›¤› frekanslar›n tan›mlanmas›, arfliv-
lenmesi ve karfl› tedbirlerin haz›rlanmas›nda da bu uçaklar
önemli rol oynar. Bu yüzden elektronik istihbarat faaliyetleri-
nin savaflta oldu¤u kadar, bar›fl sürecinde de kesintisiz ve ek-
siksiz olarak yerine getirilmesi son derece önemlidir.

Tüm Engeller Ortadan Kalk›yor
Hava platformlar›nda kullan›lan radarlar, kara ve deniz plat-
formlar›nda kullan›lan radarlara göre çok daha genifl bir etki
alan›na sahiptir. Sat›hta kullan›lan radarlar, dünyan›n yuvar-
lak olmas› nedeniyle 35 km civar›nda menzilde yer alan ufuk
çizgisinin ötesinde, alçak irtifada uçufl yapan sistemlere karfl›
k›smen etkisizdir. Kara radarlar›n›n yetersiz kald›¤› bu nokta-
da devreye giren ve 10.000 m civar› irtifadan yaklafl›k 400 km
çap›nda bir alan› gözetleme imkân› veren H‹K uçaklar›, alçak-
tan uçan hedefler üzerinde de etkilidir. A¤ merkezli harp ka-
biliyetine sahip dost unsurlarla birlikte görev yap›ld›¤›nda, el-
de edilen istihbarat› a¤da yer alan tüm unsurlarla paylaflabil-
meleri bu uçaklar›n en önemli özelliklerinden biridir.

Türkiye’nin H‹K Maceras›
NATO tatbikatlar›nda tan›flt›¤› bu uçaklar konusunda tecrübe
kazanan Türkiye de, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin havadan erken
ihbar ve kontrol ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla bafllat›lan Ba-
r›fl Kartal› Program› kapsam›nda, Northrop Grumman taraf›n-
dan üretilen MESA (Multi-role Electronically Scanned Array /
Çok Rollü Elektronik S›ral› Tarama) radar›n›n, Boeing 737
uça¤›n›n gövdesi üzerine entegre edilmesiyle ortaya ç›kar›lan
737 AEW&C platformunu seçmifltir. 4 adet siparifl verilen uça-
¤›n hizmete girmesi, radar›n uça¤a entegre edilmesi sürecin-
de yaflanan s›k›nt›lar nedeniyle en az 18 ay gecikecektir. Teda-
rik edilecek 4 uçaktan 3’ünün modifikasyon, sistem entegras-
yonu, kontrol, test ve teslim aflamalar›n›n ülkemizde gerçek-
lefltirilece¤i projede, baflta TUSAfi olmak üzere ASELSAN,
HAVELSAN, HAVELSAN Teknoloji Radar, Kalekal›p, MIKES ve
Selex Komünikasyon gibi firmalar›m›z görev almaktad›r.
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Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri’nin Wedgetail Proje-
si kapsam›nda gelifltirilen Boeing 737 AEW&C uça¤›,

ilk uçuflunu 2004 y›l›nda gerçeklefltirmifltir. fiimdiye kadar
Avustralya, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye taraf›ndan siparifl
edilen platform, henüz operasyonel kullan›ma girmemifl-
tir. Bar›fl Kartal› Program› kapsam›nda Boeing’in 737
AEW&C platformunu seçen Türkiye, 2003 y›l›nda tedarik
sözleflmesini imzalam›flt›r. Northrop Grumman taraf›ndan
gelifltirilen MESA radar›n›n uça¤a entegrasyonu konusun-
da yaflanan Boeing sorumlulu¤undaki problemler nede-
niyle, Türkiye’nin alaca¤› uçaklara iliflkin program takvi-
minde en az 18 ayl›k bir gecikme söz konusudur.

Göreve bafllad›¤›nda Türk Silahl› Kuvvetleri’ne, özellikle istihba-
rat toplama konusunda önemli kabiliyetler kazand›racak olan
737 AEW&C, gövdesinin üst k›sm›na yerlefltirilen MESA radar›
sayesinde 360 derecelik tarama kabiliyetine sahiptir. Bar›fl Kar-
tal› Program›’nda alt yüklenicilik görevini üstlenen TUSAfi, 4
adet uçak (+2 opsiyon) ve 1 adet yer destek sisteminin yap›sal
modifikasyon, sistem entegrasyonu, kontrol, test ve teslim afla-
malar›ndan sorumludur. Proje bedelinin yüzde 12’si, yerli katk›
olarak savunma sanayimize
ayr›lm›flt›r. TUSAfi’›n d›fl›nda
ASELSAN, HAVELSAN, HA-
VELSAN Teknoloji Radar, Ka-
lekal›p, MIKES, Selex Komüni-
kasyon ve THY’nin de alt yükle-
nici olarak görev ald›¤› proje
kapsam›nda ayr›ca, yaklafl›k
576 milyon dolarl›k offset al›n-
m›flt›r. ‹lk uçak üzerindeki ça-
l›flmalar Boeing’in Seattle’deki
tesislerinde yürütülürken di-
¤er 3 uçak üzerindeki çal›flma-
lar ise TUSAfi tesislerinde de-
vam etmektedir.
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737 AEW&C

Boeing (ABD)

2 uçufl mürettebat›, 6 ile 

10 aras› görev mürettebat›

33,6 m

35,7 m

-

12,5 m

38.200 kg

77.560 kg

2 adet CFM56-7 turbofan

960 km/saat

12.500 m

7000 km
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Northrop Grumman taraf›ndan gelifltirilen ve Amerikan Do-
nanmas›’nda “Filonun Gözleri” olarak da tan›nan E-2 Haw-

keye, ilk uçuflunu 1960 y›l›nda yapm›flt›r. Gövdesinin üzerinde
General Electric ürünü APS-96 arama radar› tafl›yan platform
üzerinden daha sonra E-2B gelifltirilmifltir. Bir sonraki ad›mda
ise günümüzde de kullan›lmakta olan E-2C modeli ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r. ‹lk uçuflunu 1971 y›l›nda yapan C modeli, önceki mo-
dellerle k›yasland›¤›nda çok say›da üstünlü¤e sahiptir. APS-139
radar› ve daha güçlü motorlarla donat›lan E-2C Hawkeye, iler-
leyen süreçte daha da gelifltirilmifl ve APS-145 radar›yla dona-
t›larak Hawkeye 2000 ad›n› alm›flt›r. 360 derecelik bir aç›yla ta-
rama yapabilen ve ayn› anda yaklafl›k 250 ayr› hedefi takip ede-
bilen uçak; büyük hedefleri 480 km, av-bombard›man uçaklar›-

n› 370 km, seyir füzelerini 180 km ve küçük su üstü platformla-
r›n› yaklafl›k olarak 160 km mesafeden tespit edebilmektedir.
ABD taraf›ndan düzenlenen birçok operasyonda görev alan bu
uçak, Lübnan Savafl› s›ras›nda ve Irak nükleer santralini vur-
mak için düzenlenen operasyonda ‹srail taraf›ndan da kullan›l-
m›flt›r. Günümüzde uçak üzerindeki modernizasyon faaliyetleri
sürerken bir taraftan da D modeli gelifltirilmektedir. Aktif elek-
tronik s›ral› tarama yapabilen APY-9 radar›, görev bilgisayar›,
entegre uydu iletiflim kabiliyeti ve uçufl yönetim bilgisayar› gibi
daha geliflmifl aviyonik sistemler ile donat›lan E-2D; say›sal bir
kokpit, daha güçlü motorlar ve havada yak›t ikmal kabiliyetine
sahiptir. Uça¤›n ilk operasyonel kapasitesine 2011 y›l›nda ula-
flaca¤› öngörülmektedir. ABD taraf›ndan yo¤un bir flekilde kul-
lan›lan E-2’nin günümüzdeki di¤er kullan›c›lar› ise Fransa, Ja-
ponya, Meksika, M›s›r, Singapur ve Tayvan’d›r.

E-2C Hawkeye
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E-2 Hawkeye

Northrop Grumman (ABD)

5 kifli

17,5 m

28 m

65 m2

5,6 m

17.090 kg

23.850 kg

2 adet Allison T-56-A427

turboprop (2 x 5100 bg)

552 km/saat

9100 m

2950 km

737 AEW&C
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Göreve girdi¤i y›llarda Amerikan Hava Kuvvetleri’nin envan-
terinde bulunan en pahal› sistemlerden biri olan E-3 Sentry,

Boeing taraf›ndan 707-320B ticari uça¤›n›n gövdesi üzerinde
yap›lan de¤iflikliklerle gelifltirilmifltir. Gövde üzerine dairesel
bir radar›n eklendi¤i uçak, ilk uçuflunu 1975 y›l›nda yapm›flt›r.
Üretilen ilk 2 adet EC-137D prototipi, ihale kapsam›nda uça¤›n
üzerinde yer almak için yar›flan Westinghouse APY-1 ve Hughes
APY-2 radarlar›n›n operasyonel de¤erlendirmelerinin yap›lma-
s› için test amaçl› kullan›lm›flt›r. Testlerden galip ç›kan taraf
olan Westinghouse APY-1 radar›n› tafl›yan ilk E-3A Sentry, 1977
y›l›nda Amerikan Hava Kuvvetleri’ndeki görevine bafllam›fl ve
1984 y›l›na kadar üretilen 34 adet uça¤›n hepsi bu radar ile teç-
hiz edilmifltir. Core E-3A olarak adland›r›lan, pulse-Doppler ra-
dar› ve CC-1 bilgisayar›na sahip ilk 24 uçak, yaln›zca hava ve ka-
ra hedeflerinin tespitini yapabilme kabiliyetine sahiptir. Stan-
dard E-3A ad›n›n verildi¤i sonraki 10 uçak ise, su yüzeyinde ta-
rama yapabilmesine olanak sa¤layan sensörler, öncekilere
oranla daha h›zl› olan CC-2 bilgisayar› ve elektronik karfl› tedbir
kabiliyeti, emniyetli muhabere kabiliyeti ve müflterek taktik bil-
gi da¤›t›m sistemi ile desteklenmifltir. Standard E-3A’n›n en
önemli özelliklerinden biri de kanatlar›nda tafl›yabildi¤i hava-
dan havaya füzelerle kendini savunabilmesidir. B modelinde
farkl› olarak “Have Quick” muhabere sistemi, C modelinde ise
“Have Quick-A” muhabere sistemi ve fazladan 5 adet konsol
bulunmaktad›r. 360 derecelik aç›yla tarama yapabilen uça¤›n
radar menzili yaklafl›k 500 km’dir ve ayn› anda 1000’in üzerinde
hedefi takip edebilir.
‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretilen E-3D modeli, daha
yeni ve güçlü motorlarla desteklenirken aviyonik sistemlerinde
de önemli de¤ifliklikler ve yenilemeler yap›lm›fl, ayr›ca uça¤a
havada yak›t ikmali kabiliyeti de kazand›r›lm›flt›r.
Üretimi 1992 y›l›nda duran ve flimdiye kadar top-
lam 68 adet üretilen bu platform, çok say›da mo-
dernizasyona tabi tutulmufltur. Birinci Körfez

Savafl› s›ras›nda Irak kuvvetlerine karfl› görev yapan E-3 Sentry,
günümüzde ABD, Fransa, ‹ngiltere ve Suudi Arabistan taraf›n-
dan kullan›lmaktad›r. NATO taraf›ndan da radar kapasitesinin
artt›r›lmas› amac›yla tedarik edilen E-3 Sentry, Türkiye’de ge-
nellikle ‹ncirlik ve Konya’daki üslerde konuflland›r›lmaktad›r.
Uça¤›n bir di¤er versiyonu da Japon Hava Öz Savunma Kuvvet-
leri için gelifltirilen ve Boeing’in 767-200 ticari uça¤›n›n kulla-
n›ld›¤› E-767’dir. ‹lk uçuflunu 1994 y›l›nda yapan ve 1998’de
kullan›c›s›na teslim edilen E-
767, temelde E-3 ile ayn› radar
ve di¤er elektronik sistemleri
kullanmaktad›r. Ancak sis-
temlerin de¤iflen muharebe
flartlar›n› karfl›lamamas› so-
nucu uçaklar›n› daha üst bir
seviyeye yükseltmek isteyen
Japonya, 2006 y›l›nda Boeing
ile birlikte Radar Sistemi Ge-
lifltirme Program›’n› bafllat-
m›flt›r. Bu kapsamda daha
hassas bir radarla teçhiz edile-
cek E-767’nin daha küçük he-

deflerin tespitini ve ta-
kibini yapabilir hale
gelmesi hedeflen-
mektedir.

E-3 Sentry ve E-767
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E-3 Sentry

Boeing (ABD)

4 uçufl mürettebat› 

+ 13 veya 19 görev 

mürettebat› 

46,6 m

44,4 m

283 m2

13 m

73.000 kg

156.150 kg

4 adet Pratt & Whitney

TF33-PW-100A turbofan 

(4 x 9525 kg)

850 km/saat

8788 m

9250 km
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A
merikan Hava Kuvvetleri, sentetik aç›kl›kl› radar

(SAR) ve hareketli hedef belirleme donan›ml› bir H‹K

uça¤› gelifltirmek için 1970’li y›llar›n sonlar›na do¤ru kol-

lar› s›vam›fl ve Pave Mover Program›’n› bafllatm›flt›r. Da-

ha sonra Amerikan Kara Kuvvetleri de kendi ihtiyaçlar›

çerçevesinde helikopterlere entegre edilebilen ve MTI

özelli¤ine sahip Menzil Ötesinden Hedef Belirleme Siste-

mi (Stand-Off Target Acquisition System / SOTAS)’› gelifl-

tirmifltir. Ancak SOTAS’ta yaflanan mali ve teknik s›k›nt›-

lar›n yan› s›ra programlar›n benzerli¤inin de etkisiyle,

1982 y›l›nda SOTAS ve Pave Mover programlar› birleflti-

rilmifl, Joint STARS ad›n› alm›flt›r. Grumman (bugün

Northrop Grumman) firmas› taraf›ndan Boeing 707-300

ticari uça¤›n›n gövdesi üzerinde yap›lan önemli de¤iflik-

likler sonucu gelifltirilen E-8, ilk uçuflunu 1988 y›l›nda

yapm›flt›r. Henüz gelifltirme aflamas›ndayken 1991 y›l›n-

daki Körfez Savafl›’nda görev yapan Joint STARS, ön göv-

desinin alt›nda bulunan ve yaklafl›k 120 derecelik bir ala-

n› tarayabilen bir APY-7 radar›na sahiptir. Uçak, 250

km’nin üzerindeki mesafelerden yaklafl›k 600 hedefi ta-

kip edebilmektedir. Birçok operasyonda kullan›lan E-8

Joint STARS, sadece Ameri-

kan Hava ve Kara Kuvvetle-

ri’nin envanterine girmifl

olup, günümüzde de görevine

devam etmektedir.

Amerikan Donanmas›’nda 1962 y›l›ndan beri görev yapan P-3
Orion deniz karakol uça¤› üzerinden Lockheed (bugün

Lockheed Martin) taraf›ndan gelifltirilen EP-3E Orion, donan-
man›n elektronik gözetleme ve karfl› tedbir ihtiyac›n› karfl›la-
mak amac›yla envantere dahil edilmifltir. 10 adet P-3A ve 2 adet
EP-3B uça¤›n›n modifiye edilmesi sonucu 12 adet üretilen bu
uçak, ön gövdesinin alt›nda yer alan ALQ-110 radar›yla çevrede-
ki sinyalleri toplay›p bunlar› çözümleme kabiliyetine sahiptir.
Üst k›sm›ndaki bir ç›k›nt›da elektronik sistemlerini tafl›yan
uçak, ALQ-171 elektronik istihbarat sisteminin yan› s›ra çok çe-
flitli kar›flt›rma podlar›na sahip oldu¤undan, etkili bir karfl› ted-
bir uça¤› olarak da görev yapabilmektedir. Bu modelden sonra
12 adet P-3C deniz karakol uça¤›n›n modifiye edilmesi yoluyla

gelifltirilen EP-3E Aries II, Ame-
rikan Donanmas› taraf›ndan
sadece kara hedeflerine yöne-
lik olarak sinyal istihbarat› top-
lamak ve keflif görevlerini yeri-
ne getirmek amac›yla kullan›l-
maktad›r. Manuel elektronik is-
tihbarat, düflük bant sinyal top-
lama, yüksek bant analiz, elek-
tronik istihbarat denetleme,
muhabere istihbarat› gibi kabi-
liyetlere sahip olan EP-3E Aries
II’lerden bugün yaln›zca 11 ade-
di Amerikan Donanmas›’nda
görev yapmaktad›r.

EP-3E Aries II
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E-8C Joint STARS

Northrop Grumman (ABD)

4 uçufl mürettebat› 

+ 15 veya 18 görev 

mürettebat›

46,6 m

44,4 m

-

13 m

77.500 kg

152.409 kg

4 adet Pratt & Whitney

TF33-102C turbofan 

(4 x 8700 kg)

800 km/saat

12.800 m

9 saat (yak›t ikmali

olmadan)
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EP-3E Aries II

Lockheed Martin (ABD)

22+

35,5 m

30,3 m

-

10,2 m

29.000 kg

63.394 kg

4 adet Allison T-56-A-14

turboprop ( 4 x 4,900 bg).

745 km/s

8625 m

4400 km

E-8C Joint STARS
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So¤uk Savafl’›n bafllar›nda keflif uçaklar›nda görev yapan pilot
ve mürettebat›n zor koflullarda uzun süre görev yapmas› ve

bu durumun görevlerin baflar›s›n› olumsuz yönde etkilemesi,
Amerikan Hava Kuvvetleri’ni yeni bir sinyal istihbarat› uça¤› ara-
y›fl›na itmifltir. C-135 nakliye uça¤› üzerinden gelifltirilen ve RC-
135 ad›n› alan uçak, ilk uçuflunu 1956’da yapm›flt›r. RC-135, gö-

reve bafllad›ktan hemen sonra
çeflitli modifikasyonlara tabi tu-
tulmufl, ard›ndan da CIA’n›n
“Iron Lung” ve “Briar Patch”
operasyonlar›nda kullan›lm›fl-
t›r. So¤uk Savafl s›ras›nda hava-
dan haritalama ve elektronik
keflif görevlerinde s›kl›kla kul-
lan›lan uçak, k›talararas› uçufl
yapabilme kabiliyetiyle stratejik
bir hava platformudur. Savafl
sürecinde dinledikleri ve izle-
dikleri frekanslar› kar›flt›rarak
düflman›n görme ve muhabere
sistemlerini kullan›lmaz hale
getiren RC-135; yüksek, çok
yüksek ve çok çok yüksek fre-
kanslardaki radyo dalgalar›n›

al›p gönderebilmektedir. Günümüzde Amerikan Hava Kuvvetle-
ri taraf›ndan kullan›lan iki modelden biri olan RC-135U Combat
Sent, elektronik keflif yoluyla edindi¤i stratejik bilgileri çok üst
düzey devlet ve ordu yetkililerine iletmekle görevlendirilmifltir.
Vietnam Savafl› s›ras›nda da kullan›lan uçak; deniz, hava ve ka-
ra platformlar›ndan yay›lan radar sinyallerini toplayabilmekte-
dir. Kullan›mdaki di¤er model olan RC-135V/W Rivet Joint ise
asl›nda V ve W modellerinin birlefltirilmesiyle meydana gelmifl-
tir. Bu modelin RC-135U’dan en önemli fark›, iletiflim için çok
daha fazla anten bulundurmas› ve bu antenlerin çok büyük bir
bölümünün uça¤›n gövdesinin alt k›sm›nda yer almas›d›r.

RC-135

Hem sivil hem de askeri amaçl› kullan›lan Gulfstream üreti-
mi G550 uça¤›n›n gövdesi, ‹srail taraf›ndan yeni bir H‹K uça-

¤› için platform olarak seçilmifltir. Israel Aerospace Industries
(IAI) ve ELTA Systems ortakl›¤›nda gelifltirilip Eitam ad›n› alan
uçakta, yine bu iki firman›n ürünü olan Phalcon radar› tercih
edilmifltir. Gücünü; dost düflman tan›mlama, muhabere istih-
barat› ve elektronik istihbarat toplama sistemi ile Phalcon ra-
dar› gibi 4 adet ana unsurdan elde eden Eitam, elektronik des-
tek tedbirleri (ESM) sistemlerine sahiptir. Aktif elektronik s›ral›
tarama özelli¤ine sahip olan Phalcon radar›n›n EL/W-2085 ver-
siyonunu kullanan
uçak, gövdesinin çe-
flitli yerlerine yerleflti-
rilen al›c› ve vericiler
sayesinde 360 derecelik
tarama yapabilmekte-
dir. Uça¤›n ön gövde-

sinin yan k›s›mlar›nda göze çarpan bölmelerde L band›nda ça-
l›flan radarlar, burun ve kuyruk k›sm›nda ise S band›nda çal›flan
radarlar bulunmaktad›r. Havada kal›fl süresi sivil versiyonlar›n-
dan çok daha fazla olan Eitam,
ayn› uzunluktaki uçufllar için si-
vil versiyonuna göre daha az ya-
k›t harcad›¤›ndan, tafl›mas› ge-
reken yak›t miktar› azalmakta,
dolay›s›yla daha fazla elektro-
nik sistem tafl›yabilmektedir.
EL/M 2075 radar›n› kullanan
versiyonu Singapur Hava Kuv-

vetleri taraf›n-
dan da siparifl
edilen uça¤›n,

‹srail Hava Kuv-
vetleri’nde görev yapan

ve EL/W 2085 radar› ile teçhiz
edilmifl versiyonunun teslimat-
lar› halen sürmektedir.

G550 Eitam
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G550 Eitam

Gulfstream (ABD) / Israel

Aerospace Industries

(‹srail)

-

29,4 m

28,5 m

-

7,9 m

21.900 kg

41.270 m

2 adet Rolls Royce BR710

turbofan (2 x 6975 kg)

1090 km/saat

15.550 m

12.500 km
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Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

RC-135 (V/W Rivet Joint)

Boeing (ABD)

5 uçufl mürettebat›, 

21 ile 27 aras› görev

mürettebat›

41,1 m

39,9 m

226 m2

12,8 m

44.000 kg

133.630 kg

4 adet CFM International

F108-CF-201 turbofan 

(4 x 9190 kg)

815 km/saat

15.240 m

6500 km
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‹lk modelleri, So¤uk Savafl s›ras›nda Ruslar›n uzun bir süre
çözüm bulamad›klar› ve elleri kollar› ba¤l› olarak üslerinin fo-

to¤raflar›n› çekmesine izin verdikleri U-2 keflif uçaklar›nda kul-
lan›lan Hughes Aircraft (bugün Raytheon) üretimi ASARS-2 ra-
dar›n›n daha da gelifltirilmifl versiyonuna sahip olan Sentinel
R1, ‹ngiltere’ye girifl vizesini 1999 y›l›nda alm›flt›r. Ayn› y›l, ‹ngi-
liz Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan bafllat›lan Airborne
Stand-Off Radar (ASTOR) Program› kapsam›nda se-
çilen radar›n tafl›y›c› plat-
formu için yap›lan de-
¤erlendirmelerde,
Bombardier’in Global Ex-
press ifl jeti seçilmifltir. ‹lk uçuflunu 2001 y›-
l›nda yapan Sentinel R1, radar ve elektronik sis-
temlerle teçhiz edilmesi için 2002 y›l›nda Raythe-
on’a teslim edilmifltir. Raytheon tesislerinde yap›sal
modernizasyon ve sistem entegrasyonu tamamlanan Sentinel

R1, 2004 y›l›nda ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’na teslim edilmifltir.
Geliflmifl sentetik aç›kl›kl› radar› sayesinde hem sabit hem de
hareketli hedefleri tespit edebilen uçak, genifl bantl› veri yolu
arac›l›¤›yla elde etti¤i bilgileri

yer istasyonuyla payla-
flabilmektedir. Uzun

mesafelerden yüksek
çözünürlüklü görüntü

elde etme ka-
biliyetine sahip

olan radar› tafl›yan
uçakta görüntü al-
makla görevli perso-

nelin yan› s›ra bu görüntü-
leri analiz eden uzmanlar da
bulunmaktad›r. Halen ‹ngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde
görev yapan Sentinel R1’den flu
ana kadar 5 adet üretilmifltir.

Sentinel R1

Brezilya’n›n, Amazon Böl-
gesi’ni çok daha etkin bir

biçimde kontrol etme ihtiya-
c›, SIstema de Vigilancia de
AMazonia (SIVAM) Progra-
m›’n›n bafllat›lmas›nda itici
güç olmufltur. Raytheon’nun
ana yüklenici oldu¤u prog-
ram kapsam›nda H‹K uçak-
lar›n›n tedariki karara ba¤-
lanm›fl ve bunun sonucunda
Embraer taraf›ndan, ERJ 145
platformu üzerinden EMB
145 uça¤› gelifltirilmifltir. Ar-
d›ndan da bu uçak, Saab’a ba¤l› Ericsson Microwave Systems
taraf›ndan üretilen aktif faz s›ral› ERIEYE radar› ile donat›lm›fl-
t›r. Hafifli¤i sayesinde, ERJ 145 gibi küçük ve dolay›s›yla düflük
maliyetli uçaklara yerlefltirilebilen bu radar, savunma bütçesi
k›s›tl› ülkeler için cazip bir seçenektir. Farkl› kaynaklarda yak-
lafl›k 300 derece oldu¤u belirtilse de ERIEYE radar›n›n üretici-
si Saab, radar›n 360 derecelik bir tarama alan›na sahip oldu-
¤unu söylemektedir. Brezilya Hava Kuvvetleri, 1997 y›-
l›nda imzalad›¤› sözleflme ile R-99A olarak ta-
n›mlad›¤› 5 adet EMB 145 H‹K uça¤› siparifl et-
mifltir. Yunanistan da bu sipariflten sadece 2 y›l sonra 
4 adet EMB 145’in al›m›n› karara ba¤lam›flt›r.
Meksika ise 1 adet sipa-

rifl etti¤i EMB 145’ini 2004
y›l›nda teslim alm›flt›r.

ERIEYE sistemi monte edildik-
ten sonra Saab 340 AEW ad›n›
alan Saab 340 uça¤›, ‹sveç Hava
Kuvvetleri taraf›ndan S-100B
ad› alt›nda kullan›lmaktad›r.
Tayland’›n sipariflini verdi¤i 1
adet Saab 340 AEW uça¤›n›n ise
2010 y›l›nda teslim edilmesi

planlanmaktad›r. 2006
y›l›nda 6 adet Saab 2000

ERIEYE siparifl eden Pakistan,
2007 y›l›nda bu al›m› 5
adet ile s›n›rlam›flt›r.

EMB 145

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Sentinel R1

Raytheon  (ABD)

5

30,3 m

28,5 m

95 m2

8,2 m

24.500 kg

42.400 kg

2 adet Rolls-Royce

Deutschland BR710

turbofan (2 x 6690 kg)

925 km/saat

12.200 m

12.000 km

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

EMB 145

Embraer (Brezilya)

4 uçufl + görev mürettebat›

29,9 m 

20 m

51,1 m2

6,8 m

16.000 kg

22.000 kg

2 adet Rolls-Royce AE 3007

turbofan  (2 x 3780 kg)

960 km/saat

11.275 m

2900 km
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ABD’li Beech
A i r c r a f t  

Corporation
(bugün Haw-
ker Beechcraft)’›n en önemli
askeri modellerinden olan ve
1974’te göreve bafllayan C-12
Huron üzerinden gelifltirilen
RC-12, Amerikan Kara Kuvvet-
leri’nin Guardrail Program›
kapsam›nda istihbarat toplama
uça¤› olarak seçilmifltir. Bu
amaçla gelifltirilen ilk model
olan RC-12D, Güney Afrika ve
Avrupa bölgelerindeki muhare-
belerde sinyal istihbarat› topla-
mak amac›yla kullan›lm›flt›r.

USD-9(V)2 gelifltirilmifl Guardrail V sinyal toplama sistemine
ve elektronik karfl› tedbir podlar›na sahip olan D modeli d›fl›n-
da uça¤›n H, K, N, P ve Q modelleri de mevcuttur. N modeli,
kendisinden önceki modellere nazaran daha güçlü motorlar
ve daha geliflmifl görev sistemleri ile donat›lm›flt›r. Bu model
üzerinden gelifltirilen P modeli ise daha geliflmifl sistemlerle
donat›lm›fl ve zaman›n›n flartlar›na uygun hale getirilmifltir.
RC-12Q ise K modelindekine benzer flekilde guardrail müflte-
rek sensörü ve gövdenin üst k›sm›na yerlefltirilen bir radara
sahiptir. Günümüzde sadece Amerikan Kara Kuvvetleri tara-
f›ndan kullan›lmaktad›r.

RC-12 Guardrail

Ünlü “tank katili” A-10’lar›n tasar›m›n› ve ilk üretimini ger-
çeklefltiren Fairchild (bugün M7 Aerospace)’nin, Metro III

sivil uçaklar›n›n askeri versiyonu olan C-26 üzerinde yap›lan
modifikasyonlar sonucunda RC-26 ortaya ç›km›flt›r. Deniz kara-
kol, gözetleme ve denizalt› savunma harbi görevlerini icra ede-

bilen RC-26, gövdesinin alt k›s-
m›nda Litton APS-504(V) ya da
Eaton AIL APS-128D arama ra-
dar›n› tafl›maktad›r. ‹htiyaca
göre FLIR, IR iz taray›c› ve
Doppler seyrüsefer sistemiyle
de donat›labilen uçak, Ameri-
kan Donanmas› ve Hava Kuv-
vetleri taraf›ndan kullan›lmak-
tad›r. ‹sveç Hava Kuvvetleri ta-
raf›ndan Ericsson AEW radar›-
n›n testlerinin ve de¤erlendir-
melerinin yap›lmas› için de test
platform olarak kullan›lan
uçakta, gövdenin üzerine mon-
te edilmifl yan taramal› hava ra-
dar› kullan›lm›flt›r.

RC-26

‹ngiliz Britten-Norman Firmas› taraf›ndan 1960’lar›n ba-
fl›nda tasarlanan ve ilk uçuflunu 1965 y›l›nda yapan BN-2

Islander, 1000 adetten fazla üretilerek sivil alanda önemli
bir baflar› yakalam›flt›r. Bu baflar›y› askeri alanda pekifltir-
mek isteyen Britten-Norman Firmas›, ilerleyen y›llarda Is-
lander’i gelifltirerek Defender ad› alt›nda askeri pazara sun-
mufltur. Defender’in de¤iflik modelleri; hafif nakliye, destek
ve silahl› deniz karakol ve keflif görevlerinde kullan›lmakta-

d›r. 360 derece tarama yapabilen Thorn EMI Skymaster çok
modlu pulse-Doppler radar›yla donat›lan Defender, 4S AL
Mk1 modeliyle ‹ngilizler’in gözüne girmeyi baflarm›fl ve 2003
y›l›nda, ‹ngiliz Kara Kuvvetleri taraf›ndan Beaver uçaklar›n›n
yerini almas› için seçilmifltir. Genellikle Kuzey ‹rlanda’da
kullan›lan bu uça¤›n asli görevi gözetleme olmakla birlikte,
havadan foto¤raf çekme ve
komuta gibi ihtiyaçlar› karfl›-
laman›n yan› s›ra zorunlu hal-
lerde asker naklinde de görev
almaktad›r.

Defender 4S AL Mk1

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

RC-26

Fairchild (bugün M7

Aerospace) (ABD)

2

18,1 m

17,3 m

-

5,1 m

-

7500 kg

2 adet Allied Signal

(Garrett) TPE331-12UAR

turboprop (2 x 1100 bg)

540 km/saat

7600 m

3340 km

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

RC-12 Guardrail

Beech Aircraft Corporation
(bugün Hawker Beechcraft)
(ABD)

-

13,3 m

16,6 m

28,2 m2

4,57 m

3520 kg

5670 kg
2 adet Pratt & Whitney
Canada PT6A-42 turboprop
(2 x 850 bg)

500 km/saat

10.700 m

3500 km

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Defender 4S AL Mk1

Britten-Norman (‹ngiltere)

1 pilot, 1 mürettebat 

+ 6 yolcu

10,9 m

14,9 m

-

4,2 m

-

3300 kg

2 adet Allison 250 

turboprop

360 km/saat

-

700 km
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Frans›z Société des Avions Marcel Bloch (bugün Dassault
Aviation)’›n baflar›l› ticari jet uça¤› Falcon 20 temelli HU-

25 (Falcon 20G), yabanc› bir ülke taraf›ndan üretilen ve
ABD’nin askeri birimleri taraf›ndan kullan›lan birkaç uçaktan
biridir. Falcon 20’nin 1963 y›l›nda ilk uçuflunu yapmas› ve
1965’te de hizmete girmesinin ard›ndan gelifltirilen bu model,
Amerikan Sahil Güvenlik Teflkilat›’n›n o y›llardaki ihtiyac›n›
tam olarak karfl›lad›¤› için seçilmifl ve uçaklar›n teslimat›
1983 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Hizmete girdiklerinde Ameri-
kan Sahil Güvenlik Teflkilat›’nda görev yapan HU-16E Albat-
ross ve C-131A Samaritan uçaklar›n›n yerini alan HU-25,
Westinghouse (bugün Northrop Grumman) ürünü olan ve

yaklafl›k 150 km’lik bir menzil içerisinde tarama yapabilen
AN/APG 66 pulse-Doppler radar›na sahiptir. HU-25A, HU-
25B ve HU-25C olmak üzere 3
farkl› modeli kullan›mda olan
uça¤›n B modeli, di¤er model-
lerde olmayan FLIR ve yan ta-
ramal› radar donan›m›na sa-
hiptir. Ancak 1997 y›l›nda bafl-
lat›lan çal›flmalarla daha da
gelifltirilen HU-25’lerin ömrü
20.000’den 30.000 uçufl saati-
ne ç›kar›lm›flt›r. Günümüzde
Amerikan Sahil Güvenlik Tefl-
kilat›’n›n yan› s›ra Norveç Kra-
liyet Hava Kuvvetleri taraf›n-
dan da kullan›lmaktad›r.

Falcon 20 
(Falcon 20G / HU-25)

‹srail’in Israel Aerospace Industries
(IAI) firmas› ve yan kuruluflu ELTA

Electronics Industries ortakl›¤›yla ge-
lifltirilen Phalcon radar›, birçok ülke
taraf›ndan, Bat›l› sistemler karfl›s›nda
önemli bir alternatif olarak de¤erlendi-
rilmektedir. Aktif faz s›ral› elektronik
tarama kabiliyetli Phalcon radar›; elek-
tronik istihbarat toplama ve dost düfl-
man tan›mlama sistemleriyle destek-
lenmekte ve bu sayede kullan›c›s›na
etkili bir kullan›m sunmaktad›r. Aktif faz s›ral› elektronik
tarama teknolojisi sayesinde Phalcon, 360 derece tarama
yapmak için di¤er birçok radar›n aksine mekanik sistem-
ler yard›m›yla döndürülmeye gerek duymamaktad›r. fiili
Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar› kapsam›nda 1990’l› y›llar›n
bafl›nda Boeing 707 gövdesi üzerine entegre edilmeye
bafllanan sistem, fiili’de Condor ad› alt›nda görev yapmak-
tad›r. Radar›n› ve elektronik sistemlerini, ön gövdesinin iki
yan›nda ve burun k›sm›nda tafl›yan uçakta, aerodinamik ve
yap›sal güçlendirmeler yap›lmas› gerekmifltir. Bu yüzden
özellikle burun k›sm› al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir görüntüye sa-

hiptir. Sistemin gelecekteki
kullan›c›s› Hindistan ise Rus
Il-76 uçaklar› üzerine enteg-
re edilmifl Phalcon sistemi
için 2004 y›l›nda ‹srail’le ma-
saya oturmufltur. Tutar› 1
milyar dolar›n üzerinde olan
3 adetlik siparifl kapsam›n-
daki ilk teslimatlar›n önü-
müzdeki y›l bafllamas› plan-
lanmaktad›r.

Phalcon 707

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Falcon 20

Dassault (Fransa)

6

17,2 m

16,3 m

137 m2

5,3 m

11.550 kg

14.000 kg

2 adet Garrett TFE 731

1010 km/saat

12.700 m

-

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Phalcon 707

Israel Aerospace Industries

(‹srail)

-

44,4 m

44,6 m

283,4 m2

12,9 m

-

512.000 kg

4 adet Pratt & Whitney

JT3D-3B (4 x 8160 kg)

970 km/saat

10.973 m

6920 km
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Çin Hava Kuvvetleri’nin C4ISR (Komuta Kontrol Muha-
bere Bilgisayar ‹stihbarat Gözetleme Keflif) görevleri-

ni yerine getirebilecek bir uça¤a olan ihtiyac›n›n karfl›lan-
mas› için ülke içerisinde birçok milli tasar›m yap›lm›flt›r.
Ayn› zamanda geleneksel savunma tedarikçilerinden olan
Rusya ve ‹srail ile de görüflmelerini sürdüren Çin, bu iki
ülkeyle 1996 y›l›nda, 1 adet H‹K uça¤›n›n al›m› için anlafl-
m›flt›r. Platform olarak Rus Ilyushin üretimi Il-76MD uça-
¤›n›n seçildi¤i program kapsam›nda uça¤›n üzerine, Isra-
el Aerospace Industries (IAI) taraf›ndan üretilen Phalcon
radar› ve C3I (Komuta Kontrol Muhabere ‹stihbarat) siste-
minin yerlefltirilmesine karar verilmifltir. A-50I ad›n› alan
ilk uçak IAI taraf›ndan tamamlanmak üzereyken ABD cep-

hesinden program›n iptal edilmesi yönünde yükselen ses-
ler, ‹srail’in programdan çekilmesine yol açm›flt›r. Bunun
üzerine milli bir radar gelifltirmek için çal›flmalara baflla-
yan ve 14’üncü Enstitü olarak da an›lan Nanjing Research
Institute of Electronic Technology, elektronik yönlendir-
meli ve faz s›ral› bir radar gelifltirmifltir. Rusya’n›n A-50 ve
ABD’nin E-3 H‹K uçaklar›nda kullan›lan radarlar gibi 360
derece tarama yapamayan
bu radar, eksikli¤ini radar
bölümünün içerisinde bulu-
nan ve farkl› aç›larda yerlefl-
tirilmifl 3 adet anteni saye-
sinde kapatmaktad›r. Gövde-
nin üzerinde yer alan ana ra-
dar›n yan› s›ra uça¤›n burun
k›sm›nda da birçok elektro-
nik sistem yer almaktad›r.
Milli radarla ilk uçuflunu
2003 y›l›nda yapan ve KJ-
2000 (KongJing-2000) ad›n›
alan uçak, Xi’an Aircraft Cor-
poration taraf›ndan üretil-
mekte ve 2006 y›l›ndan bu
yana Çin Hava Kuvvetleri’nde
görev yapmaktad›r.

KJ-2000

Rus havac›l›k firmas›
Beriev taraf›ndan Il-

yushin Il-76MD askeri
nakliye uça¤› üzerinden
gelifltirilen ve NATO ta-
n›mlamas› Mainstay
olan A-50, Tupolev Tu-
126 H‹K uçaklar›n›n ye-
nilenmesi amac›yla
bafllat›lan proje dahilinde gelifltirilmifltir. Tespit ve takip
etme, hava / yer hedefleri için dost ve düflman tan›mla-
mas› yapma, gözetleme ve komuta kontrolün yan› s›ra sa-
vafl uçaklar›na hava ve yer hedeflerine taarruz için seyrü-
sefer deste¤i sa¤lamak amaçl› kullan›lan uçak, ilk uçu-
flunu 1978 y›l›nda gerçeklefltirmifltir. Tu-126’lar›n emek-
liye ayr›ld›¤› 1984 y›l›nda da Rus Hava Kuvvetleri’ndeki
görevine bafllam›flt›r. Gövdenin güçlendirilmifl üst k›sm›-
na monte edilen Shmel gözetleme radar› sayesinde 350
km’lik mesafeden 50 ila 60 aras›ndaki hedefi ayn› anda
takip edebilen uçak, yine ayn› anda 12 savafl uça¤›na sey-
rüsefer deste¤i verebilmektedir. Düflman uçaklar›n›n ko-
ordinatlar›n› ve rotalar›n› tespit edip dost savafl uçaklar›-
na gönderen A-50, radara yakalanmamak için alçak irti-
fada uçan savafl uçaklar›na hedeflerine daha rahat ulafla-
bilmeleri için ayd›nlatma da yapabilmektedir. Ancak uça-
¤›n kabiliyetlerinin So¤uk Savafl’›n sürekli de¤iflen ihti-
yaçlar› karfl›s›nda yetersiz kalmas›, uçaklar›n modernize
edilmesini kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Gelifltirilen M modelinde
Shmel 2; U modelinde ise Shmel 2’den de üstün olan
Shmel M radar› kullan›lm›flt›r. Bu sayede daha fazla he-

defi daha uzun mesafelerden ve daha güvenilir bir flekil-
de tespit ve takip edebilme kabiliyeti kazanan A-50, önce-
ki modellerle ayn› süre içerisinde daha fazla savafl uça¤›-
na seyrüsefer deste¤i sa¤layabilecek kapasiteye ulafl-
m›flt›r. Daha da gelifltirilen ilk A-50U uçaklar›n› bu y›l tes-
lim almas› beklenen Rus Hava Kuvvetleri, son moderni-
zasyonla birlikte A-50’leri
2020 y›l›na kadar kullanmay›
planlamaktad›r. Hindistan,
bu uça¤›n Israel Aerospace
Industries üretimi Phalcon
radar›n› kullanan modelini
almak istemifl, ancak
ABD’den gelen bask›lar bu-
nu engellemifltir. Fakat daha
sonra flartlar›n de¤iflmesiy-
le, Hindistan, halen Hava
Kuvvetleri taraf›ndan kulla-
n›lmakta olan bu uçaklardan
2004 y›l›nda siparifl edebil-
mifltir.

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

KJ-2000

Xi’an Aircraft Corporation

(Çin)

5 uçufl mürettebat› 

+ 10 veya 15 görev 

mürettebat›

46,6 m

50,5 m

300 m2

14,7 m

-

190.000 kg

4 adet D30-KP turbojet 

(4 x 12.000 kg)

800 km/saat

12.000 m

20 ton yük ile 7300 km

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

A-50 Mainstay

Beriev (Rusya)

7

46,5 m

50,5 m

300 m2

14,7 m

75.000 kg

170.000 kg

4 adet Aviadvigatel PS-90A

turbofan (4 x 15.965 kg)

800 km/saat

12.000 m

6400 km

A-50 
Mainstay



ÖZEL DOSYA
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Çin’in ‹ngiliz Racal (bugün Thales)
Firmas›’ndan sat›n ald›¤› gözetle-

me radarlar›n›n Shaanxi Firmas› tara-
f›ndan Y-8C nakliye uça¤›na monte
edilmesi sonucu ortaya ç›kan Y-8J, ilk
olarak 1996 y›l›nda sergilenmifltir.
Çin’in ilk hava gözetleme radar› olan Racal Skymaster, 110
km’lik bir menzil içerisinde 360 derecelik tarama yapabilme
kabiliyetiyle havadaki ve deniz üzerindeki hedeflerin tespitini
ve takibini yapabilir. Radar antenlerini burun k›sm›nda tafl›-
yan Y-8J’nin yan›nda KJ-2000 ve KJ-200 gibi uçaklar› da en-
vanterinde bulunduran Çin, yeni H‹K uçaklar›n›n gelifltirilme-
si için de çal›flmalar›n› tüm h›z›yla sürdürmektedir. 2005 y›-

l›nda aç›klanan yeni H‹K uça¤›
projesinde platform olarak Y-
8F-400 gövdesinin seçildi¤i ve
radar›n al›fl›lagelmifl H‹K
uçaklar›ndaki gibi gövdenin
üst k›sm›nda yer alaca¤› bilin-
mektedir.

Y-8J

Japon firmas› Kawasaki taraf›ndan tasarlan›p üretilmesinin
ard›ndan ilk uçuflunu 1970 y›l›nda yapan ve Japon Hava Öz

Savunma Kuvvetleri taraf›ndan halen kullan›lmakta olan C-1 k›-
sa menzilli taktik nakliye uça¤› üzerinde çeflitli modifikasyonlar
yap›lm›fl ve EC-1 uça¤› ortaya ç›km›flt›r. Uçufl ve elektronik sis-
tem denemeleri 1986 y›l›nda tamamlanan uçak, Japonya tara-
f›ndan elektronik karfl› tedbir ve elektronik istihbarat görevle-
rinde kullan›lmak üzere göreve al›nm›flt›r. Uçaktaki elektronik

sistemlerin büyük bölümünü C-
1’in burun ve kuyruk k›sm›na
yap›lan ek bölmeler tafl›r. Uçak,
Mitsubishi Electrics üretimi
ALQ-5 elektronik destek ted-
birleri sistemi ile AN/ALQ-126
baflta olmak üzere birçok elek-
tronik sistemle donat›lm›flt›r.
Radar ikaz sisteminden gelen
uyar›lar ›fl›¤›nda tehdidi belirle-
yen ve tan›mlayan uçak, ard›n-
dan da fazladan bir iflleme ge-
rek duymadan en uygun elek-
tronik karfl› tedbir tekniklerini
belirleyip bunlar› uygulamaya
koyabilmektedir. Halen Japon-
ya’da görevini sürdürmektedir.

EC-1

NATO kod ad› Maxdome olan Il-80, So¤uk Savafl y›llar›nda
Bat›’dan gelebilecek bir nükleer sald›r› durumunda, üst

düzey devlet görevlileri ile komutanlar›n, ofis ve karargah ola-
rak kullanabilecekleri güvenli bir platforma ihtiyaç duyulmas›
nedeniyle, Boeing’in E-4B modeline karfl›l›k olarak Ilyushin
Firmas› taraf›ndan gelifltirilmifltir. ‹lk uçuflunu 1976 y›l›nda ya-
pan Ilyushin Il-86 ticari uça¤›n›n gövdesi üzerinde yap›lan bir-
tak›m de¤ifliklikler sonucu ortaya ç›kan uçak, kokpit pencere-
leri d›fl›nda gövde penceresine sahip de¤ildir. Il-86VKP olarak
da adland›r›lan uçak ilk uçuflunu 1985 y›l›nda yapt›ysa da, Bat›
dünyas› taraf›ndan varl›¤›, 1992 y›l›nda çekilen foto¤raflar› sa-
yesinde belgelenebilmifltir. Devletin ve ordunun üst düzey
isimleri taraf›ndan kullan›laca¤› göz önünde bulundurularak

genifl güvenlik önlemleriyle donat›lan uçak, nükleer bir sald›r›
sonras› oluflacak radyoaktif serpintinin etkilerini kabinin d›fl›n-
da tutmaya yarayan bir havaland›rma sistemine sahiptir. Il-
80’in sa¤ ve sol kanatlar›nda, gücünü jet motorlar›ndan alan
birer adet elektrik jeneratörü bulunmaktad›r. Uça¤›n en önem-
li kabiliyetlerinden biri ise, ön gövdesinin üst k›sm›nda bir ç›-
k›nt› fleklinde yer alan bölmenin içinde bulunan uydu haberlefl-
me terminalidir. Bu sayede uçak, çok zorlu koflullar alt›nda da-
hi d›fl dünyayla ba¤lant› kurabilmektedir. Uça¤›n arka k›sm›n-
da bulunan anten ise, çok düflük
frekanslarda iletiflim kurula-
bilmesine olanak tan›maktad›r.
Günümüzde 4 adet Il-80, Rus
Hava Kuvvetleri’ndeki görevini
sürdürmektedir.

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›
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Il-80 Maxdome

Ilyushin (Rusya)

-

59,5 m

48 m

361 m2

15,5 m

160.000 kg

206.000 kg

4 adet NK-86 turbojet (4 x

13.000 kg)

900 km/saat

12.000 m

tam yükle 3800 km

Üretici

Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Y-8J

Shaanxi (Çin) / Racal

(bugün Thales) (‹ngiltere)

3 ya da 4 

34 m

38 m

122 m2

11,6 m

35.500 kg

61.000 kg

4 adet Zhuzhou Wojiang-6

turboprop (4 x 4250 bg)

660 km/saat

10.400 m

5620 km
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Mürettebat›

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Kanat Alan›

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

EC-1

Kawasaki Heavy Industries

(Japonya)

-

29 m

30,58 m

120,5 m2

10 m

23.300 kg

45.000 kg

2 adet Mitsubishi üretimi

Pratt & Whitney JT8D-M-9

(2 x 6575 kg)

800 km/saat

11.600 m

1300 km

Il-80 Maxdome





Görüldü¤ü üzere ‹ngil-
tere; Avustralya ile
Hindistan girifl yollar›-

n› ve Orta Do¤u deniz ikmal
su yolunu kontrol eden Sey-
lan Adas›’n›n muhafazas› için
stratejik savunma tedbirleri-
ni almaya gayret etmifltir.
Ayr›ca, 6 tugayl›k bir askeri
güç de adan›n savunmas› için
bölgeye sevk edilmifltir.
Singapur’un iflgalinin hemen
ard›ndan harekete geçen Ja-
pon Ordusu, Do¤u Hint Adala-
r›’ndan Borneo’nun iflgali için
dü¤meye basm›flt›r. Japonya,
Pasifik co¤rafyas›ndaki ilerle-
yiflini dikkatli bir flekilde ge-
niflletirken, adalardaki stra-
tejik müttefik hava kuvvetleri
üslerini ele geçirerek, bu
meydanlar› s›çrama platfor-
mu olarak kullanm›flt›r. Ja-
pon Ordusu, uçak gemileri ile
takviye edilmifl deniz kuvvet-
lerine ait güçlü görev grubu
sayesinde, ileri atefl gücü ve
harekât esnekli¤ini sa¤lam›fl-

t›r. Hedefin ele geçirilmesi
için, amfibi piyade ve kara
kuvvetleri birlikleri kullan›la-
rak icra edilen k›y› bombard›-
man›n›n hemen ard›ndan
bafllat›lan ç›karma harekât›-
n›n, müttefik savunma hatla-
r›n›n gerilerine s›zma ve k›s-
kaç harekât›yla desteklenme-
si sayesinde tüm adan›n ele
geçirilmesi sa¤lanm›flt›r. Ka-
ra ve deniz kuvvetlerine ba¤l›
uçaklar›n yak›n hava deste¤i,
piyadenin atefl üstünlü¤ünü
elde etmesinde kullan›lm›fl-
t›r. Kritik hedefler ise, hava
indirme birlikleri ile eflgü-
dümlü gerçeklefltirilen taar-
ruzlarla imha edilmifltir.
Borneo Adas›’n›n iflgali, Ja-
pon 16’nc› Ordusu taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. 25 fiubat
1942’de, Borneo Adas›’ndaki
ABD ve ‹ngiliz Birlikleri, geri
çekilme harekât› icra ederek
aday› terk etmifllerdir. Japon
Ordusu Bat› Grubu, fiubat
1942’den itibaren Java Ada-

s›’n› tecrit ederek, d›flar›yla
irtibat›n› kesmifltir.
26 fiubat 1942’de ise Japon
Ordusu, Java Adas›’n›n Bata-
via Liman› bölgesinden ç›kar-
ma harekât›n› bafllatm›flt›r.
Japon paraflütçü birlikleri
bafllang›çta çok baflar›l› so-
nuçlar elde edememelerine
ra¤men, Sumatra Adas›’ndaki
Plembang fiehri iflgal edil-
mifltir. Böylelikle Japonlar,
buradaki zengin petrol kay-
naklar›n› ele geçirmifltir.
Japon Ordusu, bir ileri ad›m
daha atarak Darwin fiehri’ni
a¤›r hava bombard›man›na
tutmufl, liman ve hava üssünü
de ele geçirmifltir. Bu parlak
baflar›, stratejik yönden Java-
Avustralya deniz ulafl›m hatt›-
n›n müttefikler için kesilme-
sine yol açarken, 48’inci Ja-
pon Tümeni’nin Bali Adas›’n›
iflgali sonucunda, Java Adas›,
ad›m ad›m Japonya’n›n kon-
trolüne geçmifltir. Müttefikle-
rin Java Adas›’n›n savunula-

mayaca¤› düflüncesinden
hareketle, Orgeneral Archi-
bald Wavell geri çekilmenin
tek ç›kar yol oldu¤unu sa-
vunmufltur. Ancak ‹ngilizle-
rin Java Adas›’nda kendileri-
ni yaln›z b›rakmas›na ra¤-
men Hollanda birlikleri sa-
vunmay› sürdürmüfltür.
27 fiubat 1942’de, Müttefik
Donanmas› ile Japon Donan-
mas›, Java Adas›’n›n 60 mil
aç›¤›nda karfl› karfl›ya gel-
mifltir. Güçlü Japon Donan-
mas› karfl›s›nda baflar›s›z
olan müttefik savafl gemile-
rinden HMS Exeter, Suraba-
ya’ya kaçm›flt›r. HNLMS De
Ruyter ve HNLMS Java ise
karaya oturmufltur. HMS
Exeter’i k›st›ran Japon Do-
nanmas›, USS Houston ve
USS Perth kruvazörlerini de
bat›rm›flt›r.
1 Mart 1942’de bafllat›lan am-
fibi harekâtla birlikte Japon
birlikleri, do¤u ve bat› istika-
metlerinden Java Adas›’n› ifl-
gale bafllam›flt›r. Java Ada-
s›’n› savunan bir Avustralya
tugay› ve bir ‹ngiliz hafif süva-

HARP TAR‹H‹
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‹kinci Dünya Savafl›’n›n 
Öbür Cephesi: 

Pasifik
Muharebeleri 
Bölüm IV

Singapur’un kayb›n›n ard›ndan ‹ngiliz Ordusu, bir sonraki 

direnme mevzii olarak Seylan Adas›’na konufllanm›flt›r. 

Bu bölgede yeni bir savunma hatt› kurma çabas› içine giren

‹ngiliz Kraliyet Donanmas›, takviye kuvvet olarak Oramiral

James Somerville emrine 3 uçak gemisi ve 5 savafl gemisi

göndermifltir. Seylan Deniz Gücü’ne yap›lan çok say›da 

denizalt› ve savafl gemisi takviyesine ek olarak, olas› 

Japon sald›r›s›na karfl› Maldiv Adalar› yak›nlar›nda “T” ad› 

verilen gizli bir üs de kurulmufltur.

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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ri bölü¤ü ile toplam 25.000
Hollanda askerine 150 savafl
uça¤› destek vermektedir.
Ancak, Java Adas› halk›, düfl-
man olarak savaflmak yerine
“kurtar›c›” gördükleri Japon
Ordusu ile iflbirli¤ine gidince,
Müttefik direnifli iyice zay›fla-
m›flt›r. 7 Mart 1942’de Mütte-
fik Ordusu, Japon Ordusu’na
Bandung’da teslim olmufl,
Java 6 gün içinde tamamen
Japonya’n›n kontrolü alt›na
girmifltir. 7 Mart 1942’de Ja-
pon Ordusu, Bismarck Tak›m
Adalar› ve Rabaul Liman›’n›
da ele geçirmifltir.

Tsunaminin 
Bir Sonraki Dura¤›:
Filipinler
Japonya’n›n Pasifik’te bafllatt›-
¤› askeri iflgal; ABD, Hollanda
ve ‹ngiltere idaresi alt›nda bu-
lunan Güneydo¤u Asya’daki
yar›mada ve tak›madalar› sis-
tematik olarak kontrol alt›na
alma plan›n›n, efl zamanl› ola-
rak eyleme geçirilmesi esas›-
na dayand›r›lm›flt›r. Pearl Har-
bor sald›r›s›, Amerikan Donan-

mas›’n›n atefl gücü ve bask›s›-
n›n uzak tutulmas› ve mukabil
tepki yetene¤inin kesintiye u¤-
rat›lmas› ana hedefi çerçeve-
sinde yürürlü¤e konulmufltur.
Japonya’n›n en önemli hedef-
lerinden biri de, 7000 adadan
oluflan bir tak›madalar grubu
olan Filipinler’dir.
ABD’nin sömürgesi konu-
mundaki Filipinler’in savun-
mas› için Orgeneral Douglas
MacArthur görevlendirilmifl-
tir. Bölgeyi iyi tan›yan 
MacArthur, 1937 y›l›ndan iti-
baren Filipin Ordusu’nun ku-
ruluflu ve teflkilatland›r›lma-
s› maksad› ile görevlendiril-
mifltir.

1941 y›l›n›n Temmuz ay›nda
Amerikan ve Filipin kuvvet-
leri Orgeneral MacArthur
komutas›nda birlefltirilmifl-
tir. 6000 Amerikal› ö¤retmen
ve teknik dan›flman›n neza-
retinde 100.000 askerden
oluflan bir ordu kuran Orge-
neral MacArthur, garnizonu
Corregidor Adas›’ndaki sa-
vunma müstahkemleri için-
de teflkilatland›rm›flt›r.
Japonya’n›n Pearl Harbor’a
sald›r› haberi, Filipinler’de
bulunan ABD karargâh›na 8
Aral›k tarihinde saat 02:30
sular›nda ulaflm›flt›r. Filipin-
ler’deki Amerikan Hava Kuv-
vetleri’nin komutan› Orgene-

ral Lewis Hyde Brereton,
Formosa (Tayvan)’daki Japon
hava sahalar›n› bombalamak
için MacArthur’dan destek
istemifl, bu talebi görüflülür-
ken ise Orgeneral Brereton,
öncelikle, olas› bir Japon isti-
las›nda, Filipinler Adalar
Grubu içindeki en büyük iki
adadan biri olan Luzon Ada-
s›’nda konuflland›r›lm›fl bu-
lunan B-17 bombard›man
uçaklar›n›n yerde tahrip ol-
mamas› için onlar› havada
tutma fleklinde makul bir
tedbir alm›flt›r.
Orgeneral MacArthur, kuv-
vetlerini Manila’n›n kuzeyinde
ve Tümgeneral Jonathan
Mayhew Wainwright IV komu-
tas›nda iki kolordu halinde
tertiplemifltir. Asya’daki filo-
nun deniz ikmal üssü olarak
kullan›lan Panay Adas›’nda
ise, Oramiral Thomas Char-
les Hart emrine bir a¤›r kru-
vazör tahsis edilmifltir. Orge-
neral MacArthur’un, bafllan-
g›çta haz›rlad›¤› Rainbow-5
(Gökkufla¤›-5) Plan›, yeterli
hava ve kara deste¤inden
yoksun olmas› nedeni ile,
Orange-3 (Portakal-3) Plan›
ile de¤ifltirilmifltir. Buna göre,
ABD’nin seferi askeri perso-
nelinin say›s› toplamda
130.000’e ç›kar›lm›flt›r.
Japon Genelkurmay›, Filipin-
ler’in iflgali için 14’üncü Or-
du’yu tahsis etmifltir. Taar-
ruz plan›n›n öncelikli hedefi,
Luzon Adas›’na ç›k›lmas› ve
Ada’daki hava üslerinin ele
geçirilmesinden sonra,
ABD’ye ait deniz ve hava üs-
lerinin imhas› olarak belir-
lenmifltir. Müteakiben de Lu-
zon ve baflkent Manila’n›n ta-
mamen iflgal edilmesi amaç-
lanm›flt›r.

B-17’ler Pist 
Bafl›nda Bekliyor
ABD Ordusu, muhtemel bir
Japon sald›r›s›na karfl› 27
Kas›m 1941’den itibaren
“yüksek alarm” konumuna
geçirilmifltir. Bu amaçla, B-
17 bombard›man uçaklar›,
pist bafl›nda uçufla haz›r hal-
de bekletilmifltir. 
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Ayr›ca, P-40E avc› uçaklar›
da eskort ve önleme görevle-
ri ile vazifelendirilmifltir. Bü-
tün bu tedbirlere ra¤men,
Japon Hava Kuvvetleri’nin
avc› uçaklar›, Formoza Ada-
s›’ndan kalkarak, 8 Aral›k sa-
bah› bask›n bir taarruzla,
ABD uçaklar›n› yerde imha
etmifllerdir. Bölgedeki hava
üstünlü¤ünü ele geçiren Ja-
pon Hava Kuvvetleri, daha
sonra, Luzon’daki hava üsle-
ri ile Cavite’deki deniz üsleri-
ni sürekli bombard›man et-
mifltir.
Japon 14’üncü Ordusu, as›l
taarruzunu Korgeneral Ma-

saharu Homma komutas›nda
10 Aral›k 1941’de Gonzaga
Bölgesi’nden bafllatm›flt›r.
12 Aral›k 1941’de ikinci dalga
ç›kartma ise, Legaspi Lima-
n›’ndan bafllat›lm›flt›r. 22
Aral›k 1941’de Japon ç›kart-
ma birlikleri 08:00’da Linga-
yen Körfezi’nde Tümgeneral
Wainwright komutas›ndaki
ABD hedeflerine karfl› dört
noktadan sald›r›ya geçmifltir.
Kuvvetler dengesi mukayese
edildi¤inde, 130.000 Ameri-
kan askerine karfl›l›k, Korge-
neral Homma komutas›ndaki
Japon 14’üncü Ordusu’nda
toplam 57.000 asker bulun-

maktad›r ve buna ra¤men
üstünlük Japon taraf›na geç-
mifltir. Taarruzun ilk günü
Japonlar, Luzon’un 170 km
kuzeyindeki aday›, ard›ndan
da Camiguin Adas›’n› ele ge-
çirmifllerdir. 12 Aral›k’ta Pa-
lau Adalar›’ndan gelen Japon
birliklerinin bafllatt›¤› hare-
kât, 22 Aral›k’ta Lingayen
Körfezi’ne yap›lacak as›l ç›-
karma harekât› için, artç›
birliklerin önlerini açmak
amac› ile icra edilmifltir.
Japon Ordusu 85 parça gemi
ve 43.000 askeri ile 22 Ara-
l›k’ta Lingayen Körfezi ç›-
karmas›n› bafllatm›flt›r. 24

Aral›k 1941’de ise 7000 kifli-
lik Japon artç› birli¤i, Lamon
Körfezi’ne ç›karma yapm›fl-
t›r. Filipinler Ordusu, Japon
tanklar› karfl›s›nda diren-
memifltir. 11 ve 17’nci Filipin
tümenleri geri çekilmeye
bafllay›nca, Japon Ordusu da
Agno Hatt›’n› aflarak, süratle
Manila istikametindeki iler-
leyiflini sürdürmüfltür.
16’nc› ve 18’inci Japon tü-
menlerinin, 48’inci tümenle
buluflarak h›zla ilerleyifli so-
nucunda Orgeneral MacArt-
hur’un k›y› savunmas›nda
Japonlar› imha etmeye da-
yanan plan› tamamen iflas
etmifltir.
Çok az bir direniflle karfl›la-
flan Japonlar karfl›s›nda kuv-
vetlerinin bulundu¤u çaresiz
konumun fark›na varan Or-
general MacArthur, 2’nci Ja-
pon ç›karmas›ndan bir gün
önce Corregidor Adas›’na çe-
kilip, buradan Bataan Yar›-
madas›’n› savunmay› uygun
bulmufl ve 23 Aral›k’ta da bu
karar do¤rultusunda çekil-
me emrini vermifltir.

Görünmeyen 
Düflman: S›tma
Ancak, ABD’li komuta heyeti,
geri çekilme esnas›nda bü-
yük bir hataya düflmüfltür. 30
km genifllik ve 40 km uzunlu-
¤a sahip olan yar›madada
toplam 43.000 personeli ola-
ca¤› hesaplanan Amerikan
Ordusu, adada yaflayan sivil-
lerle birlikte 110.000 kifliye
ç›km›fl ve bunun sonucunda
da geri çekilme harekât› fe-
laketle sonuçlanm›flt›r. Er-
zak, yiyecek ve su stoklar› tü-
kenen ve ço¤u s›tma hastal›-
¤›na yakalanan Amerikan as-
kerlerinin dörtte biri muha-
rebe edemez hale gelmifltir.
Bir ay süren Japon sald›r›la-
r›na 8 fiubat’ta ara verilmifl-
tir. Zira Amerikal›lar› vuran
s›tma, 10.000 Japon askerini
de savaflamaz hale getirmifl-
tir. Ayr›ca 48’inci Japon Tü-
meni, Do¤u Hint Adalar› ta-
arruzlar›na takviye olarak
gönderilmifltir.
Mart ay›nda adada toplam

HARP TAR‹H‹
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3000 muharip Japon 
askeri bulunmas›na ra¤men, 
Amerikan Ordusu karfl› taar-
ruza geçmemifltir. 
10 Mart 1942’de Orgeneral 
MacArthur’un Avustralya’ya
gitmesi, askerlerin moralini
iyice bozmufltur. Ayr›ca Was-
hington, Ocak 1942 karar› ile
Filipin Adalar›’na askeri yar-
d›m gönderilmemesi karar›
alm›flt›r.
Mart sonunda Japonya’dan
22.000 kiflilik takviye kuvvetin
gelmesi üzerine, 3 Nisan
1942’de Japon taarruzlar›
yeniden bafllam›flt›r ve bir
sonraki hedef olan Corregi-
dor Adas›’na yönlenmifltir.
Bataan Yar›madas›’na 4 km’lik
mesafedeki bu ada, 6 May›s
1942’de Tümgeneral Wain-
wright’›n Japonlar’a teslim
olmas› ile ele geçirilmifltir.
9 Haziran 1942’de ise tüm Fi-
lipinler, Japon iflgali alt›nda
kalm›flt›r. Filipinler muhare-
beleri esnas›nda Amerikan
Ordusu 30.000, Filipinler Or-
dusu ise 110.000 personel
kayb›na u¤rarken, Japon Or-
dusu’nun kayb› 12.000 civa-
r›nda olmufltur. Sömürgesi
Filipinler’i kaybeden ABD de
t›pk› ‹ngilizler gibi Pasifik’te
büyük bir itibar kayb›na u¤-
ram›flt›r.

Hint Okyanusu’na
Yap›lan Harekât
Oramiral Chuichi Nagumo
komutas›ndaki Japon impa-
ratorluk güçleri yaln›zca

Amerikan Donanmas›’n› de-
¤il, ayn› zamanda Pasifik’te
savafl›n ilk günlerinden itiba-
ren, ‹ngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetleri’ni de dize getir-
meyi baflarm›flt›r. 3 ay süren
Hawaii Operasyonu, Orami-
ral Nagumo’nun Hint Okya-
nusu’nda, ‹ngiliz Kraliyet Ha-
va Kuvvetleri’ne karfl› kazan-
d›¤› baflar›lardan biridir. Yal-
n›zca bir uçak gemisi kaybe-
den Oramiral Nagumo, 4
uçak gemisiyle Avustral-
ya’n›n kuzeybat›s›nda bir
operasyon bafllatm›fl ve üre-
tim tesisleri ile kasabalara
ciddi hasarlar verdirmifltir.
Daha sonra 4 hafta kadar
dinlenmeye çekilen ve bir
sonraki operasyona haz›rla-
nan donanma Hint Okyanu-
su’na do¤ru yola ç›km›flt›r.
Koramiral Jisaburo Ozava
emrindeki Japon Donanmas›
ise 2 Nisan’da Java Deni-
zi’nden Hint Okyanusu istika-
metine do¤ru yola ç›km›flt›r.
Bengal Körfezi’ni geçip, Kal-
küta istikametindeki ilerleyi-
flini sürdüren ve asl›nda Ja-
pon Filosu’nun, Akdeniz’de
Alman Ordusu ile buluflma-
s›n› sa¤layacak bu büyük filo,
Hint Okyanusu’nda ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas› ile çar-
p›flmak için haz›rd›r.
Beklenen Japon taarruz gü-
cü, 5 Nisan 1942’de Seylan
aç›klar›na yaklaflm›flt›r. Co-
lombo Liman›’na sald›ran
yaklafl›k 100 uçakl›k Japon
taarruz filosu, ‹ngilizler’e bü-

yük kay›plar verdirmifltir. ‹n-
giliz Kraliyet Donanmas›’na
ait HMS Dorsetshire ve HMS
Cornwall a¤›r kruvazörü,
HMS Hermes uçak gemisi,
HMS Wampire destroyeri ile
HMS Hollyhock korveti bu
sald›r›da batm›flt›r.
Koramiral Ozava’n›n filosu,
Kalküta Liman›’n› kapatarak,
Birmanya’y› tamamen tecrit
etmifltir. Japonya karfl›s›nda
çok a¤›r ve onur k›r›c› bir ye-
nilgi daha alan ‹ngiliz Donan-
mas›, çareyi Do¤u Afrika ve
Bombay’a kaçmakta bul-
mufltur.

Her Yerde 
Japon Bayra¤› 
Dalgalansa da…
Ancak, Japonya bu parlak za-
ferini Hindistan’› iflgal etmek
ve Hintliler’i ‹ngilizler’e karfl›
ayakland›r›p, özgürlüklerine
kavuflturmak fleklinde kul-
lanmam›flt›r. Arap ve Hint
Müslümanlar›n›, ‹ngiliz sö-
mürge kuvvetlerine karfl›
kullanarak, Alman Ordular›
ile M›s›r’da birleflme flans›n›
geri tepen Tokyo, Oramiral
Nagumo’ya geri dön emrini
vermifltir. 9 Nisan 1942 saba-
h›, Japon savafl stratejisi, ta-
rihi karar›n› vererek, sald›r›-
n›n yan› s›ra savunman›n da
vazgeçilmez oldu¤u prensi-
binden hareketle, ele geçir-
di¤i önemli hedefleri koru-
mak için geri dönme emrini
uygulamaya sokmufltur.
Oramiral Nagumo bu plan
gere¤i, 3 uçak gemisi ve re-
fakatçi di¤er gemilerle bir-
likte Japon karasular›na geri

dönmüfltür. Kuvvetlerin kü-
çük bir bölümü ise devam
eden muharebelere kat›lmak
üzere yoluna devam etmifltir.
Pasifik’te güç dengelerinin
Japonya lehine de¤iflmesinin
flaflk›nl›¤› içinde olan ABD,
Avustralya, Hollanda ve ‹n-
giltere, ilk tedbir olarak Gü-
neydo¤u Asya’da savunmaya
yönelik bir ittifak kurulmas›-
na karar vermifllerdir. Pasi-
fik’te h›zla ilerleyen Japon
askeri iflgali karfl›s›nda, Çin-
hindi-Çin-Borneo-Sumatra-
Birmanya-Java-T imur-
Avustralya hatt›n›n savunul-

mas›n› amaç edinmifltir. An-
cak, bölgenin Japon kuvvet-
leri karfl›s›nda etkili bir bi-
çimde savunulmas›nda; co¤-
rafi engellerin yan› s›ra tec-
rübe eksikli¤i, farkl› savun-
ma politikalar› ve konseptle-
ri, askeri personelin denizal-
t›, gemi, tank, uçak gibi kritik
silah ve donan›mdan yoksun
olmas›, müttefiklerin baflar›-
lar›n› olumsuz yönde etkile-
mifltir.
Savafl›n stratejik de¤erlendi-
rilmesine bak›ld›¤›nda, Ja-
ponya, kendisini savafla zor-
layan petrol ve hammadde
ambargosu engelini aflarak
bölgenin zengin kaynaklar›n›
kontrolü alt›na alm›flt›r. Av-
rupa’da Alman Ordusu’nun 2
y›l boyunca uygulad›¤› “Y›ld›-
r›m Harbi Takti¤i”nin bafla-
r›yla uygulayan Japon Ordu-
su’nun bu parlak zaferleri
kazanmas› 3 ay gibi oldukça
k›sa bir zaman dilimini kap-
sam›flt›r.
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ABD’li bir çavufl Filipinli askerlere makineli tüfek e¤itimi veriyor

Filipin askerleri 37 mm’lik anti tank topu e¤itiminde 
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Nikaragua’n›n Kardefl Ülkeleri 
Sandinista Ulusal Kurtulufl Cephesi’nin kuruluflunun 29’uncu y›l

dönümünde, Nikaragua Devlet Baflkan› Daniel Ortega, Abhazya ve

Güney Osetya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›¤›n› aç›klayarak Rusya’dan

sonra bu özerk bölgeleri tan›yan ilk ülke oldu. Ba¤›ms›zl›¤›n›

kazand›ktan sonra uzun y›llar kendi topraklar›nda iç savaflla mücadele

etmek zorunda kalan Nikaragua’n›n bu aç›klamas› Rusya taraf›ndan

memnuniyetle karfl›lan›rken, ülkenin D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri

kardefl cumhuriyetler olarak bahsetti¤i Abhazya ve Güney Osetya ile

en k›sa zamanda diplomatik iliflkilerin bafllat›laca¤›n› bildirdi.

Büyük Petro 
Venezüella’y› 
Ziyaret Ediyor   
Kafkaslardaki ç›karlar›n› tehdit eden 

ABD destekli Gürcistan’› k›sa bir sürede 

etkisiz hale getiren Rusya, en iyi 

savunman›n sald›r› oldu¤u tezini 

kan›tlarcas›na Güney Amerika’daki en yak›n

müttefiki Venezüella ile olan ba¤lar›n›

s›k›laflt›r›yor. Tu-160 stratejik bombard›man

uçaklar›n› bu ülkeye gönderen Rusya, aralar›nda

Kirov S›n›f› nükleer tahrik sistemine sahip RFS

Pyotr Velikiy (Büyük Petro) Kruvazörü’nün de

bulundu¤u çok say›da savafl gemisini tatbikat

amac›yla Venezüella’ya yolcu etti. Bu 

geliflmelerden oldukça memnun görünen

Venezüella ise, geliflmifl savunma sistemlerinin

tedariki için Rusya’dan haber bekliyor.

Fransa Pasifik’e Demir Att›
Eylül ay›nda gerçekleflen bir di¤er buluflma ise Avustralya

Savunma Bakan› Joel Fitzgibbon ile Frans›z meslektafl›

Herve Morin aras›ndayd›. Afganistan’da yürütülen 

operasyonlara iliflkin durum de¤erlendirmesi yapan 

bakanlar›n gündemindeki ana konu ise önümüzdeki günlerde

imzalayacaklar› Karfl›l›kl› Lojistik Destek Düzenlemeleri oldu.

Avustralya ve Fransa’n›n Pasifik’te ortak tatbikatlar icra 

ettikleri ve bölgesel savunma konusunda ABD ve Yeni Zelanda ile ifl birli¤i 

yapt›klar› biliniyor. Bunlar›n d›fl›nda iki ülke, envanterlerinde bulunan 

Tiger ve NH90 helikopterine yönelik de birlikte çal›fl›yor.
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NATO ‹htiyaçlar›n›
Belirliyor
Londra, 18-19 Eylül 

tarihlerinde NATO üyesi 26

müttefik ülkenin savunma

bakanlar›n› a¤›rlad›. Genel

olarak NATO’nun gündemini

oluflturan güvenlik ve 

savunma meselelerinin

görüflüldü¤ü toplant›larda

esas konu, yürütülmekte 

olan operasyonlar için 

yap›lan harcamalar›n 

düzenlenmesiydi. 

Görüflmeler esnas›nda 

savunma bakanlar›n›n 

gündemini meflgul eden bir

di¤er konu ise, helikopterler

baflta olmak üzere, 

mevcut teçhizat›n

kullan›labilirlik durumlar›n›n

belirlenmesiydi.

Kazakistan 
ve Rusya 
Askeri ‹flbirli¤ini
Gelifltiriyor
Geçti¤imiz Temmuz ay›nda

Rus Ordusu ile Almat› fiehri

yak›nlar›nda “Interaction 

2008” ad› alt›nda bir tatbikat

icra eden Kazakistan Ordusu,

bu kez deplasmandayd›. 

1-27 Eylül tarihleri aras›nda

Rusya’da gerçeklefltirilen

“Center-2008” Tatbikat›’na,

Kazak ve Rus ortak gücüne

ba¤l› 12.000 askerin yan› s›ra

aralar›ndan tanklar›n da yer

ald›¤› 1000 adet z›rhl› araç, 

60 hava arac› ve çok say›da

askeri araç kat›ld›. Tatbikatta,

her iki ülkenin hava ve kara

unsurlar›n›n müflterek görev

yapabilme kabiliyetinin

gelifltirilmesine yönelik 

usuller denendi.



Timoflenko’nun Rengi “Turuncu”dan “K›rm›z›”ya Dönüyor 
Ukrayna’da Turuncu Devrim’i gerçeklefltiren siyasi güçler birbirine düfltü. Cumhurbaflkan›

Yuflçenko yanl›s› partilerin oluflturdu¤u blok ile Baflbakan Timoflenko’nun önderli¤indeki

blo¤un oluflturdu¤u koalisyon da¤›ld›. Ulusal ç›karlara ihanet etmekle suçlad›¤› Timoflenko’nun

Rusya ziyaretini Moskova’ya rapor vermek için gerçeklefltirdi¤ini iddia eden Yuflçenko, ünlü

spekülatör Soros’la bir araya gelerek durum de¤erlendirmesi (!) yapt›. Yuflçenko’nun

Sivastopol’da konufllu Rus Donanmas›’na yönelik tutumunu elefltiren Timoflenko ise Rusya ile

imzalanm›fl anlaflmalara sad›k kal›nmas›n› savunuyor.

S›rbistan
NATO’nun
Kap›s›n› Çal›yor  
S›rbistan, 1 Ekim’de 

imzalad›¤› Bar›fl ‹çin Ortakl›k

Güvenlik Anlaflmas› ile NATO

çat›s› alt›ndaki yerini biraz daha

sa¤lamlaflt›rd›. S›rbistan Savunma

Bakan› Dragan Sutanovac ve NATO

Genel Sekreteri Jaap de Hoop

Scheffer’in NATO Karargah›’nda 

imzalad›¤› anlaflma, Bar›fl için 

Ortakl›k Program›’na dahil olan tüm

ülkeler ile ‹ttifak aras›nda pratik 

uygulamalara yönelik gizli bilgilerin

paylafl›lmas›na olanak tan›yor. 

S›rbistan Savunma Bakan› ziyaret

esnas›nda yapt›¤› aç›klamada, ülkesi 

ile NATO aras›ndaki ifl birli¤ini

artt›rmak istediklerini de dile getirdi.

‹ran Savafla Haz›r
Gürcistan ve Füze Kalkan› sorunlar› yüzünden Rusya’n›n ABD ile karfl› karfl›ya

gelmesini memnuniyetle izleyen ‹ran, h›z kesmeden nükleer program›na devam

ederken askeri tatbikatlar yapmaktan da geri durmuyor. Silahl› kuvvetlerine ba¤l›

çok say›da hava savunma biriminin kat›ld›¤› “Velayetin Savunucular›” adl› bir tat-

bikat düzenleyen ‹ran, topraklar›na ve özellikle nükleer tesislerine karfl›

gerçeklefltirilebilecek olas› sald›r›lara karfl› düflmanlar›na gözda¤› verdi. Hava

savunmas›n› daha da güçlendirmek için çal›flmalar›n› sürdüren ‹ran, uzun süredir

gündeminde olan Rus S-300 hava savunma füze sistemlerinin tedariki konusunu da

yak›n gelecekte sonuçland›rmay› hedefliyor.
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Türkmenistan
Kar›flt›

Garip uygulamalar› ve afl›r›

davran›fllar› ile ünlü devlet

baflkan› Saparmurat

Niyazov’un 2006 y›l›nda ani

ölümü ile yeni bir döneme

giren Türkmenistan’da,

Baflkent Aflkabat’ta

yaflanan silahl› çat›flman›n

yank›lar› sürüyor. 13 Eylül

tarihinde gerçekleflen bu

olay›n uyuflturucu tacirleri

ile Türkmen güvenlik 

güçleri aras›nda cereyan

etti¤i bildirilse de, her iki

taraf›n da a¤›r silahlar 

kulland›¤› yönündeki 

iddialar, durumun 

biraz daha hassas 

olabilece¤inin iflaretlerini

veriyor. Türkmen 

güvenlik birimlerinin de

kay›plar verdi¤i 

bu çat›flman›n, 

uyuflturucu tacirleri 

ile mi yoksa 

muhalif güçlerle mi

yafland›¤› konusu 

halen belirsizli¤ini 

koruyor.
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1990’l› y›llar›n bafllar›n-
da, Rusya baflta tüm
eski Sovyet Cumhuri-

yetleri’nin “küresel ekono-
miye entegrasyon” hedefleri
do¤rultusunda, t›pk› eski
Varflova Pakt› üyesi Avrupa
ülkeleri gibi bir “geçifl döne-
mi” yaflad›klar› izleniyordu.
Varflova Pakt›’n›n eski üye-
leri, Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Bulgaris-
tan, Romanya, Slovakya ile
Sovyet co¤rafyas› içine s›-
k›flm›fl olan Balt›k Cumhu-
riyetleri Litvanya, Letonya
ve Estonya, büyük bir h›zla
bu “geçifl sürecini” tamam-
lad›lar.

Bu ülkeler günümüzde birer
Avrupa Birli¤i (AB) üyesi ol-
man›n ve dünyan›n “en kali-
teli demokratik rejimleri ile
ayn› kulüpte yer alman›n”
onurunu yafl›yorlar. Orta ve
Do¤u Avrupa ile Balkan-
lar’daki eski Varflova Pakt›
ülkelerinin “komünist sulta-
dan” kurtulduktan hemen
sonra NATO üyesi olmalar›
da dikkat çekici bir nokta.
AB’nin günümüzde 27 üyeli
dev bir “devletler üstü ku-
rum” olmas›na yol açan,
NATO’nun ise Avrupa’n›n s›-
n›rlar›n› en do¤uya kadar
uzatarak güvenlik alan›n›
geniflletmesine neden olan

bu h›zl› geliflmenin nas›l
gerçekleflti¤i, eski Sovyet
co¤rafyas›ndaki yeni gelifl-
melerin ›fl›¤› alt›nda daha
net anlafl›l›yor: “Yeni Avru-
pal›” ülkelerin petrol ve do-
¤al gazlar› yoktu!
Bu devletlerden birinin bile
petrol ve do¤al gaz›n›n ol-
mas› halinde nas›l bir rota
izleyebilece¤inin en aç›k ör-
neklerini ise günümüzde
dört devlet gösteriyor: Rus-
ya, Azerbaycan, Kazakistan
ve Türkmenistan.
Sovyetler Birli¤i’nin y›k›m›-
n›n üzerine yeniden infla edi-
len bu dört devletin ortak
özellikleri, art›k, dünya siya-
set zemininde birer “petro-
devlet” olarak adland›r›lma-
lar›. Yani, “ana zenginlik
kayna¤› olan petrol gelirle-
riyle flekillendirilen otoriter
devlet yap›lanmas›”.
Bilimsel araflt›rmalar, Gay-
risafi Milli Has›las›’n›n yüzde
10’unu, ihracat gelirlerinin
ise yüzde 40’›n› tek bir do¤al
kaynaktan sa¤layan ülkele-
ri, “do¤al kaynak gelirli dev-
letler” olarak nitelendiriyor.
Rusya, Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Türkmenistan’›n
bütçelerinin ve ihracatlar›-
n›n hemen hemen tamam›-
n›n petrol ve do¤al gazdan
kaynaklanmas›, bu ülkele-
rin, “petro-devlet” olarak ta-
n›mlanmas›na neden oluyor.
Bugüne kadar, benzer bir
yap›lanmay› sergileyip, ser-
vete dönüfltürmesine ra¤-
men, demokrasisini de ko-
ruyup gelifltirmeyi baflarm›fl

bir tek devlet var: Norveç.
Bu devlet, Kuzey Denizi’nde-
ki dev petrol sahalar›n› kefl-
fedip, ola¤anüstü petrol ge-
lirlerine ulaflmadan önce
zaten demokrasisini olufl-
turmufl, hatta demokratik
yap›lanmas›yla da tipik bir
“Kuzey Avrupal›” olarak
dünyaya örnek gösterilen bir
devlet olmufltu. Petrol gelir-
leri, Norveç’in sadece ulusal
gelirinin artmas›na, sosyal
demokrat uygulamalar ile
bu servetin toplumda genifl
zeminli paylafl›m›na ve ülke
demokrasisinin güçlenme-
sine neden oldu.
Dünyan›n “ana petrol kaynak-
lar›” olarak gösterilen Orta
Do¤u’daki Körfez Ülkeleri,
Suudi Arabistan, Irak ve ‹ran
ise her zaman diktatörlükler
ile yönetilen devletler olarak
tan›nd›lar. Birleflik Arap
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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤› günlerde, ünlü araflt›rmac›
Francis Fukuyama’ya, ünlü ve tart›flmal› “Tarihin Sonu”
bafll›kl› kitab› yazd›racak ölçüde büyük zafer gösterisinin
içinde bulunan Bat›, Rusya’n›n son Gürcistan müdahalesiyle
nas›l bir tehditle karfl› karfl›ya bulundu¤unu anlad›.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Diktatörlü¤ün Yeni Ad›:
Petro-Devlet
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Emirlikleri, Kuveyt, Umman
ve Bahreyn ile Suudi Arabis-
tan’› “hanedanlar”, di¤erleri-
ni ise Baas Partili diktatörler
ile mollalar yönettiler.
Dünya aç›s›ndan 1991-99 y›l-
lar› aras›nda yaflan›lan yeni
“paradigma” gerçek anla-
m›yla umut vericiydi. “Petro-
devlet”lerin en büyü¤ü ola-
rak kabul edilen Rusya ger-
çek anlamda bir sosyo-eko-
nomik felaket yafl›yor, ordu-
su küçülüyor ve dünyadaki
siyasi otoritesi dramatik ola-
rak zay›fl›yordu. Bu geliflme-
ye ba¤l› olarak “eski Sovyet
Cumhuriyetleri” So¤uk Sa-
vafl’tan zaferle ç›km›fl olan
Bat›l› güçler ile iyi geçinme-
nin yollar›n› ar›yorlard›.
Avrupa bütünleflmenin bir
“Avrasya Entegrasyonu”na
dönüflmesi, belirli k›staslar›
yerine getiren eski Sovyet

Cumhuriyetleri’nin Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T) ile Avrupa Konseyi
üyesi olmalar›, bu sürecin
ürünüydü. Bu devletler, ger-
çeklefltirmekte olduklar› ge-
nel seçimlerin bu kurumlar
ve çal›flmalar›na izin verdik-
leri Sivil Toplum Kurulufllar›
taraf›ndan denetlenmesine
de göz yumuyorlard›. Her ne
kadar seçimlerde ortaya ç›-
kan sonuçlar, bu ülkelerin
“demokratikleflmesi” aç›s›n-
dan çok ciddi sorunlar› orta-
ya koysa da, dünyaya hâkim
olan “iyimser hava” gelece-
¤e dönük umutlar›n korun-
mas›na neden oluyordu.
Fakat her fley 1999 y›l›ndan
itibaren de¤iflmeye bafllad›;
öncelikle Rusya, Sovyetler
Birli¤i’nin ünlü gizli istihba-
rat teflkilat› KGB’nin içinden
yetiflmifl Vladimir Putin’in

iflbafl›na gelmesi ve yeni yö-
netimin Çeçen Savafl›’nda
inan›lmaz insan haklar› ih-
lallerine dönük politikalara
yönelmesiyle “ters iflaret-
ler” vermeye bafllad›.
ABD’nin 11 Eylül 2001 tari-
hinde karfl›laflt›¤› terör sal-
d›r›s› sonras›nda bu süreç
h›zland›. Çünkü ABD’nin
müttefikleriyle birlikte ger-
çeklefltirdi¤i Afganistan
Operasyonu ve bundan yak-
lafl›k 2 y›l sonra gerçekleflen
Irak askeri müdahaleleri,
petrol ve do¤al gaz fiyatlar›-
n›n ola¤anüstü art›fl›na ne-
den olmufltu.
Geliflmeler, eski Sovyet
Cumhuriyetleri; günümüzün
petro-devletleri Rusya, Azer-
baycan, Kazakistan ve Türk-
menistan’›n kasalar›n›n “na-
kit dolar” ile dolmas›na, ül-
kelerin ekonomik-siyasal ya-

p›lanmas›n›n da h›zla “oli-
garfliye” dönüflmesine neden
oluyordu. Bu ülkelerde, ina-
n›lmaz servetlere ulaflmay›,
ülke kaynaklar›n› elinde bu-
lundurmay› baflaran bir
“az›nl›k tahakkümü” kendini
yeni bir “diktatörlük” olarak
gösteriyordu.
Petro-devlet yap›lanmas›
flöyle flekillendi:

1Ülke yönetimi, 
dev petrol ve do¤al gaz

flirketlerine dayand›r›ld›.
Rusya’n›n Gazprom’u veya
Azerbaycan’›n SOCAR’› 
giderek “devlet adam› 
yetifltiren” kurumlara 
dönüfltü. Örne¤in 
Azerbaycan’da 
Cumhurbaflkanl›¤› 
makam›n› babas› Haydar
Aliyev’den alan ‹lham 
Aliyev, SOCAR’›n eski 
baflkan›yd›.
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2Ülkenin tüm petrol 
ve do¤al gaz gelirlerini

sözde “devlet kurumu” 
görünümdeki flirketler 
arac›l›¤›yla denetleyen 
az›nl›k, kendi iktidar›n›n
güçlenmesi için, muhalefet
partilerinin ve sivil 
toplum kurulufllar›n›n 
çal›flmalar›na çok ciddi 
yasaklamalar getirdi, bu 
tür ülkelerde muhalefet 
ortadan kald›r›ld›.

3Benzer flekilde, muhalif
bas›n da susturuldu;

“yönetime yak›n” medya, 
yine siyasetçiler taraf›ndan
palazland›r›lm›fl baz› 
ifladamlar› taraf›ndan 
oluflturularak, sokaktaki 
insana düzenli yalan 
söylemenin ana yolu 
yarat›ld›. Rusya’n›n yaz›l›
bas›ndaki en büyük 
kuruluflu Gazprom olurken,
bu ülkelerin tümünde 
“yabanc› TV” yay›nlar›na 
ve “‹nternet”e çok ciddi
sansürlerin getirilmesi 
dikkat çekti. Azerbaycan
son olarak, “Azeri lehçesini
bozduklar›” gerekçesiyle,
Türk kanallar›n› 
yasaklamaya kalkt›.

Asl›nda, bütün bu geliflme-
ler, günümüzün “petro-dev-
letleri”nin, Avrupal› olmaya
veya Bat›l› anlamda kaliteli
bir demokrasiyle yönetilme-
ye hiç niyetli olmad›klar›n›
gösteren ana noktalard›.
Çünkü “ulusal serveti” gide-
rek “bireysel servete” dö-
nüfltüren yönetim kadrolar›,
ülkelerine Bat›l› tarzda bir
demokrasi gelmesinin ikti-
darlar› aç›s›ndan çok ciddi
bir risk oldu¤unu biliyorlard›.
Demokrasi ile birlikte gele-
cek olan “ekonomik fleffaf-
l›k” ise bu tür rejimler aç›s›n-
dan bir “felaket senaryosu”
olarak niteleniyordu. Bugün,
petro-devletlerde ulusal ge-
lirin kimlerin eliyle nas›l bö-
lüflüldü¤ü büyük bir s›r ola-
rak dikkat çekiyor.
Rusya, Azerbaycan, Kazakis-
tan ve Türkmenistan’›n, “eski
Sovyet Cumhuriyeti” tan›-
m›ndan “otoriter petro-dev-
let” tan›m›na geçifl süreci de
h›zl› oldu.
Rusya, 2006 y›l›nda, AG‹T ve
Avrupa Konseyi’nin, Rus-
ya’daki genel ve yerel seçim-
leri denetleme giriflimlerini
engelleyerek, kendisi aç›s›n-

dan nas›l bir rota izleyece¤ini
göstermifl oldu. Bunu, Azer-
baycan Cumhurbaflkan› ‹l-
ham Aliyev’in, ülkesindeki
demokratik sorunlara Avru-
pa Konseyi’nden gelen a¤›r
elefltirileri yan›tlarken, “Bu
uluslararas› kurulufllar biz-
leri içlerinde görmek istemi-
yorlarsa aç›k söylesinler,
bizler gideriz. Bu kurufllara
üye olmad›¤› için Azerbaycan
batar m›?” demesi takip etti.
Bugüne kadar Bat› ile iliflki-
lerinde bir hayli dikkatli ol-
du¤u göze çarpan Kazak Li-
der Nursultan Nazarbayev
ise bu koroya, “demokratik-
leflmede Kazak yolu” kavra-
m›yla kat›ld› ve ülkesinin Av-
rupa’dan gelen bütün istek-
lere uymayaca¤›n› söyledi.
Takvimdeki aylar›n adlar›n›
bile ailesine göre de¤ifltiren
Saparmurat Niyazov gibi “ç›l-
g›n diktatörden” zor kurtulan
Türkmenistan’da ise, yeni li-
der Kurbangulu Berdimu-
hammedov’un demokratik-
leflme alan›nda bir tek ad›m
atmamas› dikkat çekti.
Rusya liderli¤inde, hem Ba-
¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
hem de fiangay ‹flbirli¤i Ör-

gütü üyesi olan bu devletle-
rin günümüzdeki yap›lar›yla
ilgili olarak flunlar› söylemek
mümkün:

1Art›k, eski Sovyet 
co¤rafyas›nda 

“demokrasiye geçifl” 
devletleri yoktur; aksine,
otoriter petro-devletlerin
egemenli¤i kurulmufltur.

2Bu devlet yap›lanmas›
asla ço¤ulcu demokratik

sistemi benimsememekte,
ellerinde bulundurduklar›
medya olanaklar›yla da ülke
insanlar›na demokratik 
sistemi “ulusal ç›karlara
ayk›r›” bir kavram olarak
tan›tmaktad›r.

3Bu devletlerin 
yap›lanmas›nda ana 

unsur, nepotizm (efl-dost
kay›rmac›l›¤›) ve 
yolsuzluktur.

4Bu devletler, “demokratik-
sanayileflmifl” Bat›l› 

devletlerin, topraklar›n›n 
alt›ndaki petrol ve do¤al gaz
kaynaklar›na çok ihtiyaç
duyduklar›n› bilmektedirler.
Bu durum, söz konusu 
devlet yap›lanmalar›na 
büyük bir güven 
kazand›rmaktad›r.
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O rta Asya’n›n stratejik önemdeki ülkesi Özbekis-

tan’da, Lider ‹slam Kerimov, s›n›rlar›n› “Bat›’dan

gelen fikirlere en s›k› flekilde kapatan” devlet

adam› olarak dikkat çekiyor.

Afganistan-Tacikistan hatt›nda geliflti¤i ileri sürülen

“radikal dinci ak›mlarla” mücadele ad› alt›nda ülke-

sindeki tüm muhalefet unsurlar›n› hareketsiz b›rakan

ve insan haklar› raporlar› aç›s›ndan çok kötü karnele-

re sahip olan Kerimov, ayn› zamanda “aile iflleriyle” de

an›lan bir portre.

Özbek liderin son kararlar›ndan biri, büyük k›z› Gülnara

Kerimova’y›, Cenevre’deki Birleflmifl Milletler Temsilci-

li¤i’ne büyükelçi olarak atamas› oldu.

Gülnara Kerimova, Özbekistan’da, ailesinin mal varl›¤›n›

ve hesab› tutulamayan servetini yöneten bir isim olarak

tan›n›yor. Dubai ve Cenevre’de bankac›l›k yat›r›mlar›,

büyük bir gayrimenkul flirketi, gece kulüpleri zinciri olan

Zeromax Grubu’nun CEO’su olarak çal›flmalar›n› sürdü-

ren Gülnara Kerimova, dünya bas›n›nda ünlü boflanma

davas›yla tan›nm›flt›.

Afgan as›ll› Amerikal›

efli Mansur Maksu-

di’den olayl› bir flekilde

boflanan Kerimova, ço-

cuklar›n› Özbekistan’a

kaç›rm›fl, eski efline de

göstermemiflti. Gülna-

ra Kerimova’n›n bu tu-

tumu nedeniyle hak-

k›nda Amerikan mah-

kemelerinden ç›kar›l-

m›fl tutuklama karar-

lar› bulunuyor ve bu

ülke topraklar›na gire-

miyor.

Mesle¤ini ‹sviçre’de

sürdüren Özbek as›ll›

gazeteci Alifler Taksa-

nov, ‹slam Kerimov’un

k›z›n› Cenevre’ye bü-

yükelçi olarak atama-

s›n› flöyle de¤erlendir-

di: “‹flbafl›nda bulundu¤u y›llarda büyük bir servet sahibi

olan Kerimov ve ailesinin bu servetlerini Özbekistan’da

tutmad›klar›n›, paran›n tamam›n›n ‹sviçre bankalar›nda

oldu¤unu biliyoruz. Zeromax fiirketi’nin merkezinin de

Cenevre’ye tafl›nmas› bu aç›dan anlaml›. Böylece Gülna-

ra Kerimova hem diplomatik dokunulmazl›k içinde ola-

cak hem de aile servetini Cenevre’den yönetebilecek.”

Gülnara Kerimova’n›n di¤er k›z kardefli Lola ise, merke-

zi Paris’te bulunan Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve

Kültür Kurumu (UNESCO / United Nations Education,

Science and Culture Organisation) nezdindeki büyükelçi-

lik görevini yürütüyor!
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Azerbaycan Cumhurbafl-
kan› ‹lham Aliyev, Rus-
ya’n›n Gürcistan müda-

halesi sonras›nda iki önemli
görüflme yapt›: 3 Eylül’de
Amerikan Baflkan Yard›mc›s›
Dick Cheney ile Bakü’de, 16
Eylül’de Rusya Devlet Baflka-
n› Dimitri Medvedev ile Mos-
kova’da.
Bu görüflmelerden ortaya ç›-
kan tablo, ‹lham Aliyev’in, ba-
bas› Haydar Aliyev’den miras
ald›¤› Moskova ile Bat› ara-
s›nda “denge politikas›n›”
ayakta tutmakta hayli zorla-
naca¤›n›, Azerbaycan’›n gide-
rek Rusya eksenine daha ya-
k›n bir noktaya sürüklenebi-
lece¤ini gösterdi.
Amerikan yönetimi aç›s›ndan
Dick Cheney’in Bakü ziyareti,
bu önemli petrol devletinin
stratejisinde önemli de¤iflim-
ler oldu¤unu görmek aç›s›n-
dan büyük rol oynad›. Bakü
Havaliman›’nda “düflük dü-
zeyde” bir seremoniyle karfl›-
lanan, ‹lham Aliyev taraf›n-
dan “kabul edilmek” için Ba-
kü’de yaklafl›k 24 saat bekle-
mek zorunda kalan Cheney
için bu ziyaret tam anlam›yla
bir felaketti.
Özellikle, Aliyev’e söyledi¤i
“Amerikan yönetimi bölgede-
ki tüm müttefiklerine taah-
hütlerini yerine getirmeye
haz›rd›r, NABUCCO gibi bir
projenin yaflama geçirilmesi-
ni de bunun önemli bir sem-

bolü olarak görüyoruz” yö-
nündeki sözlerine, “Biz bura-
da Rusya’ya alternatif bir güç
olarak yer almak istemiyo-
ruz” yan›t› almas› çok rahat-
s›zl›k vericiydi. Nitekim Che-
ney, Azeri yetkililerin kendisi
için verdikleri resepsiyona
kat›lmay›p h›zla Bakü’den ç›-
karak bu rahats›zl›¤›n› gös-
termifl oldu.
Son geliflmeler, Azerbaycan
yönetiminin Rusya ile ortak
noktalarda buluflma flans›n›n
daha yüksek oldu¤unu bir
kez daha göstermifl oldu.

1Azerbaycan ile Rusya 
aras›nda “rejim birli¤i”

var. Her iki ülke de 
demokrasiye önem 
vermeyen ve otoriter nitelikli
bir siyasi yap›lanma 
içindeler.

2Azerbaycan 
Cumhurbaflkan› Aliyev,

Gürcü Lider Saakaflvili ve
temsil etti¤i hareketten hiç
hofllanm›yor. Saakaflvili’yi
Kafkasya’da macera 
yaratmakla suçlayan Aliyev,
Gürcistan’daki NATO ve AB
yanl›s› “demokratikleflme
hareketi”nden de uzak 
durmay› tercih ediyor.

3Bat›l› ülkelerin 
Gürcistan’a askeri 

yard›mda bulunmamas›,
Azerbaycan’›n zaten mesafeli
iliflkiler yürüttü¤ü NATO’dan
biraz daha uzaklaflmas›na
neden oldu.

Totaliterizm ‹çin 
“Tipik” Örnek: 
Özbekistan

Azerbaycan’da
“Denge Politikas›”n›n
Sonuna Do¤ru
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Rusya’n›n Güney Osetya
ve Abhazya askeri mü-
dahalelerinden sonra

Moskova ile Bat›l› baflkentler
aras›nda do¤an gerginlik, bir
ülkeyi, yeni “Berlin Duva-
r›”na sürüklüyor.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n biti-
minde Bat› ile Sovyetler Bir-
li¤i aras›nda bölünen Avru-
pa’da, Berlin çok özel bir
semboldü. Kenti do¤u-bat›
olarak ikiye bölen ve “Utanç
Duvar›” olarak adland›r›lan
duvar, 1988 y›l›nda y›k›ld›-
¤›nda “So¤uk Savafl”›n da
sonunu iflaret ediyordu. Bu-
gün Berlin, yeniden birlefl-
mifl Almanya’n›n, bütün Av-
rupa aç›s›ndan cazibe mer-
kezi haline gelen baflkenti.
Rusya ile Bat› aras›nda esen
“yeniden So¤uk Savafl rüz-
gârlar›” ise “duvar”›n bu
kez, topluca bir ülkeye, Kaf-
kasya’n›n stratejik devleti
Gürcistan’a tafl›nd›¤›n› gös-
teriyor.
Bat›l› tarafs›z uzmanlara gö-
re Gürcü Lider Saakaflvili’nin
biraz “kötü dan›flmanlar›n
zamans›z önerilerine” daya-
nan Güney Osetya müdaha-
lesinden sonra tetiklenen

geliflmeler, Rusya’n›n Kaf-
kasya’da iki “köprü bafl›n›”
tutmas›, Gürcistan’›n da ge-
riye dönülemez biçimde 
NATO kamp›nda yer almas›y-
la sonuçland›.
Rusya, Abhazya ve Güney
Osetya’n›n ba¤›ms›zl›k ka-
rarlar›n› kabul etti; bu bölge-
lere askerini yerlefltirdi ve
bölgesel stratejisini bütün
dünyaya göstermifl oldu. Sa-
vafl›n s›cak günlerinde Gür-
cistan’a bekledi¤i askeri yar-
d›m› gerçeklefltirmeyen 
NATO’nun Kuzey Atlantik
Konseyi ise Tiflis’te ilk top-
lant›s›n› yaparak tarihe, bu

ülkenin Bat› içindeki yerini
hediye etmifl oldu.
Abhazya ve Güney Osetya’da
Rusya; Tiflis’te Amerikan li-
derli¤indeki NATO…
Gürcistan Stratejik ve Ulus-
lararas› ‹liflkiler Araflt›rma
Enstitüsü Baflkan› Archil Ge-
geflidze geliflmeyi flöyle yo-
rumluyor: “Asl›nda dünyan›n
gördü¤ü; iki büyük gücün
aras›nda büyük kay›plar ver-
mifl küçük bir ülkenin kade-
rinin yeniden yaz›ld›¤› yö-
nünde. Ama bence bu kader
çok önceden yaz›lm›flt›. Rus-
ya, Gürcistan topraklar›nda
tahmin edilenden çok daha

büyük bir oyunu bafllatt›. Bu
oyunda ana amaç, kendisine
alternatif oluflturabilecek
tüm enerji geçifl yollar›n›
durdurmak, kesmek ve
21’nci yüzy›lda Bat› karfl›s›na
alternatifi olmayan bir enerji
devi olarak ç›kmakt›r. Bir de,
Ukrayna ile Azerbaycan’a
demokratikleflme talepleri
konusunda çok sert bir uya-
r›da bulunmak. Bu iki devle-
tin Gürcistan’›n izinden git-
mesini istemiyorlar. Ne ka-
dar baflar›l› olabilirler bilin-
mez, ama oyun, sonunda
Berlin Duvar›’n› Tiflis’e tafl›-
m›fl gibi.”
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Yeni “Berlin Duvar›” Gürcistan’da Örülüyor
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Rusya’n›n Bat› dünya-
s›nda çok ciddi
“alarm zili” çald›ran

Gürcistan müdahalesi kar-
fl›s›nda sessiz kalmay› ter-
cih eden bir devlet dikkat
çekti: ‹ran.
Asl›nda, 18’nci yüzy›ldan bu
yana, Rusya’n›n Kafkasya-
Hazar Bölgesi’ne dönük
tüm askeri harekâtlar› kar-
fl›s›nda “geleneksel k›r›l-
ganl›¤›” olan bir devlet ola-
rak ‹ran’›n tak›nd›¤› bu
“sessiz tutum” önemliydi.
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas›ndan sonra bölgede
oluflan yeni dengeler çer-
çevesinde kendini “gerçek
bir bölgesel güç” konumu-
na çekmeye çal›flan ‹ran
aç›s›ndan, Rusya’n›n bu
bölgeye dönmesi çok da
arzu edilen bir geliflme de-
¤ildi. 1990’l› y›llar›n baflla-
r›ndan günümüze üç cep-
hede ad›m ad›m önemini
art›ran Tahran, Kafkas-
ya’da Ermenistan ve deva-
m›nda Azerbaycan ile olufl-
turdu¤u “reel politik” ile
dikkat çekiyordu.
‹ran, esas olarak kendisini
tipik bir Orta Do¤u gücü
olarak da görüyor. Rus-
ya’n›n Kafkasya müdahale-
si ve nükleer araflt›rmalar›
nedeniyle a¤›r bir ABD-AB
bask›s› alt›nda kalan
‹ran’›n da “dikkatli tutu-
mu”, merkezi Moskova’da-
ki Ça¤dafl ‹ran Araflt›rma-
lar› Enstitüsü Baflkan› Re-
ceb Seferov gibi isimleri
hareketlendirmeye yetti.
Receb Seferov yapt›¤› aç›k-
lamalarda, geliflmelerin bir
So¤uk Savafl ortam› yarat-
mas› halinde ‹ran ile Rus-
ya’n›n askeri-stratejik itti-
fak›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u-
nu vurguluyordu.
Seferov’a göre ‹ran’›n nük-
leer santral infla etmesin-
de bir numaral› rolü üstle-
nen Rusya’n›n, bu konuda
Bat›’dan artan bask›lara
karfl› da Tahran’›n yan›nda
yer almas› son derece nor-
maldi. Geliflmeler, bir Rus-
‹ran askeri stratejik ittifa-

k›na dönüfltü¤ü takdirde,
ABD veya Rusya’n›n ‹ran’›
vurma tehlikesi de bertaraf
edilmifl olacakt›.
Seferov, bu tür bir sald›r›y›
önlemek amac›yla ‹ran’›n
Rusya’ya, biri Do¤u Azer-
baycan’da di¤eri de Hür-
müz Bo¤az›’ndaki Keflm
Adas›’nda olmak üzere iki

askeri üs yeri vermesinin
yeterli olaca¤›n› savunuyor-
du. Bütün bu geliflmelerin
devam›nda, Rusya’n›n 400
km menzilli yerden havaya
NATO kod ad› SA-21 olan S-
400 füzeleriyle ‹ran hava
sahas›n› donatmas› da ayr›
bir geliflme olacakt›.
Receb Seferov’un Rusya ile

‹ran aras›nda “entelektüel
ba¤lant›y›” kuran bir insan
olarak Tahran’daki yetkili-
lerin gerçek nabz›n› ölç-
mek için bu aç›klamalar›
yap›p yapmad›¤› bilinmiyor.
fiimdilik iki baflkentten al›-
nan bilgiler, henüz bu fikrin
bafllang›ç noktas›nda oldu-
¤u yönünde.
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Vietnam’da 1959’da bafl-
layan savafla paralel bir
flekilde t›rmanan hava

harekâtlar›, birçok yeni silah
sistemi ve kavram›n literatüre
girmesine neden olmufltur. Bu
savaflta Amerikan Hava Kuv-
vetleri taraf›ndan “Wild Wea-
sel” (Vahfli Gelincik) olarak da
adland›r›lan SEAD (Suppressi-
on of Enemy Air Defences /
Düflman Hava Savunmas›n›n
Bast›r›lmas›) ve düflman kara
unsurlar›n›n havadan yo¤un
bir at›flla imhas›na yönelik,
“gunship” uçaklar›n›n görev
ald›¤› hava harekât› konsept-
leri ortaya ç›km›flt›r. Karadan
havaya füze sistemlerinin et-
kinlefltirilmesi ve “Top Gun”
gibi yeni taktik e¤itim tarzlar›-
n›n do¤mas› da Vietnam’daki
hava muharebelerinin sürekli
rekabet halinde seyretmesinin
bir sonucudur.

Frans›zlar’dan
Amerikal›lar’a 
Geçifl
Böylesine önemli geliflmele-
re neden olan Vietnam Sava-
fl›’ndaki dönüm noktas›,
Frans›zlar’›n ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda Çinhin-
di’ndeki sömürgelerinde ya-

flad›¤› yenilginin ard›ndan
ABD’nin bölgeyle daha ya-
k›ndan ilgilenmesidir. Bunun
paralelinde 1950’lerin sonla-
r›na do¤ru, Güney Vietnam
Hava Kuvvetleri’nin envante-
rinde bulunan Frans›z men-
fleli uçaklar, Amerikan üreti-
mi hava araçlar› ile de¤iflti-
rilmeye bafllanm›flt›r.
Bafllang›çta Güney Vietnaml›
pilotlar, Frans›z meslektafl-
lar› taraf›ndan ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan kalma Alman Fi-
156 Storch uçaklar› ve bunla-
r›n Frans›z versiyonlar›

olan MS 500 Criquet’ler kul-
lan›larak e¤itilmifltir. 1951
A¤ustos’unda ise Dassault
MD 312 Flamant çift motorlu
nakliye uçaklar›ndan az say›-
da da olsa bölgeye gönderil-
mifltir.
Bu kuvvet art›fl›na karfl› Viet
Minh’in hava savunmas› da
bofl durmam›flt›r. Kuzey Viet-
nam kuvvetleri, 1953’te 10
Frans›z uça¤›n› düflürürken,
244’üne de hasar vermifltir.
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Vietnam Savafl›’nda
Hava Muharebeleri 

ve Kay›plar I
Birçok yeni teknoloji ve takti¤in deneme 

sahas› olan Vietnam Savafl›, günümüzün 

modern hava muharebe konseptlerinin

birço¤unun temellerinin at›lmas› ad›na büyük öneme 

sahiptir. Bu savaflla birlikte “hava gücü” teknolojik, 

taktik ve stratejik aç›dan oldukça geliflmifltir.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com



Güney Vietnam Hava Kuvvet-
leri, 1953’ten itibaren Ameri-
kan yard›m› O-1A (L-19) Bird
Dog uçaklar›n› da envantere
dahil etmeye bafllam›flt›r. Ar-
d›ndan Flamant’lar› yenile-
mek amac›yla 10’ar adet Be-
ech C-45 Expeditor ve C-47
Dakota ile 1 adet RC-3 Seebee
deniz uça¤› gönderilmifltir.
Fransa’n›n Vietnam’daki yenil-
gisinin ard›ndan 1956-58 y›lla-
r› aras›nda, Frans›z uçaklar›-
n›n yerini almak üzere Ameri-
kan askeri yard›m› kapsam›n-
da Güney Vietnam’a 55 adet T-
6 Texan, O-1A, T-28 Trojan
e¤itim ve U-17 Skywagon irti-
bat uça¤› verilmifltir. Daha ön-
ceden bölgeye gönderilmifl
olan F8F’ler de T-28’lerin yer
taarruz tipleri ile de¤ifltirilir-
ken, 1960’ta A-1 Skyraider
uçaklar› da devreye girmeye
bafllam›flt›r.
1965 sonuna gelindi¤inde, Gü-
ney Vietnam Hava Kuvvetle-
ri’nin envanterindeki 146 adet
A-1 Skyraider, 6 filoda görev
yapar hale gelmifltir. 1962’den
sonraki 3 y›l içerisinde Güney
Vietnam Hava Kuvvetleri’nin
personel say›s› 4000’den
15.000’e, ön hat filolar› 6’dan
16’ya, uçak say›s› ise 96’dan
460’a yükselmifltir.

Süvariler Geliyor
ABD’nin bölgedeki çal›flmala-
r› yaln›zca Güney Vietnam Ha-
va Kuvvetleri’nin hava arac›
say›s›n› artt›rmakla s›n›rl› kal-
mam›flt›r. ABD, 124 subay,
228 asker, 16 adet C-47, 8
adet B-26 Invader ve 8 adet T-
28’den oluflan 4400’üncü filo-
sunu 1961’de e¤itim amaçl›
bölgeye göndererek, Güney
Vietnam Hava Kuvvetleri’nin
e¤itimine de destek olmufltur.
Daha sonra yer sald›r› görev-
lerine yönelik olarak modifiye
edilen T-28’ler, z›rh plakalar›,
bomba ve roket podlar›n›n ya-
n› s›ra 2 adet 12,7 mm maki-
neli tüfekle donat›lm›flt›r. C-
47’ler de istihbarat toplama
amaçl› SC-47 ad›yla yeniden
yap›land›r›lm›flt›r. C-47’lerin
iki kat› yak›t tafl›yabilen bu
uçaklar, yar› haz›rlanm›fl pist-
lerden kalkabilme kabiliyeti-
ne de kavuflturulmufltur.

1961 A¤ustos’unda ABD Sa-
vunma Bakan› McNamara;
Viet Kong birliklerine Kuzey
Vietnam’dan gelen yard›m›n
hava bask›s›yla kesilmesine
yönelik bafllat›lan “Farm Ga-
te” (Çiftlik Geçidi) kod adl› ha-
rekâtta bu filo ile Güney Viet-
nam Hava Kuvvetleri’ne hava-
dan önleme ve yak›n destek
sa¤lama karar› alm›flt›r.
Farm Gate için gereken yetki-
nin 6 Aral›k 1961’de verilme-
sine müteakip Amerikan
uçaklar›, 19 Aral›k’ta ilk sorti-
lerini gerçeklefltirmifltir. Ayr›-
ca 1961 Ekim’inden itibaren 4
adet RF-101 Voodoo keflif

uça¤›, Japonya’dan Tayland’a
aktar›lm›fl ve Güney Vietnam
ile Laos’taki keflif görevleri
için kullan›lm›flt›r.
ABD, 1962’de de bölgeye bir-
çok yeni nakliye ve irtibat uça-
¤› ile UH-1B genel maksat
helikopterini göndermeye de-
vam etmifltir. Bu yeni hava
araçlar›n›n da deste¤i saye-
sinde, Farm Gate Harekât›
kapsam›nda ayn› y›l içerisinde
4000 yap› imha edilirken, 275
bot da bat›r›lm›flt›r.
1962’de bafllat›lan bir di¤er il-
ginç hava harekât› da Bien
Hoa ve Vung Tau yollar› bo-
yunca havadan ilaçlama ya-
p›lmas› olmufltur. Kamboç-
ya’dan yap›lan Viet Kong s›z-
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RB-66 Destroyer keflif uça¤› taraf›ndan
yönlendirilen F-4C Phantom’lar, Kuzey

Vietnam’daki hedefleri bombal›yor. 

Amerikan Hava Kuvvetleri
teknisyenleri, RF-101 Voodoo

keflif uça¤›n› göreve haz›rl›yor. 
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malar›n›n azalt›lmas› için böl-
gedeki yiyecek kaynaklar›n›n
kurutulmas› amac›yla baflla-
t›lan ve kod ad› “Ranch Hand”
(Büyük Çiftlik Eli) olan bu ha-
rekât için, Tan Son Nhut’a
1961 Kas›m’›nda gelmifl olan
6 adet C-123 kullan›lm›flt›r.
Bitki örtüsünün ölümüne ne-
den olan bu ilaçlama sayesin-
de görüfl alan› havadan yüzde
70, karadan ise yüzde 60 ora-
n›nda aç›lm›flt›r.
1963 yaz›na gelindi¤inde ise
bölgedeki ilk ciddi muharebe
olan Ap Bac’da, özellikle B-
26’lar›n bafl›n› çekti¤i Ameri-
kan uçaklar›, önemli destek
görevleri üstlenmifltir. Ayn› y›l
bir miktar önleme uça¤›n›n
Filipinler’den Tan Son Nhut’a
yollanmas› düflünülmüflse de
bir hava tehdidi olmad›¤› ge-
rekçesiyle bu karardan vaz-
geçilmifltir.

Savafl Boyut 
De¤ifltiriyor
Viet Kong birlikleri, Bien Hoa
Hava Üssü’ne 1 Kas›m
1963’te yapt›¤› bask›nla, 13
adet B-57 Canberra ile 6 adet
A-1’i yok etmifltir. Bunun üze-
rine, Amerikan Baflkan›
Lyndon B. Johnson, Güney Vi-
etnam, Laos ve Kuzey Viet-
nam’daki komünist kuvvetle-
re karfl› bombard›manlar›n
bafllamas›na yönelik bir ka-
rarname ç›karm›flt›r.
1964’te B-26’lar›n kanatlar›n-
da metal yorgunlu¤u sorunu
ortaya ç›km›flt›r. Modernize
edilmifl 18 adet B-26K eskile-
rin yerlerine yolland›ysa da,

bunlardan biri 16 A¤ustos’ta
kanad›n› kaybedip 3 mürette-
bat›n›n ölümüne sebep olun-
ca ve ertesi ay bir baflkas› da
mekanik ar›zadan dolay› yere
çak›l›nca, B-26’lar harekâttan
tamamen çekilmifltir.
1964’ün bir di¤er önemli ge-
liflmesi de Tonkin Körfezi’nde
Amerikan gemilerine atefl
aç›lmas›d›r. Bu olay›n ard›n-
dan Baflkan Johnson, Kongre
taraf›ndan Vietnam’daki as-
keri harekâtlar konusunda
yetkilendirilmifl; böylece Ku-
zey Vietnam da harekât alan›
içine dâhil olmufltur.
Harekat alan›n genifllemesi-
ne paralel olarak ABD, F-102
Delta Dagger, F-100 Super
Sabre, F-105 Thunderchief,
B-57 Canberra, KB-50, RF-
101, C-130 Hercules ve KC-
135 Stratotanker uçaklar›n›
bölgeye sevk etmifltir.

Görev Alan 
Amerikan Birimleri
ABD’nin Vietnam Savafl›’nda-
ki hava gücünü art›rma amac›
do¤rultusunda, 2’nci Hava
Tümeni bölgeye konuflland›-
r›lm›fl; daha sonra bu tümen
7’nci Hava Kuvveti’ne dönüfl-
türülmüfltür. Ayr›ca 13’üncü
Hava Kuvveti de bölgeye des-
tek vermifl, bir zaman sonra
7’nci / 13’üncü Hava Kuvveti
ad› alt›nda ortak bir birim da-
ha oluflturulmufltur. Bunun
yan›nda Amerikan Donanma-
s› ve Deniz Piyade Kolordusu
da kendi hava birimleriyle ha-
rekâta ifltirak etmifltir. Stra-
tejik Hava Komutanl›¤› (SAC),

Askeri Nakliye Komutanl›¤›
(MAC) ve Taktik Hava Komu-
tanl›¤› da (TAC) a¤›rl›kl› ola-
rak d›flar›dan bölgeye destek
vermifltir.
1965 y›l›n›n sonuna kadar Gü-
ney Vietnam’da 500’e yak›n
Amerikan uça¤› konuflland›-
r›lm›flt›r. 1966’da 7’nci Hava
Kuvveti olarak yeniden yap›-
land›r›lan 2’nci Hava Tümeni,
yaklafl›k 30.000 personel ve
1000’e yak›n uça¤a sahip ol-
mufltur.
3’üncü, 12’nci, 31’inci, 35’inci
ve 366’nc› taktik av filolar›,
834’üncü Hava Tümeni ile Ha-
va Kuvvetleri Dan›flma Gru-
bu’ndan oluflan ve karargâh›
Saygon yak›nlar›ndaki Tan
San Nhut Hava Üssü’nde bu-
lunan 7’nci Hava Kuvvetleri,
hem Vietnam’daki Askeri Yar-
d›m Komutanl›¤› (Military As-
sistance Command, Vietnam
/ MACV) hem de Pasifik Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ba¤l› görev yapm›flt›r.
1966 y›l›n›n Ocak ay›nda olufl-
turulan 7’nci / 13’üncü Hava

Kuvveti, 7’ncinin harekât,
13’üncünün ise lojistik ve ida-
ri iflleri karfl›layacak ve birbi-
rinden ba¤›ms›z hareket ede-
cek flekilde yap›land›r›lm›fl ve
Tayland’daki Udorna’da üs-
lenmifltir. Bu birim, 7’nci ve
13’üncü hava kuvvetlerinin
birleflik komuta alt›nda olma-
s› ihtiyac›ndan ortaya ç›km›fl-
t›r. 1968’de 35.000 personele
ve 600 uça¤a ulaflan kuvvet,
8’inci, 355’inci ve 388’inci tak-
tik av filolar›, 432’nci ve
553’üncü taktik keflif filolar›
ile 56’nc› Özel Harekât Filo-
su’nu bünyesinde bar›nd›r-
m›flt›r.
Di¤er birimlerden ba¤›m›z
olarak SAC, B-52’leri bölgeye
göndermifltir. Bu uçaklar, 18
Haziran 1965 ile 23 Ocak 1973
aras›nda Güneydo¤u Asya’da-
ki hedeflere sald›r› için
126.000’i aflk›n sorti gerçek-
lefltirmifltir. SAC’›n bölgedeki
öncelikli konufllanmas›, 3’ün-
cü Hava Tümeni’nin üslenmifl
oldu¤u Guam Adas›’nda ger-
çekleflmifltir.
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F-5 savafl uçaklar›na 
görev öncesi yak›t ikmali yap›l›yor.

Douglas A-1E, Plieku Hava Üssü’nde park halinde
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MAC ise Güney Vietnam’a ya-
p›lan genifl ikmal, iafle, teçhi-
zat ve personel naklini yürüt-
müfltür. 1967’de MAC’›n
uçaklar›n›n kat ettikleri me-
safe 340 milyon km’ye, tafl›-
d›klar› personel say›s› da
348.000’e ulaflm›flt›r. 1965’te
25’inci Piyade Tümeni’nin ve
1967’de de 101’inci Hava ‹n-
dirme Tümeni’nin tamam› Vi-
etnam’a ulaflt›r›lm›fl; 1963 ile
1973 aras›nda 400.000’den
fazla yaral› ABD’ye geri gön-
derilmifltir.
Amerikan Ordusu’nun taktik
hava tafl›ma ihtiyac›ndan so-
rumlu olan TAC,  1962 ile
1972 aras›nda 7 milyon tonun
üstünde yolcu ve kargo tafl›-
m›flt›r. Bünyesindeki 2 tü-
menden biri olan 834’üncü
Hava Tümeni, 25 Ekim
1966’da oluflturulmufl ve do¤-
rudan 7’nci Hava Kuvveti’ne
ba¤l› flekilde Güney Viet-
nam’daki taktik hava tafl›ma-
s›yla ilgilenmifltir. Tümen, ka-
ra birliklerine havadan lojistik
destek sa¤lama, hava indir-
me harekâtlar› ve bölgedeki
yaral›lar›n tahliye edilmesi
görevlerini üslenmifltir. Ja-
ponya’daki Tachikawa Hava
Üssü’nde konuflland›r›lan,
ancak 15 Nisan 1969’da la¤-
vedilen 315’inci Hava Tümeni
ise merkezi Filipinler’deki

Clarck Hava Üssü’nde bulu-
nan 13’üncü Hava Kuvveti’nin
emri alt›nda görev yapm›flt›r.
Savafl›n ilk döneminde
ABD’nin bölgedeki birimleri-
nin gayri nizami harbe yakla-
fl›mlar›, Amerikan Hava Kuv-
vetleri için ciddi bir s›k›nt› ol-
mufl ve bu konudaki doktrin-
ler, 1967 Mart’›na kadar sah-
ra talimnamesine eklenme-
mifltir.

Güney Vietnam 
Hava Kuvvetleri
1965’te modern jetlerle tan›-
flan Güney Vietnam Hava Kuv-
vetleri, F-5 A/B Freedom
Fighter avc›, A-37 Dragonfly
taarruz ve B-57 bombard›-
man uçaklar›n› Amerikan
8’inci Hava Kuvveti’nden
ödünç almaya bafllam›flt›r.
Ayr›ca keflif görevleri için Gü-
ney Vietnam’a, 1961’de e¤itim
ve keflif uça¤› olan 6 adet T-33
ve RT-33 Shooting Star veril-
mifl, ertesi y›l da bunlar› RF-
101’ler izlemifltir. Yine de o
y›llarda A-1’ler, Güney Viet-
nam Hava Kuvvetleri’nin bel-
kemi¤ini oluflturmufltur.
Savafl›n ilk döneminde Güney
Vietnam, hem pilot kalitesinin
düflüklü¤ü hem de hava üsle-
rinin yetersizli¤iyle bafla ç›k-
mak zorunda kalm›flt›r. Çok
alçak irtifalarda uçufl yapmak

istemeyen Güney Vietnaml›
A-1 pilotlar›, genellikle hedef-
lerine yüksek isabetli taarruz
gerçeklefltirememifltir. Gü-
ney Vietnam’daki havaalanla-
r›n›n say›s› da yetersiz oldu¤u
için, mevcut alanlara y›¤›lan
uçaklar›n teknik deste¤inde
de sorunlar artmaya baflla-
m›flt›r. 1965 sonlar›nda ger-
çek kapasitesi 4000 personel
ile 75 uçak olan Saygon yak›n-
lar›ndaki Tan Son Nhut Hava
Üssü’ne yerlefltirilen uçak sa-
y›s› 400’ü, personel say›s› da
24.000’i aflm›flt›r.

Kuzey Vietnam’›n
Hava Savunmas›
3 Mart 1955’te genelkurmaya
dan›flma hizmeti vermek için
kurulan Havaalan› Çal›flma
Komitesi, Kuzey Vietnam Ha-

va Kuvvetleri’nin çekirde¤ini
oluflturmufltur. Hem sivil
hem de askeri uçaklardan so-
rumlu olan komite, 1956’da
Çin’in de mali deste¤iyle
SSCB ve Çekoslovakya’dan 5
adet nakliye uça¤› alm›flt›r.
Ayn› zamanda SSCB ve Çin’de
personel e¤itimine bafllan-
m›fl, 1959’da komite 959’uncu
Askeri Hava Nakliye Alay›’na
dönüfltürülmüfltür. Ayn› za-
manda, 12,7 mm ile 100 mm
aras›nda de¤iflen çaplarda
namlulu hava savunma siste-
mi ile donat›lan, 7500 perso-
nelli 6 uçaksavar ve 2 radar
alay› da kurulmufltur.
Tüm bu birimlerin tek bir çat›
alt›nda toplanmas› ile 22
Ekim 1963’te Kuzey Vietnam
Hava Kuvvetleri oluflturul-
mufltur. ‹lk Il-28 ve MiG-21
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Kuzey Vietnam, savafl boyunca Sovyetler Birli¤i’nden çok say›da 
MiG-21 savafl uça¤› tedarik etti.

Kuzey Vietnam üzerinde gerçeklefltirecekleri
bombard›man görevi öncesi F-4C Phantom

savafl uçaklar›na, KC-135 tanker uça¤›ndan
yak›t ikmali yap›l›yor. 
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uçaklar› da bu s›ralarda hiz-
mete girmifltir. 1965 ortala-
r›nda 2 hava savunma füze
alay›n› daha bünyesine dâhil
eden Kuzey Vietnam Hava
Kuvvetleri’nin personel say›s›
ise 22.500’den 52.700’e ç›k-
m›flt›r. 1966 Haziran›’nda
361’inci, 363’üncü, 365’inci ve
369’uncu stratejik hava sa-
vunma tümenleri ve 367’nci
Mobil Hava Savunma Tümeni
oluflturularak hava kuvvetleri
harekâtlar› ve hava savunma
birimleri aras›nda koordinas-
yon sa¤lanm›flt›r.
1968’de kurulan ve 8 adet Il-
28’den oluflan bombard›man
filosu, 4 y›l boyunca aktif gö-
reve ç›kmam›flt›r. 1972
Ekim’ine gelindi¤inde ise filo-
nun 2 uça¤›, Laos s›n›r›na dü-
zenlenen sald›r›da görev al-
m›flt›r. Amerikan harekâtlar›-
n› engelleyebilecek etkin bir
uçak filosuna sahip olmayan
Kuzey Vietnam Hava Kuvvet-
leri, yine de envanterindeki
s›n›rl› say›daki avc› uça¤›yla
baflar›l› önlemeler yapabilmifl
ve özellikle hava savunma
birlikleriyle birlikte Amerikan
Hava Kuvvetleri’ni y›pratmay›
baflarm›flt›r. Orta ve yüksek
irtifa için 2,5 Mach h›za ulaflan
SA-2 Guideline, alçak irtifa
için ise SA-7 Strella füzeleri
yo¤un olarak kullan›lm›flt›r.
Yetersiz uça¤a ve say›l› önle-
me görevine ra¤men, savafl
s›ras›nda Kuzey Vietnam’daki
hava üssü say›s› 20’yi bul-
mufltur.

Rolling Thunder
Hava Harekât›
1965 fiubat’›nda genel bir ha-
va harekât›na karar veren
Amerikan Hükümeti, “Rolling
Thunder” adl› bir harekâta
bafllayaca¤›n› kamuoyuna du-
yurmufltur.
Rolling Thunder, Kuzey Viet-
nam’daki 3 bölgeyi kapsama-
yacak flekilde planlanm›flt›r.
Öncelikle Çin s›n›r›ndan bafl-
lay›p Vietnam içlerine kadar
uzanan 48 km uzunlu¤unda
bir tampon bölge oluflturul-
mufltur. Bu bölgenin s›n›rlar›,
Amerikan ve Çinli pilotlar

aras›nda yaflanan baz› karfl›-
laflmalar›n, Çin ile herhangi
bir siyasi soruna yol açma-
mas› amac›yla belirlenmifltir.
Ancak Pentagon’un ya da Be-
yaz Saray’›n izniyle buradaki
ikmal hatlar›na da sald›rlar
gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca
Hanoi’nin 48; Haiphong’un 16
km uza¤›na kadar olan bölge-
lere de hava harekât› k›s›tla-
malar› konmufltur. Bu flehir-
lerde de, s›ras›yla 16 ve 6,4
km’lik halkalar halinde bom-
bard›mana yasak bölgeler
belirlenmifltir. Baflkan John-
son’›n flahsi izni olmaks›z›n
bu bölgelere sald›r› yap›lma-
mas› karara ba¤lanm›flt›r.

Çin s›n›r›ndaki tampon bölge
daha sonra 40 km’ye çekil-
mifltir. 1972’deki Noel bom-
bard›manlar›nda Hanoi çev-
resinde k›s›tlanan bölge 16
km’ye indirilirken, di¤er bom-
bard›mana yasak bölgeler ise
hava harekât›na aç›k hale ge-
tirilmifltir.
Rolling Thunder Harekât›’n›n
ilk y›l›nda Kuzey Vietnam
üzerine 55.000 sorti yap›l-
m›flt›r. Kuzey’e at›lan bomba
miktar› harekât›n bafllar›nda
haftada 200 ton kadarken,

y›l›n sonlar›na do¤ru bu mik-
tar haftada 1600 tona ulafl-
m›flt›r. ‹lk bombalanan yer-
ler tamamen askeri hedef-
lerken, daha sonra stratejik
hedefler de bombard›man-
lardan nasibini almaya bafl-
lam›flt›r. Bunlar›n ilki, 15
Aral›k’ta bombalanan ve Ha-
iphong’un 12 km kuzeyinde
bulunan Uongbi Elektrik
Santrali olmufltur.
1965 y›l› boyunca kuzeye dü-
zenlenen hava harekâtlar›n-
da; lojistik amaçl› kullan›lan
1500 tekne, 800 araç ve 650
parça demiryolu tafl›t› imha
edilmifltir. 6 bölgede sapta-
nan 158 hedefe 33.000 ton

bomba at›lm›flt›r. Bu suretle
Kuzey Vietnam’a 36 milyon
dolar ekonomik ve 34 milyon
dolar askeri zarar verilerek,
30.000 iflçi bu zararlar›n tami-
rinde çal›flmaya zorlanm›flt›r.
Ancak bu harekât için “astar›
yüzünden pahal›ya geldi” de-
nebilir. ABD’ye 171 uça¤a ve
460 milyon dolara mal olan
Rolling Thunder Harekâ-
t›’nda; her 1000 sortide 3,4 gi-
bi bir oranda uçak kaybedilir-
ken, verilen her 1 dolarl›k za-
rara karfl› 6,6 dolar harcama

yap›lm›flt›r. Kaybedilen uçak-
lar›n yüzde 80’i hava savunma
sistemleri taraf›ndan vurul-
mufltur. 1965 y›l› içinde Ame-
rikan uçaklar›na 194 adet sa-
t›htan havaya füze atefllenmifl
ve bu flekilde 11 uçak düflü-
rülmüfltür. Harekât›n ilk y›l›
boyunca yüzde 80’i sivil olmak
üzere 13.000 Kuzey Vietnaml›
hayat›n› kaybederken, 61
Amerikal› pilot da esir edil-
mifltir.
Kuzey Vietnam’›n bu dönem-
deki hava gücü ise 75 adet av-
c› ve 8 adet hafif bombard›-
man uça¤›ndan ibarettir. 4
Nisan 1965’te, 4 adet MiG-17
Fresco taraf›ndan gerçeklefl-
tirilen sürpriz bir sald›r› neti-
cesinde 2 adet Amerikan F-
105’i Thanh Hoa üzerinde dü-
flürülmüfltür. Ancak y›l bo-
yunca bunun d›fl›nda yaflanan
9 karfl›laflmada, Amerikan
uçaklar› hiç kay›p vermeksi-
zin 6 Kuzey Vietnam uça¤›n›
düflürmeyi baflarm›flt›r.

Rolling Thunder’in
2’nci Y›l›
1966’da Kuzey Vietnam’a yap›-
lan 148.000 sorti’de 128.000
ton bomba b›rak›lm›fl ve 4084
araç, 2314 vagon ve lokomotif
ile 9500 deniz tafl›t› yok edil-
mifltir. 29 Haziran’daki 116
uçakla giriflilen genifl çapl›
bombard›manda, Hanoi ve Ha-
iphong bölgelerindeki petrol
rafinerileri hedef al›nm›flt›r.
Kuzey Vietnam güçleri ise y›l
boyunca atefllenen 1000 civa-
r›nda sat›htan havaya füzeyle
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Güney Vietnam üzerinde
düflürülen bir A-1E savafl uça¤›.

Amerikal› pilotlar›n
korkulu rüyas› SA-2

hava savunma füzeleri.
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34 Amerikan uça¤›n› düflür-
müfltür. Yine ayn› y›l, MiG’le-
rin Amerikan uçaklar›na yö-
nelik sald›rganl›klar› artmaya
bafllam›fl ve it dalafllar›nda
kaybedilen 29 MiG’e karfl›l›k
11 Amerikan uça¤› düflürül-
müfltür.
7 A¤ustos’ta Kuzey Vietnam
uçaksavar atefli sonucu 7
Amerikan uça¤› birden düflü-
rülmüfltür. 13 A¤ustos’ta
Amerikan 7’nci Filosu’na ba¤-
l› 124 uça¤›n hava savunma
füze bataryalar›n› imha et-
mek üzere gerçeklefltirdikleri
sald›r›da ise 5 uçak kaybedil-
mifl ve birçok uçak da a¤›r ha-

sar görmüfltür. Y›l içerisinde
126’s› F-105 olmak üzere 284
Amerikan uça¤› düflürülmüfl-
tür. Kay›plar her 1000 sortide
2,1 uça¤a gerilese de, esir
edilen Amerikal› pilot say›s›
86’ya ç›km›flt›r. Rolling Thun-
der’in maliyeti ise y›lsonuna
gelindi¤inde 1,2 milyar dolar
gibi büyük bir rakama ulafl-
m›flt›r.

Kay›plar Art›yor
Günde ortalama 300 sortinin
yap›ld›¤› 1967’nin 19 Mart’›n-
da, optik güdümlü yeni AGM-
42 Walleye bombalar› kullan›-
larak Hanoi’deki 32.000 kilo-

vatl›k elektrik santrali bomba-
lanm›flt›r. Amerikan iddialar›-
na göre; Rolling Thunder’in
1967’de gerçeklefltirilen bölü-
münde 5260 motorlu tafl›t,
2500 demiryolu tafl›t› ve 11.500
su tafl›t› imha edilmifltir.
Kuzey Vietnam, bu harekâta
10.000 civar› uçaksavar ve 25
füze bataryas› ile karfl› koy-
maya çal›fl›rken sadece
A¤ustos’ta 39 Amerikan uça-
¤›n› düflürmeyi baflarm›flt›r. ‹t
dalafllar›nda ise 25 Amerikan
uça¤›na karfl›l›k 75 Kuzey Vi-
etnam uça¤› düflürülmüfl, ay-
r›ca 15 tane MiG de yerde im-
ha edilmifltir. Y›l boyunca Ku-
zey’de düflürülen 333 Ameri-
kan uça¤›n›n 113’ü F-105 ol-
mufltur.
23 Aral›k’a kadar ise Ku-
zey’de 767, Güney’de 216
Amerikan uça¤› düflürülmüfl-
tür. Laos ve Güney Viet-
nam’daki üslerde ve di¤er
kazalarda kaybedilen uçak-
larla birlikte bu say› 1833’ü
bulmufltur. Ayr›ca bu say›ya
1204 adet helikopter de ek-
lenmifltir. Böylelikle, ABD’nin
toplam hava arac› kay›plar›-
n›n tutar› 2,9 milyar dolara
ulaflm›flt›r.
Amerikan kamuoyundan ge-
len tepkiler üzerine Baflkan
Johnson, 31 Mart 1968’de
yapt›¤› konuflmada bombar-
d›man›n k›smen durduruldu-
¤unu duyurmufl ve Vietnam
konusunda kesin sonuç ala-
mamas› nedeniyle yeniden
baflkanl›¤a aday olmayaca¤›-
n› aç›klam›flt›r. Ayr›ca hava
harekât›’n›n, 19’uncu Para-
lel’in güneyiyle s›n›rl› kalma-

s› da karara ba¤lanm›flt›r.
Johnson, 31 Ekim’de Kuzey
Vietnam’›n tamam›nda bom-
bard›man›n durduruldu¤unu
ilan etmifl ve böylece Rolling
Thunder sona ermifltir. 1968
boyunca 11’i Kuzey Vietnam
hava savunma füzeleri ile vu-
rulan 145 Amerikan uça¤›
düflürülmüfltür.
1965-68 y›llar› aras›nda sü-
ren Rolling Thunder Harekât›
boyunca yap›lan 304.000 sor-
tinin yüzde 75’i F-105’ler ta-
raf›ndan gerçekleflmifltir.
2380 sortide 643.000 ton
bomba b›rakan B-52’ler ise,
22 Ekim 1968 tarihli resmi bir
belgeye göre; Kuzey Viet-
nam’›n mühimmat depolar›-
n›n yüzde 77’sini, petrol stok-
lar›n›n yüzde 65’ini, elektrik
santrallerinin yüzde 59’unu,
ülkedeki büyük köprülerin
yüzde 55’ini, demiryolu ta-
mirhanelerinin ise yüzde
39’unu imha etmifltir. Ayr›ca
52.000 Kuzey Vietnaml› sivil
de bu sald›r›larda hayatlar›n›
kaybetmifltir. Harekât boyun-
ca 600 milyon dolarl›k kay›p
veren Kuzey Vietnam, buna
karfl›l›k Sovyetler Birli¤i’nden
2 milyar dolarl›k askeri ve
ekonomik yard›m alm›flt›r.
Her fleye ra¤men, Kuzey’den
Güney Vietnam’daki gerilla-
lara akan yard›m da kesile-
memifltir.
Eski CIA analisti Raphael Iun-
gerich’e göre, Kuzey’e verdiri-
len tüm kay›plara ra¤men so-
nuca yönelik hiçbir hedefe
ulafl›lamam›fl, dolay›s›yla Rol-
ling Thunder Harekât›’n›n ga-
libi Kuzey Vietnam olmufltur.
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Orman içindeki hedefine roketlerle taarruz eden bir F-100 Super Sabre savafl uça¤› (altta). Saygon’a yap›lan bir
hava sald›r›s› s›ras›nda uçaksavarlar taraf›ndan atefllenen izli mermiler gökyüzünü ayd›nlat›yor (sa¤da).

B-66 Destroyer liderli¤indeki 
F-105 Thunderchief

bombard›man uçaklar›, 
bulutlu bir havada 

Kuzey Vietnam hedeflerini 
bombal›yor.
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