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IDEF’e Çeyrek Kala…
Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n himaye ve deste¤inde Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakf› (TSKGV) taraf›ndan düzenlenen IDEF Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›’n›n 
9’uncusuna az bir süre kald›. IDEF 2009’a iliflkin son durum hakk›nda, en yetkili a¤›zlardan 
biri olan TSKGV Genel Müdürü Korgeneral (E) Engin Alan’›n, 4 Kas›m’da Ankara’da 
düzenlenen bas›n toplant›s›nda verdi¤i bilgiler, bizleri her aç›dan çok daha iyi bir IDEF’in 
bekledi¤ini gösteriyor.

‹lk düzenlendi¤i 1993 y›l›ndan günümüze kadar geçen zaman diliminde sürekli yükselen
grafi¤iyle IDEF fuar›, gerçek bir “Avrasya Buluflmas›”na dönüflmüfl durumda. Bu süreç
zarf›ndaki istatistiklere bak›ld›¤›nda, hem ziyaretçi say›s› hem de kat›l›mc› firmalar›n
say›s›ndaki art›fl, IDEF’i bölgemizin en büyük fuarlar›ndan biri haline getirdi¤i gibi, 
ad›n›n dünyan›n ilk 5 fuar› aras›nda an›lmas›n› sa¤lad›.

2 y›l önce düzenlenen bir önceki IDEF ile mukayese edildi¤inde;

• 2007’de 298 olan kat›l›mc› firma say›s›n›n yüzde 12 civar›nda artarak 333’e 
ulaflacak olmas›,

• 2007’de 133 olan yerli kat›l›mc› firma say›s›n›n yüzde 21 civar›nda artarak 
161’e ulaflacak olmas› ve

• 2007’de 14.150 m2 olan tahsis edilen alan›n yüzde 34 civar›nda artarak 
19.000 m2 ’ye ulaflacak olmas›

geliflimi tart›flmaya yer b›rakmayacak flekilde gözler önüne seriyor.

Dünya fiehrinde Bir Dünya Fuar›
2003 y›l›na kadar Türk Hava Kurumu’nun Etimesgut’taki Türkkuflu Tesisleri’nde 
gerçeklefltirilen fuar›n sürekli büyümesi ve tesislerin art›k yetersiz hale gelmesi nedeniyle,
son iki IDEF 75’inci Y›l Ankara Hipodromu’nda düzenlenmiflti. Ancak buran›n flartlar›n›n da
beklentileri art›k karfl›layamaz hale gelmesi, 27-30 Nisan 2009’da düzenlenecek IDEF’in,
‹stanbul’un ev sahipli¤inde gerçeklefltirilmesini gündeme getirdi ve modern bir fuar alan›
olarak çok say›da fuara ev sahipli¤i yapan TÜYAP’›n Büyükçekmece’deki Fuar ve Kongre
Merkezi’nde karar k›l›nd›.

Art›k bir dünya fuar› haline gelen IDEF’in bir dünya flehri olan ‹stanbul’da düzenlenmesi
nedeniyle yaflanabilecek olumsuzluklara iliflkin bafllang›çta kafalarda oluflan sorular da 
cevap bulmufl görünüyor. Bu sorular›n en bafl›nda gelen; a¤›rl›kl› olarak Ankara’da bulunan
tedarikten sorumlu askeri ve sivil makamlar›n ve karar vericilerin fuara kat›l›mlar› 
konusunda da, edindi¤imiz bilgilere göre herhangi bir problem yaflanmayacak.

IDEF’e yaklafl›k 6 ay kalm›fl olmas›na ra¤men, flimdiye kadar fuara kat›l›m sözleflmesi 
imzalayan yerli ve yabanc› firma say›s›n›n 100’ün üzerine ç›km›fl olmas›; 330 firman›n 
rezervasyon yapt›rm›fl olmas› ve yap›lan sözleflme ve rezervasyonlar›n fuar alan›n›n 
yüzde 86’l›k bölümünü kaps›yor olmas›, flu ana kadar IDEF fuarlar›nda ulafl›lan en yüksek 
noktay› iflaret ediyor. Kat›l›mc› ülke say›s›n›n fuar tarihine kadar 50’yi aflaca¤› tahminleri de
buna eklenirse, ‹stanbul’da bizleri bambaflka bir IDEF’in bekledi¤ini 
rahatl›kla söyleyebiliriz.

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› ve Yonca-Onuk Tersanesi aras›nda SAT Botu için imzalar›n
at›ld›¤› Kas›m ay› bafl›ndaki di¤er geliflmeleri ve Euronaval fuar›ndan haberleri sizlerle
paylaflaca¤›m›z Aral›k say›m›zda tekrar birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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Bir imparatorluk 
tarih sahnesinden
çekilirken yaflan›lan

a¤›r ve kanl› dram›n 
evlatlar›, gelece¤e dönük
tüm planlar›nda, ödedikleri
a¤›r faturan›n yükünü de
tafl›d›lar.
Türkiye için bir “korku
imparatorlu¤u” demek,
haks›zl›kt›r. Bu devlet için
söylenebilecek olan, belki
de, “deneyimler kurumu”
kelimesidir. ‹mparatorlu¤un
sahibi gözüken bu 
topraklar›n evlatlar›, 
“yedi düvelin” üzerlerine
gelmesinin ve daha da
önemlisi “arkadan 
hançerlenmenin” ne
oldu¤unu çok iyi biliyorlard›
ve yaflad›klar›ndan 
ortaya ç›kan dersleri 
bize aktarmaktan baflka 
bir ifl yapmad›lar.
“Modern zamanlar”da biz 
bu “dersler”e “k›rm›z›
çizgiler” dedik ve bu 
çizgilerin karar rotalar›m›z›n
son noktalar›nda 
bulunmas›n› da yine bizler
istedik.
E¤er, ayn› sokaklar›
paylaflt›¤›n, ayn› ekme¤i
yiyip, ayn› suyu içti¤in 
insanlar›n aras›ndan birileri,
güzelim ‹zmir’e ç›km›fl bir
yabanc› ordunun askerlerini
gözünün içine bakarak
takdis ettiyse, ‹stanbul’daki
bir dini kurumun tüm

yapt›klar›na dikkat kesilmen
normaldir.
…Veya bin y›ll›k ecdat
topra¤›n “uluslar›n kendi
kaderini tayin hakk›” ilkesi
do¤rultusunda bölünmüfl,
parçalanm›fl, sen bu 
topraklar›n küçük bir
köflesine lütfedilip
s›k›flt›r›lm›fl ve bütün 
bunlar olurken senin 
fikrin hiç sorulmam›flsa,
etraf›ndaki “s›n›r de¤ifltirme”
zorlamalar›na sesini 
ç›karman da normaldir.
Devletlerin iflleyiflinde
geçmiflin izleri önemlidir.
Bireyler unutabilir, devletler
unutamaz. En önemlisi,
yaflan›lan günlük
geliflmelerin k›s›r ve lofl
›fl›klar› alt›nda fikir üreten
“entel” kesimi gibi “can›m ne
olacak” asla diyemezler…
Nitekim, hepimiz, “k›rm›z›
çizgilerimizi” az›c›k da olsa
yumuflatabilmemiz için

bugünleri beklemek 
zorundayd›k. 70 milyonluk
dinamik bir nüfus, güçlenen
ekonomi, dünyan›n önünde
sayg› duydu¤u bir silahl›
kuvvetler, ulusal ç›karlara 
el uzatan› an›nda tespit 
edip gere¤ini yapan devlet
mekanizmas›…
Kifli bafl›na gayrisafi milli
has›lan›z y›ll›k 40.000 dolar
düzeyindeyse, “güçlü
demokrasi”ye sahip olman›z
normaldir… Önemli olan,
insanlar›n›za ancak y›lda
2500 dolar düzeyinde bir
refah sa¤layabilmiflken
“demokrasi ve ça¤dafl
medeniyet mücadelenizi”
sab›rla sürdürmüfl
olman›zd›r. Türkiye, bugün,
son 50 y›l›nda verdi¤i
amans›z sosyal, ekonomik

ve siyasal mücadelelerin
kendisine sa¤lad›¤› olgunluk
ile yürüyen bir toplum
düzeyine gelmektedir.
Belli ki bizler, bu ülkenin
“geleneksel ve bir o kadar
da var oluflumuzu borçlu
oldu¤umuz” politikalar›ndan
memnun olmayan bir tak›m
insanlar›n dediklerinin
aksine, “korkumuzu” de¤il,
“tuzaklar›m›z›” yeniyoruz.
Bu geliflmenin ›fl›¤› alt›nda
bakt›¤›m›zda,
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün bir milli futbol maç›n›
bahane ederek
gerçeklefltirdi¤i Erivan
ziyaretinin önemi bir kez
daha ortaya ç›kmaktad›r…
…Veya, etnik-bölücü terör
belas›yla mücadele
çerçevesinde Ankara’n›n,
Irak’›n kuzeyindeki özerk
yönetimle ayn› masaya 
oturmas›n›n da…
Türkiye büyük bir devlettir 
ve çevresindeki küçük
oluflumlara, büyük bir
devletin kazanm›fl olmas›
gereken “âli cenap”
davran›fllar ile yaklaflmas› ve
onlar›, kendi “korkular›ndan”
uzaklaflmalar› için teflvik
etmesi gerekmektedir.
Ne yaz›k ki, bizler böyle bir
co¤rafyada yafl›yoruz.

Korkular›
Yenmek
Tabii ki, Türkiye’nin “siyasi 
genetikleri”nden gelen yüksek 
hassasiyetleri geride b›rakmas›
zaman alacakt›. Çünkü 20’nci
yüzy›l›n bafllar›nda yaflan›lanlar,
öyle kolay unutulacak, bir anda
beynin arka taraflar›na b›rak›lacak
cinsten olaylar de¤ildi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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2000’li y›llar›n bafllar›na
kadar Yunanistan gibi kendi
içinde güçlü ve Avrupal›,
NATO üyesi bir komflumuzun
bile bize dönük
korkular›ndan kurtulmas›
için elimizden geleni yapt›k.
Ne kadar baflar›l› oldu¤umuz
ayr› bir soru iflaretidir 
ama, hiç de¤ilse, ülkemize
kast etmifl bir terör ele
bafl›n› Afrika’daki bir
büyükelçilik binas›nda 
ele geçirdi¤imizden bu yana,
Atina’n›n sergiledi¤i tablo
biraz rahatlamam›z›
sa¤lamaktad›r.
Ama belli ki, özellikle,
Ermeni komflular›m›z› 
rahatlatmam›z bir hayli
zaman alacakt›r.
Ruh doktorlar›, “sald›rgan”
insanlar› bu yola sürükleyen
ana duygunun “korku”
oldu¤unda birleflirler.
Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lma
sürecinde kendisini bir anda
yaflad›¤› bölgede yaln›z
hisseden ve yüksek korku
hastal›¤›na yakalanan
Ermenistan’›n, komflusu
Azerbaycan’a sald›r›p
topraklar›n›n beflte birini
iflgal etmesinin baflka bir
izah› olabilir mi?
…Veya, bir yandan, 
gelecekteki tek flans›n›n

Türkiye ile yak›n ve samimi
iliflkilerden geçti¤ini her
geçen gün anlayan Mesut
Barzani’nin, Ankara ile
pazarl›k için PKK gibi berbat
bir silah› elinde kart olarak
tutmas›n›n tutarl› bir izah›n›
yapabilir miyiz?
Türkiye olarak flimdi yeni bir
döneme giriyoruz.
Dünyaya yön veren 
10 devletten biri olman›n
yeni bir sorumlulu¤unu
yafl›yoruz.
Büyük bir devlet olman›n
yeni ve keyifli bir süreci bu:
Etraf›m›zdaki küçük
uluslar›n korkular›n› 
yenmek! Bunun Ermenistan
zemininde ne kadar zor
oldu¤unu önümüzdeki 
y›llarda hepimiz görece¤iz.
Erivan’da iflbafl›nda olan
siyasilerin “diaspora”
denilen ve bütün varl›¤›n›
“Türkiye ile gerginli¤e”
dayand›rm›fl paral› çetenin
kuklalar› olduklar›n›
izleyece¤iz zaman zaman…
Ülkeyi “mafya tipi” bir
örgütlenme ile yönetmeye
kalk›flanlar›n siyasi otorite
kayna¤›n› t›pk› bir dönemin
Yunan politikac›lar›nda
oldu¤u gibi Türkiye ile
uzlaflmazl›ktan almaya
çal›flt›klar›n› tespit
edece¤iz…
Bölgemiz bereketli. Birden
fazla “Makarios tipi” sözde
liderle karfl›laflaca¤›m›z 
günler olacak… Ve t›pk› bu
tür bir liderin pefline
tak›lman›n a¤›r bedelini
ödemifl K›br›sl› Rumlar gibi,
bir tak›m bölge uluslar›n›n
da y›k›mlar›n› yaflayaca¤›z.
Mesela…
Erivan’da, Cumhurbaflkan›
Gül ile ortak zemin aray›fl›
içinde olan Sargsiyan gibi
siyasetçilerin yan›nda, Raffi
Hovanasyan gibi, iki ülke
aras›nda ilk kez do¤mufl
olumlu havay›, “Türkiye
soyk›r›m› tan›madan 
hiçbir ad›m atamay›z” 
diyen isimlerin de olaca¤›n›
görece¤iz…
Hatta, bafl› her s›k›flt›¤›nda
önce Ankara sonra

Washington’a dönen, 
kendini biraz güvende 
hissetti¤inde ortal›¤› 
toza-dumana bulamaktan
çekinmeyen tipik bir Orta
Do¤ulu siyasetçi olarak
Mesut Barzani gibilere 
bile al›flaca¤›z.
Ne yapal›m… Ne onlar›n 
ne de bizlerin bu bölgeden
tafl›nacak halimiz yok.
Ama biz, ufak 
dalgalanmalardan 
etkilenmeyen, büyük bir 
millet olman›n tutumuyla
yaflamak zorunday›z.
Yaflad›¤›m›z bölgenin tüm
unsurlar›yla aram›zdaki
“ruhi engelleri” aflman›n 
yolunu da kuracak olan
bizleriz. Kendimize olan 
güvenimizle
sergileyece¤imiz “sakin
durufl”, belki de insanl›k 
tarihinin bu en çalkant›l›
co¤rafyas›nda, her fleyin

biraz daha derli toplu hale
gelmesine neden olacakt›r.
Bütün bu tablodan sonra,
Türkiye’nin “bafl›n› a¤r›tan”
iki “küçük bölgede” 
hedeflerine tam olarak
ulaflmas› mümkün müdür?
Yani, Ermenistan ve Irak’›n
kuzeyine dönük “daha
kavray›c›, derleyip
toparlay›c›” politikalardan
istedi¤imiz hedefleri k›sa
vadede alabilir miyiz?
Zor ama imkâns›z de¤ildir…
Çünkü, Rusya’n›n
Gürcistan’a karfl›
gerçeklefltirdi¤i afl›r› güç
kullan›m› ve etraf›ndaki
küçük ülkeleri, “ya benimle

olursun ya da düflman›m”
noktas›na sürüklemesi,
Ermenistan’da da olmas›
gereken dalgalanmay›
yaratm›fl durumda.
Ermeniler, Sovyetler
Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan
sonra belki de ilk kez,
Moskova ile “Türkiye
korkusu” nedeniyle
yaflamakta olduklar› 
“stratejik ittifak›” 
sorgulamaya bafllam›fllard›r.
Irak’›n kuzeyinde ise durum
daha da vahimdir. ABD’nin
Irak’tan orta vadede 
çekilece¤inin net olarak
anlafl›ld›¤› bir ortamda, bu
bölgedeki yönetim kendisini,
Irak’ta artan Arap 
milliyetçili¤i, Suriye’deki
Baas Partisi ve ‹ran’daki
sald›rgan rejimle karfl›
karfl›ya bulmaktad›r. 
Tarihin bu dönüm
noktas›nda “nefes

almalar›n›” sa¤layacak 
tek bölge unsurunun,
“demokratik, Avrupal› ve
NATO üyesi” Türkiye
oldu¤unu art›k çok iyi 
anlamaktad›rlar.
Muhataplar›m›z› iyi
tan›d›¤›m›z ve bize ters 
gelen davran›fllar›n›n perde
arkas›ndaki esas unsurlar›
iyi tespit etti¤imiz taktirde
sorunlar› aflma olas›l›¤›m›z
yükselecektir.
Tarih, belki de bir kez daha
Türkler’in as›rlar›n deneyim
süzgecinden süzülüp 
bugünlere tafl›nm›fl “nizam
kurma” gelene¤ine ihtiyaç
duymaktad›r.
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Türk Hava Yollar› (THY)’nin bak›m merkezi konumunda 
bulunan THY Teknik A.fi. ve dünyan›n önde gelen motor 

üreticilerinden Pratt & Whitney ortakl›¤› ile kurulan Pratt &
Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bak›m Merkezi Ltd., 
ya da k›sa ad›yla “Türkiye Motor Merkezi”, THY’nin en önemli
destekçilerinden ve motor bak›m sektörünün de en iddial› 
isimlerinden biri olma yolunda. THY’nin motor bak›m ifllerini
daha önce var›lan 10 y›l süreli anlaflma kapsam›nda üstlenen
THY Teknik’e bu alanda destek verecek olan Türkiye Motor
Merkezi’nin, 2016 y›l›na kadar 1 milyar dolar›n üzerinde ifl pay›
almas› bekleniyor. Geçti¤imiz Temmuz ay›nda Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havaliman›’nda temel atma töreni gerçeklefltirilen
ve ileri teknolojiyle donat›lacak merkezin, 2009 y›l›n›n ortalar›nda
hizmete bafllamas› planlan›yor. Merkez tamamland›¤›nda, y›lda
200 adet CFM56 serisi ve V2500-5 uçak motoruna bak›m, onar›m
ve revizyon deste¤i sa¤layabilecek.

Müflterek Taarruz Uça¤›
(JSF) Program› 

kapsam›nda Türk Havac›l›k
ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi),
tesislerinde infla edilen ‹leri
Kompozit Teknolojileri ‹malat
Tesisi, 7 Kas›m 2008 
tarihinde düzenlenen törenle
hizmete girdi. 
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Hava Kuvvetleri 
Komutan› Org. Aydo¤an 
Babao¤lu, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, 
TUSAfi Yönetim Kurulu 
Baflkan› Korg. (E) Atalay 
Efeer, Northrop Grumman
Baflkan Yard›mc›s› ve F-35
Program Müdürü Mark 
Tucker, Lockheed Martin 
F-35 Küresel Endüstri 
Entegrasyon Baflkan 
Yard›mc›s› Dr. Bob Bolz 
ve JSF Program Ofisi’nden

Albay James Ryan’›n birer
konuflma yapt›¤› törende, 
ev sahibi TUSAfi’›n Genel
Müdürü Muharrem 
Dörtkafll›’n›n yan› s›ra 
Türk Silahl› Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakf› Genel 
Müdürü Korg. (E) Engin Alan,
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Mehmet
Çavdaro¤lu, ASELSAN 
Genel Müdürü Cengiz 
Ergeneman, HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Hayrettin Uzun ve
HAVELSAN Genel Müdürü
Faruk Yarman gibi savunma
sanayimizin önde gelen 
isimleri de haz›r bulundu.
F-35 fiimflek II’nin en 
karmafl›k ve kritik yap›sal 
bölümlerinden olan orta
gövdenin üretimi için mevcut
kabiliyetlerini yeni yat›r›mlarla
güçlendiren TUSAfi, son 

teknoloji makine, tezgah ve
ekipman ile donat›lan yeni
tesisin hizmete girmesiyle 
birlikte, F-35’in orta gövde
kompozit parçalar›n›n 
üretimine ve sevkiyatlar›na
bafllayacak.
Bu tesis ve önümüzdeki 
y›llarda yapaca¤› yeni 
yat›r›mlarla TUSAfi’›n elde
edece¤i teknolojik 
kazan›mlar flöyle:
� Yüksek teknoloji kullan›m›

ile kompozit ve metal 
yap›flt›rma teknikleri,

� Hassas toleransl› ileri 
teknoloji kompozit parça
üretimi, tasar›m ve 
imalat süreçleri aras›nda 
yüksek seviyede dijital 
entegrasyon,

� Karmafl›k yap›lar için 
otomatik tezgâhlar 
kullan›larak fiber 
yerlefltirme teknikleri,

� Robot kontrollü hassas
delme, kesme ve 
bütünlefltirme ifllemleri,

� Robot kontrollü hassas
kaplama ve boyama 
uygulamalar›,

� 5’inci nesil savafl uçaklar›
için gereken yüksek 
standartl› üretim ve kalite
uygulamalar›.

TUSAfi’›n geçti¤imiz y›l›n 
flubat ay›nda, F-35’in orta
gövdesini ABD d›fl›nda tek
kaynak olarak üretmeye 
yönelik Northrop Grumman
ile imzalad›¤› sözleflmenin
ard›ndan Haziran 2007’de 
temellerini att›¤› tesisin, 
5’inci nesil savafl uçaklar›
için istenen kalitede üretim
yapabilme kabiliyetine 
kavuflan TUSAfi’a, 
JSF Program› d›fl›nda 
yeni ifl imkânlar› yaratmas›
da bekleniyor.

Türkiye Motor Merkezi 1 Milyar Dolarl›k Bak›m Yapacak

TUSAfi’›n Yeni Teknoloji Üssü Göreve Haz›r
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Amerikan Ordusu’nun Gelece¤in Muharebe 
Sistemleri (Future Combat Systems / FCS) Program›

kapsam›ndaki çal›flmalar›na devam eden BAE Systems,
projenin en önemli kara unsurlar›ndan biri olan prototip
XM1203 (Non-Line-of-Sight / NLOS) obüsünden, araca
yüklü güç sistemi kullan›larak ilk top mermisinin
atefllendi¤i bir deneme gerçeklefltirdi. 6 Ekim tarihinde
duyurulan bu deneme, Amerikan Kara Kuvvetleri’ne ait 
test sahas›nda icra edildi. 155 mm çap›nda namluya ve 
tam otomatik doldurma sistemine sahip olan obüs, 
2 mürettebat taraf›ndan idare edilebilmesi ile dikkat çekiyor.
A¤ merkezli harp ortam›nda görev yapabilen obüsün
gelifltirilme çal›flmalar›nda, Boeing ve General Dynamics de
yer al›yor. Geçti¤imiz ay mesaisinin ço¤unu ABD’de 
harcayan BAE Systems, yeni MRAP’› Caiman Light’›
Washington’da düzenlenen bir etkinlikte tan›tt›. 6x6 Caiman
MRAP’›ndan en belirgin fark› 4x4’lük flasesi olan bu araç,
toplam 5 personel tafl›yabiliyor. Firma, 18 ton a¤›rl›¤›ndaki
Caiman’dan yaklafl›k üçte iki daha hafif olmas›na ra¤men,
yeni arac›n, öncülüyle yak›n balistik koruma sa¤lad›¤›n› belirtiyor.

Dünyan›n önde gelen füze
üreticilerinden MBDA, 

VL MICA sat›htan havaya
füzesinin dikine f›rlatma
rampas›ndan 14’üncü fiili 
at›fl testini geçti¤imiz ay
gerçeklefltirdi. 23 Ekim’de
icra edilen deneme s›ras›nda,
Fransa’n›n güneybat›s›nda
bulunan test sahas›nda
konuflland›r›lm›fl bir otonom
dikine f›rlatma rampas›ndan
atefllenen VL MICA, 12 km
mesafede alçak irtifadan
uçan Banshee hedef uça¤›n›
baflar› ile imha etti. MBDA
yetkilileri, karada bulunan

radar taraf›ndan hedefine
yönlendirilen füzenin, son
yaklaflmada kendi radar›n›
kulland›¤›n› ve hedefine
do¤rudan çarp›p tam isabet
kaydederek imha etti¤ini
belirtti. Bu denemenin daha
öncekilerden en büyük fark›
ise seri üretim hatt›ndan
ç›kan dikine f›rlatma 
rampas›n›n onay testlerinin
son halkas› olmas›.
Geçti¤imiz ay, 23 Eylül’de
TG2 OTOMAT güdümlü 
mermisinin atefllendi¤i 
bir deneme yap›ld›¤›n› da
aç›klayan MBDA, Malezya
Kraliyet Donanmas›’na ait
RMN Nadim korvetinden
atefllenen füzenin, bir 
sonraki safhada Super 
Lynx helikopteri taraf›ndan
yönlendirilerek hedefine 
tam isabet kaydetti¤ini
duyurdu.

Ulaflt›¤› siparifl rakamlar›na bak›ld›¤›nda, ‹talya’da 
tasarlanan ve üretilen uçaklar›n oluflturdu¤u grubun 

flu ana kadarki en baflar›l› üyesi konumunda bulunan C-27J
Spartan, Fas taraf›ndan verilen 4 adetlik sipariflle bu baflar›s›n›
pekifltirmifl oldu. Yap›lan anlaflmayla birlikte 121 uçakl›k
siparifl say›s›na ulaflan C-27J Spartan, NATO üyesi olmayan 
bir ülke taraf›ndan da ilk kez tercih edilmifl oldu. C-27J
Spartan, birçok önemli Amerikan flirketini geride b›rakarak
kazand›¤› ABD’nin JCA (Müflterek Kargo Uça¤›) ihalesi 
sonras›nda yeni ülkesine ilk ad›m›n› da att›. 

Alenia Aeronautica ve L-3 Communications ortakl›¤›
taraf›ndan geçti¤imiz y›l›n Haziran ay›nda bafllat›lan çal›flmalar
neticesinde, ilk C-27J, öngörülen bütçe ve sürede Amerikan
Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi. 2,04 milyar dolar de¤erindeki
78 uçakl›k sipariflin ilki olmas›, uça¤a hem kullan›c›lar hem de
üreticiler aç›s›ndan sembolik bir önem kazand›r›yor. ‹lerleyen
süreçte Amerikan Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri
taraf›ndan ortak yürütülen JCA Program› kapsam›nda siparifl
verilen C-27J say›s›n›n artmas› ve 145 uçakl›k bir ek al›m
yap›lmas› bekleniyor.

BAE Systems NLOS’tan
‹lk Mermiyi Ateflledi

MBDA’dan Ne Uçan 
Ne de Kaçan Kurtulabiliyor

Spartal› Üç K›tada Hüküm Sürüyor

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2008
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Boeing Döner Kanatlara
Yat›r›m Yap›yor

Amerikan Kara Kuvvetleri’nin hafif gözetleme
helikopteri ihtiyac› kapsam›nda 60’l› y›llarda 

Hughes firmas› taraf›ndan tasarlanan ve Vietnam
Savafl›’na damgas›na vuran askeri sistemler aras›nda 
yer alan OH-6 Cayuse, zaman içerisinde, üreticisinin
sürekli el de¤ifltirmesinin de etkisiyle devaml› gelifltirildi.
Bugünlerde ise Boeing taraf›ndan yap›lan aç›klama, bu
helikopterlerin uzun bir süre daha kullan›laca¤›na iflaret
ediyor. Boeing yetkilileri, AH-6 ad› alt›nda bafllat›lan yeni
hafif taarruz ve keflif helikopteri program›n› 7 Ekim’de
kamuoyuna duyurdu. Kendini kan›tlam›fl OH-6 platformu
üzerinden gelifltirilecek AH-6, elektro optik ve k›z›lötesi
görüfl sistemlerinin yan› s›ra havadaki ve yerdeki 
birimlerle iletiflim kurulabilmesini sa¤layacak geliflmifl
muhabere sistemleri ile donat›lacak. Yeni helikopterin
ayr›ca, Hellfire füzeleri, 70 mm’lik M260 roket podu 
ve makineli tüfek ile silahland›r›lmas› düflünülüyor. 
AH-6’lar›n üretimi, Arizona Eyaleti’nin Mesa fiehri’nde
bulunan ve AH-64 Apache taarruz helikopterlerinin de
üretildi¤i tesislerde gerçeklefltirilecek.
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Northrop Grumman
taraf›ndan infla edilen

USS Truxtun (DDG 103)
muhribini teslim alan ve
geçti¤imiz Nisan ay›nda
kuru havuzdan ç›kar›lan 
USS Independence 
(LSC-2)’nin denize indirilme
törenini icra eden Amerikan
Donanmas›, USS New
Hampshire (SSN 778) 
nükleer taarruz denizalt›s›na
bayrak toka edilmesi ile
hareketli bir ay› geride
b›rakt›. Ekim ay›nda Samsun
aç›klar›nda karaya oturan
USS Barry (DDG-52) gibi
Arleigh Burke s›n›f› bir
muhrip olan USS Truxtun,
resmi kabul öncesi son 
denemelerini Meksika
Körfezi aç›klar›nda 
tamamlayacak. Amerikan
Donanmas›’na 25 Ekim’de
resmen kat›lan USS New
Hampshire ise Virginia 
S›n›f› 5’inci nükleer taarruz
denizalt›s› olma özelli¤ini

tafl›yor. Planlanan 
takvimden 8 ay önce teslim
edilen denizalt›n›n
maliyetinde 54 milyon
dolarl›k tasarruf yap›ld›¤› da
gelen bilgiler aras›nda. 
Her ne kadar Tomahawk
seyir füzeleri tafl›sa da 
temel görevlerinden biri
düflman balistik füze
denizalt›lar›n› avlamak 
olan Virginia’lar›, Rusya’n›n
Borey ve Çin’in Tip 094 Jin
s›n›f› balistik füze
denizalt›lar›n›n hizmete
girmesiyle zor günler 
bekliyor.

Amerikan Donanmas›
Yeni Gemilerini Kutluyor  
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Romanya Savunma Bakanl›¤› ile
Lockheed Martin aras›nda 

2004 y›l›nda imzalanan ve bu
ülkenin hava savunma sistemleri
altyap›s›n›n modernizasyonunu
öngören proje, yaklafl›k 4 y›ll›k bir
sürenin ard›ndan tamamland›.
Romanya Hava Kuvvetleri’nin
komuta kontrol, haberleflme ve
hava sahas› yönetim kabiliyetlerinin
gelifltirilmesini amaçlayan proje,
mevcut sistemlerin NATO 
standartlar›na uyumunun 
sa¤lanmas› aç›s›ndan da yararl›
oldu. Yine Romanya ile 2007 ve
2008 y›llar›nda imzalad›¤› 2 ayr›
sözleflme kapsam›nda Lockheed
Martin, 5 adet AN/FPS-117 
radar›n› ülkenin hava kuvvetlerine
do¤rudan teslim ederken, 
17 adet TPS-79(R) çok amaçl›
gözlem radar›n› ise ülkenin yerli
savunma sanayi firmalar›yla ortak
üretecek. Lockheed Martin ürünü
radar sistemleri, firman›n 
modernize etti¤i hava savunma
altyap›s›na kolayca entegre
edilebilme özelli¤ine de sahip.
Daha önce de FMS 
(Yabanc› Askeri Sat›fllar) kanal› 
ile 48 adet F-16 al›m›n› karara
ba¤lam›fl olan Romanya, 
Lockheed Martin’in Balkanlar’daki
en önemli müflterilerinden biri
haline gelmifl durumda.

Lockheed Martin
Romanya’da 
Kufl Uçurtmayacak
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Jaguar savafl uçaklar›n›
görevden kald›rmas›n›n

da etkisiyle bombard›man
görevleri için yeni bir uça¤a
ihtiyaç duyan ve bu 
kapsamda yürüttü¤ü
Tranche 1 Eurofighter
Typhoon’lar›na yer taarruz
kabiliyeti kazand›r›lmas›
çal›flmalar›n›n da meyvelerini
toplamaya bafllayan ‹ngiltere,
ilk Tranche 2 Typhoon’una
kavufltu. Çok rollü muharebe
kabiliyeti ile dikkat çeken

Tranche 2 Typhoon, 10 Ekim
tarihinde ‹ngiliz Kraliyet 
Hava Kuvvetleri (RAF)’a 
teslim edildi. RAF’›n siparifl
etti¤i 91 adet Tranche 2
Typhoon’dan ilki olan uçak
BS040 kuyruk numaras›
tafl›yor. Konsorsiyumun 
di¤er üyeleri olan Almanya,
‹spanya ve ‹talya’n›n siparifl

etti¤i toplam 160 adet
Tranche 2 Eurofighter
Typhoon’un ise k›sa süre
içerisinde kullan›c›lar›na 
teslim edilmesi öngörülüyor.
‹lk Tranche 2 teslimat›n›n
yap›ld›¤› Ekim ay›nda,
Eurofighter Typhoon’un A310

MRTT tanker uça¤›ndan hava
yak›t ikmal yapabilmesinde
iliflkin onay›n al›nabilmesine
yönelik bir de deneme icra
edildi. Çift kiflilik IPA 3 ve 
tek kiflilik IPA 7 test 
uçaklar› ile gerçeklefltirilen 
bu deneme de dahil, 
toplam 9 test uçuflunun
gerçeklefltirilmesinin
ard›ndan, Eurofighter
Typhoon’un A310 MRTT’den
havada yak›t ikmali 
yapabilme kabiliyetinin 
2008 y›l›n›n sonuna kadar 
onaylanmas› bekleniyor.

Tranche 2’nin Avrupa Yolculu¤u ‹ngiltere’den Bafllad›

Denizalt› Mürettebat›n›
fiahin Kurtaracak
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Rusya’n›n gelifltirdi¤i en yeni nesil tank olan T–90’lar›n
sahip oldu¤u teknolojinin transfer edilmesini ve ard›ndan

yerel üretiminin yap›lmas›n› öngören sözleflmeyi 2001 y›l›nda
imzalayan Hindistan, 22 Ekim’de teknoloji transferini içeren
belgelerin teslim al›nd›¤›n› duyurdu. Hindistan Savunma
Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada, 125 mm’lik top namlusu
ile z›rh plakalar›na iliflkin teknik dokümanlar›n ise çok
yak›nda Hindistan’a ulaflt›r›laca¤› belirtildi. Gelifltirme
çal›flmalar›na 70’li y›llarda bafllanan Arjun Ana Muharebe
Tank›’nda istedi¤i sonuca bir türlü ulaflamayan Hindistan,
Rusya ile iflbirli¤ine giderek 3’üncü nesil tank alan›ndaki
bofllu¤unu T-90S Bhishma ile kapatmaya çal›fl›yor. Rusya, 
T-90 tanklar›n›n top namlusu ve z›rh plakas› üretimi için
gerekli olan teknolojiyi önümüzdeki Aral›k ay›na kadar
Hindistan’a sa¤lamay› taahhüt etmifl durumda. Yine 2001
y›l›nda taraflarca imzalanan bir di¤er anlaflma kapsam›nda
ise Rusya, 310 adet T-90 tank›n›n Hindistan’a teslimat›n›
tamamlam›fl bulunuyor.

Bir tatbikat s›ras›nda

batan Rus

Donanmas›’n›n Kursk

denizalt›s›nda uzun süre

kurtar›lmay› bekleyen

mürettebat›n büyük

çabalara ra¤men hayat›n›

kaybetmesi, bugün hala

birço¤umuzun haf›zas›nda.

Batan veya su alt›nda

hareketsiz kalan

denizalt›lardaki 

mürettebat›n kurtar›lmas›

görevleri için tam 31 y›ld›r

emektar Mystic mini

denizalt›s›n› kullanan ABD

ise, yeni nesil çözümlerin

devreye al›nmas› için

sürdürdü¤ü çal›flmalar›n

meyvelerini almaya bafllad›.

SRDRS (Rescue Diving and

Recompression System’s)

Program› çerçevesinde

üretilen Falcon (fiahin), 

30 Eylül’de Mystic’in yerini

ald›. Yeni nesil Falcon’u

Mystic’den ay›ran belki de

en önemli fark ise; 

kurtarma operasyonunu

sürdürmek için gerek

duydu¤u enerjiyi, konufllu

bulundu¤u 

platformdan operasyon

esnas›nda kablo arac›l›¤› 

ile sa¤layabilmesi. Çünkü

Mystic, görev esnas›nda

yaklafl›k 2 saatlik ömrü

olan kendi pillerine güven-

mek zorundayd›. Falcon ise,

gemi üzerinde tekrar flarj

edilmeye gerek duymadan 

kurtarma harekât›na

aral›ks›z devam edebiliyor.

600 m’lik derinli¤e kadar

inebilen Falcon, tek seferde 

16 personel tafl›yabilme 

kapasitesine sahip.

Hindistan’a T–90 Teknolojisi
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Buffalo A¤›rl›¤›n› Siparifllerde de Hissettiriyor

Alman Donanmas›
Tognum’dan fiaflm›yor 
ThyssenKrupp ile Fr. Lürssen Werft 

tersaneleri taraf›ndan infla edilen 
ve Alman Donanmas›’n›n en yeni
f›rkateyn s›n›f› F 125’lerin ana tahrik
sistemi, hâlihaz›rda hizmette olan 
F 122, F 123 ve F 124 s›n›flar›nda oldu¤u
gibi yine Tognum imzas› tafl›yacak. 27
Ekim’de konuyla ilgili bir aç›klama yapan
Tognum, bedeli aç›klanmayan sözleflme
uyar›nca, F 125 s›n›f› f›rkateynlerde kullan›lmak üzere
tedarik edilecek dizel elektrik motorlar› ve gaz türbinlerini
sa¤layaca¤›n› duyurdu. Bu s›n›ftaki gemilerin, dizel elektrik
motor ve gaz türbinlerinin birlikte çal›flt›¤› CODLAG (Combined
Diesel-Electric and Gas Turbine) tahrik sistemine sahip olmas›
öngörülüyor. F›rkateynlerde, her biri 16.400 BG’lik güç
sa¤layan ve Tognum’a ba¤l› MTU taraf›ndan üretilecek 4 adet
20V 4000 dizel elektrik motorun yan› s›ra gerekti¤inde devreye
giren ve gemilerin 26 knot’luk h›zlara ulaflmas›n› sa¤layan
27.200 BG’lik bir LM 2500 gaz türbini bulunacak. 2 y›l süreyle
ve her görev için üsse dönme ihtiyac› hissetmeden 5000 saat
boyunca harekât icra edebilmesi hedeflenen F 125’lerin tahrik
sistemleri de bu amaca uygun özelliklere sahip. Tognum,
tahrik sisteminin 2 y›l boyunca depo seviyesi bak›ma ihtiyaç
duymadan görev yapabilece¤ini belirtiyor.

May›na dayan›kl› ve
pusuya karfl› bekas›

artt›r›lm›fl (Mine Resistant
Ambush Protected / MRAP)
araç pazar›n›n iddial› 
oyuncular›ndan ABD’li
Force Protection, 24
Ekim’de yapt›¤› aç›klamayla
27 adetlik yeni bir Buffalo
A2 siparifli ald›¤›n› duyurdu.
26,2 milyon dolar
de¤erindeki siparifl 
kapsam›nda firma, ilk 
teslimatlara 2009’un
Haziran ay›nda bafllayacak.
En a¤›r MRAP’lar›n yer
ald›¤› Kategori 3 s›n›f›na
dâhil olan Buffalo A2’ler,
yol kenar›na yerlefltirilmifl
patlay›c›lar›n tespit ve imha

edilmesinde y›llard›r baflar›
ile görev yap›yor. 
Bu amaçla arac›n üzerinde,
uç k›sm› t›rm›k fleklinde
olan ve üzerine kamera
yerlefltirilmifl bir de robot
kol bulunuyor. Force

Protection, Ekim ay›nda
yeni siparifller alman›n yan›
s›ra halen kullan›mda olan
araçlar›n›n deste¤ine 
yönelik olarak da yaklafl›k
41,8 milyon dolar de¤erinde
bir sözleflme imzalad›.

Amerikan Deniz Piyade
Kolordusu ile daha önce
imzalanm›fl bir kontratta
baz› de¤ifliklikler
yap›lmas›ndan ibaret olan
bu sözleflme, yedek parça
tedarikini de kaps›yor.
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Baflar›l› ticari modellerinden olan S-92 helikopteri
üzerinden gelifltirilen ve Black Hawk’›n yerini almas›

planlanan H-92 Super Hawk’›n özellikle Avrupa’daki
müflteri say›s›n› da artt›rmak isteyen Sikorsky,
helikopterin tan›t›m›na yönelik uçufllar›n yap›ld›¤› Avrupa
turunun Yunanistan’da sona erdi¤ini duyurdu. Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya gibi
ülkelerin de aralar›nda bulundu¤u 9 Avrupa ülkesini
ziyaret edip hünerlerini sergileyen H-92, gezisini,
Yunanistan’da düzenlenen Defendory Uluslararas›
Savunma Fuar›’nda noktalad›. Bir yandan Avrupa’da
müflteri ararken di¤er yandan da ABD’nin Muharebe
Arama-Kurtarma Helikopteri (CSAR-X) ihalesinin en 
güçlü adaylar›ndan olan H-92, özellikle telli uçufl 
sistemi nedeniyle kendisiyle benzer görev tan›m›na 
sahip birçok eski nesil helikopterden farkl›lafl›yor. 
H-92 Super Hawk, 2004 y›l›nda Kanada’n›n yeni donanma
helikopteri olarak seçilmiflti.

Sikorsky’nin Gezisi
Komfluda Noktaland›
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Test uçufllar›na 
geçilmesiyle birlikte,

ülkemizin de aralar›nda
bulundu¤u müstakbel 
kullan›c›lar›n›n hizmetine
girece¤i gün için geri sayd›¤›
F-35 fiimflek II, AA-1 
kuyruk numaral› prototiple 
gerçeklefltirilen son 
denemede yolunu 
gözleyenlerin gönlünü bir
kez daha fethetmeyi baflard›.
Uçufl esnas›nda motoru 
durdurulup tekrar
çal›flt›r›lan F-35, havada
oluflabilecek herhangi bir
motor ar›zas›nda, motorun
sorunsuz bir flekilde yeniden
çal›flt›r›l›p göreve devam
edilebilece¤ini göstermifl
oldu. Amerikan Hava
Kuvvetleri’nin Edwards
Üssü’nde gerçekleflen 

denemenin ard›ndan
aç›klama yapan üst düzey
Lockheed Martin yetkilileri,
F-35 için yürütülen uçufl
testi program›n›n tarihte bir
emsali daha olmad›¤›
konusunda ›srarl›lar. ‹tki
sisteminin ön plana ç›kt›¤›
bu testin d›fl›nda F-35

fiimflek II’nin motoruyla 
ilgili bir di¤er geliflme de
alternatif motorlardan
F135’in üreticisi 
Pratt & Whitney’den geldi. 
78 milyon dolar de¤erindeki
düflük yo¤unluklu üretim
anlaflmas›n›n alt›na imza
atan ABD’li firma; 7 adedi

konvansiyonel inifl ve 
kalk›fl (CTOL), di¤er 7 adedi
de k›sa mesafeden kalk›fl 
ve dikey inifl (STOVL)
özelli¤ine sahip toplam 
14 adet F-35 fiimflek II’ye
güç sa¤layacak 
motorlar›n üretiminden
sorumlu olacak.

‹lk prototipi geçti¤imiz Haziran ay›nda düzenlenen

Eurosatory 2008 fuar›nda görücüye ç›kar›lan, Alman

Krauss-Maffei Wegmann (KMW)’nin F2 z›rhl› araç ailesi,

ABD pazar›na h›zl› bir girifl yapt›. Firman›n bir di¤er z›rhl›

arac› olan Fennek üzerinden gelifltirilen F2’yi pazarlama

çal›flmalar›na son h›z devam eden KMW, bu amaç 

do¤rultusunda ABD’li L-3 Communications ile ifl birli¤ine

gitme karar› ald›. Bu yeni ortakl›¤› 8 Ekim’de duyuran

ikili, F2US ad› verilen z›rhl› arac›, Amerikan Kara

Kuvvetleri’nin Washington’da düzenledi¤i AUSA fuar›nda

sergilemeyi ihmal etmedi. A¤›rl›klar› 10 ila 24 ton

aras›nda de¤iflen 4x4 ve 6x6 gibi farkl› modellerinin 

yan› s›ra birbirinden ba¤›ms›z çal›flabilen 2 motoru 

ile de dikkat çeken F2’nin US versiyonu, L-3

Communications’un sa¤lad›¤› alt sistemlerle donat›lacak.

F2’nin selefi Fennek’in teslimatlar›na da devam eden

firma, Alman Ordusu’nun 24 adetlik istihkâm arac›

sipariflinin ilkinin teslimat›n› ise Eylül ay›n›n sonlar›nda

icra edilen Pioneers' Day tatbikat› s›ras›nda

gerçeklefltirdi.

F-35 fiimflek II Motorlar›n› Havada Durdurdu

F2 Amerikal› Oldu
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Daha çok füze sistemleri
ile ilgili çal›flmalar›n›

duyurdu¤umuz ABD’li
Raytheon firmas›, Ekim
ay›nda deniz projeleri ile
dikkat çekti. Firma, 
24 Ekim tarihli
aç›klamas›nda, Amerikan
Donanmas› ile birlikte
gelifltirilen ve denizalt›larda
kullan›lmas› planlanan 
yeni insans›z hava arac›
(‹HA)’n›n 10 Eylül’de test
edildi¤ini duyurdu. 
10 Eylül’deki gösterim
s›ras›nda, bir geminin 
her iki yan›na monte edilen
platformlardan suyun
yaklafl›k 24 m alt›na
dald›r›lan 2 adet sistem, 
bu derinlikten yüzeye
ç›karak tafl›d›¤› temsili
‹HA’lar›, istenilen zamanda
do¤ru konuma ulaflt›rd›.
Sistemin bir sonraki 

denemesinin ise bir
denizalt›dan yap›lmas› 
planlan›yor. Geçti¤imiz ay
yeni siparifller almay› da
ihmal etmeyen Raytheon, 
15 Ekim’de aç›klad›¤› 
165 milyon dolarl›k
sözleflme kapsam›nda
Amerikan Donanmas›’na,
MK48 genel maksat 
torpidolar›n›n güdüm 
ve kontrol birimlerinin 
modernizasyonu için 
gerekli kitleri sa¤laman›n
yan› s›ra MK54 torpidolar›n›n
tedarikinden sorumlu 
olacak. Amerikan
Donanmas›, bu sözleflme
kapsam›ndaki MK54’lerin
192’sini kendi ihtiyaçlar› için,
100 adedini ise Türk Deniz
Kuvvetleri’nin Yabanc›
Askeri Sat›fllar yolu ile
gerçeklefltirdi¤i al›m için
temin edecek.

Raytheon ‹HA’lar›
Denizin Alt›na ‹ndiriyor
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Bugüne kadar 4 farkl› modeldeki 10.000’in üzerinde 
taktik tekerlekli arac› Amerikan Deniz Piyade

Kolordusu’na teslim eden Oshkosh firmas›, bu araçlar›n
z›rhland›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› da üstlendi. Ekim
ay›n›n ilk gününde duyurulan 180 milyon dolar de¤erindeki
sözleflme kapsam›nda Oshkosh, Amerikan Deniz Piyade
Kolordusu’nun Orta S›n›f Taktik Araç Yenileme (Medium
Tactical Vehicle Replacement / MTVR) Program› dâhilinde

üretti¤i askeri kamyonlara yerlefltirilmek üzere 1500 adet
yüksekli¤i azalt›labilir ilave z›rh kiti sa¤layacak. Bu z›rh 
kitleri, boyutlar›n›n ayarlanabilir olmas› sayesinde MTVR tipi
kamyonlar›n nakliyesini kolaylaflt›racak ve bu araçlar 
önceden yüklenemedikleri baz› gemilerin güvertelerinde de
tafl›nabilir hale gelecek. Oshkosh üretimi kamyonlar,
aralar›nda Türk Silahl› Kuvvetleri’nin de bulundu¤u çok
say›da kullan›c›n›n envanterinde yer al›yor.

‹srail’in en büyük savunma
firmalar›ndan Israel

Aerospace Industries (IAI) 
ve Rafael’in iflbirli¤i ile
gelifltirilen Barak-1 nokta
savunma füzesi, Ekim ay›nda
düzenlenen fiili at›fl 
denemelerinden aln›n›n
ak›yla ç›kmay› baflard›. Ad›
aç›klanmayan bir müflterinin
de izledi¤i belirtilen 
denemelerde, 2 farkl› ülkenin
donanmas›na ait 3 savafl
gemisinden toplamda 
4 adet Barak-1 f›rlat›ld›. At›fl
kontrol sistemi ve IAI’n›n alt
kuruluflu ELTA taraf›ndan
üretilen gözlem radarlar› 
ile yönlendirilen füzelerin
tamam›n›n, deniz yüzeyine
yak›n seyreden güdümlü
mermileri ve hava araçlar›n›
temsil eden hedeflerini imha
etti¤i duyuruldu. Deneme
s›ras›nda füzeler, salvo modu
da dahil olmak üzere farkl›
muharebe senaryolar›na
göre atefllendi. ‹srail’in yan›

s›ra Singapur ve tedarik
süreci s›ras›nda bir rüflvet
skandal›na yol açsa da
Hindistan taraf›ndan tercih
edilen Barak-1, 8 ila 
64 füze yüklenebilen dikine
f›rlatma sistemi sayesinde
yerlefltirildi¤i savafl gemisine
360 derecelik hava 
savunmas› sa¤layabiliyor.
Her hava koflulunda
kullan›labilen füze, 500 m 
ila 10 km aras›ndaki 
menzillerde bulunan 
hedeflere taarruz edebiliyor.

Barak’tan
Dörtte Dört

Oshkosh Kamyonlar›na Oshkosh Z›rh›
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IKanada, Afganistan’da görev yapan birliklerinin 

ihtiyac›na yönelik olarak kiralama yoluyla tedarik

etmeye karar verdi¤i Heron ‹HA’lar›n›n ilkini geçti¤imiz

ay teslim ald›. Yaklafl›k 81 milyon dolar de¤erindeki

anlaflma kapsam›nda Kanada Hava Kuvvetleri, Israel

Aerospace Industries (IAI) taraf›ndan sa¤lanan Heron’lar›

2010 y›l›na kadar kullanacak. Kiralama anlaflmas›n›n 

1 y›ll›k opsiyonu da bulunuyor. NOCTUA ad› verilen proje

kapsam›nda üretim ve sistem entegrasyonu 

faaliyetlerinin tamam›n›n ‹srail’deki IAI tesislerinde

yap›lmas› öngörülen Heron’lar›n, teslimat sonras› bak›m

ve di¤er çal›flmalar› yürütecek olan görevlilerin e¤itimi

gibi ifllemlerinden ise Kanadal› ana yüklenici MacDonald

Dettwiler and Associates (MDA) firmas› sorumlu. Daha

önce de benzer ‹HA projelerinde bir araya gelen iki firma,

Heron ‹HA’s›n›n Kanada taraf›ndan seçilmesi için epey 

ter dökmüfl ve birçok gösteri uçuflu gerçeklefltirmiflti.

Heron ‹HA’lar›, teröre karfl› sürdürülen operasyonlarda

kullan›lmak üzere ülkemiz taraf›ndan da seçilmiflti.

Heron’lar›n Afganistan
Seferi Bafllad› 
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Yaklafl›k 5,2 milyar dolar karfl›l›¤›nda 22 Ekim’de 

resmen ‹talyan savunma devi Finmeccanica bünyesine

dâhil olan DRS Technologies, dikkatini, idari ve mali 

konulardan tekrar savunma projelerine yönlendirmifl

görünüyor. Bu sürecin sonras›nda Raytheon ile yaklafl›k 33

milyon dolar de¤erinde bir sözleflme imzalayan DRS

Technologies, Uzun Menzilli Geliflmifl Keflif Gözetleme

Sistemi (Long Range Advanced Scout Surveillance System /

LRAS3) Program› için k›z›lötesi ileri görüfl (Forward Looking

Infrared / FLIR) sistemlerinin de dâhil oldu¤u elektro optik

alt parçalar üretecek. Bu sözleflme, LRAS3 Program›’n›n

ana yüklenicisi Raytheon ile DRS Technologies’in daha önce

imzalad›¤› 100,8 milyon dolarl›k anlaflman›n devam›

niteli¤ini tafl›yor. Stryker, HMMWV ve MRAP gibi z›rhl›

araçlarda kullan›lan LRAS3 sistemi, uzak mesafelerdeki

hedeflere karfl› 24 saat boyunca gerçek zamanl› keflif,

tan›mlama, teflhis ve co¤rafi mevki belirleme görevlerini

yerine getirebiliyor.Geçti¤imiz ay Amerikan Kara Kuvvetleri

ile de 29 milyon dolar de¤erinde bir anlaflma imzalayan DRS

Technologies, 97 adet M1117 z›rhl› arac›n› M1200 

versiyonuna dönüfltürecek. Ayr›ca firma, yedek araç ve

destek sistemi tedarikinden de sorumlu olacak. DRS

Technologies’in rol alaca¤› bu iki projenin de 2010 y›l›nda

tamamlanmas› bekleniyor.

DRS Technologies
Akdeniz Havas›n› Sevdi
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Geçti¤imiz ay sizlere 
yine bu sayfalardan

duyurdu¤umuz ve bu 
y›l 2’ncisi düzenlenen
Ulusal Havac›l›k ve 
Uzay Konferans› (UHUK),
15-17 Ekim 2008 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) 
Ayaza¤a Yerleflkesi’nde
gerçeklefltirildi. Yerli ve
yabanc› akademisyenlerin,
araflt›rmac›lar›n ve 
Türk Havac›l›¤›’n›n önde
gelen isimlerinin kat›ld›¤›
konferansta; Türkiye’den,
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› Havac›l›k
Dairesi Baflkan› Sedat 
‹. Güldo¤an, HAVELSAN
Genel Müdürü Faruk A.
Yarman ve THY Teknik 
Genel Müdürü ‹smail 
Demir davetli konuflmac›
olarak yer ald›. ‹TÜ Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. 
Dr. Ayd›n M›s›rl›o¤lu’nun
baflkanl›¤›nda 
gerçeklefltirilen 
UHUK’08, üniversitelerde 

ve havac›l›k endüstrisinde
yürütülmekte olan birçok
araflt›rma projesinin ve 
güncel çal›flman›n
tan›t›m›na sahne oldu.
Etkinli¤in sponsorlu¤unu 
ise Beta International,
HAVELSAN, STM, Tekno
Tasar›m, THY ile TUSAfi
üstlendi. Akademisyenlerin,
araflt›rmac›lar›n ve 
sanayicilerin buluflturularak
ortak çal›flmalara 
zemin haz›rlanmas›n›n 
ve iletiflimin
güçlendirilmesinin 
amaçland›¤› UHUK, 
‹TÜ ve Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi taraf›ndan
dönüflümlü olarak 
düzenleniyor.

Askeri alanda, özellikle
helikopter kullan›m›na

yönelik yeni doktrinlerin ve
taktiklerin gelifltirildi¤i,
ancak ABD aç›s›ndan büyük
hayal k›r›kl›¤› ile noktalanan
Vietnam Savafl›, UH-1 ve
AH-1’in y›ld›z›n›n parlad›¤›
yer olmufltu. Belki de bu
savaflta kazand›klar›
flöhretin de etkisiyle 2020’li
y›llara kadar görevde 
tutulmas› planlanan UH-1N
ve AH-1W helikopterlerinin
bir k›sm›, Amerikan Deniz
Piyade Kolordusu’nun
bafllatt›¤›, 280 helikopteri
kapsayan H-1 Gelifltirme
Program› ile birlikte, yerlerini,
bir k›sm› s›f›rdan üretilecek
bir k›sm› da mevcut
helikopterler üzerinden

modernize edilecek olan
UH-1Y ve AH-1Z 
helikopterlerine b›rakacak.
Halihaz›rda düflük 
yo¤unluklu bafllang›ç üretim
safhas› kapsam›nda 
teslimatlar›n devam etti¤i 
H-1 Program› dahilinde ana
yüklenici Bell Helicopter,
210 milyon dolarl›k Lot 5

opsiyonunun devreye
al›nmas›yla, 11’i UH-1Y ve
4’ü de AH-1Z olmak üzere
toplam 15 adet helikopterin
daha üretimi ve 
modernizasyonu için
görevlendirildi. Böylelikle ilk
imzalar›n at›ld›¤› günden
bugüne kadar programa
dahil edilen helikopter say›s›

da 37’si UH-1Y ve 12’si AH-
1Z olmak üzere 49’a yüksel-
di. Program kapsam›nda
flimdiye kadar Bell
Helicopter taraf›ndan
Amerikan Deniz Piyade
Kolordusu’na teslim edilen
20 helikopterin, 14’ü 
UH-1Y, 6’s› da AH-1Z’den
olufluyor.

Bell’in Eski Tüfeklerinin Y›ld›z› Tekrar Parl›yor
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Birkaç ay önce kuruluflunun 20’nci
y›l›n› kutlayan ROKETSAN’›n 
Yönetim Kurulu Baflkan› Korg.

(E) ‹smail Özalp ile bir araya gelerek,
20 y›lda kat edilen mesafeyi ve 
yürütmekte olduklar› projelerin son 
durumlar›n› konufltuk.

Ümit BAYRAKTAR: 14 Haziran 2008’de

sektörde 20. y›l›n› geride b›rakan 

ROKETSAN’›n bu sürede kat etti¤i yolu

okuyucular›m›z için özetler misiniz? 

‹leriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ‹lk projemiz
olan Stinger kapsam›nda kazand›¤›m›z

roket ve füzelerin sevk sistemlerinin
yans›mas› olarak 107 mm ve 122 mm’lik
roketler ve bunlar›n kullan›ld›¤› çok
namlulu roketatar (ÇNRA)’lardan oluflan
sistemler gelifltirdik. Tamamen kendi
mühendislik gücümüzle gelifltirdi¤imiz
ve do¤rulad›¤›m›z özgün tasar›mlar olan
bu sistemler, öncelikle TSK envanterine
girdi¤i gibi uluslararas› pazarda da ken-
dilerine yer bulmufltur.
Kas›rga, Y›ld›r›m, Rapier Mk2, Evolved
Sea Sprarrow Missile (ESSM) gibi mü-
teakip projeler ile roket, silah sistemleri,
füze tasar›m / gelifltirme, test ve üretim
alt yap›m›z› kuvvetlendirerek uluslarara-
s› programlarda ve özgün ürün gelifltir-
me alan›nda iddial› bir seviyeye ulaflt›k.
2004 y›l›ndan sonra bafllat›lan ve birço¤u
ürün gelifltirme projesi olan çal›flmalar›
ile ROKETSAN’›n, bugün kendi alan›nda,
dünyadaki tüm rakipleri ile rekabet ede-
bilecek düzeye geldi¤ini söyleyebiliriz.
ROKETSAN, denizlerin alt›ndan uzaya
kadar, roket ve füze sistemlerinde ülke-
mizin lider kuruluflu olmak; sat›fl hacmi,
gelifltirdi¤i özgün ürünler ve ileri tekno-
lojileri ile dünya pazar›na yön veren ilk
50 firma aras›nda yer almak vizyonu ile
gelece¤e umutla bakmaktad›r.

Ümit BAYRAKTAR: Baflta Sakarya ve 

Kas›rga olmak üzere, ROKETSAN 

ürünlerinin ihracat çal›flmalar›nda 

gelinen son durum nedir? Bugüne kadar

ad›n› daha çok Orta Do¤u pazar›na 

yönelik sat›fllarla duyuran ROKETSAN’›n,

baflta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere,

di¤er bölgelere yönelik faaliyetlerinin 

son durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?

RÖPORTAJ
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Savunma Sanayii ‹cra Komitesi taraf›ndan 

14 Haziran 1988’de Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n

roket ve füze ihtiyaçlar›n› yurt içi kaynaklardan

karfl›lamak amac›yla kurulan ROKETSAN Roket

Sanayii ve Ticaret A.fi. (ROKETSAN), bugün roket 

ve füze konular›nda Türkiye’nin lider kuruluflu 

konumuna eriflti. Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’nin en büyük hissedar›

oldu¤u ROKETSAN, bu süreç zarf›nda yapm›fl oldu¤u

yaklafl›k 300 milyon dolarl›k fiziki ve fikri yat›r›mla

birlikte ciddi bir insan kayna¤›, tasar›m, test 

ve üretim alt yap›s› edindi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

ROKETSAN
20’nci Yafl›n› 

Özgün Ürünleriyle 
Kutluyor
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Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ESSM Projesi
çerçevesinde Raytheon’a ve JERNAS
Projesi çerçevesinde MBDA UK’ye
önemli ölçüde ihracat gerçeklefltirmek-
teyiz. Otomobillerde kullan›lan hava
yast›klar›n›n baz› parçalar›n› üreterek
ABD’ye ihraç ediyoruz. Stinger Projesi
kapsam›nda ABD’ye yap›lanlarla birlik-
te, ROKETSAN’›n bugüne kadar gerçek-
lefltirdi¤i ihracat 300 milyon dolar› aflt›.
Uluslararas› programlar›n yan› s›ra TSK
ihtiyaçlar› do¤rultusunda özgün olarak
tasarlay›p üretti¤imiz silah sistemleri-
nin dost ve müttefik ülke ordular›n›n da
envanterine girebilmesi için pazarlama
faaliyetlerimizi yo¤un bir flekilde sürdü-
rüyoruz.
Bilindi¤i üzere 122 mm’lik TR-122 mü-
himmat›, kendi ailesi içinde envantere
girmifl, en uzun menzile ulaflabilen ro-
kettir ve Türkiye’deki at›fll› testlerde de

ispatland›¤› gibi 46 km menzile ulaflabi-
len, s›n›f›nda “dünyan›n en uzun menzil-
li roketi” unvan›n› halen korumaktad›r.
Yetenekleri ile hakl› bir üne sahip T-122
Sakarya silah sisteminin ve TR-122 ro-
ket ailesinin ilk ihracat›, bugün yaklafl›k
150 milyon dolara ulaflan sözleflmeler
imzalad›¤›m›z Birleflik Arap Emirlikleri
(BAE)’ye yap›ld›. Sahip oldu¤umuz tasa-
r›m ve üretim altyap›s›n› Milli Savunma
Bakanl›¤› (MSB)’nin izin verdi¤i tüm
dünya ülkelerinde, kaliteli, yüksek per-
formansl›, makul fiyatl› ürünlere, sat›fl
sonras› deste¤e, kullan›c› e¤itimine dö-
nüfltürebilece¤imizi, çok zor al›c› bir ül-
ke olarak bilinen BAE’ye ispatlad›k.
107 ve 122 mm’lik öz-
gün çözümlerimizin
yan›nda Kas›rga gibi teknoloji
transferiyle üretti¤imiz baz› sistemler
de k›sa bir süredir pazarlanabilir ürün-

lerimiz aras›na dâhil oldu. Kas›rga silah
sisteminin pazarlama faaliyetlerine
geçti¤imiz y›l kat›ld›¤›m›z yurt d›fl› fuar-
larda bafllad›k. Pazarlama faaliyetleri-
mize dâhil olan yeni ürünler aras›nda
C‹R‹T de yer al›yor.
Öncelikli hedef pazarlar›m›zdan olan
Orta Do¤u’nun Sudan, Suudi Arabis-
tan ve Ürdün gibi ülkelerinde çok
önemli giriflimlerimiz var. Kuzey Af-
rika ülkelerinden Cezayir bizim için
öncelik tafl›yor. Uzak Do¤u’da ise
Malezya ve Endonezya’da faaliyetle-

rimiz devam ediyor. Özellikle Azer-
baycan ve Kazakis-

tan’›n yan› s›-
ra Tunus ve
Avustralya da

hedef ülkelerimizden. Yak›n zaman-
da Güney Amerika’y› da hedef pazar-
lar›m›za dâhil ederek fiili’de ikinci
kez uluslararas› bir fuara kat›l›m
sa¤lad›k.

Ümit BAYRAKTAR: Orta Do¤u ülkelerine

yap›lan sat›fllar›n teslimatlar›na yönelik

mevcut durum nedir? Bu kapsamda,

özellikle ROKETSAN’› “stratejik ortak”

olarak tan›mlayan ve ortak silah sistemi

gelifltirme projesi yürüttü¤ümüz BAE 

ile yap›lan çal›flmalar›n son durumu 

hakk›nda detayl› bilgi verir misiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: TR-122 roket
ailesinin ilk ihracat›n› gerçeklefltirdi¤i-
miz BAE ile 2003 y›l›nda imzalad›¤›m›z
sözleflme 2009 y›l›nda tamamlanacak.
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BAE’nin yüksek memnuniyeti ile takvi-
me uygun olarak sürdürülen program›n
da bir yans›mas› olarak ayn› bölge ile
yeni bir sözleflmeyi May›s 2008’de imza-
lad›k. fiu an ek sözleflmeleri yapma afla-
mas›nday›z. Bu kapsamdaki çal›flmala-
r›n IDEX 2009 Fuar›’na kadar netleflme-
si durumunda, ilgili sözleflmeleri fuar
s›ras›nda imzalayarak y›l›n ilk çeyre¤in-
de duyurmay› hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Yurt içi ve yurt d›fl›na

yönelik teslimatlar›n hâlihaz›rdaki 

durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Yak›n gelecekte beklenen yeni siparifl 

var m›?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: 2008 y›l› içeri-
sinde flimdiye kadar kesinleflen toplam
3.400.000 dolarl›k ihracat›m›z›n
1.500.000 dolar› ESSM Projesi kapsa-
m›nda, 1.900.000 dolar› da Airbag Proje-
si kapsam›nda gerçekleflti. Yine 2008 y›-
l› içerisinde BAE’ye, 122 mm’lik topçu
roketi projesi kapsam›nda 7.000.000 do-
larl›k bir teslimat gerçeklefltirilmesi yo-
lunda haz›rl›klar›m›z devam ediyor.
Bunlara ek olarak yine Körfez Bölgesi
ülkelerinden baz› projeler kapsam›nda
yeni siparifller bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Gözlemledi¤imiz 

kadar›yla ROKETSAN, son dönemde 

yer ald›¤› uluslararas› fuarlarda 

büyük ilgi görüyor. Bu fuarlar›n 

ROKETSAN ürünlerinin pazarlama 

ve ihracat faaliyetlerine etkisini 

de¤erlendirir misiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Mart 2008’de
Ürdün’de gerçeklefltirilen SOFEX ve Ni-
san 2008’de Malezya’da gerçeklefltirilen
DSA fuarlar›nda; 107, 122 ve 302 mm
topçu roket sistemleri, 2,75 inç lazer

güdümlü roket ile uzun ve orta menzilli
tanksavar füzelerine yönelik yetenekle-
rimizi tan›tt›k. Ayr›ca 2007 y›l›nda TSK’ya
teslimat› gerçeklefltirilen ve tam oto-
masyon ile faaliyet gösteren Mühimmat
Ay›rma ve Ay›klama Tesisi (MAAT)’›n
dost ve müttefik ülkelerde de istenen
özelliklere göre projelendirilip, anahtar
teslimi kurulabilece¤ini ziyaretçileri-
mizle paylaflt›k.
Bu fuarlarda yo¤un ilgi gören MAAT,
tanksavar füzeleri, 302 mm topçu roke-
ti ve 2009’da seri üretimine bafllanmas›
öngörülen 2,75 inç lazer güdümlü roke-
te yönelik baz› ülkelerle ifl birli¤i konu-
sunda ilk ad›mlar at›lm›fl durumda.
Fuarlar; ürün ve yeteneklerin sergilen-
di¤i, yeni geliflmelerin müflteri ve potan-
siyel müflterilere aktar›ld›¤› bir ortam
olmas› ve özellikle fuar sonras›nda yap›-
lacak çal›flmalara temel oluflturmas›
aç›s›ndan önem tafl›r. Bu nedenle faali-
yetlerimizle ilgili olarak dünya üzerin-
deki belli bafll› fuarlara kat›l›m sa¤la-
mak bizim için çok önemli.

Ümit BAYRAKTAR: TSK’n›n envanterinde

bulunan kullan›m ömrünü tamamlam›fl

mühimmatlar›n imha edilmesi ihtiyac›na

yönelik K›r›kkale Yahflihan’da kurdu¤u-

nuz MAAT’›n dost ve müttefik ülkelere

pazarlanmas›nda ROKETSAN’›n ciddi

beklentileri oldu¤unu biliyoruz. 

Bu konuya iliflkin son durum nedir?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: TSK’n›n envan-
terinde bulunan kullan›m ömrünü ta-
mamlam›fl mühimmatlar›n imha edil-
mesi amac›yla, K›r›kkale’de bir tesis ku-
rulmas›na iliflkin sözleflme, 2005 y›l› so-
nunda NATO’nun tedarik makam› 
NAMSA ve ROKETSAN aras›nda imza-
land› ve 2007 y›l›nda da tesis kullan›ma
aç›ld›. Kullan›m d›fl› b›rak›lan 52 farkl›
tip ve çapta klasik mühimmat baflta ol-
mak üzere, roket, füze ve may›nlar›n
çevreye zarar vermeden, insan ve mal-
zeme güvenli¤i öncelikli olmak üzere
ay›rma ve ay›klama ifllemlerinin yap›l-
mas› amac›yla hizmet verecek olan te-
siste öncelik; yüksek güvenlikte, çevre-
ye zarar vermeden, kaliteli ve yüksek
oranda geri dönüflümdür. Uzaktan kon-
trollü robotik ekipmanlarla teçhiz edil-
mifl tesisin kurulumuna yönelik bu ça-
l›flma, ROKETSAN’›n mühendislik gücü-
nü göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Tesis kurulum aflamas›nda ve sonras›n-
da hem TSK’n›n hem de proje yönetim
makam› NAMSA’n›n flirketimizle ilgili
de¤erlendirmelerinin, benzeri tesislerin
yurt d›fl›nda kurulmas›nda da etkili ola-
ca¤›n› düflünüyoruz. Bu konuda ilk ifla-
retleri Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülke-
lerinden almaya bafllad›¤›m›z› da belirt-
mek isterim.

Ümit BAYRAKTAR: Altay Projesi 

kapsam›nda gelifltirilecek milli tank›n

modüler z›rh paketinin, Kore 

Cumhuriyeti’nden yap›lacak teknoloji
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transferi ile ROKETSAN taraf›ndan 

üretilece¤ini biliyoruz. Bu süreçte 

ROKETSAN neler yapacak?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Altay Projesi
kapsam›nda ihtiyaç duyulan z›rh siste-
minin, tasar›m, gelifltirme ve kalifikas-
yon faaliyetleri ROKETSAN taraf›ndan
yap›lacak. Bu süreçte, Kore Cumhuriye-
ti’nde yerleflik Hyundai ROTEM firmas›n-
dan da teknik destek ve yard›m al›nacak.
Türkiye’de özgün ve tamamen TSK is-
teklerine uygun olarak ROKETSAN tara-
f›ndan gelifltirilecek sistemin tüm fikri ve
s›naî mülkiyet haklar› Türkiye’ye ait ola-
cak. Altay Projesi için gelifltirilen ve kali-
fiye edilen z›rh sistemlerinin prototip
üretimleri de yine ROKETSAN taraf›ndan
yap›lacak ve Türk ana muharebe tank›
Altay’da kullan›lmak üzere ana yüklenici
OTOKAR firmas›na gönderilecek.
Bu amaçla ROKETSAN’da, yüksek tek-
noloji ürünü ekipman ve cihazlarla do-
nat›lm›fl, kalifiye personele sahip ve da-
ha sonra ihtiyaç duyulabilecek her türlü
z›rh› gelifltirme yetene¤ine haiz bir Ba-
listik Koruma Merkezi (BKM) kurulacak.

Ümit BAYRAKTAR: Cirit, OMTAS ve 

UMTAS projelerinde gelinen son durum

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Kara Kuvvetle-
ri Komutanl›¤› (KKK)’n›n ihtiyac›n› karfl›-
lamak üzere bafllat›lan ve 2,75 inç lazer
güdümlü roketin tasar›m›, prototip üre-
timi ve at›fll› testleri ile ürün ve üretim
hatt›n›n kalifikasyonu ve seri üretim alt
yap›s›n›n kurulmas›n› kapsayan C‹R‹T
Projesi 5 aflamadan oluflmaktad›r. Ta-
sar›m, yer testleri, prototip üretim ve
uçufllu test faaliyetlerinden oluflan ilk 4
aflama tamamlanm›fl olup sistem sevi-
yesi tasar›m do¤rulama ve kalifikasyon
testlerinin icra edilece¤i 5’inci ve son
aflamaya gelinmifltir. Bu aflamada ger-
çeklefltirilecek olan ve büyük ço¤unlu¤u
helikopter üzerinden yap›lacak at›fllarla,
sistem performans› ve sistem etkinli¤i-
nin gösterilece¤i kalifikasyon testleri ic-
ra edilecektir.
Proje kapsam›nda yap›lan son at›fll›
testler A¤ustos 2008’de gerçeklefltiril-
mifl ve bu at›fllarda farkl› konfigüras-

yonlarda toplam 6 adet mühimmat at›l-
m›flt›r. Bu denemelerde, yer platfor-
mundan at›lan roketle 6 km menzildeki
hedefe tam isabet kaydedildi¤i gibi heli-
kopterden ilk at›fl da gerçeklefltirilmifl
ve C‹R‹T’in TSK envanterinde görev ya-
pan Cobra helikopterlerinden güvenli
olarak atefllenebilece¤i gösterilmifltir.
ATAK Projesi kapsam›nda hizmete gire-
cek T129 taarruz helikopterlerinin uzun
menzilli güdümlü tanksavar füzesi ihti-
yac›n›n milli imkânlarla karfl›lanmas›
için bafllat›lan UMTAS ve TSK’n›n orta
menzilli modern tanksavar silah
sistemi ihtiyac›n›n, “yurt içi gelifltir-
me yoluyla tedarik” modeli ile karfl›lan-
mas›na yönelik bafllat›lan OMTAS proje-
lerinde ise tasa-
r›m çal›flmalar› da
proje plan›na uy-
gun olarak baflar› ile devam ediyor. UM-
TAS Projesi Dönem-1 (Tasar›m Dönemi)
Sözleflmesi kapsam›nda çal›flmalar›m›-
z› 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda baflar›yla ta-
mamlayarak 2’nci aflama olan sistemin
ürün gelifltirme safhas› çal›flmalar›na
bafllad›k. Bu aflamadaki çal›flmalar›m›z
Temmuz 2008’de Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ile imzalad›¤›m›z ay-
r› bir sözleflme kapsam›nda ilerliyor. Bu
projeler tamamland›¤›nda, müflteri is-
tekleri ile flekillenmifl ve yüksek tekno-
loji içeren modern tanksavar füze sis-
temlerini TSK envanterine kazand›rm›fl
olaca¤›z.
UMTAS’›n ilk at›fll› testlerinin 2009 y›l›n-
da, OMTAS’›n ise 2011 y›l›nda yap›lmas›
hedefleniyor. Daha önden ilerle-

yen bir proje olan UMTAS’taki teknoloji
kazan›mlar›m›zdan OMTAS’ta yararlan-
maktay›z.
S›ras›yla tasar›m, gelifltirme ve üretim
olmak üzere 3 dönemden ve 9 aflama-
dan oluflan OMTAS Projesi’nde halen ilk
4 aflamay› (Gereksinim Analizi, Kavram
Gelifltirme, Sistem Tasar›m›, Alt Sistem
Tasar›m›) kapsayan tasar›m dönemi ça-
l›flmalar› sürüyor. Mevcut durum itiba-
riyle bu döneme ait Gereksinim Analizi
ve Kavram Gelifltirme aflamalar›n› ba-
flar›yla ve zaman›nda tamamlad›k. Hâli-

haz›rda sistem tasar›m aflama-
s›ndaki çal›flmalar›m›za de-

vam ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN ile 

birlikte gelifltirilen denizalt› savunma

harbi (DSH) roketlerine yönelik 

çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi 

alabilir miyiz? Bu roketlerin ilk örne¤ini

ne zaman görebilece¤iz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Günümüzde
öncelikli denizalt› tehdidi;
� Edinme ve iflletme maliyeti düflük,
� Geliflmifl sensörleri ve silahlar› ile 

etkinli¤i son derece yüksek, 
� K›y› sular›nda harekât yapabilen,
� Tafl›d›¤› silah sistemlerine ba¤l› olarak

kara hedeflerini de tehdit edebilen,
� Havadan ba¤›ms›z tahrik sistemleri 

ile uzun müddet satha ç›kmadan
seyir yapabilen dizel elektrik 
denizalt›lard›r. 
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Bu denizalt›lar, elveriflsiz sonar ortam
flartlar› nedeniyle akustik olarak kendi-
lerine avantaj sa¤layan ve tespit edilme-
den uzun süre harekât icra edebilecek-
leri k›y› bölgelerinde önemli bir tehdit
unsuru olarak öne ç›kmaktad›r.
K›y› sular›nda sonar flartlar›n›n uygun
olmamas› nedeniyle denizalt›lar ancak
k›sa mesafelerden tespit edilebilmekte,
sahte temas olas›l›¤› da oldukça yüksek
olmaktad›r. Bu temaslara her seferinde
maliyeti pahal› olan torpidolar ile anga-
je olunmas› yerine, tehdidin ucuz ve gü-
venilir bir silah ile etkisiz hale getirilme-
si daha maliyet etkin bir çözüm olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bu paralelde, özellikle k›y›ya yak›n su-
larda DSH harekât› icra eden hafif su
üstü unsurlar› taraf›ndan kullan›lmak
üzere gelifltirdi¤imiz DSH roketi, deni-
zalt›lara karfl› etkinlikle kullan›labilecek
düflük maliyetli bir silah sistemi olarak
öne ç›kmaktad›r. DSH roketleri yüksek
güçlü harp bafll›¤› sayesinde, gelen tor-
pidolara karfl› nihai savunma kademesi
olarak da etkili olacakt›r. Ayr›ca su al-
t›ndan yaklaflan asimetrik tehditlere
karfl› üs ya da limanlar›n denizalt› sa-
vunmas› maksad›yla sabit veya mobil
batarya olarak karaya da konuflland›r›-
labilecek sistemin genel ve yap›sal özel-
likleri kullan›c› taleplerine göre uyarla-
nabilecektir.
Proje kapsam›nda, roketler RO-
KETSAN taraf›ndan, at›c› sistem ise
ASELSAN taraf›ndan gelifltirilmekte-
dir. Sistemin kavramsal tasar›m ça-
l›flmalar› tamamlanm›fl
olup, 3 y›ll›k bir süre içeri-
sinde gelifltirme ve kalifi-
kasyonunun tamamlanmas›
planlanmaktad›r.

Ümit BAYRAKTAR: 

ROKETSAN’›n yerli 

savunma sanayi 

firmalar›m›z ile yapt›¤› ifl birlikleri

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ROKETSAN
olarak yurt içinde yaklafl›k 300 firma ile
yo¤un bir flekilde çal›fl›yoruz. 100 civa-
r›nda imalatç› alt yüklenici ile de ifl birli-
¤i yap›yoruz. Özellikle yine bir TSKGV
flirketi olan ASELSAN ile son 3 y›l içeri-
sinde imzalam›fl oldu¤umuz yaklafl›k 8
milyon dolar seviyesindeki sözleflme tu-
tar›n›, 2008 y›l›nda daha yüksek bo-
yutlara tafl›maya yönelik çal›fl-
malar›m›z devam ediyor.
Bir kaç ay önce ASELSAN ile
imzalam›fl oldu¤umuz stratejik

ifl birli¤i anlaflmas› ile savunma sanayi-
mizin ihtiyaç duydu¤u kritik sistemlerin
üretiminde ifl birli¤i yapma konusunda
ortak karar ald›k. Bu anlaflma ile her iki
firman›n sahip oldu¤u tecrübe ve alt ya-
p›y› ortak bir paydada buluflturabilmeyi
amaçl›yoruz. Benzer ifl birliklerinin di-
¤er TSKGV ortaklar›yla da k›sa süre içe-
risinde yap›lmas› konusunda çal›flmala-
r›m›z devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Ülkemizin farkl› 

irtifalara yönelik hava savunma ihtiyac›

kapsam›nda yürütülen çal›flmalara 

iliflkin ROKETSAN cephesinde

son durum nedir?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Hava savunma
sistemleri projeleri, özellikle son y›l-
larda gündemin büyük bir k›sm›n›
oluflturuyor. Hâlihaz›rda Portatif Hava
Savunma Füze Sistemi Projesi, MSB
taraf›ndan; alçak, orta ve yüksek irtifa
hava savunma sistemleri projeleri ise
SSM taraf›ndan yürütülmektedir.
ROKETSAN olarak, TSK’n›n öncelikli
ihtiyaçlar›ndan olan hava savunma sis-
temleri projelerine büyük önem veriyo-
ruz. 2007 y›l› içerisinde ROKETSAN li-
derli¤inde, ASELSAN ve TÜB‹TAK 
SAGE’nin de kat›l›m› ile yap›lan çal›flma
neticesinde, portatif hava savunma fü-
ze sistemlerinin yurt içinde yap›labilir-
lik etüdünü MSB’ye sunduk. Bu çal›fl-
ma sonucunda, söz konusu sistemle-

rin mevcut alt yap› ve bilgi birikimi
ile yurt içinde gelifltirilebilir ol-

du¤u ve seri üretimin yap›labi-
lece¤i sonucuna var›ld›. Ge-

lifltirme projesinin de 2009
y›l› içerisinde bafllat›lmas›-
n› bekliyoruz.
Benzer flekilde ROKETSAN
taraf›ndan, yine ASELSAN’›n
kat›l›m›yla, Alçak ‹rtifa Ha-
va Savunma Füze Sistemle-
ri (A‹HSFS) için de 2005-
2007 döneminde bir yap›la-
bilirlik çal›flmas› gerçeklefl-

tirilmifl ve söz konusu sistemle-
rin de yurt içinde gelifltirilebilece¤i so-
nucuna var›lm›flt›. Nitekim, bu çal›fl-
maya paralel olarak, Nisan 2008 Sa-
vunma Sanayii ‹cra Komitesi Toplant›-
s›’nda A‹HSFS’nin milli olarak geliflti-

rilmesi için çal›flmalara bafllan›l-
mas› karar› al›nd›. Bu karar

do¤rultusunda SSM ile ha-
len devam eden çal›flmala-
r›m›z›n neticesi olarak, bir
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gelifltirme projesi sözleflmesini bu y›l
içerisinde imzalamay› bekliyoruz.
KKK ihtiyac› olan tam otonom A‹HSFS
için ise bu y›l içerisinde uluslararas›
firmalara Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD)
yay›nland›. ROKETSAN olarak, bu pro-
jede maksimum yerli katk› sa¤lamaya
yönelik muhtemel kat›l›mc› firmalar
ile temas halindeyiz. Bu durum orta ir-
tifa hava savunma sistemleri için de
geçerli. Bu projelerdeki ROKETSAN
kat›l›m›n›n, altyap›m›za uygun ve gele-
cek için teknolojik kazan›m sa¤lana-
cak ifl paketleri olmas› için de ayr› bir
özen göstermekteyiz. Tabi bu konuda
SSM’nin de bizi destekliyor olmas› çok
önemli.
Di¤er bir önemli proje de, hepimizin
çok iyi bildi¤i Uzun Menzilli Bölge Hava
ve Füze Savunma Sistemi Projesi’dir.
Bu konuda dünyada etkinli¤i bilinen
bafll›ca sistemler Patriot, Arrow, FD
2000 ve S-300/400 sistemleridir. Ama-
c›m›z bu projeye anlaml› bir kat›l›m
sa¤layarak hem Türkiye’nin ihtiyaçlar›
için yurt içi kat›l›m› en üst seviyede tut-
mak hem de uluslararas› pazarda bu
sistemlere, sistem / alt sistem baz›nda
tedarikçi olarak yer edinmektir.

Ümit BAYRAKTAR: Haz›r al›m orta 

menzilli tanksavar füze sistemi projesi

kapsam›nda tercihimizi Rusya’dan yana

kulland›k. Bu sistemlerin tedarik 

sürecinde ROKETSAN’›n bir rolü 

olacak m›? Olacaksa boyutlar› nedir?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: Bilindi¤i üzere
ROKETSAN taraf›ndan TSK’n›n harekât
konseptleri çerçevesinde yürütülmekte
olan OMTAS Projesi kapsam›ndaki tasa-
r›m çal›flmalar›m›z tüm h›z›yla devam
ediyor. SSM nezdinde yürütülen haz›r
al›m çal›flmalar› ise bu konudaki ihtiya-

c›n acil karfl›lanmas›na yönelik olup
80 adet sistem ve bu sistemlerde kul-
lan›lacak 800 adet füzeyi kaps›yor.
Baz› önemli komponentleri üretmek
üzere yerel kat›l›mc› olarak yer ald›-
¤›m›z bu haz›r al›m projesinde, Rus
firmas› ile yürüttü¤ümüz sözleflme
görüflmelerinde sonuç aflamas›na
geldik.

Ümit BAYRAKTAR: ROKETSAN’›n 

sahip oldu¤u kat› yak›t teknolojisini 

gelifltirmeye yönelik çal›flmalar› 

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ROKETSAN,
kuruluflundan günümüze kadar
baflta TSK olmak üzere dost ve mütte-
fik ülke ihtiyaçlar›na yönelik birçok ro-
ket / füze sistemi projesinde görev ald›
ve üretimlerini yapt›¤› sistemlere ait
yüksek performansl› kat› yak›tlar›n
uluslararas› ve askeri standartlara uy-
gun olmas›n› sa¤lad›. Bu süreçte hep,
kat› yak›t teknolojimizi en ileri seviye-
de tutmak maksad›yla, sahip oldu¤u-
muz altyap› ve teknolojik bilgileri sü-
rekli gelifltirerek, hem yeni formülas-
yonlara sahip hem de alternatif malze-
melerin kullan›ld›¤› kompozit kat› ya-
k›tlar›n gelifltirilmesini hedefledik.
Bu do¤rultuda, modern roket / füze
sistemlerinde kullan›lacak güncel ihti-
yaçlara uygun ve yüksek güvenilirlikli
kompozit kat› yak›tlar›n; art›r›lm›fl per-
formansl›, muharebe ortam› flartlar›n-
da duyars›z, az dumanl› ve düflük izli
olmas›na yönelik teknolojiler gelifltir-
me çal›flmalar› yürütüyoruz. Tamamla-
d›¤›m›z birçok projeden özümsedi¤imiz
bilgi ve sahip oldu¤umuz teknolojik alt-
yap›y› kullanarak, modern kat› yak›tlar
gelifltirmeyi, bu alanda milli bir yete-
nek olma vizyonu ile sürdürüyoruz.

Bu noktada ROKETSAN’›n üzerinde ça-
l›flt›¤› Ramjet Motoru Gelifltirilmesi
Projesi’ne de de¤inmek istiyorum.
Mevcut bilgi birikimimiz ve bu proje-
den kazanaca¤›m›z teknolojik altyap›
sayesinde, TSK’n›n; yüksek h›za sahip
seyir füzeleri, uzun menzilli havadan
havaya füzeler, gemilere karfl› güdüm-
lü mermiler ve anti-radyasyon füzeleri
gibi ihtiyaçlar›na yönelik tasar›m ve
imalat yeteneklerimizi daha da gelifl-
tirmeyi hedefliyoruz.
Biliyorsunuz ramjet motorlarda, ses
üstü h›zlarda hava al›¤›ndan giren ha-
va yavafllat›larak s›k›flt›r›l›r, yanma
odas›nda yak›l›r ve yanma sonras› or-
taya ç›kan s›cak gazlar yüksek h›zda
egzozdan at›l›r. Ramjetler ses üstü
h›zlarda konvansiyonel roket motorla-
r›na göre daha yüksek verim sa¤laya-
bildi¤inden, orta ve uzun menzil için
avantajl›d›r. Ramjetler ayr›ca, turbojet
motorlardaki kompresör-türbin çifti
gibi döner aksama da ihtiyaç duyul-
mad›¤›ndan daha basit yap›dad›rlar ve
kat› yak›t kullan›m›n› da mümkün k›-
larlar.
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Ramjet teknolojilerinin kazan›lmas› ile
ROKETSAN, hem itki alan›nda hem de
uzun menzilli yüksek h›zl› füze sistem-
lerinde ürün yelpazesini geniflletecek
ve uluslararas› pazarda bu alanda da
söz sahibi olacakt›r. ROKETSAN’›n bil-
gi birikimine ve gerçeklefltirmifl oldu-
¤u projelere bakacak olursak, bu he-
defin çok da uzak olmad›¤› tespiti ye-
rinde olur.

Ümit BAYRAKTAR: Geçti¤imiz y›llarda 

karadan karaya taktik sistemlerin 

gelifltirilmesine yönelik Çin savunma 

sanayisi ile önemli ifl birli¤i projelerinin

alt›na imza atan ROKETSAN’›n, gemilere

karfl› kullan›lan güdümlü mermiler, 

tanksavar ve uçaksavar füzeleri gibi 

Çin sistemlerine iliflkin bak›fl aç›s› nedir?

Bu süreçte elde edilen deneyimler 

›fl›¤›nda ad› geçen sistemlere yönelik

yeni bir ifl birli¤i düflünülüyor mu?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: TSK’n›n ihtiyaç
duymas› ve bu ülke silah / mühimmat
sistemlerinin üretimi konusunda görev
vermesi halinde, ROKETSAN olarak ihti-
yac›n en k›sa sürede ve en ak›lc› yönde
çözümüne katk› sa¤lamaya haz›r›z.

Ümit BAYRAKTAR: OMTAS ve UMTAS

projeleri kapsam›nda çal›flmalar›n› 

sürdüren ROKETSAN’›n, RPG-7 / 26 / 29,

Panzerfaust 3 veya Carl Gustaf gibi 

düflük maliyetli ve kullan›m› kolay 

güdümsüz tanksavar silah ve mühimmat›

gelifltirmeye yönelik yaklafl›m› hakk›nda

bilgi verir misiniz? ‹ç güvenlik 

harekâtlar›na kat›lan birliklerimizin 

en önemli destek silahlar›ndan biri olan

RPG–7 ve LAW benzeri güdümsüz 

roketlerin gelifltirilmesine yönelik bir

çal›flma, bugün çok daha geliflmifl 

füze ve roket sistemleri üzerinde çal›flan

ROKETSAN’›n öz kaynaklar› ile k›sa bir

zaman zarf›nda sonuçland›r›lamaz m›?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ROKETSAN
olarak di¤er savunma sanayi kuruluflla-
r› ile birlikte “Tek Er Tanksavar Silah
Sistemi” konusundaki inceleme ve yap›-
labilirlik çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak flunu 

sormak istiyorum: ROKETSAN’›n, üretim

faaliyetlerinde alt yüklenicilerin rolü 

nedir? Bu paralelde, ROKETSAN’a alt

yüklenici olmak isteyen KOB‹’lere ne

söylemek istersiniz?

Korg. (E) ‹smail ÖZALP: ROKETSAN,
yurt içindeki alt yüklenici firmalara 2004
y›l›nda 3,4; 2005’te 7,4; 2006’da 26;
2007’de 28,5 milyon dolar ifl vermifltir.
2004 ve 2007 y›llar›n› karfl›laflt›r›rsak;
yurt içi alt yüklenicilere verilen siparifl
tutar›n›n 8,4 kat artm›fl oldu¤unu görü-
rüz. Bu art›fl›n bu y›l ve önümüzdeki y›l-
larda devam edece¤ini öngörüyoruz.
2006 ve 2007 y›llar›nda yurt içi firmalara
verilen toplam 54,5 milyon dolar tuta-
r›nda ifl pay›n›n yüzde 92’lik k›sm›na
denk gelen 50,3 milyon dolar› KOB‹’lere
verilmifltir. Bu iki y›lda ifl verilen 111
adet yurt içi alt yükleniciden 99 adeti
KOB‹’dir. Buradaki oran ise yüzde
88’dir. Yukar›daki rakamlar ve oranlar
ROKETSAN’›n üretim faaliyetlerinde alt
yüklenicilerin ne kadar büyük rolü oldu-
¤unu göstermesi aç›s›ndan dikkat çeki-
cidir. Alt yüklenicilerimiz ile neredeyse
ikinci bir ROKETSAN yaratm›fl durum-
day›z.
Önümüzdeki y›llardaki hedefimiz;
üretimi daha yüksek oranda alt yük-
lenicilere kayd›rmakt›r. ROKET-
SAN’›n teknoloji oda¤› haline gelme-

si, sistem sorumlusu olmas›, sadece
kritik konularda üretim yapmas› he-
defimizdir. Türkiye’de bir altyap› var
ise, biz özellikle bunu kullanmak isti-
yoruz, mükerrer yat›r›m yapmak iste-
miyoruz.
ROKETSAN’a alt yüklenici olmak iste-
yen KOB‹’lerden beklentilerimizi;
� Tasar›m, ürün gelifltirme ve maliyet

azaltma çabalar›m›zda bizimle ortak
hareket etmeleri,

� Geçmiflte Türkiye’de üretmek 
önemliyken günümüzde art›k 
tasarlamak önem kazand›¤› için 
alt yüklenicilerimizin üretim d›fl›nda
alt sistem tasarlama kabiliyetlerine de
sahip olmalar›,

� Geliflen teknolojiye paralel olarak
üretimlerini yüksek teknolojiye 
sahip geliflmifl makine park› ile 
gerçeklefltirmeleri,

� Kalite altyap›lar›n› hem makina / 
tezgâh park› hem de ifl gücü olarak
güçlendirmeleri,

� Alt sistem seviyesinde ürettikleri
ürünleri, yurt d›fl›ndan ham malzeme
tedari¤i dâhil üretim operasyonlar›
sonucunda nihai halde teslim 
edebilecek imkân ve kabiliyete 
sahip olmalar›,

� Sürekli de¤iflen / geliflen 
ihtiyaçlar›m›za h›zl› ve esnek bir 
flekilde cevap verebilecek kapasite 
ve altyap›ya ulaflmalar›,

� Üretimde s›f›r hatay› hedeflemeleri,
� Savunma sanayinin alt yükleniciler

için oldukça disiplin gerektiren ve
uzun dönemli ele al›nmas› gereken
bir sektör oldu¤unu, sonuç almak için
sab›rl› olmalar› gerekti¤ini, üretim
miktarlar›n›n di¤er sektörlere göre
yüksek olmad›¤›n›, bu sektörde 
kalifiye ifl gücü ve ilave yat›r›m 
gerekti¤ini unutmamalar› gerekti¤i
fleklinde s›ralayabilirim.

KOB‹’lerle çal›flmalar›m›z›;
� Ülkemizin savunmas›na, güvenli¤ine

birlikte hizmet edelim,
� Birlikte kazanal›m,
� “Biz Sizlerle var›z, siz de bizlerle 

vars›n›z” yaklafl›m› ile 
sürdürmekteyiz.

Ümit BAYRAKTAR: ROKETSAN 
Yönetim Kurulu Baflkan› Korg. (E) 
‹smail ÖZALP’e vermifl oldu¤u bilgiler
için teflekkür ederek söyleflimizi 
burada noktal›yoruz. Bu söylefli 
vesilesiyle, savunma sanayimizin 
öncü flirketlerinden ROKETSAN’›n
20’nci y›l›n› da kutlar›z.
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Bu y›l 26’nc› yafl›n› kut-
layan SGK ülkemizin
en genç askeri kurum-

lar›ndan biri gibi görünse de,
geçmifli 19’uncu yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›na kadar uzan›yor.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u dö-
neminde k›y›lar›n korunmas›
ve kaçakç›l›¤›n önlenmesi
amac› ile kurulan Taflra
Gümrük ‹dareleri, o dönem-
de SGK’n›n bugün yürüttü¤ü
görevleri üstlenmiflti. Cum-
huriyet kurulana kadar farkl›
isim ve idari yap›lar alt›nda
yürütülen k›y› savunmas› ve
kaçakç›l›¤›n önlenmesi gö-
revleri, Cumhuriyet’in kuru-
luflunun ard›ndan ilk y›llarda
‹çiflleri Bakanl›¤›’na verildi.
Jandarma Genel Kuvvetle-
ri’ne ba¤l› Jandarma Deniz
Bölge Komutanl›klar›’n›n ku-
rulmas› ise SGK’n›n ilk çekir-
de¤inin oluflmas›na yol açt›.
1960’l› y›llarda de¤iflmeye

bafllayan tehdit ve güvenlik
alg›lamalar› sonucunda ise
SGK’n›n kurulmas›yla sonuç-
lanacak çal›flmalar h›zland›-
r›ld› ve 13 Temmuz 1982 tari-
hinde, SGK resmen kuruldu.
Bu olufluma mütea-
kip tüm Jandarma

Deniz Bölge Komutanl›klar›,
SGK’n›n emrine verildi.
1 Ocak 1985 tarihine kadar
Jandarma Genel Komutanl›-
¤›’na ba¤l› olarak görev ya-
pan SGK, bu tarihten itibaren
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n kadro ve kuruluflu

içerisinde, görev ve hizmet
yönünden bar›flta ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’na ba¤land›. Ola¤a-
nüstü haller ve savafl halinde
ise SGK, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (DzKK)’n›n emrine
girecek silahl› bir güvenlik
kuvveti olarak hizmet veriyor.

ÖZEL HABER
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Mavi Vatan’›n 
Beyaz Bekçileri: 

Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›
Üç taraf› denizlerle çevrili olan Türkiye’nin jeopolitik 
konumu, ulusal güvenli¤imizi do¤rudan ilgilendiren 
genifl karasular›m›z›n denetimini önemli bir konu olarak
karfl›m›za ç›kar›yor. Bugün karasular›m›z›n güvenli¤i 
ve denetiminde tek yetkili kurulufl olan Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› (SGK), kökleri Osmanl›’ya kadar uzanan 
bir gelene¤in getirdi¤i deneyim ile bu zor görevi en iyi
flekilde yerine getiriyor. Üstlendi¤i sorumlulu¤u lay›¤› 
ile yerine getirebilmek için her geçen gün kabiliyetlerini
gelifltiren teflkilat, 24 Ekim’de Sahil Güvenlik Marmara 
ve Bo¤azlar Bölge Komutanl›¤› sorumluluk sahas›nda
düzenledi¤i bas›n turu ile faaliyetlerini tan›tt›.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



Misyonu; “deniz yetki alanla-
r›nda ulusal ve uluslararas›
hukuku etkin k›lmak, can ve
mal güvenli¤ini sa¤lamak”
olan SGK’n›n temel görevle-
rini flöyle s›ralayabiliriz:
� Sahil ve karasular›m›z ile

münhas›r ekonomik 
bölgemizi korumak, 
güvenli¤ini sa¤lamak,

� Denizlerimizde can ve
mal güvenli¤ini sa¤lamak,

� Deniz yolu ile yap›lan her
türlü kaçakç›l›k eylemini,
yasa d›fl› göç ve insan 
ticaretini önlemek,

� Türk arama kurtarma
sahas›nda, deniz arama
kurtarma faaliyetlerini
icra etmek,

� Türk bo¤azlar›nda 
stratejik deniz nakliyat›n›n
güvenli¤ini sa¤lamak,

� Ceyhan, Alia¤a gibi 
stratejik tesislerin 
denizden güvenli¤ini 
sa¤lamak,

� Denizlerimizdeki kültür
ve tabiat varl›klar›n› 
korumak,

� Yasa d›fl› su ürünleri 
avc›l›¤›n› önlemek,

� Yat turizmi faaliyetlerini
denetlemek,

� Deniz ve hava unsurlar›
ile denizlerdeki 
tesislerden kaynaklanan
her türlü deniz kirlili¤ine
mani olmak.

Denizlerimizdeki kolluk kuv-
veti olarak görev yapan SGK,
görüldü¤ü gibi genifl bir yel-
pazede hizmet veriyor. Tüm
bu görevleri icra edebilmek

için SGK, Sahil Güvenlik Mar-
mara ve Bo¤azlar Bölge Ko-
mutanl›¤›, Sahil Güvenlik Ka-
radeniz Bölge Komutanl›¤›,
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanl›¤› ve Sahil Güven-
lik Ege Bölge Komutanl›¤› ol-
mak üzere 4 ana komutanl›k
olarak teflkilatlanm›fl du-
rumda.

Bo¤azlar›n 
Koruyucu Melekleri
Sahil Güvenlik Teflkilat›’n›n
imkân ve kabiliyetlerinin tan›-
t›lmas› amac›yla 24 Ekim’de
düzenlenen bas›n turunun ilk
aya¤›, Sahil Güvenlik Marma-
ra ve Bo¤azlar Bölge Komu-
tanl›¤›’n›n Sar›yer Büyükde-
re’de bulunan binas›nda bafl-
lad›. Sultan Vahdettin’in av
köflkü olarak 1902 y›l›nda in-
fla edilen komutanl›k binas›,
Cumhuriyet döneminde Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›’na da
uzun y›llar hizmet vermifl. Mi-
marisi ve çevre düzenlemesi
ile bize askeri bir bölgeden
çok bir müzede oldu¤umuz
izlenimini veren bu bina, 1982
y›l›ndan bu yana Sahil Güven-
lik Komutanl›¤›’na hizmet ve-
riyor.
Bu güzel yap›n›n içerisinde
yer alan konferans salonun-
da ise baflta Sahil Güvenlik
Marmara ve Bo¤azlar Bölge
Komutan› Deniz Kurmay K›-
demli Albay Kemal Kaval›'n›n
oldu¤u SGK’n›n seçkin su-
baylar› bizi bekliyorlard›. Gü-
nün ilk etkinli¤i olan ve
SGK’n›n tan›t›ld›¤› brifingde

yap›lan sunumlarla, teflkila-
t›n tarihçesi ve görevleri hak-
k›nda bas›n mensuplar› bilgi-
lendirildi. SGK’n›n çal›flma-
lar›n› anlatan Sahil Güvenlik
Marmara ve Bo¤azlar Bölge
Komutanl›¤› Harekât fiube
Müdürü Yarbay Yavuz Geçim,
sunumunda komutanl›¤›n
görevlerini, yap›s›n› ve faali-
yetlerini ayr›nt›l› flekilde an-
latt›.
Oldukça s›cak bir atmosfer-
de, karfl›l›kl› soru cevaplarla
devam eden brifing sonra-
s›nda, komutanl›k binas›n›n
tan›t›ld›¤› k›sa bir gezinin ar-
d›ndan, Sahil Güvenlik Mar-
mara ve Bo¤azlar Bölge Ko-
mutanl›¤›’n›n beyni olarak
tan›mlanabilecek harekât
odas›na ulaflt›k. Komutanl›-
¤a, Türkiye’nin her yerinden
telefon ile ücretsiz ulafl›labil-
mesini olanakl› k›lan ALO
158 ça¤r› hatt›yla ilgili tan›t›-
m›n yap›ld›¤› harekât merke-
zinde, temsili olarak gelen
bir ihbar sonras›nda gerçek-
lefltirilen ifllemler, ad›m
ad›m icra edildi.
Denizlerimizde gerçekleflebi-
lecek her türlü acil durumun
ve yasa d›fl› olay›n bildiri-
lebilece¤i bu hat
yolu ile al›nan her
ihbar SGK taraf›n-
dan de¤erlendirile-
rek, en k›sa sürede
en uygun birimin
olay mahalline
ulaflmas› sa¤lan›yor.
Harekât odas›ndaki gösteri-
min tamamlanmas›n›n ard›n-

dan, SGK’n›n Sahil Güvenlik
ve Emniyet Timleri (SAGET),
K›y› Emniyet Güvenlik ve Ara-
ma Kurtarma (KEGAK) timle-
ri, AB 412 EP helikopteri ile
mobil radar arac›n›n tan›t›m›-
na geçildi. KEGAK timlerinin
dalg›ç teçhizatlar›n› de sergi-
ledi¤i bu tan›t›mda en çok
dikkat çeken unsur ise kufl-
kusuz SGK’n›n modern ara-
ma kurtarma helikopteri AB
412 EP oldu. Burun k›sm›nda
ASELSAN taraf›ndan üretilen
ASELFLIR 200 K›z›l Ötesi ‹leri
Görüfl (Forward Looking Infra
Red /  FLIR) cihaz› tafl›yan he-
likopter, bu sayede gece ve
görüflün k›s›tl› oldu¤u hava
koflullar›nda da görevini icra
edebiliyor. Helikopter, büyük
bölümü say›sal olan çok ifl-
levli göstergeleri ile dikkat
çekiyor.
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Sahil Güvenlik 
‹fl Bafl›nda
Ö¤le yeme¤inin ard›ndan
geldi¤imiz Büyükdere ‹ske-
lesi’nde, bas›n turunun bir
sonraki etkinli¤i için bizleri
303 borda numaral› Kaan
33 s›n›f› MRTP33 (TCSG
303) ile 88 borda numaral›
(TCSG 88) 88 s›n›f› botlar
karfl›lad›. MSI ekibi olarak
daha önce defalarca kez
seyir tecrübesi yaflad›¤›m›z
MRTP33 botunun yüksek
süratinin, seyir esnas›nda
foto¤raf çekebilmemize en-
gel olaca¤›n› bildi¤imiz için,
tercihimizi TCSG 88’den ya-
na kulland›k.
SGK’n›n faaliyetlerinin tan›-
t›lmas› kapsam›nda düzen-
lenen etkinli¤in bu bölü-
münde, ilk olarak, ‹stanbul
Bo¤az›’ndan u¤raks›z geçifl
yapan ve tehlikeli madde ta-
fl›yan bir gemiye SAGET’ler
taraf›ndan denizden emniyet
görevi icra edildi. Deniz hu-
kukuna göre “u¤raks›z ge-
çifl” tan›m›, seyrini, Türk Bo-
¤azlar›’nda bir liman, iskele
ya da herhangi bir yere u¤-
ramamak üzere planlam›fl
gemiler için kullan›l›yor. Ay-
r›ca bu durumun, Türk Bo-
¤azlar›’na giriflten önce ge-
mi kaptan› taraf›ndan Türk

Bo¤azlar› Gemi Trafik Hiz-
metleri (TBGTH)’ye bildiril-
mifl olmas› gerekiyor.
Kartal Bölgesi'ne intikal
edildi¤i s›rada ise, bu kez
u¤raks›z geçifl yapan bir ya-
banc› gemiye telsiz ile Türk-
çe ve ‹ngilizce olarak sorgu-
lama yap›ld›. Sorgulaman›n
ard›ndan yabanc› geminin
kaptan›ndan gerekli bilgiyi
alan Sahil Güvenlik ekipleri,
bir sonraki görev için haz›r-
l›klara bafllad›lar.

Akaryak›t 
Kaçakç›lar›na 
Aman Yok 
Sa¤lad›¤› maddi getirinin ca-
zibesi ile ülkemizde çok s›k
baflvurulan suçlardan biri
olan akaryak›t kaçakç›lar›na
göz açt›rmayan SGK, bu suç-
la mücadele s›ras›nda icra
edilen faaliyetleri, düzenle-
nen canland›rma ile en ince
ayr›nt›s›na kadar bas›n men-
suplar› ile paylaflt›. Yolcular›
aras›nda yer ald›¤›m›z TCSG

88, kaçak akaryak›t tafl›d›¤›
ihbar edilen bir gemiyi dur-
durarak yanaflt› ve görevli
personel gemiye ç›kt›. Bir
sonraki aflamada ise gemi-
den al›nan akaryak›t numu-
nesi, test için TCSG 88’in gü-
vertesine getirildi. Kaçak ol-
du¤undan flüphelenilen
akaryak›t, TÜB‹TAK taraf›n-
dan gelifltirilip üretilen Ulu-
sal Marker Saha Kontrol Ci-
haz› (Marker XP) ile teste ta-
bi tutuldu.

ÖZEL HABER

26

Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2008 www.milscint.com

ULUSAL MARKER C‹HAZI
Marker XP Ulusal Marker Saha Kontrol Cihaz›, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan özel olarak gelifltirilip üretildi. Türkiye’de Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu (EPDK)’n›n yürüttü¤ü Ulusal Marker uygulamas› ile;
• ‹thal edilen ve ülkemizde üretilen vergisi ödenmifl akaryak›t ürünlerinin

iflaretlenmesi,
• Konsantrasyon ölçümleri yaparak, ürünün kaçak olup olmad›¤› ya da ucuz

yabanc› maddelerin ne oranda kat›ld›¤›n›n tespitedilmesi amaçlan›yor.
Böylece ürünün yasal yollardan Türkiye’ye girmifl oldu¤u belgelenerek piyasada
kullan›lan akaryak›t ürünlerinin standartlaflmas›n›n sa¤lanmas› hedefleniyor.
01 Ocak 2007 tarihinden bu yana SGK personeli taraf›ndan kullan›lan Ulusal Marker

Cihaz›, özel ölçüm prensip ve donan›mlar›na sahip. Cihaz›n hassas ölçümleri, ça¤dafl optik spektroskopi yöntemleriyle yap›l›yor. 
Ayr›ca bu ölçümler, mikro ifllemci taraf›ndan da kontrol edilerek hata oran›n›n en aza indirilmesi sa¤lan›yor.
Ulusal Marker olarak kullan›lan ve formülü gizli olan “‹fiARETR” konsantrasyonu, eklendi¤i akaryak›t içerisinde gözle görülemeyen bir
kimyasal olarak tan›mlan›yor. Bu uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›nda vergisi ödenen tüm akaryak›t türlerinde, yüzde 100 ‹fiARETR
bulunma zorunlulu¤u getirilmifl durumda. ‹fiARETR sayesinde, kullan›lan akaryak›tlar›n içine vergisi ödenmeyen bir kaynaktan akaryak›t
kar›flt›r›l›p kar›flt›r›lmad›¤›, “Ulusal Marker Cihaz›” ile kontrol edilebiliyor. Ayr›ca akaryak›t›n içerisine yabanc› madde kar›flt›r›lm›fl ise bunun
hangi oranda oldu¤unu da tespit edebilen cihaz, akaryak›ttaki marker konsantrasyonun yeterli flart ve seviyede olup olmad›¤›n›, yaz›c›dan
ç›kan sonuç raporunda “geçerli” ya da “geçersiz” olarak gösteriyor. Cihaz, çal›flt›r›ld›¤› anda, ölçüm yerinin koordinatlar›n› 
EPDK veri toplama merkezine iletiyor. Bu koordinat bilgileri, daha sonraki kontrollerde karfl›laflt›rarak kullan›lmak üzere EPDK veri taban›nda
saklan›yor. Ölçüm tamamland›ktan sonra al›nan kontrol sonuçlar› da SMS arac›l›¤›yla EPDK veri toplama merkezine rapor ediliyor.



‹fllemlerin tamamlanmas›-
n›n ard›ndan tekrar yola ko-
yulan botlar, Büyükada ‹s-
kelesi’nden gelen s›hhi tah-
liye talebi do¤rultusunda
rotalar›n› adaya do¤ru çe-
virdi. Bölgeye ulaflmam›z›n
ard›ndan ise Büyükada ‹s-
kelesi’ne önce 19 borda
numaral› Kaan 19 S›n›f›
MRTP20 (TCSG 19) botu ya-
naflt›. Daha sonra iskeleye
gelen cankurtarandan indi-
rilen temsili yaral›n›n nak-
ledildi¤i 60 knot’un üzerinde
azami sürate sahip TCSG

19, Maltepe istikametine
do¤ru yola ç›kt›. Okuyucula-
r›m›z›n hat›rlayaca¤› üzere
14 Temmuz 2006’da denize
indirilen ve 18 Eylül 2007’de
de SGK’ya teslim edilen bu
bot, yar›s›n› SGK’n›n, di¤er
yar›s›n› da Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ve Yonca-Onuk
Tersanesi’nin finanse etti¤i
bir ARGE projesi olarak
bafllam›flt›. Kontrat h›z› 50
knot olarak öngörülse de,
TCSG 19, iki adet 1620 bey-
girlik motorla 60 knot’›n
üzerinde sürate eriflebiliyor.
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ONUK MRTP20 Gelifltirilmifl Ani Müdahale Botu’nun Teknik Özellikleri

Toplam Boy (LOA)  22,80 m

Tekne Boyu (Hull Length) 20,55 m

Genifllik 4,76 m

Su Kesimi Statik 1,30 m; Dinamik 0,90 m

Ana Makina MTU Dizel 12V2000 M92 ( 2 x 1620 BG) 

(2 x 2400 BG’e kadar tak›labilir)

Sevk Sistemi Arneson Surface Drives ve Rolla pervane

Tam Yük Deplasman 36 ton

Görev Yükü 2000 kg

Maksimum Sürat 60+ knot 

(Güce ba¤l› olarak 75 knot’a kadar ç›kabilir)

Görev Menzili 350 deniz mili

Mürettebat 4-6 (+ 12 tafl›ma)

Denizcilik Deniz Durumu 3 her yönde 55 knot

Deniz Durumu 4 her yönde 32 knot

Yap› ‹leri kompozit (DNV HSLC Patrol R2)

Kaan 19 s›n›f› MRTP 20 gelifltirilmifl ani müdahale botu, s›hhi tahliye talebi 
görevi için Büyükada iskelesine yanafl›yor

Arama kurtarma görevlerinin vazgeçilmez unsuru KEGAK Timleri 



Tatbikat›n bir sonraki aflama-
s›nda ise Sahil Güvenlik Mar-
mara ve Bo¤azlar Bölge Ko-
mutanl›¤›’nda yerde park ha-
linde bulundu¤u s›rada ince-
leme f›rsat› buldu¤umuz AB
412 EP helikopteri sahnedey-
di. Alçak irtifadan gerçeklefl-
tirdi¤i uçufllar ile bizleri se-
lamlayan helikopter, denize
sedye indirerek arama kur-
tarma harekâtlar›na yönelik
kabiliyetlerini sergiledi.
SGK’n›n bas›n mensuplar›
için düzenlemifl oldu¤u bu
tatbikat›n son sahnesi için
yeniden hareket eden TCSG
88 ve TCSG 303, bo¤aza
do¤ru yol alarak Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü’nün
hemen alt›nda yerini ald›.
Köprüden atlayarak intihar
teflebbüsünde bulunan bir
kiflinin KEGAK ekibi taraf›n-
dan kurtar›lmas› senaryo-
sunun canland›r›ld›¤› bu tat-
bikat s›ras›nda 2 adet man-
ken denize at›ld›. Sonras›n-
da ise bo¤az›n serin sular›-
na giren KEGAK’ta görevli 2

bal›k adam, ak›nt›n›n sürük-
ledi¤i insan maketlerini ge-
miye alarak görevlerini ba-
flar›yla tamamlad›.

‹statistikler 
Baflar›lar› Özetliyor
Etkinlik kapsam›nda, zor gö-
revlerin üstesinden çok bü-
yük bir ustal›kla geldi¤ine ya-
k›ndan flahit oldu¤umuz
SGK’n›n baflar›s›, istatistiksel
verilere bak›ld›¤›nda da yo-
ruma yer kalmayacak flekil-
de görülebiliyor. Örne¤in,
teflkilat›n 2005 y›l›nda icra et-
ti¤i arama kurtarma görevle-
rinin say›s› 171 ve kurtar›lan
insan say›s› 459 iken, 2008 y›-
l›n›n Kas›m ay›na gelindi¤in-
de, arama kurtarma görevle-
ri say›s›n›n 457’ye, kurtar›lan
insan say›s›n›n da 6145’e ç›k-
t›¤› görülüyor. Akaryak›t ve
yasa d›fl› göçmen kaçakç›l›¤›-
na karfl› mücadelesinde de
önemli mesafe kat eden
SGK, istatistiklere göre, 2005
y›l›nda yaklafl›k 176 ton ka-
çak akaryak›t ve 1334 yasa

d›fl› göçmen yakaland›. 2008
y›l›n›n Kas›m ay› rakamlar›na
göre ise, yaklafl›k 187 ton ka-
çak akaryak›t ile 6351 yasa
d›fl› göçmen yakalanarak suç
örgütlerine büyük darbe vu-
ruldu.

SGK Büyüyor
SGK, mevcut kabiliyetlerini
sürdürme ve gelifltirme ad›-
na hem e¤itime hem de ge-
liflmifl teçhizat ve platformla-
r›n tedarikine büyük önem
veriyor. Bu kapsamda yürü-
tülen projeler aras›nda bulu-
nan Sahil Gözetleme Radar
Sistemi Projesi sonuçland›-
¤›nda, teflkilat›n sorumluluk
alan›nda bulunan sahan›n;
radar, elektro optik, yön bu-
lucu, otomatik tan›ma gibi al-
g›lay›c› sistemler ile 24 saat
boyunca gözetlenmesi he-
defleniyor. Bu sistemlerden
elde edilecek verilerin Sahil
Güvenlik Harekât Merkezle-
ri’nde de¤erlendirilmesi ve
ayr›ca ayn› amaca hizmet
edecek mevcut keflif gözetle-
me sistemleri ile de enteg-
rasyonunun sa¤lanmas› sa-
yesinde, özellikle k›y› sular›-
m›z›n güvenli¤ine yönelik
önemli bir ad›m at›lmas›
planlan›yor.
Tespit ve teflhis kabiliyetini
hava platformlar› ile de des-
tekleyen teflkilat, bu amaçla
envanterini, AB 412 EP heli-
kopterleri ve CN-235 uçakla-
r› ile zenginlefltiriyor.
Çeflitli tipte botlar›n tedariki-
ne de h›z kesmeden devam

eden SGK, ani müdahale ge-
rektiren görevlerin üstesin-
den kolayl›kla gelebilmesini
mümkün k›lan MRTP plat-
formlar› da göz önünde bu-
lunduruldu¤unda, nitelik ve
nicelik aç›s›ndan, bulundu-
¤umuz co¤rafyan›n en de-
¤erli filosuna sahip.
Var olan görev tan›mlar›n›n
yan›na yenilerini de ekleme-
ye haz›rlanan SGK, bu amaca
yönelik olarak da, daha önce
sahip olmad›¤› kabiliyette
platformlar›n mevcut filoya
dâhil edilmesi çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Bu çerçevede
yürütülen Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi
Projesi kapsam›nda 4 adet
1700 tonluk platformun infla
çal›flmalar›, ana yüklenici
olan RMK Marine Tersanesi
taraf›ndan yürütülüyor. ‹lki
2011 y›l›nda teslim edilecek
gemiler sayesinde SGK, ha-
rekât alan›n› daha da genifl-
leterek daha önce DzKK’n›n
platformlar›n›n yard›m› ile
yürütülen görevleri kendi
bünyesinde icra etmeyi ön-
görüyor.
SGK, sürekli büyüyen envan-
teri ve geliflen kabiliyetleri ile
son y›llarda ülkemizin parla-
yan y›ld›zlar›ndan biri olarak
dikkat çekiyor. Üç taraf› de-
nizlerle çevrili ülkemizde
kritik görevler üstlenen tefl-
kilat, Türkiye karasular›nda
meydana gelebilecek her
türlü acil duruma en k›sa za-
manda yan›t verebilecek e¤i-
timi ve donan›m›n›n yan› s›ra
suç unsurlar›na karfl› müca-
dele azmi ile de ülkemizin
örnek kurumlar› aras›nda en
üst s›ralarda yer al›yor.
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AB 412 EP helikopteri SGK’n›n hizmetindeki en modern hava platformlar› aras›nda yer al›yor





Son geniflleme dalgala-
r› ile birlikte s›n›rlar›
Rusya Federasyo-

nu’na dayanan AB, birlik ül-
kelerinin hudutlar›n› güven-
ce alt›na alabilme amac› ile
yürütülen projelere deste¤i-
ni esirgemiyor. S›n›r güven-
li¤ine yönelik ortak çal›flma-
lar›n alt›na imza atan Avru-
pal› ülkeler, son olarak, Ta-
fl›nabilir Otonom S›n›r ve
Genifl Alanlar ‹leri Gözetle-
me Sistemi (TALOS / Trans-
portable Autonomous Pat-
rol System for Land Border
Surveillance) Projesi’nde bir
araya geldiler.
Projenin tamamlanmas›n›n
ard›ndan, insans›z hava ve
kara araçlar› ile üzerinde
alg›lay›c›lar bulunan kulele-
ri s›n›r bölgelerinde s›kça
kullanacak olan ülkeler, bu
unsurlardan elde edilecek
verilerin komuta merkezle-
rinden izlenmesi ile s›n›rla-
r›n› çok daha güvenli hale
getirmeyi hedefliyor. TALOS
Projesi kapsam›nda, tüm
Avrupa’n›n s›n›r güvenli¤i-
nin sa¤lanmas›na yönelik,
keflif ve gözetleme yapma-
n›n zor oldu¤u kontrolsüz
s›n›rlarda ve genifl alanlar-
da faaliyet gösterebilecek
sistemler gelifltirilecek ve
tüm kat›l›mc› ülkeler tara-
f›ndan ortak olarak belirle-
nen bir bölgede denenecek.
Ancak s›n›r güvenli¤i sa¤la-
yacak olmas›n›n d›fl›nda, AB
7’nci Çerçeve Program›
kapsam›nda kurulan bir
konsorsiyum taraf›ndan yü-
rütülen TALOS Projesi’ni
sayfalar›m›za tafl›mam›z›n
iki önemli nedeni daha var.
Bunlardan ilki, toplam 48 ay
sürecek projeyi yürüten
konsorsiyumda Türkiye’nin
de yer almas› ve ülkemizi
ASELSAN ve STM’nin temsil
etmesi. ‹kinci neden ise TA-

LOS Projesi’nin logosunun
üzerinde yer alan Avrupa s›-
n›rlar› içerisinde Türkiye’nin
de gösterilmesi ve ülkemi-
zin s›n›r güvenli¤i ihtiyaçla-
r›n›n da bu projeye yans›t›la-
cak olmas›.

TALOS Gücünü
Türkler’den Alacak
Avrupa Birli¤i Komisyonu
taraf›ndan desteklenen pro-
jede toplam 10 ülkeden 14
farkl› kurulufl görev yap›yor.
2012 y›l›nda tamamlanmas›
planlanan ve toplam 20 mil-

yon avroluk bütçesinin yak-
lafl›k yüzde 65’i Avrupa Bir-
li¤i Komisyonu taraf›ndan
karfl›lanan TALOS Proje-
si’nde Türkiye’den ASEL-
SAN ve STM’nin d›fl›nda;
Belçika, Estonya, Finlandi-
ya, Fransa, ‹spanya, ‹srail,
Polonya, Romanya ve Yuna-
nistan’dan da toplam 12 ku-
rulufl yer al›yor. Ancak gö-
rev da¤›l›mlar› ve yüzdelere
bak›ld›¤›nda ise, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› ve Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu (TÜB‹-

TAK)’›n deste¤iyle TALOS
Projesi’nde oldukça etkin
rol alan Türk firmalar›n›n ve
dolay›s› ile de Türkiye’nin
a¤›rl›¤› kendini hissettiriyor.
Ülkemizin projedeki toplam
ifl pay›, yüzde 17,4 ASELSAN
ve yüzde 10,6 STM olmak
üzere, yüzde 28’e tekabül
ediyor.
Projenin koordinatörlü¤ünü
Polonya’dan PIAP Araflt›r-
ma Enstitüsü üstlenirken,
ASELSAN; Komuta-Kontrol,
Bilgisayar, Haberleflme, Ke-
flif ve Gözetleme (C4ISR)
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Avrupa, ASELSAN ile
Daha Güvenli Olacak

Geçmifli say›s›z baflar›yla dolu ASELSAN, geçti¤imiz 

günlerde dünyan›n en büyük 86’nc› savunma sanayi flirketi

olma konumuna eriflerek baflar›lar›n› uluslararas› düzeyde

de belgelemiflti. Kas›m ay›n›n hemen bafl›nda TÜB‹TAK

Baflkan› Prof. Dr. Nüket Yetifl ve beraberindeki heyet

taraf›ndan ziyaret edilen ASELSAN’›n uluslararas› arenadaki

son baflar›s› ise Savunma Teknolojileri Mühendislik ve

Ticaret A.fi. (STM) ile birlikte görev ald›klar›, Avrupa Birli¤i

(AB)’nin TALOS Projesi oldu.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
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Sistem Mühendisli¤i Yöneti-
cili¤i görevini yürütecek.
Projede yer alan en kritik 2
ifl paketi olan “Üst Seviye
Sistem Mimari Tasar›m›” ve
“Komuta Kontrol Alt Sis-
temlerinin Gelifltirilmesi”
de ASELSAN’›n liderli¤inde
yürütülecek.
Bu ifl paketlerinde önemli
rol üstlenen STM ise ASEL-
SAN ile birlikte, sistem ge-
reksinimlerini oluflturacak
üst seviye sistem mimarisi-

ni belirleyecek tasar›m ve
gelifltirme faaliyetlerine ka-
t›lacak.

‹fl Birli¤inden 
Güç Birli¤ine
TALOS Projesi’ndeki a¤›rl›-
¤›yla Avrupa’da ses getiren
ASELSAN, kendi evinde de,
çok say›da projede birlikte
çal›flt›¤› TÜB‹TAK’tan gelen
misafirlerini a¤›rlad›. ASEL-
SAN’›n Macunköy ve Ak-
yurt’taki tesislerinin de gezil-

di¤i bu ziyarete, TÜB‹TAK
Baflkan› Prof. Dr. Nüket Ye-
tifl, TÜB‹TAK Baflkan Yar-
d›mc›lar› Prof. Dr. Ömer Ce-
beci ve Prof. Dr. Ömer Anla-
¤an, Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araflt›rma Enstitü-
sü (UEKAE) Baflkan› ve Mar-
mara Araflt›rma Merkezi
(MAM) Baflkanvekili Önder
Yetifl, Savunma Sanayii Arafl-
t›rma ve Gelifltirme Enstitüsü
(SAGE) Müdürü Doç Dr. Müj-
dat Tohumcu, Uzay Enstitüsü

Müdürü Dr. U¤ur Lelo¤lu ve
UEKAE Bafl Uzman›
Mu.Kd.Alb. (E) Cihan K›z›ltan
kat›ld›. ASELSAN tesislerini
ilk kez ziyaret eden TÜB‹TAK
heyetine, ASELSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Mehmet Çavdaro¤lu ve
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman’›n eflli-
¤inde, bu tesislerde bulunan
sistem ve cihazlarla ilgili ta-
sar›m, üretim ve test ünitele-
ri hakk›nda bilgi verildi.
TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik
Destek Programlar› Baflkan-
l›¤› (TEYDEB)’den en yüksek
deste¤i alan firma olan
ASELSAN, verilen deste¤in
hangi projelere aktar›ld›¤›n›
ve bu sayede hangi sistemle-
rin gelifltirildi¤ini TÜB‹TAK
heyetine gösterme f›rsat›n›
da iyi de¤erlendirdi. Temas-
lar kapsam›nda, ASELSAN’›n
yürütmekte oldu¤u projeler-
de TÜB‹TAK enstitülerine ve-
rilen ifl paylar› da konufluldu
ve bu ifl birli¤inin daha da ile-
ri götürülmesi gereklili¤i
üzerinde duruldu.
TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr.
Nüket Yetifl ve beraberindeki
heyetin ASELSAN ziyaretin-
de, ASELSAN ve TÜB‹TAK’›n
yürüttükleri çal›flmalar saye-
sinde “ifl birli¤inden güç bir-
li¤i” do¤aca¤› konusunda gö-
rüfl birli¤ine var›ld›.
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Ülkemizin geliflen ikti-
sadi yap›s›n›n içeri-
sinde önemli bir ye-

re sahip olan biliflim sektö-
rü, teknoloji yo¤un ürünler
gelifltiren çok say›da ifllet-
meye de ev sahipli¤i yap›-
yor. Biliflim sektörü tara-
f›ndan gelifltirilen ve art›k
günlük hayat›m›z›n vazge-
çilmez bir parças› haline
getirilen ürün ve hizmetler,
yayg›nlaflan kullan›mla pa-
ralel olarak güvenlik ihti-
yaçlar›n›n da gündeme gel-
mesine sebep oluyor. Bili-
flim Zirvesi ’08 kapsam›nda
düzenlenen Ülke Güveli¤i
Konferans›, özel sektör ve
kamu kurumlar›n› bir ara-
ya getirerek bu alandaki en
son geliflmeleri gözler
önüne sermenin yan› s›ra
uzun vadede neler yap›l-
mas› gerekti¤i sorusunun
da bir kez daha masaya ya-
t›r›lmas›n› sa¤lad›.

Savunma Sanayi 
Ülke Güvenli¤ine de
Talip
Ülke Güvenli¤i Konferan-
s›’n›n aç›l›fl konuflmas›n›
Türk Elektronik Sanayicileri
Derne¤i (TES‹D) Yönetim
Kurulu Baflkan› Suat Bay-
san yapt›. Baysan konuflma-
s›nda, Avrupa Birli¤i (AB)’ye
uyum çerçevesinde de de-
¤erli bir konuma sahip olan
ülke güvenli¤i çal›flmalar›-
n›n, Türkiye’nin elektronik
sektöründe faaliyet göste-
ren yaz›l›m, donan›m ve tek-
noloji firmalar›na çok say›da
sorumluluk yükledi¤ini be-
litti. Ayr›ca Baysan, Ar-Ge
çal›flmalar›n›n, di¤er sek-
törlere oranla en çok elek-
tronik sektöründe yer ald›-
¤›na dikkat çekti. Suat Bay-
san ayr›ca, “Elektronik sek-
törü, 2007 y›l›nda 1,5 milyar
dolar üretim gerçeklefltirdi.
Sektörün alt bileflenlerin-

den olan telekom ve tüketici
elektroni¤i alan›nda ise yüz-
de 20’lik oranla, en yüksek
art›fl gözlendi” cümleleri ile
sözlerine devam ederek
sektörün ifl hacmi konusun-
da da kat›l›mc›lar› bilgilen-
dirdi.
Suat Baysan’›n ard›ndan söz
alan Savunma Sanayii ‹ma-
latç›lar Derne¤i (SASAD)
Genel Sekreteri Kaya Yaz-
gan yapt›¤› konuflmada, tüm
dünyada oldu¤u gibi Türki-
ye’de de savunma sanayi
üreticilerinin ülke güvenli¤i
konusundaki çal›flmalarda
önder rolü üstlenmesini
beklediklerini kaydetti. Sa-
vunma sanayinde bir eflgü-
düm birimine ihtiyaç duyul-
du¤unu vurgulayan Yazgan,
bu eflgüdüm biriminin, fi-
nansal olarak desteklenme-
si, proje yapabilir ve yönete-
bilir kabiliyette olmas› ge-
rekti¤ine iflaret etti.

En Fazla Birikime
Sahip Ülkelerden
Biriyiz
Konferansta kat›l›mc›lara
seslenen Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, çok
say›da farkl› güvenlik tehdidi
ile yüzleflen Türkiye’nin, bu-
gün dünyan›n gündemine ye-
ni girmekte olan ülke güven-
li¤i konusunda en fazla biri-
kime sahip ülkelerden bir ta-
nesi oldu¤unu belirtti. Bayar,
ülkemizin sahip oldu¤u gü-
venlik birikimi ile deneyimi-
nin teknoloji ve uygulama
alanlar› ile birlefltirilebildi¤i
takdirde, önemli teknolojik
çözümler ortaya ç›kar›labile-
ce¤inin alt›n› çizdi. Ülke gü-
venli¤inin birçok boyutu ol-
du¤unu kaydeden Bayar, bu
boyutlar›n, farkl› yap›lardan
olufluyor gibi görünse de te-
melde birbiri ile entegre bir
bütün oldu¤unu kaydetti. Bu
noktada Türk Silahl› Kuvvet-
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Ülke 
Güvenli¤i’nin 
Cepheleri 

CeBIT’te 
Tart›fl›ld›
Bu y›l düzenlenen CeBIT Biliflim Eurasia Fuar›, 9 Ekim’de bir kez daha ülke

güvenli¤i konulu önemli bir konferansa ev sahipli¤i yapt›. ‹nterpromedya

taraf›ndan düzenlenen ve Biliflim Zirvesi ’08 kapsam›nda ikincisi 

gerçeklefltirilen Ülke Güvenli¤i Konferans›, Savunma Sanayii Müsteflar› 

Murad Bayar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Korg. (E) Hayrettin Uzun,

SASAD Genel Sekreteri Kaya Yazgan baflta olmak üzere savunma ve güvenlik

alan›nda faaliyet gösteren kurum ve flirketlerimizin üst düzey yöneticileri ile 

temsilcilerinin de aralar›nda yer ald›¤› çok say›da de¤erli konu¤u a¤›rlad›. 

Bas›n sponsorlar› aras›nda bulundu¤umuz  bu önemli etkinli¤i, MSI Dergisi

olarak yerinde izledik. Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar
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leri (TSK) ile gerçeklefltirilen
çal›flmalara da de¤inen Ba-
yar, ortaya ç›kan projelerin
di¤er güvenlik birimlerinin
ihtiyaçlar›n› da karfl›layabile-
ce¤i tespitini yapt›.
Bayar, ülke güvenli¤i uygula-
malar›n›n belkemi¤ini teflkil
eden alanlar›; sensör, komu-
ta kontrol, bilgi ve istihbarat,
kimliklendirme, görüntü
analiz, veri depolama, füzyon
ve analiz, NBC, internet ta-
banl› bilgi paylafl›m› ve krip-
tolama teknolojileri olarak
s›ralad›. Ülke güvenli¤i ala-
n›nda Türkiye’de gerçeklefl-
tirilen yat›r›mlara ve bu yat›-

r›mlar›n organize edilmesine
de de¤inen Murad Bayar, ko-
nuflmas›na flöyle devam etti;
“Ülkemizde, burada da vur-
guland›¤› üzere, güvenlik
alan›nda birçok kurum ve
kuruluflumuz de¤iflik alan-
larda yat›r›mlar yap›yor. De-
¤iflik kullan›c›lar›n farkl› he-
defleri var. Örneklerini de
gördü¤ümüz, riskin yüksek
oldu¤u bir teknolojik karma-
fla. Farkl› kurumlar ayr› ana
hedefler için yat›r›mlara git-
ti¤inde, gelecekte bunlar› bir
araya getirmek imkâns›z bir
görev olabilir.”

Özgün Koflullara
Uygun Teknoloji
Kullan›lmal›
Ülke güvenli¤inde yerli sana-
yi altyap› olanaklar›n›n kulla-
n›lmas›n›n gereklili¤ine de
dikkat çeken Müsteflar Ba-
yar, “Türkiye’nin kendine öz-
gü koflullar›na göre teknolo-
jiyi kullanmas› ve sistemleri
özgünlefltirmesi büyük bir
avantaj olacakt›r. Ülke gü-
venli¤inde ithal kavramlarla
konuflmak, baflka ülkelerin
önceliklerine, konseptlerine
ve yabanc› firmalar taraf›n-
dan tedarik edilen yabanc›
ürünlerin sa¤lanmas› yerine,
kendi ihtiyaçlar›m›z›, dünya-
dan kopmadan, dünyaya en-
tegre olarak karfl›lamal›y›z”
dedi. Bayar sözlerine flöyle
devam etti:
“Kanaatimize göre ileriye dö-
nük olarak yap›lmas› gere-
ken, ülke güvenli¤i ihtiyaçla-
r›n›n kurumlar aras› müflte-
rek bir konsept etraf›nda ta-
n›mlanmas›, ihtiyaçlar›n mi-
mari ve teknoloji baz›nda en-
tegrasyonu ve milli sanayi
imkanlar›na öncelik verecek
bir yat›r›m modeli gelifltiril-
mesidir.”
Konuflmas›n›n devam›nda
Bayar, özellikle geliflmifl or-
dular›n kulland›¤› “a¤ mer-
kezli kabiliyet” konseptinin,
ülke güvenli¤i projeleri kap-
sam›nda kullan›lmas›n›n fay-
dal› olaca¤›n› belirtti. Ülke
güvenli¤inde de, bilgi payla-
fl›m›, h›zl› ve do¤ru karar ver-
me ve etkin müdahale kabili-

yetinin en önemli unsurlar-
dan birisi oldu¤unu vurgula-
yan Murad Bayar, hâlihaz›rda
ülkemizde pek çok farkl› ku-
rum ve kuruluflun, bilgi tek-
nolojilerini kullanmakta veya
kullan›lmas› için gerekli alt-
yap›n›n kazan›lmas›na yöne-
lik çal›flmalar yapmakta ol-
du¤unu kaydetti. Kazan›lan
teknolojik altyap›n›n farkl›
kurumlar taraf›ndan da kul-
lan›labilmesi önemine de de-
¤inen Bayar, entegre sistem
çözümlerinin hedeflenmesi
ve farkl› kurumlar›n sistem-
lerinin birbirine entegre edil-
mesinin bilgi paylafl›m› aç›-
s›ndan önem tafl›d›¤›n›n alt›n›
çizdi.
Bayar konuflmas›na son nok-
tay› flu cümlelerle koydu;
“Kanaatimize göre ileriye dö-
nük olarak yap›lmas› gere-
ken; ülke güvenli¤i ihtiyaçla-
r›n›n kurumlar aras› müflte-
rek bir konsept etraf›nda ta-
n›mlanmas›, ihtiyaçlar›n mi-
mari ve teknoloji baz›nda en-
tegrasyonu ve milli sanayi
imkanlar›na öncelik verecek
bir yat›r›m modeli gelifltiril-
mesidir.”
Aç›l›fl konuflmalar› s›ras›ndan
söz alan HAVELSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun, ülke güvenli-
¤i alan›nda hizmet veren tüm
kurumlar›n ortak bir noktada
birleflmesini, SSM’nin ise bu
amaca ulafl›lmas› için koordi-
nasyon görevi üslenerek or-
tak akl›n oluflmas›n› sa¤la-
mas› gerekti¤ini vurgulayan
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SSM Muhabere Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri (MEBS) 
Daire Baflkan› Mete Arslan

HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Baflkan› 
Korg. (E) Hayrettin Uzun

SASAD 
Genel Sekreteri 
Kaya Yazgan



bir konuflma yapt›. Korg. (E)
Hayrettin Uzun konuflmas›n›
tamamlarken, TSK’n›n bün-
yesindeki komuta kontrol sis-
teminin bir benzerinin ülke
genelinde uygulanmas›n›, bu
amaç do¤rultusunda da; tes-
pit edilen tehditlerin bir a¤
üzerinden gerçek zamanl›
olarak aktar›labildi¤i bir ülke-
sel operasyon merkezinin ku-
rulmas›n› önerdi.

AB’nin Ülke 
Güvenli¤i Projelerine
Türkiye ‹mzas› 
‹ki bölümden oluflan konfe-
rans›n ilk oturumu, SSM Mu-
habere Elektronik ve Bilgi
Sistemleri (MEBS) Daire
Baflkan› Mete Arslan’›n ko-
nuflmas› ile bafllad›. Bu otu-
rumda, ASELSAN Savunma
Sistemleri Teknoloji Grubu
Anayurt Güvenli¤i Program
Müdürü Sami Duman, Erics-
son Türkiye Kurumsal Sat›fl
Direktörü Volkan Köksal,
HAVELSAN Yenilikçi Prog-
ramlar Grup Müdürü Dr. Ta-
cettin Köprülü, T.C. ‹çiflleri
Bakanl›¤› Entegre S›n›r Yö-
netimi Proje Uygulama Mü-
dürlü¤ü K›demli Program

Görevlisi fienol Arslan, Ser-
vus Savunma Teknolojileri
Genel Müdürü Hakk› Eren ve
STM Proje Lideri Dr. An›l Ka-
rel sunumlar›n› yapt›lar.
ASELSAN’›n ülke güvenli¤i
ile ilgili yurt d›fl› çal›flmalar›-
na de¤inerek sunumuna
bafllayan Sami Duman, Avru-
pa Birli¤i (AB) çerçevesinde
ASELSAN ve STM’nin orta¤›
oldu¤u Tafl›nabilir Otonom
S›n›r ve Genifl Alanlar ‹leri
Gözetleme Sistemi (Trans-
portable Autonomous patrol
system for Land bOrder Sur-
veillance / TALOS) Projesi
hakk›nda bilgi verdi. Bu pro-

jeyi örnek göstererek s›n›r
güvenli¤i ve ülke güvenli¤ini
ilgilendiren di¤er konulara
da de¤inen Duman, “a¤ mer-
kezli kabiliyet” kavram› ve
unsurlar› ile dünyadaki ve ül-
kemizdeki uygulamalar›ndan
bahsetti.
Son oturuma geçildi¤inde
ise konuflmac› koltuklar›n-
da; Gümrük Müsteflarl›¤›
Muhabere ve Elektronik Da-
iresi Baflkan› Nurcan Özya-
z›c›, Denizcilik Müsteflarl›¤›
Deniz Ulaflt›rma Genel Mü-
dürlü¤ü Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Kaptan Hakan Fikir-
cio¤lu, K›y› Emniyeti Genel
Müdürlü¤ü Biliflim Teknolo-
jileri Müdürü Mustafa Özs›-
¤›nan, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Donan›m ve Altyap›
Hizmetleri Daire Baflkan›
Adem Onar, Telekomüni-
kasyon Kurumu Telekomü-
nikasyon Uzman› Cafer
Canbay ve TÜB‹TAK Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji
Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE)
Müdür Yard›mc›s› Mert
Üneri bulunuyordu.

Sanal Güvenlik 
Ön Plana Ç›k›yor
TÜB‹TAK UEKAE ad›na olduk-
ça ayr›nt›l› bir sunum yapan
Mert Üneri, ülke güvenli¤inin
görünmez boyutlar›ndan biri
olan sanal ortamdaki güven-
lik hakk›nda bilgi verdi. Bu
kapsamda, geçmiflte Türkiye
d›fl›nda ifllenen sanal suçlara
örnekler veren Üneri, bilgisa-
yar korsanlar› ve yol açt›klar›
zararlar›n boyutlar›n›n ulafla-

bilece¤i noktalar› örneklerle
aç›klad›. 2007 y›l›nda Sovyet-
ler Birli¤i döneminden kalan
ve K›z›l Ordu’nun bu ülkedeki
varl›¤›n› hikâye eden bir hey-
kelin kald›r›lmas› sonras› Es-
tonya’ya yap›lan siber sald›r›-
dan bahseden Üneri, bu olay
sonucunda Estonya’n›n inter-
net sisteminin çöktü¤ünü, do-
lay›s› ile de e-devlet uygula-
malar› ve bankac›l›k baflta ol-
mak üzere, çok say›da günlük
iflin internet üzerinden ger-
çeklefltirildi¤i ülkenin büyük
zarar gördü¤ünü kaydetti.
Rusya ve Gürcistan aras›nda
yaflanan savafl› da gündeme
getiren Üneri, bu çat›flma s›-
ras›nda, Gürcistan’›n yo¤un
bir sanal sald›r›ya maruz
kald›¤›n› da söyledi. Hem
kamu hem di¤er sektörler
hem de günlük hayatta in-
ternet ve a¤ tabanl› uygula-
malar›n yayg›nlaflt›¤› ülke-
mizde, güvenlik sorunlar›n›n
büyüdü¤üne dikkat çeken
Üneri, bu kapsamda halk›n
bilgilendirilmesi için kuru-
lan www.bilgiguvenligi.gov.tr

adl› internet sitesinin de ara-
c›l›¤›yla bilinçlendirme çal›fl-
malar› yapt›klar›n› belirtti.
Öne ç›kan noktalar› ana hat-
lar›yla sizlere aktard›¤›m›z
Ülke Güvenli¤i Konferan-
s›’nda, dünyada ülke güvenli-
¤i kavram› ve uygulamalar›,
a¤ merkezli ülke güvenli¤i ve
kritik altyap›n›n korunmas›,
k›y› güvenli¤i, ulaflt›rma ve
haberleflme güvenli¤i, flehir
güvenli¤i, ülke güvenli¤i ve
bilgi entegrasyonu, ülke gü-
venli¤inde biliflim çözümleri-
nin yeri, enerji hatlar›n›n gü-
venli¤i, kriz ve ola¤anüstü
durum yönetimi, sa¤l›k ve
çevre güvenli¤i ile erken uya-
r› sistemlerine kadar çok ge-
nifl bir yelpazedeki birçok ko-
nu ele al›nd›. Savunma ve gü-
venlik alanlar›nda faaliyet
gösteren sanayi kurulufllar›
ve kurumlar›n bulufltu¤u bu
etkinlik, ülke güvenli¤i ile il-
gili gelecekte gerçeklefltiril-
mesi muhtemel birçok proje
hakk›nda kamuoyuna ›fl›k
tuttu.
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Atom bombas›n›n icat edilmesi, 20’nci yüzy›l›n ikinci yar›-
s›nda zaman›n hem askeri hem de iktisadi en büyük
güçleri olan ABD ve Sovyetler Birli¤i’ni s›cak savafla gir-

mekten cayd›rm›fl, taraflar›n aras›ndaki güç dengesinin ko-
runmas›nda ise balistik füzeler önemli roller üslenmifllerdir.
Ne ilginçtir ki; dünyan›n yok olmas›na yol açabilecek bir sava-
fl› engelleyip bar›fl› koruyan da yine balistik füzeler olmufltur.
Balistik füzeler 2 temel ihtiyaca cevap vermektedir. Bu ihti-
yaçlardan birincisi hedefe ulafl›r olmalar›, ikincisi ise her za-
man için sürpriz bir sald›r›ya karfl›l›k verebilmek için yeterin-
ce füzenin kalmas›d›r.
Balistik füzeler temel olarak 4 ayr› kategoride de¤erlendiril-
melidir.

15400 km üstü menzile sahip olanlar, k›talararas› balistik
füzeler (Intercontinental Ballistic Missiles / ICBM) olarak

bilinirler. Bu füzeler harp bafll›klar›n› atmosferin d›fl›na tafl›r.
Burada gerçekleflen k›sa bir uçufl sonras›nda ise t›pk› uzay
meki¤i gibi atmosfere girer ve hedefine do¤ru balistik uçufl
gerçeklefltirir. Birbirlerinden ba¤›ms›z bir flekilde hedeflerine
yönelebilen çoklu bafll›klarla donat›labilen füzelerin etkileri
tek bafll›kl› olanlara göre oldukça fazlad›r. Ancak baz› füzeler,
tek bir nükleer bafll›kla donat›larak hassas güdüm sistemleri-
nin de yard›m› ile düflman›n tahkim edilmifl nükleer füze silo-
lar›n› yok etme amac› ile gelifltirilmifltir. Rus Topol-M füzesi
gibi geliflmifl örnekler ise havada manevra kabiliyeti ve tafl›-
d›klar› sahte hedefler ile düflman›n balistik füze savunma sis-
temlerinden kaç›nabilir.

2 2800 ile 5400 km aral›¤›nda menzile sahip ara veya uzun
menzilli balistik füzeler (Intermediate Range Ballistic Mis-

siles / IRBM), genelde Rusya öncülü¤ünde gelifltirilmifltir.
Bölgesel güçlerin tercih etti¤i stratejik silahlar aras›nda yer
al›rlar. Özellikle kat› yak›tl› itki sistemine sahip olan modelle-
rinin k›sa tepki süreleri ve hareketli rampadan atefllenebilme-
leri, bu s›n›ftaki balistik füzelerin tercih edilmesindeki en

Yaz›l› ve görsel bas›nda yo¤un 

bir flekilde yer almas› nedeniyle

toplumun da ilgisini üzerine çeken 

balistik füzeler, mevcut silah 

sistemlerinin en gizemlilerinden

biridir. Topçu roketlerinden yola

ç›karak gelifltirilen bu silahlar›n 

en önemli özelliklerinin bafl›nda

toplum üzerinde endifle ve bask› 

unsuru olmalar› gelir.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com

Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com

Modern 
Topçu S›n›f›n›n 
Son Gözdesi: 
Balistik
Füzeler
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önemli sebepler aras›ndad›r. Bölgesel güç olma iddias›ndaki
bir devletin elde edece¤i bu tipteki balistik füzeler, siyasi
amaçlar›na engel teflkil eden ülkelerin güvenli mesafeden
tehdit edilebilmesini görece uygun bir maliyetle sa¤layabilir.

3 1000 ile 2800 km menzile sahip orta menzilli balistik füze-
ler (Medium Range Ballistic Missiles / MRBM) bugün bir-

çok ülkenin envanterindedir. Bu silahlar, stratosfer ile mezos-
fer tabakalar› aras›ndaki irtifalara kadar yükselebilir ve daha
sonra hedeflerine do¤ru dal›fla geçer.

4 Son kategori olan ve 1000 km’ye kadar menzile sahip olan
k›sa menzilli balistik füzeler (Short Range Ballistic Missi-

les / SRBM), kullan›ld›klar› hedeflerin özelli¤i göz önünde bu-
lundurularak taktik balistik füzeler olarak da tan›mlan›rlar.
Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u sanayi altyap›s› yeterli
olan ülkeler taraf›ndan üretilebilir olmalar›, bu kategorideki
füzelerin çok say›da ordunun envanterine girmesine sebep ol-
mufltur. Daha da ilginci, Lübnan’daki Hizbullah örgütünün
elinde 110 km menzilli balistik füzelerin bulunmas›d›r. Harp
bafll›klar› hafifletilerek menzilleri daha da artt›r›labilen bu tip
füzelerin kullan›mlar› son derece basittir. Bu da kullan›mlar›-
n› yayg›nlaflt›ran etkenlerden biridir.
Denizalt›lardan f›rlat›labilme özelli¤ine sahip balistik füzeler
(Submarine Launched Ballistic Missiles / SLBM), itki sisteminin
su yüzeyinde çal›flmaya bafllad›¤› so¤uk ateflleme yöntemi ile
f›rlat›l›rlar. Kara konufllu baz› balistik füzelerde de, f›rlatman›n
ard›ndan motorlar›n atefllendi¤i bu yöntem kullan›lmaktad›r.
Balistik füzelerin kullan›m› askeri ve politik aç›dan çok yönlü-
dür. Politik güç simgesi olan bu silahlar, bulundu¤u co¤rafi
bölgede etkisini artt›rmak isteyen devletlerin, askeri güç kul-
lan›m›na gerek kalmadan siyasi manevralarla avantajlar elde
edebilmesinde oldukça etkilidir. Sa¤lad›¤› cayd›r›c›l›k ise bu
füzelerin bir di¤er önemli katk›s›d›r. Balistik füze kullan›c›s›
ülkelerin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar içeren harp
bafll›klar›n› da elde etmeleri neticesinde, t›pk› So¤uk Savafl
y›llar›nda oldu¤u gibi bir denge (!) oluflur ve bu silahlar›n yara-
taca¤› etki sebebi ile s›cak savafl tehlikesi en aza iner.

Balistik Füzeler Siyaset Sahnesinde
Ancak yukar›da anlat›lanlar, balistik füzelerin kullan›lmadan
cephaneliklerde bekletildi¤i izlenimine yol açmamal›d›r. Bu
silaha sahip ülkeler, balistik füzeleri siyasi mesaj verme ama-
c› ile hiç çekinmeden kullanm›fllard›r. Tayvan k›y›lar›na do¤ru
balistik füze denemesi yaparak bu ülkeyi uyaran Çin’in yan› s›-
ra 1998 y›l›nda Kuzey Kore’nin test etti¤i balistik füzenin Ja-
ponya’n›n üzerinden geçerek denize düflmesi, son dönemde
ise Rusya’n›n hem karadan hem de denizalt›ndan f›rlat›lan fü-
zelerini birbiri ard›na atefllemesi, balistik füzelerin uluslara-
ras› diplomasideki ifllevine örnek gösterilebilir.
Ayr›ca karfl›l›kl› balistik füze denemesi yapmay› gelenek hali-
ne getiren Hindistan ve Pakistan ile ABD ve ‹srail’e gözda¤›
vermek amac› ile icra etti¤i tatbikatlarda birbiri ard›na balistik
füzelerini test eden ‹ran’dan da bu kapsamda söz edilebilir.
Stratejik füzelerin kullan›m›na yol açan sebepleri daha iyi an-
lamak için, askeri ve stratejik amaçlar ile gerçek muharebe
sahas›ndaki ihtiyaçlar› 2 bafll›k alt›nda incelemek gerekir.
Stratejik amaçlar›n bafl›nda, intikam gelmektedir. 1991 y›l›n-
daki Irak savafl›nda koalisyon güçlerinin sald›r›s›na u¤rayan
Irak, ‹srail ve Suudi Arabistan’a balistik füze sald›r›lar› ger-
çeklefltirmifltir. Burada güdülen hedef, kullan›c›n›n iç politika-
s›na ve kendisine sempati duyan unsurlara mesaj vermektir.
Di¤er görülen kullan›m, ilk örne¤i ‹kinci Dünya Savafl›’nda,

son olarak ise ‹ran-Irak savafl›nda görülen, kentlere karfl› ba-
listik füzeler ile gerçeklefltirilen terör bombard›man›d›r.
Balistik füzelerin etkisini oldu¤undan çok daha büyük hale geti-
rerek kullan›mlar›n› çekici k›lan en önemli unsurlardan biri ise
yaz›l› ve görsel bas›nd›r. Medya’n›n “s›cak haber” tutkusu, tele-
vizyonlar›n görüntü açl›¤› ve ekrana ç›kan stratejistlerin (!) fela-
ket tellall›¤›na varan analizleri, bir kente düflen tek bir balistik fü-
zenin gücünü, hesaplanamayacak boyutlara ç›karabilmektedir.

Cephe Gerisine Rahat Yok
Balistik füzelerin stratejik kullan›mlar›n›n yan›nda, uzun men-
zilli topçu unsuru olarak de¤erleri, geliflen güdüm teknolojisi
ile birlikte artmaktad›r. Balistik füze sahibi devletler veya
gruplar, askeri hedeflere karfl› sald›r› amaçl› olarak bu silah›
hiçbir tereddüt etmeden kullanm›fllard›r.
Bu kullan›m yöntemindeki amaç, cephenin yüzlerce kilometre
derinli¤indeki hedeflere, hava üstünlü¤üne ihtiyaç duymadan
taarruz edebilmektir. Düflman›n lojistik destek hatlar›n›n kesil-
mesi ise bir di¤er önemli amaçt›r. Hava kuvvetleri yetersiz say›-
da veya nitelikte olan ülkeler, taktik amaçla balistik füze kulla-
n›m›n› tercih edebilirler. Bugün GPS ve Glonass gibi küresel ko-
numland›rma sistemleri taraf›ndan da desteklenen güdüm me-
kanizmalar› sayesinde, balistik füzelerin hedeflerini çok daha
hassas bir flekilde vurma kabiliyetleri giderek artmaktad›r.
Taktik balistik füzeler, genelde stratejik de¤eri nedeniyle ha-
rekâta yard›mc› olabilecek hedeflere karfl› kullan›l›r. Askeri
hava üsleri, istihbarat, muhabere ve komuta merkezleri, li-
manlar, lojistik üsler, radarlar, yo¤un askeri y›¤›naklar, ara
ulafl›m hatlar› ve kavflaklar gibi hedeflere karfl› kullan›lan ba-
listik füzeler, düflman›n kendi cephe hatlar›nda rahat hareket
edebilmesini büyük ölçüde zorlaflt›rmaktad›r.
Günümüzde, geçmiflte oldu¤undan daha fazla say›da ülkenin
sahip oldu¤u balistik füzeler, nitelik ve isabet oran› bak›m›n-
dan atalar›na k›yasla çok daha üstündür. Art›k her muharebe
sahas›nda karfl›laflman›n kaç›n›lmaz oldu¤u bu silaha karfl›
tedbirler gelifltirilmesi gerekmektedir. Bulundu¤umuz zor ve
s›cak co¤rafyada; Bulgaristan, ‹ran, ‹srail, Rusya, Suriye ve
Ukrayna gibi ülkelerde de balistik füzeler ra¤bet görmekte ve
bu silahlar›n kullan›lmas› için “dü¤meye” basmakta herhangi
bir sak›nca görülmemektedir.
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A d›n›, Amerikan Ba¤›ms›zl›k Savafl› s›ras›nda ‹ngilte-
re’ye karfl› savaflan gönüllü milislerden alan “Minute-

man” stratejik balistik füzesi, ABD’nin nükleer cayd›r›c›l›¤›-
na 40 y›l› aflk›n bir süredir katk› sa¤layan ve sürekli geliflti-
rilen en önemli unsurlardan biridir. Amerikan Savunma
Bakanl›¤› taraf›ndan LGM-30 olarak tan›mlanan Minute-
man serisinin ilk versiyonu, 1950’li y›llar›n sonunda Boeing
taraf›ndan gelifltirilmeye bafllanm›fl ve 1960’l› y›llar›n ba-
fl›nda hizmete girmifltir. O tarihlerdeki s›v› yak›tl› eski nesil
balistik füzelere göre teknolojik olarak üstün Minuteman I
(LGM-30A/B); kat› yak›tl› itki sistemi, k›sa tepki süresi ve
ataletsel güdüm gibi yeniliklere sahipti. Menzil ve güdüm
sistemi iyilefltirilen bir sonraki versiyon Minuteman II
(LGM-30F)’nin ilk f›rlatma denemesi, 1964 y›l›nda gerçek-
lefltirilmifltir. Sistemin en son modeli Minuteman III (LGM-
30G) ise ilk kez 1968 y›l›nda f›rlat›lm›flt›r. Yeralt›ndaki silo-
larda konuflland›r›lan Minuteman balistik füzeleri, komuta
kontrol merkezleri aras›ndaki kablolu ba¤lant›n›n devre d›-
fl› kald›¤› durumlarda, komuta kontrol kabiliyetine sahip
uçaklar taraf›ndan da atefllenebilir. 2 personelden oluflan
ve füzenin f›rlat›lmas›ndan sorumlu olan ekipler, dönü-
flümlü olarak 24 saat boyunca görev yapar. Halefi olan Pe-
acekeeper balistik füzelerinin hizmet d›fl› kalmas› ile bugün
ABD’nin kara konufllu stratejik balistik füze cephaneli¤inin
tek tabancas› olan Minuteman III’lerin, 2020 sonras›nda da
hizmette tutulabilmesi için çal›flmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda yürütülen projenin ana yüklenicisi Northrop
Grumman; güdüm sistemlerinin, kat› yak›t motorlar›n›n ve
güç sistemlerinin yenilenmesi, f›rlatma sistemlerinin elden
geçirilmesi, muhabere ve komuta kontrol sistemlerinin

modernize edilmesi çal›flma-
lar›na devam etmektedir. Al-
liant Tech Systems, Boeing
ve Lockheed Martin ise proje
çerçevesinde alt yüklenici
olarak görev almaktad›r. 500
adet Minuteman III halen hiz-
mettedir.

LGM-30 Minuteman III

Lockheed Martin taraf›ndan gelifltirilen ATAMCS (Army Tacti-
cal Missile System / Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemi),

Amerikan Kara Kuvvetleri taraf›ndan MGM-140 olarak adland›-
r›lm›flt›r. Kat› yak›tl› itki sistemine sahip füzenin farkl› modelle-
ri, çeflitli tiplerdeki konvansiyonel harp bafll›klar› ile donat›labil-
mektedir. Üretime giren ilk model olan MGM-140A Block 1’lerin
harp bafll›¤›nda, 950 adet yüksek infilakl› M74 bombac›¤› bulu-
nur. Ataletsel güdüm sistemine sahip olan Block 1’ler, dört adet
katlanabilir kanatç›k sayesinde uçufl esnas›nda manevra yapa-
bilir. 1998 y›l›nda hizmete al›nan MGM-140B Block 1A’lar›n ise
300 adet M74 bombac›¤› ya da tek harp bafll›¤› tafl›yabilen mo-
delleri bulunmaktad›r. Güdüm sistemi GPS ile desteklenen ve
isabet oran› önemli ölçüde artan Block 1A’lar›n menzili de 300
km’ye yükseltilmifltir. Amerikan
Ordusu’nun 2003’ten bu yana
Irak’ta 450’den fazla ATACMS
füzesi kulland›¤› bilinmektedir.
MGM-140’lar, M270 MLRS ve
HIMARS çok namlulu roketatar
sistemleri taraf›ndan atefllene-
bilir. MGM-140’lar› tercih eden
ordular›n aras›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’da bulunmak-
tad›r. TSK’n›n envanterindeki
ATACMS’lar Block I modelidir.

MGM-140 ATACMS
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Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

MGM-140 ATACMS Block 1

Lockheed Martin / ABD

SRBM

3,98 m

610 mm

1673 kg

560 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

165 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

-

Üreticisi
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Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

LGM-30G Minuteman III

Boeing / ABD

ICBM

18,2 m

1850 mm

34.500 kg

3 adet 330 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

13.000 km

3 kademeli kat› yak›tl›

200 m
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Amerikan Donanma-
s›’n›n denizalt› konufl-

lu en yeni nesil balistik
füzesi olan Trident II (D5),
1990 y›l›nda hizmete gir-
mifltir. ‹lk denemelerinde
so¤uk ateflleme sistemi
bir tak›m teknik sorunla-
ra neden olsa da, daha
sonra bu aksakl›k gideril-
mifltir. 1989 y›l›ndan 2008
y›l›n›n A¤ustos ay›na ka-
dar 124 adet Trident II
at›fl denemesi gerçeklefl-
tirilmifltir. Öncülü olan
Trident I’den daha uzun
menzile ve tafl›ma kapa-
sitesine sahip olan Tri-

dent II’nin kabiliyet art›fl›nda malzeme teknolojisindeki
geliflmelerin etkisi büyüktür. Ayr›ca Trident II’nin burun
k›sm›nda bulunan ve atefllemeden sonra d›flar›ya do¤ru
uzayan aerospike ad› verilen parça, ses üstü h›zlarda olu-
flan flok dalgalar›n›n füzenin önünde kalmas›n› sa¤laya-
rak flok sürüklemesinin yaklafl›k yüzde 50 azalt›lmas›nda
ve dolay›s›yla menzilin artmas›nda etkilidir. Trident II’nin
en önemli özelliklerinden bir di¤eri de, füzenin farkl› he-
deflere taarruz edilebilmesine olanak tan›yan 12 adede
kadar savafl bafll›¤›n› tafl›ya-
bilmesidir. Trident II’nin bir
di¤er kullan›c›s› ise majes-
telerinin donanmas›d›r. ‹ngi-
liz Kraliyet Donanmas›’n›n
Vanguard s›n›f› 4 adet nükle-
er taarruz denizalt›s›n›n her
biri, 16 adet Trident II ile do-
nat›lm›flt›r. Amerikan Do-
nanmas›’nda ise bu füzeler,
Ohio s›n›f› nükleer taarruz
denizalt›lar›nda kullan›l-
maktad›r.

UGM-133A
Trident II

Çin’in ilk özgün balistik füze-
si olan DF-3 (Dong Feng-3 /

Do¤u Rüzgar›-3), 1960’l› y›llar-
da gelifltirilmifl ve 1970’li y›lla-
r›n bafl›nda hizmete girmifltir.
Nükleer bafll›kl› ve orta men-
zilli DF-3’ün ilk denemesi, 1966
y›l›n›n Aral›k ay›nda gerçeklefl-
tirilmifltir. NATO kod ad› CSS-2
olan tek kademeli ve s›v› yak›tl›
DF-3, 8x8 kamyon üzerine yer-
lefltirilmifl füze ve yard›mc› un-

surlar›ndan oluflan hareketli
f›rlatma rampas› üzerinden
atefllenir. 1980’li y›llarda Çin,
füzenin menzili artt›r›lm›fl mo-
deli DF-3A’y› görücüye ç›kar-
m›flt›r. Bu füzenin konvansiyo-
nel bafll›kl› modeli, Suudi Ara-
bistan’a da ihraç edilmifltir.
2008 y›l› itibari ile Çin’in envan-
terinde, 15 ile 20 aras› füzenin
kald›¤› tahmin edilmektedir.
2010 y›l›na kadar kalan DF-
3’lerin de envanter d›fl›na ç›-
kart›lmas› beklenmektedir.

DF-3

So¤uk Savafl
y›llar›na Sov-

yetler Birli¤i ile
müttefik olarak
bafllayan ancak
sonradan eski
yoldafl› ile yolla-
r›n› ay›ran
Çin’in, Moskova
dahil çok say›da
önemli Sovyet
flehrini tehdit
edebilen ilk ba-
listik füze siste-
mi, NATO kod
ad› CSS-3 olan
DF-4’tür. 1960’l›
y›llar›n ortala-
r›nda bafllayan

gelifltirme sürecinin ard›ndan 1969 y›l›nda yap›lan ilk de-
neme, ikinci kademenin füzeden ayr›lmamas› nedeniyle
baflar›s›zl›kla sonuçlansa da, 1970 y›l›nda tekrarlanan de-
nemede baflar› yakalanm›flt›r. DF-3 ile önemli ölçüde ben-
zeflen füze, gövdesine eklenen ikinci kademe ile önemli
bir menzil avantaj›na kavuflmufltur. Menzili sayesinde DF-
4, ABD’nin Uzak Do¤u’da bulunan üslerini de vurabilme
kabiliyetine sahiptir. Çin’in uzay program› kapsam›ndaki
baz› füzeler de DF-4 üzerinden gelifltirilmifltir. Amerikan
Savunma Bakanl›¤›’n›n ra-
porlar›na göre, ma¤aralar›n
içerisinde bulunan özel s›¤›-
naklarda saklanan bu füze-
lerden, 4 ayr› bölgeye konufl-
land›r›lm›fl olarak yaklafl›k
20 adet bulundu¤u tahmin
edilmektedir. Füzelerin sak-
land›klar› yerden ç›kar›lma-
lar›ndan sonra, normal atefl-
leme sistemi ile f›rlat›laca¤›
öngörülmektedir.

DF-4
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UGM-133A Trident II (D5)

Lockheed Martin / ABD

SLBM

13,42 m

2110 mm

59.090 kg

10-15 adet 475 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer ve

y›ld›zla güdüm

12.000 km

3 kademeli kat› yak›tl›

120 m
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DF-3A

Çin

MRBM

21,2 m

2250 mm

64.000 kg

1 adet 3 MT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

2650 km

S›v› yak›tl›

1000 m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

DF-4

Çin

ICBM

28 m

2250 mm

82.000 kg

1 adet 2 MT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

4750 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

1500 m
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk
k›talararas› balistik füzesi ol-

ma unvan›n› elinde bulunduran
DF-5’in gelifltirilmesine 1965 y›-
l›nda bafllanm›flt›r. Çin’in top-
lumsal ve iktisadi yap›s›n› derin-
den sarsan Kültür Devrimi’nden
nasibini alan proje, 1965-69 y›llar›
aras›nda geçici olarak rafa kald›-
r›lm›flt›r. Denemelerine 1970’lerin
ilk y›llar›nda bafllanan DF-5, bir
dizi baflar›s›zl›¤›n ve projeye veri-
len k›sa aran›n ard›ndan, 1970’li
y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren

gerçeklefltirilen testlerde beklentileri karfl›lamay› baflar-
m›flt›r. NATO kod ad› CSS-4 olan DF-5, silolarda veya ma-
¤aralardaki s›¤›naklarda konuflland›r›labilen, çift kademeli
ve s›v› yak›tl› bir balistik füzedir. Füzenin ülke topraklar›na
yerlefltirilmesine 1979 y›l›n-
dan itibaren bafllayan Çin,
ABD’nin büyük bölümünü
nükleer gücünün kapsama
alan›na alm›flt›r. Füzenin da-
ha da gelifltirilmesi ile ortaya
ç›kan DF-5A ise 13.000 km
menzili ile dikkat çekmekte-
dir. Amerikan Savunma Ba-
kanl›¤›’na göre, Çin’in envan-
terinde yaklafl›k 20 adet 
DF-5A bulunmaktad›r.

DF-5A

Ordusunun taktik balistik füze ihtiyac›n› karfl›laman›n yan›
s›ra uluslararas› pazarda bu tip füzelere olan talebi de-

¤erlendirmek amac›yla harekete geçen Çin, NATO kod ad›
CSS-7 olan DF-11’i gelifltirmifltir. 1970’li y›llar›n sonunda
bafllayan gelifltirme çal›flmalar›, ilk meyvesini 1990 y›l›ndaki
baflar›l› deneme ile vermifltir. Tek kademeli ve kat› yak›tl› fü-

ze, hareketli bir rampa üzeri-
ne konuflland›r›lm›flt›r. Çin,
1988 y›l›nda fiili’de düzenle-
nen FIDA (bugün FIDAE) sa-
vunma sanayi fuar›nda yeni
füzesini görücüye ç›karm›flt›r.
DF-11’in, Füze Teknolojisi
Kontrol Rejimi’ne uyumlu
olan ihracat modeli M-11,
yaklafl›k 300 km menzile ve
500 kg’l›k savafl bafll›¤› tafl›ma
kapasitesine sahiptir. Füzeye;
konvansiyonel, kimyasal veya
nükleer savafl bafll›¤› yerleflti-

rilebilmektedir. Bu füzenin ilk yurt d›fl› kullan›c›s› ise 1991 y›-
l›nda gerçeklefltirdi¤i al›m ile Çin’in halen birçok projede or-
takl›k yürüttü¤ü müttefiki Pakistan olmufltur. Pakistan, ken-
di balistik füze program›nda Çin’den ald›¤› M-11’in teknoloji-
sini kullanm›flt›r. ABD yönetimi, bu füzeler arac›l›¤›yla ‹ran’›n
ve Pakistan’›n balistik füze programlar›na destek oldu¤u ge-
rekçesi ile 1993 ve 1996 y›llar›nda Çin’e bilgisayar teknoloji-
lerine yönelik ambargo koymufltur. Füzenin daha geliflmifl
modeli DF-11A, 500 km’nin üzerinde menzili ve GPS destek-
li ataletsel güdüm sistemi ile öncülüden farkl›laflmaktad›r.

DF-11  

‹hraç modeli M-9 ad›yla da bilinen DF-15’in gelifltirilmesi-
ne 1980’li y›llar›n ortalar›nda bafllanm›fl, ilk at›fl testi ise

1987 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. Tayvan Bo¤az›’n›n karfl›
k›y›s›ndaki düflman kardeflinin karasular›na do¤ru 1995-
1996 y›llar› aras›nda bir dizi DF-15 balistik füzesini “dene-

me” amac› ile ateflleyen Çin Halk Cumhuriyeti, füzenin ad›-
n›n tüm dünyada duyulmas›n› sa¤lam›flt›r. NATO kod ad›
CSS-6 olan DF-15, hareketli rampadan atefllenebilen, tek
kademeli, kat› yak›tl› ve k›sa menzilli bir balistik füzedir.
500 kg’l›k bir savafl bafll›¤›n› 600 km menzile ulaflt›rabilir.
Uçuflun son safhas›nda ses h›z›n›n 6 kat üzerine ç›kabilme-
si, savunma sistemlerinin
DF-15’i önleyebilmesini ol-
dukça güçlefltirir. DF-15B ve
DF-15C modelleri de bulunan
füzenin, ataletsel güdüm sis-
teminin yan› s›ra GPS ve ra-
dar destekli güdümlü versi-
yonlar› da gelifltirilmektedir.
Baflkent Pekin’de 1988 y›l›n-
da düzenlenen uluslararas›
bir savunma fuar›nda görü-
cüye ç›kar›lan DF-15’in, he-
nüz Çin d›fl›nda bilinen bir
kullan›c›s› yoktur.

DF-15 
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DF-5A

Çin

ICBM

32,6 m

3350 mm

183.000 kg

1 adet 5 MT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

13.000 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

500 m
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DF-11

CPMIEC / Çin

SRBM

9,75 m

800 mm

3800 kg

500 kg konvansiyonel 

ya da 90 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

280 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

600 m
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Harp Bafll›¤›
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DF-15

CPMIEC / Çin

SRBM

9,1 m

1000 mm

6000 kg

500 kg konvansiyonel 

ya da 90 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

600 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

300 m



41

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2008

Temeli denizalt›lardan f›rlat›lan JL-1 füzesine dayanan DF-
21, 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda gelifltirilmeye bafllan-

m›flt›r. Ancak Çin’de yaflanan ve Kültür Devrimi ad› verilen
süreç nedeni ile 1970’li y›llar›n
sonuna kadar proje ask›da
kalm›fl ve çal›flmalar bu tarih-
ten sonra tekrar bafllam›flt›r.
Hareketli rampadan atefllene-
bilen çift kademeli ve kat› ya-
k›tl› bir balistik füze sistemi
olan DF-21, 1985 y›l›nda ilk
kez denenmifltir. NATO kod
ad› CSS-5 olan füze, so¤uk
ateflleme yöntemiyle f›rlat›l-
maktad›r. Konvansiyonel ve
kimyasal bafll›klar tafl›yabil-

me kabiliyeti kazand›r›lan DF-21A modeli, 1990’l› y›llarda
hizmete al›nmaya bafllanm›flt›r. Bu modelin öncülünden en
büyük fark› ise GPS destekli yeni güdüm sistemidir. Füzenin
bilinen en son versiyonu ise DF-21C olarak da adland›r›lan ve
2000 kg konvansiyonel harp bafll›¤›n› 1700 km menzile tafl›-
yabilen DF-25’dir. Performans aç›s›ndan DF-21 ile aras›nda
fark bulunmayan JL-1 ise Çin’in Tip 092 s›n›f› nükleer balis-
tik füze denizalt›lar›nda kullan›lmaktad›r.

DF-21

Çin’in en modern k›talararas› balistik füzesi olan DF-31,
DF-4’lerin yerini almaktad›r. 1986 y›l›nda gelifltirilmeye

bafllanan füzenin ilk denemesi, 1995 y›l›nda gerçeklefltiril-
mifltir. 1999 y›l›nda Çin, ülkenin 50’nci kurulufl y›ldönümün-
de düzenlenen askeri geçit töreninde yeni füzesini görücüye
ç›karm›flt›r. Rusya’n›n önemli bir bölümü ile ABD’nin bat› k›-
y›lar›n› tehdit edebilen DF-31, 3 kademeli kat› yak›tl› itki sis-
temine ve hareketli f›rlatma rampas›na sahiptir. Bu sayede

füze, hem s›v› yak›tl› DF-4’den çok daha k›sa bir sürede atefl-
lenebilir hem de hareketli rampas› sayesinde öncülüne k›-
yasla önemli bir beka kabiliyeti avantaj› sunar. NATO kod ad›
CSS-9 olan füzenin gelifltirilmifl versiyonu DF-31A, menzil
art›fl›n›n yan› s›ra daha hassas güdüm sistemi ile dikkat çek-
mektedir. Amerikan Savunma Bakanl›¤›’n›n 2008 y›l›ndaki
raporuna göre, Çin Ordusu’nun envanterinde yaklafl›k 10’ar
adet DF-31 ve DF-31A bulunmaktad›r. Füzenin bir di¤er mo-
deli olan JL-2 ise, Çin’in Tip 094 Jin s›n›f› balistik füze deni-
zalt›lar› için gelifltirilmifltir.

DF-31

Denizalt›lardan f›rlat›labilen balistik füzelerin gelifltiril-
mesi çal›flmalar›na 1970’li y›llarda bafllayan Fransa,

1985 y›l›na gelindi¤inde, bir-
den fazla bafll›k tafl›yabilen
M4 füzelerini ordusunun en-
vanterine dahil etmeye bafl-
lam›flt›r. M4’ün menzili ve
güdüm kabiliyeti artt›r›lm›fl
modeli olan ve bu füzenin ye-
rini alan M45 ise, 1997 y›l›n-
da, Le Triomphant nükleer
taarruz denizalt›s› ile birlikte
hizmete al›nm›flt›r. 3 kade-
meli kat› yak›tl› itki sistemi
bulunan M45’in gövdesinin

bir bölümü kom-
pozit malzemeler-
den üretilmifltir.
Füze, itkiyi yönlen-
dirme kabiliyetine
de sahiptir. Çok
bafll›kl› füze, sahte
hedefler de tafl›ya-
bilir. 2010 y›l›nda
hizmete girmesi
öngörülen ve hâli-
haz›rda gelifltiril-
mekte olan M51’in,
M45’in yerini al-
mas› planlanmak-
tad›r.

M45
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DF-21

CAIC / Çin

MRBM

10,7 m

1400 mm

14.700 kg

1 adet 250 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

2150 km

2 kademeli kat› yak›tl›

700 m
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DF-31

CAIC / Çin

ICBM

13 m

2000 mm

42.000 kg

250 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer 

ve y›ld›zla güdüm

8000 km

3 kademeli kat› yak›tl›

300 m
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M45

EADS / Fransa

SLBM

11,05 m

1930 mm

35.000 kg

6 adet 150 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

4000 km

3 kademeli kat› yak›tl›

350 m
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Çin’in kat› yak›tl› balistik füzeler gelifltirmesi, Hindistan’› da
kat› yak›t teknolojisine yöneltmifl ve Agni Program› ortaya

ç›km›flt›r. Hindistan’›n Savunma Araflt›rma ve Gelifltirme Ku-
rumu (Defence Research and Development Organisation /
DRDO) taraf›ndan yürütülen bu projenin ilk meyvesi ise tek
kademeli Agni I olmufltur. ‹lk deneme at›fl› 1999’da gerçek-
lefltirilen Agni I, konvansiyonel ve nükleer bafll›klarla donat›-
labilmektedir. 700 km menzile sahip füzenin menzili, harp
bafll›¤›n›n a¤›rl›¤› azalt›larak artt›r›labilir. Agni’nin menzili sa-

yesinde Hindistan, Pakis-
tan’daki tüm hedefleri vura-
bilme imkân›na kavuflmufl-
tur. Agni serisinin bir sonraki
üyesi çift kademeli Agni II ise,
baflta baflkent Pekin olmak
üzere Çin’in çok say›da flehri-
ne ulaflabilir. Kamyon ve de-
miryolu tafl›tlar› üzerine yer-
lefltirilmifl olarak görev yapan
Agni’ler, kat› yak›t teknolojisi
sayesinde yaklafl›k 15 dakika
içerisinde at›fla haz›r hale ge-
tirilebilir. Agni III üzerindeki
denemelerine de devam eden
Hindistan, bu füzenin baflar›l›
oldu¤u aç›klanan son dene-
mesini, 7 May›s 2008’de ger-
çeklefltirmifltir.

Agni I / II / III

Hindistan’›n Entegre Güdümlü Füze Gelifltirme Progra-
m› (Integrated Guided Missile Development Program

/ IGMDP) ad› alt›nda 1983 y›l›nda bafllatt›¤› balistik füze
gelifltirme çal›flmalar›n›n ürünlerinden Prithvi (Yeryüzü)
serisinin; kara, hava ve deniz kuvvetleri için üretilen 3 ay-
r› versiyonu mevcuttur. ‹tki sistemi, NATO kod ad› SA-2
olan Sovyet yap›m› S-75 hava savunma füzeleri üzerinden
gelifltirilen Prithvi, hareketli bir rampa üzerinden ateflle-
nir. Hint Hava Kuvvetleri’nin kullan›m› için tasarlanan
Prithvi II ise, öncülünden yaklafl›k 100 km fazla menzile ve
daha hassas güdüm sistemine sahiptir. Prithvi I ile ayn›
boyutlarda olan bu füze, artan menzilinin faturas›n›, harp
bafll›¤›n›n azalan a¤›rl›¤› ile ödemifltir. ‹lk denemesi
1996’da gerçeklefltirilen
Prithvi II, manevra kabiliye-
ti ile de dikkat çekmekte-
dir. Serinin en son versiyo-
nu Prithvi III ise kat› yak›tl›
itki sistemi ile di¤er model-
lerden farkl›laflmaktad›r.
Prithvi II’nin Dha-
nush adl› gemi ko-
nufllu versiyonu
üzerindeki çal›fl-
malar halen de-
vam etmektedir.

Prithvi I / II / III

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi
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Agni II

DRDO / Hindistan

IRMB

20 m

1300 mm

16.000 kg

1000 kg konvansiyonel 

ya da 45 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

2500 km

2 kademeli kat› yak›tl›

300 m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›
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‹tki Tipi
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Prithvi II

Bharat Dynamics /

Hindistan

SRBM

8,55 m

1100 mm

4000 kg

750 kg konvansiyonel

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer ve

radar

250 km

Tek kademeli s›v› yak›tl›

250 m (radar destekli

güdüm ile 25 m)
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Irak’›n 1980 y›l›nda topraklar›n›
iflgal etmesi ile bafllayan ve 8 y›l

süren savafl s›ras›nda balistik fü-
zeler kullanmas› karfl›s›nda ‹ran,
önce yurt d›fl›ndan bu tip füzeler-
den tedarik etmifl, daha sonra da
özgün çözümlere yönelmifltir. Bu
paralelde gelifltirilen fiahab serisi
füzelerin tamam› hareketli ram-
padan f›rlat›lmaktad›r. Tek kade-
meli ve s›v› yak›tl› itki sistemine
sahip olan bu balistik füzelerin ilk
modeli Scud B, ikincisi ise Scud C
üzerinden gelifltirilmifltir. ‹ran’›n,

fiahab’lar›n gelifltirme ve üretim safhalar›nda büyük ölçüde
Kuzey Kore’den destek ald›¤› belirtilmektedir. Kuzey Kore’nin
Nodong 1 füzesi ile büyük benzerlik gösteren fiahab 3, 1998
y›l›n›n Eylül ay›nda baflkent Tahran’da gerçeklefltirilen bir as-
keri geçit töreninde görücüye
ç›kar›lm›flt›r. fiahab 3’ün 2000
km menzile sahip yeni modeli
ise, ‹ran Silahl› Kuvvetleri’nin
Fars (‹ran) Körfezi’nde 2008
y›l›n›n Haziran ay›nda gerçek-
lefltirdi¤i Büyük Peygamber
Tatbikat› s›ras›nda deneme
amac›yla atefllenmifltir. ‹ran,
daha uzun menzilli fiahab 4 ve
5 füzeleri üzerindeki çal›flma-
lar›n› sürdürmektedir.

fiahab-1 / 2 / 3

Oy›llarda yükselme devrini yaflayan Arap milliyetçili¤inin
etkisi ile sürekli bir savafl tehdidi alt›nda olan ‹srail, büyük

bir gizlilikle yürüttü¤ü nükleer program›na paralel olarak ba-
listik füzelere sahip olma amac› ile 1962 y›l›nda Frans›z Das-
sult Aviation firmas› ile çal›flmalara bafllad›. ‹lk tasarland›¤›n-
da tek kademeli kat› yak›tl› itki sistemi bulunan füzenin, iler-
leyen süreçte 2 kademeli modeli de gelifltirildi. Füze, 750 kg
a¤›rl›¤›ndaki savafl bafll›¤›n›, 235 ile 500 km aras›ndaki men-

zile yaklafl›k 1 km’lik hata pay›
ile sevk edebilmektedir. 1977
y›l›nda Jericho 2’ler üzerine
çal›flmaya bafllayan ‹srail,
‹ran’›n da ekonomik deste¤ini
almay› baflarm›fl, ancak 2 y›l
sonraki ‹slam Devrimi nede-
niyle eski orta¤›n›n yerine Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti ile ifl-
birli¤ine gitmifltir. Konvansi-
yonel ve 1 megatonluk nükleer
bafll›klar tafl›ma kapasitesine
sahip olan füze, 1989’da hiz-

mete al›nm›flt›r. Dal›fl du-
rumundaki bir denizalt›dan
da atefllenme kabiliyetine
sahip oldu¤u iddia edilen
ve bir k›sm› silolarda ko-
nuflland›r›lan Jericho 2’le-
rin kamyona monteli mo-
delleri de mevcuttur. At-
mosfere yeniden girifl üni-
tesinde radar destekli gö-
rüntüleme sistemi de mev-
cut oldu¤una inan›lan füze-
den 90 adedini envanterin-
de tutan ‹srail’in, 6500 kilo-
metre menzilli ve 3 nükleer
harp bafll›¤› tafl›yabilen Je-
richo 3 adl› bir sistem üze-
rine çal›flmalar›na devam
etti¤i bilinmektedir. ‹srail,
2008 y›l›n›n Ocak ay›nda
Jericho 3’ün itki sisteminin
test edildi¤i bir deneme
gerçeklefltirmifltir.

Jericho-1 / 2 / 3

‹ran taraf›ndan gelifltirilip üretilen Zelzal (Deprem) serisi
güdümsüz roketlerin varl›¤› hakk›ndaki ilk bilgiler, 1990’l›

y›llar›n ikinci yar›s›nda Bat›l› ülkelere ulaflmaya bafllam›fl-
t›r. K›sa menzilli, kat› yak›tl› ve hareketli rampadan ateflle-
nebilen serinin; 125 km menzilli Zelzal 1, 200 km menzilli
Zelzal 2 ve ataletsel seyrüsefer ve ek itki sistemi ile dona-
t›ld›¤› tahmin edilen 400 km menzilli Zelzal 3 versiyonlar›
bulunmaktad›r. ‹srail’in iddialar›na göre, çok say›da Zelzal
serisi roket ‹ran taraf›ndan
Hizbullah’a verilmifltir. Zelzal
2 üzerinden gelifltirilmeye
bafllanan Fateh A-110 ise se-
rinin güdüm sistemine sahip
versiyonudur. Zelzal serisi
füzelerin bilinen en son fiili
at›fl denemeleri, ‹ran Devrim
Muhaf›zlar›’n›n 2008 y›l›n›n
Ocak ay›nda düzenledi¤i tat-
bikatta Fajr-5’ler ile birlikte
icra edilmifltir.

Zelzal-1 / 2 / 3 / 
Fateh A-110

Üreticisi
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fiahab 3

‹ran

MRBM

17 m

1380 mm

16.000 kg

1200 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

1300 km

Tek kademeli s›v› yak›tl›

2000 m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

Fateh A-110

‹ran

SRBM

8,86 m

610 mm

3450 kg

500 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

210 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

100 m

Üreticisi
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‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

Jericho-2

IAI / ‹srail

MRBM

14 m

1560 mm

29.000 kg

1000 kg konvansiyonel 

ya da nükleer

Ataletsel seyrüsefer

1450 km

2 kademeli kat› yak›tl›

-
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Kuzey’den kaynaklanan balistik füze tehdi-
dine karfl› harekete geçen Kore Cumhuri-

yeti, 1970’li y›llarda NHK-1’i gelifltirmifltir.
MIM-14 Nike Hercules uzun menzilli hava sa-
vunma füzeleri üzerinden gelifltirilen NHK-1
balistik füzesi, 150 km menzile sahiptir. Tek
kademeli ve kat› yak›tl› olan füzenin bir sonra-
ki versiyonu NHK-2 ise hem daha yeni teknolo-

jiyle donat›lm›fl
hem de menzili
180 km’ye ç›kar›l-
m›flt›r. Füzenin
menzili 250 km’ye
kadar yükseltile-
bilir. 1999 y›l›nda
icra edilen bir de-
neme s›ras›nda 40
km uzakl›ktaki hedefe atefl-
lenen NHK-2’nin, 300 km’ye
kadar ulaflabildi¤i baz› Bat›-

l› kaynaklarda yer alm›flt›r. Bu menzil sayesinde füze,
baflkent Pyongyang dâhil olmak üzere çok say›da Kuzey
Kore flehrini tehdit edebilir.

NHK-1 / 2

Scud serisi taktik balistik füzeleri 1980’li y›llar›n bafl›n-
da ülkesinde üretmeye bafllayan Kuzey Kore, sonraki

y›llarda bu füzelerin menzilini artt›rmak amac›yla çeflitli
çal›flmalar yapm›fl ve 1984’de Nodong Program› hayata

g e ç i r i l m i fl t i r .
Scud’lar›n daha bü-
yük ölçekteki bir
versiyonu olarak ta-
n›mlanabilecek olan
Nodong, bu füzele-
rin itki sisteminin bir
benzerini ödünç al-
m›flt›r. 1994’de hiz-
mete giren füzenin

gelifltirme çal›flmalar›nda ‹ran ve Pakistan ile iflbirli¤ine
giden Kuzey Kore, daha sonra Nodong 1 olarak tekrar ad-
land›r›lan füze hizmete girmeden Nodong 2 üzerinde ça-
l›flmalara bafllam›flt›r. Harp bafll›¤›n›n a¤›rl›¤› 500 kg’ye
düflürülen Nodong 2, bu sayede 1500 km menzile ulafla-
bilme kabiliyetine kavufl-
mufltur. Ayr›ca füzeye daha
geliflmifl bir ataletsel seyrü-
sefer güdüm sistemi de yer-
lefltirilmifltir. Nodong serisi
füzeler; nükleer, kimyasal,
biyolojik ve konvansiyonel
harp bafll›klar› ile donat›labi-
lir. Kuzey Kore’nin, bu seri-
den füzeleri baz› Orta Do¤u
ülkelerine de satt›¤› iddia
edilmektedir.

Nodong 1 / 2

Nodong serisi balistik füzeler sayesinde düflman kardefli
Kore Cumhuriyeti’ni ve Amerikan Ordusu’nun bu ülkede-

ki üslerini hedef alabilme imkân›na kavuflan Kuzey Kore, Tae-
po Dong füzesi ile kapsama alan›n› daha da geniflletmifl ve

1998 y›l›ndaki deneme ile Ja-
pon halk›n›n uykular›n› kaç›r-
may› baflarm›flt›r. Yörüngeye
uydu yerlefltirmek amac› ile
üretilen 3 kademeli modeli 31
A¤ustos 1998 tarihinde dene-
nen ve 1’inci kademesi Japon
Denizi’ne, 2’nci kademesi ise
Japonya’n›n üzerinden geçe-
rek Pasifik Okyanusu’na dü-
flen Taepo Dong, esasen 2 ka-
demeli s›v› yak›tl› bir balistik

füzedir. Füzenin ilk kademesi-
nin Nodong 1, ikinci kademe-
sinin ise Scud B veya C üzerin-
den gelifltirildi¤ine inan›lmak-
tad›r. Her ne kadar yetersiz
güdüm sistemi taktik hedefle-
re karfl› kullan›m›n› zorlaflt›r-
sa da, nükleer ve kimyasal
bafll›k ile donat›labilen Taepo
Dong, stratejik hedeflere kar-
fl› son derece etkili olabilmek-
tedir. Füzenin bir sonraki ver-
siyonu olan ve hâlihaz›rda ge-
lifltirme süreci devam eden
Taepo Dong 2’nin, ABD’nin
California flehrini vurabilecek
menzile sahip oldu¤u iddia
edilmektedir.

Taepo Dong 1 / 2

Üreticisi
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NHK-1

Kore Cumhuriyeti

SRBM

12,2 m

540 mm

4900 kg

500 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

150 km

2 kademeli kat› yak›tl›

-
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Nodong 1

Kuzey Kore

MRBM

15,5 m

1300 mm

21.000 kg

1000 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

1000 km

Tek kademeli s›v› yak›tl›

2000 m

Üreticisi
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Taepo Dong 2

Kuzey Kore

IRBM

32 m

2400 mm

60.000 kg

1500 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

3500 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

3000 m
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Gelifltirme sürecinde Çin ve Fransa’dan önemli ölçüde
destek al›nan Hatf-1 k›sa menzilli taktik balistik füze-

si, 1990’l› y›llar›n bafllar›nda hizmete al›nmaya bafllan-
m›flt›r. S›n›rl› menzile ve yetersiz güdüm sistemine sahip

ilk modelleri uzun menzilli
topçu roketi s›n›f›na dahil
edilebilecek olan Hatf-1, da-
ha sonra çeflitli modifikas-
yonlara tabi tutulmufl ve
menzil ve isabet hassasiyeti
iyilefltirilmifltir. Füzenin
sonraki versiyonlar› Hatf-1A
ve Hatf-1B’in, s›ras›yla
1990’l› ve 2000’li y›llar›n or-
talar›nda Pakistan Ordusu
saflar›nda yerlerini ald›klar›
bilinmektedir. Hareketli bir rampa üzerinden atefllenen
Hatf-1, tek kademeli kat› yak›tl› itki sistemi sayesinde, s›-
v› yak›tl› benzerlerine göre daha kolay idame edilebilir ve
f›rlatma süresi k›sad›r. Füze, konvansiyonel bafll›klar›n
yan› s›ra kimyasal bafll›kla da donat›labilir.

Üreticisi
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Uzunlu¤u
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Harp Bafll›¤›
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Hatf-1B

Pakistan

SRBM

6 m

560 mm

1500 kg

500 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

100 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

-

Öncülü olan Hatf-2 ile ayn›
kaderi paylaflarak bir süre

gelifltirme sürecine ara veri-
len Hatf-3 (Ghaznavi), Hatf-2A
ve M-11 ile benzer özelliklere
sahip bir balistik füzedir. Ata-
letsel güdüm sistemi sayesin-
de hedefini 250 m’lik hata pa-
y› ile vurabilen füze; kimyasal,
konvansiyonel ve nükleer

harp bafll›klar› tafl›yabilir.
Hatf-3, hareketli rampadan
f›rlat›lmaktad›r. 2002’de ilk
denemesi gerçeklefltirilen ve
2004 y›l›ndan itibaren de en-
vantere al›nmaya bafllayan fü-
ze, sonraki y›llarda Pakistan’›n
düzenledi¤i birçok tatbikatta
da atefllenmifltir. Füzenin ba-
flar›l› oldu¤u aç›klanan son
denemesi ise 2008 y›l›nda icra
edilmifltir.

Hatf-3
Üreticisi
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Hatf-3 Ghaznavi

Pakistan

SRBM

8,5 m

800 mm

4650 kg

700 kg konvansiyonel 

ya da nükleer

Ataletsel seyrüsefer 

290 km

2 kademeli kat› yak›tl›

250 m

Hatf-1

Hatf-1’lerin iki kademeli versiyonu olmas› öngörülen 
Hatf-2 (Abdali)’nin gelifltirme süreci, 1990’l› y›llarda Pa-

kistan’›n Çin’den M-11 füzeleri sat›n almas› ile kesintiye u¤-
ram›flt›r. Daha sonra bu füze üzerindeki çal›flmalar›na devam
eden Pakistan, 2000’li y›llarda ilk Hatf-2’leri hizmete almaya
bafllam›flt›r. Bugün kullan›mda olan modeli tek kademeli
olan füze, 250 ile 450 kg aras›ndaki bir harp bafll›¤›n› 180 km’-
lik menzile ulaflt›rabilir. Nükleer bafll›k tafl›yamayan Abdali,
kimyasal ve konvansiyonel bafll›klarla donat›labilir. Füze, ha-

reketli rampa üzerinden f›rla-
t›lmaktad›r. 2007 y›l›nda ger-
çeklefltirilen bir denemenin
ard›ndan yap›lan aç›klamada
Pakistan, Hatf-2’nin 200 km
menzile ulaflabildi¤ini iddia et-
mifltir. Hatf-2A olarak adland›-
r›lan model hakk›nda yeterli
bilgi olmasa da, bu füzenin ye-
niden adland›r›lan M-11 oldu-
¤u düflünülmektedir.

Hatf-2
Üreticisi
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Hatf-2 Abdali

Pakistan

SRBM

6,5 m

560 mm

1750 kg

450 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

180 km

2 kademeli kat› yak›tl›

150 m
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Shaheen 1 olarak da adland›r›lan Hatf-4 füzesi, Pakis-
tan’›n Çin’den sat›n ald›¤› M-11 füzelerinin daha bü-

yük ölçekteki bir versiyonudur. Füzenin 700 km’lik men-
zili, Hindistan topraklar›n›n derinliklerindeki stratejik
de¤er tafl›yan hedeflerin imhas›n› olanakl› hale getir-
mektedir. Gelifltirme çal›flmalar›na 1993’de bafllanan
Hatf-4, 1990’lar›n sonlar›nda yer testlerinin de tamam-
lanmas›n›n ard›ndan ilk kez 1999’da tan›t›lm›flt›r. Baz›

Bat›l› kaynaklarda, Hatf-
4’ün ataletsel güdüm siste-
mine sonradan GPS deste¤i
de eklenerek isabet hassa-
siyetinin artt›r›ld›¤› belirtil-
mektedir. Füze, konvansiyo-
nel harp bafll›klar›n›n yan›
s›ra kimyasal ve nükleer
bafll›klarla donat›labilir. Pa-
kistan taraf›ndan son y›llar-
da icra edilen füze deneme-
lerinde Hatf-4’lerin ad› s›k-
ça duyulmaktad›r.

Hatf-4

‹ran’›n Shahab ve Kuzey Kore’nin Nodong füzeleri ile bü-
yük benzerlik tafl›yan Hatf-5 (Ghauri 1)’in gelifltirme ça-

l›flmalar›na 1993’te bafllanm›flt›r. Hatf-5, teknik özellik ve

görünüfl aç›s›ndan No-
dong’larla büyük benzerli¤e
sahiptir. 1997’de görücüye
ç›kar›lan füzenin yer dene-
meleri ve ilk at›fl testi 1 y›l
sonra gerçeklefltirilmifltir.
Konvansiyonel, kimyasal ve
nükleer bafll›klarla donat›la-
bilen Hatf-5, çeflitli tipteki
hareketli rampalardan atefl-
lenebilmektedir. Hatf-5’in
1800 km menzilli Ghauri 2
adl› bir versiyonu da mev-
cuttur. Ghauri’ler sayesinde Pakistan, Hindistan’›n önem-
li birçok flehrini nükleer taarruz gücünün hedefleri aras›-
na alm›flt›r.

Hatf-5

Her ne kadar yeni bir balistik füze olsa da 2 kademe-
sinden birini Hatf-4’ten ödünç alan Hatf-6 (Shaheen

2), ilk kez 2000 y›l›nda dünyaya tan›t›lm›flt›r. Ayn› zaman-
da Pakistan’›n en uzun men-
zilli balistik füzesi unvan›na
da sahip olan Hatf-6, bu ül-
kenin Hindistan’a karfl› sür-
dürdü¤ü yar›flta en önemli
kozlar›ndan biridir. Her saf-
ha motorunun ve harp bafll›-
¤›n›n arka k›sm›nda 4 adet
delta kanatç›k bulunan füze-
nin, atmosfere yeniden girifl
bölümünde manevra yapa-
bilmesine olanak tan›yan
yard›mc› itki sistemi de bu-

lunmaktad›r. Ha-
reketli rampala-
ra yüklenen
Hatf-6’lar, kon-
vansiyonel, kim-
yasal ve nükleer
harp bafll›¤› ile
donat›labilir. Bu
füze sayesinde
H i n d i s t a n ’ › n
stratejik flehirle-
rini vurma imkâ-
n›na kavuflan Pa-
kistan, son Hatf-
6 denemesini
2008 y›l›n›n Ni-
san ay›nda ger-
çeklefltirmifltir.

Hatf-6

Üreticisi
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Hatf-6 Shaheen 2

Pakistan

MRBM

17 m

1400 mm

25.000 kg

700 kg konvansiyonel 

ya da 35 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

2500 km

2 kademeli kat› yak›tl›

350 m
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Hatf-4 Shaheen 1

Pakistan

SRBM

12 m

1000 mm

9500 kg

700 kg konvansiyonel 

ya da 35 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

600 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

200 m

Üreticisi
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Hatf-5 Ghauri 1

Pakistan

MRBM

17 m

1500 mm

16.000 kg

700 kg konvansiyonel 

ya da 35 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

1300 km

Tek kademeli s›v› yak›tl›

2500 m
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Kullan›c›s›na, hem balistik hem de seyir füzesi olmak
üzere 2 ayr› uçufl seçene¤i sunan NATO kod ad› SS-

21 Scarab olan 9K79 Toçka, bu özelli¤i ile benzeri birçok
taktik balistik füzeden farkl›lafl›r. Hareketli bir rampa-
dan f›rlat›lan füze, yaklafl›k 480 kg’l›k savafl bafll›¤›n› 70
km’lik menzile ulaflt›rabilir. 1960’l› y›llar›n sonunda ge-

lifltirilmeye bafllanan ilk
model, 1975 y›l›nda Sovyet
birliklerine da¤›t›lmaya bafl-
lanm›fl; füzenin daha gelifl-
mifl modeli olan ve NATO ta-
raf›ndan Scarab-B olarak
adland›r›lan Tochka-U ise
1980’li y›llar›n sonuna do¤ru
envantere al›nmaya baflla-
m›flt›r. Öncülü ile ayn› bo-
yutlarda olan bu füze, yeni
bir itki ve güdüm sistemine

ile donat›lm›flt›r.
‹ste¤e ba¤l› olarak
Glonass küresel
k o n u m l a n d › r m a
uydular› taraf›ndan
da yönlendirilebi-
len füze, hedefini
çok daha hassas
bir biçimde imha
e d e b i l m e k t e d i r .
Havada manevra
yapma kabiliyeti de
bulunan Toçka,
böylelikle, füze sa-
vunma sistemle-
rinden de kaç›nabi-
lir. Füze, konvansi-
yonel ve nükleer
bafll›klarla donat›-
labilmektedir.

9K79 Toçka

NATO kod ad› SS-1 Scud olan füze ailesinin gelifltiril-
mesine, Sovyetler Birli¤i’nin ‹kinci Dünya Savafl› s›ra-

s›nda ele geçirdi¤i Alman bilim adamlar› ve roket altyap›-
s›n›n önemli katk›s› olmufltur. ‹lk modelleri R-11 (Scud A)
olarak adland›r›lan tek kademeli s›v› yak›tl› füzeler 1950’li
y›llarda hizmete al›nm›fl, sonraki y›llarda ise R-17 (Scud B)

modeli gelifltirilmifltir. Bu
versiyonun isabet oran› ve
menzili öncülüne göre artt›-
r›lm›flt›r. Orta Do¤u’da cere-
yan eden çok say›da muha-
rebede kullan›larak kötü bir
flöhrete kavuflan Scud’lar,
son olarak Birinci Körfez Sa-
vafl› s›ras›nda Irak taraf›ndan
‹srail ve Suudi Arabistan’da-
ki hedeflere karfl› atefllen-
mifltir. Scud B ve Irak tara-
f›ndan üretilen benzeri Al

Hussein’lerin nükleer
ve kimyasal bafll›klarla
donat›labilmeleri, bu
sistemlerin ABD ön-
derli¤indeki Koalisyon
güçlerinin öncelikli he-
defleri aras›nda bulun-
mas›na yol açm›flt›r.
Hareketli rampalardan
atefllenmeleri Scud’la-
r›n imha edilmesini
zorlaflt›rm›flsa da, f›r-
latma için yaklafl›k 1
saate ihtiyaç duyulma-
s›, bu füzelerin beka
kabiliyetini düflürür.
Scud’lar›n sadece kon-
vansiyonel bafll›kla do-
nat›labilen C modelini de gelifltiren Sovyetler Birli¤i, bu
füzelerden Afganistan iflgali s›ras›nda çok say›da kullan-
m›flt›r. Scud’un D modeli ise seri üretime girmemifltir.

R-11 / R-17

Günümüzde kulla-
n›mda olan en ge-

liflmifl taktik balistik fü-
zelerden biri olan 9M72
Tender’in gelifltirilme-
sine 1970’li y›llarda
bafllanm›flt›r. ‹lk at›fl
denemesi 1995’de ger-
çeklefltirilen füze, ha-
reketli rampa üzerine
konuflland›r›lm›flt›r.
Üzerine 2 adet 9M72 fü-
zesi yüklenebilen araç,

havadan nakledilebilme özelli¤ine de sahiptir. Sistemin
at›fla haz›rl›k süresi, yaklafl›k 5 ile 16 dakika aras›ndad›r.
NATO kod ad› SS-26 Stone olan füzenin üzerinde bulunan
4 adet kanatç›k, uçufl esna-
s›nda manevralar yapabil-
mesine olanak tan›r. ‹hraç
versiyonu olan Iskander-E,
480 kg harp bafll›¤›n› 280 km
menzile ulaflt›rabilir. Optik
güdümün de yard›m›saye-
sinde füzenin 5 ile 7 m aras›
hata pay› ile hedefine ulafla-
bildi¤i belirtilmektedir.
Komflular›m›z ‹ran ve Suri-
ye’nin bu füze ile yak›ndan
ilgilendi¤i bilinmektedir.

9M72
Tender
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9K79 Toçka

Rusya

SRBM

6,4 m

650 mm

2000 kg

480 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer

70 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

160 m

Üreticisi
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9M72 Tender

Rusya

SRBM

7,3 m

920 mm

4020 kg

700 kg konvansiyonel

Ataletsel seyrüsefer,

Glonass, elektro optik

400 km

Tek kademeli kat› yak›tl›

30 m

Üreticisi
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R-17

Rusya

SRBM

11,25 m

880 mm

5900 kg

985 kg konvansiyonel 

ya da nükleer

Ataletsel seyrüsefer

300 km

Tek kademeli s›v› yak›tl›

450 m
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Günümüzde ha-
len Rus Delta III

s›n›f› nükleer balis-
tik füze denizalt›la-
r›nda kullan›lan ve
NATO kod ad› SS-N-
18 Stingray olan R-
29R Volna (Dal-
ga)’n›n gelifltirilme
ç a l › fl m a l a r › n a ,
1960’l› y›llar›n son-
lar›nda bafllanm›fl-
t›r. Füze, öncülü
olan ve NATO tara-

f›ndan SS-9 Scarp olarak adland›r›lan R-36 ile büyük
benzerlik tafl›maktad›r. 1975 y›l›nda karadan ve 1 y›l
sonra da denizalt›dan ateflleme denemeleri icra edilen
R-29R, 1970’li y›llar›n sonuna do¤ru hizmete girmeye
bafllam›flt›r. 7 adede kadar nükleer bafll›k tafl›yabilen fü-
ze, START I Anlaflmas›’n›n
öngördü¤ü s›n›rlamalar
do¤rultusunda 3 harp bafl-
l›kl› hale getirilmifltir. Gü-
düm sisteminin yeterince
hassas olmamas› neticesin-
de füze, korunakl› hedefle-
rin imhas›nda yeterli ölçüde
etkili olmamaktad›r. Delta
III’lerin emekliye ayr›lmas›
ile birlikte bu füzelerin de
envanter d›fl›na ç›kart›lmas›
beklenmektedir.

R-29R
Volna

S›v› yak›tl› itki sistemine sahip olan R-29RM Sineva,
1970’li y›llarda gelifltirilmeye bafllanm›fl, ilk at›fl dene-

mesi ise 1983 y›l›nda icra edilmifltir. 1980’li y›llar›n ikinci
yar›s›nda hizmete girmeye bafllayan Delta IV s›n›f› nükleer
taarruz denizalt›lar›n›n her biri 16 adet R-29RM ile teçhiz
edilebilmektedir. 10 adede kadar nükleer bafll›kla donat›-

labilen füzelerin, bugün 4
nükleer bafll›k tafl›yabilen
versiyonu hizmettedir. Böy-
lelikle Delta IV s›n›f› bir deni-
zalt›, 64 ayr› hedefe nükleer
taarruz gerçeklefltirebilmek-
tedir. Füzelerin harp bafll›k-
lar›n›n içerisine sahte hedef-
lerin de yerlefltirilebilmesi,
taarruz esnas›nda gerçek
bafll›klar›n beka kabiliyetini
artt›rmaktad›r. NATO kod ad›
SS-N-23 Skiff olan R-

29RM’nin ataletsel seyrüsefer sistemi, y›ld›zlar›n konumu-
na göre rotan›n do¤rulanabilmesini sa¤layan bir yard›mc›
mekanizma ve uydudan telsizle komuta güdüm sistemi ile
desteklenmektedir. 1990’l› y›llar›n sonlar›nda durdurulan
R-29RM üretimi, k›sa bir süre sonra tekrar bafllat›lm›flt›r.
Füzenin son deneme at›fl› Rusya Devlet Baflkan› Dimitry
Medvedev’in de kat›l›m› ile 11 Ekim’de gerçeklefltirilmifltir.

R-29RM Sineva

Hizmete girdikleri 1980’l› y›llardan beri dünyan›n en
büyük denizalt›lar› olma unvan›n› koruyan, Typhoon

NATO kod adl› Project 941 Akula (köpek bal›¤›) s›n›f› nük-

leer balistik denizalt›lar›n›n ana silah› olan R-39 Taifun
(Tayfun)’un gelifltirme çal›flmalar›na 1972’de bafllanm›fl-
t›r. Her ne kadar ilk denemelerde istenilen sonuçlar elde
edilemese de 1981 y›l›na gelindi¤inde beklenilen baflar›
yakalanm›flt›r. Kat› yak›tl› ve iki kademeli itki sistemine
sahip olan SS-N-20 Sturge-
on NATO kod adl› füze, so-
¤uk ateflleme yolu ile deni-
zalt›y› terk eder. Rusya, ya-
k›n süre içerisinde bu füze-
leri görev d›fl›na ç›kararak
hizmetteki Akula s›n›f› deni-
zalt›lar›n›, Topol-M temelli
olan ve halen gelifltirme ça-
l›flmalar› devam eden SS-
NX-30 NATO kod adl› Bula-
va’larla donataca¤›n› aç›kla-
m›flt›r.

R-39 Taifun
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R-29R Volna

Rusya

SLBM

14,6 m

1800 mm

35.300 kg

3 adet 500 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer,

y›ld›zla güdüm

6500 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

900 m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›
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R-29RM Sineva

Rusya

SLBM

14,8 m

1900 mm

40.300 kg

4 adet 100 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer,

y›ld›zla güdüm

8300 km

3 kademeli s›v› yak›tl›

500 m

Üreticisi
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R-39 Taifun

Rusya

SLBM

16,1 m

2400 mm

87.600 kg

10 adet 200 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer,

y›ld›zla güdüm

8300 km

3 kademeli kat› yak›tl›

500 m
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Hizmete al›nd›¤› tarihlerde Sovyetler Birli¤i toprakla-
r›ndaki karayollar›n›n üzerinde bulunan birçok üst ge-

çidin yükseltilmesine sebep olan RS-12M Topol (Kavak
a¤ac›), K›z›l Ordu’nun hareketli rampadan atefllenebilen
ilk stratejik balistik füzesidir. Gelifltirilmesine 1970’li y›l-
larda bafllanan ve NATO kod ad› SS-25 Sickle olan füzenin
ilk at›fl denemesi 1982 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. 1980’li
y›llar›n sonlar›nda göreve bafllayan füzeler, ayn› zamanda

rampa ifllevi gören 14x14 taktik tekerlekli arac›n›n üzeri-
ne yerlefltirilmifltir. Görevini yerine getirmesini sa¤layan
her türlü ekipman› bu arac›n üzerinde tafl›yan ve so¤uk
ateflleme yöntemi ile f›rlat›lan Topol, 3 kademesi bulunan
kat› yak›tl› itki sistemine sahiptir. Füze üzerinde uçufl sü-
recinde kontrolü sa¤layan 8 adet kanatç›k bulunur. Tek
bafll›k tafl›yan SS-25’e, sahte hedefler de yüklenebilir. To-
pol’lar›n 2020’li y›llara kadar görevde kalaca¤› öngörül-
mektedir. RS-12M Topol’un son deneme testi 12 ekim’de
gerçeklefltirilmifltir.

RS-12M Topol

Hâlihaz›rda Rus Ordusu bünyesindeki Stratejik Füze
Komutanl›¤›’na teslimatlar›na devam edilen RS-

12M1 / M2 Topol-M, kendi s›n›f›ndaki en geliflmifl balistik
füzelerden biridir. Silodan f›rlat›labildi¤i gibi hareketli
rampadan da atefllenebilen Topol-M’nin gelifltirme süre-
ci, 1980’li y›llar›n sonunda bafllam›flt›r. Silo konufllu ver-
siyonu 1997 y›l›nda hizmete al›nmaya bafllanan füzenin
hareketli rampadan atefllenen modeli ise 2001 y›l›nda
görevine bafllam›flt›r. Anti balistik füze savunma sistem-
lerine karfl› son derece donan›ml› olan ve NATO taraf›n-
dan SS-27 olarak adland›r›lan Topol-M, hedefine yakla-
fl›rken manevra yapabilme kabiliyetine sahiptir. Çok sa-
y›da bafll›kla donat›labilen ve sahte hedefler de tafl›yabi-
len füzenin savafl bafll›¤›; radyasyon, elektromanyetik ve
fiziksel etkilere karfl› bir kalkan taraf›ndan koruma alt›-
na al›nm›flt›r ve 500 m yak›n›nda gerçekleflecek nükleer
patlamalara dayanabilir. Rus kaynaklar›, füze tasar›m›-
n›n, uzayda konuflland›r›lm›fl lazer silahlar›n›n etkisini
en aza indirecek flekilde yap›ld›¤›n› söylemektedir. Glo-
nass küresel konumland›rma sisteminin deste¤i ile has-
sas güdüm imkân›na kavuflan Topol-M, bu sayede, güçlü
nükleer bafll›¤›n›n da yard›-
m› ile düflman füze silolar›n›
imha edebilir. Topol-M’nin
denizalt› konufllu versiyonu
olan Bulava (Topuz)’un de-
nemelerine ise halen devam
edilmektedir. NATO kod ad›
SS-NX-30 olan Bulava’n›n
son at›fl testi, 18 Eylül 2008
tarihinde Akula s›n›f› RFS
Dimitri Donskoi nükleer ba-
listik füze denizalt›s› tara-
f›ndan icra edilmifltir.

RS-12M1 / M2 Topol-M
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RS-12M Topol

Rusya

ICBM

20,5 m

1800 mm

45.100 kg

550 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

10.500 km

3 kademeli kat› yak›tl›

200 m
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RS-12M1 Topol-M

Rusya

ICBM

21,9 m

1900 mm

47.200 kg

550 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer,

Glonass

10.500 km

3 kademeli kat› yak›tl›

350 m
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Sovyetler Birli-
¤i’nin, hedef-

lerine ba¤›ms›z
olarak taarruz
edebilen birden
fazla savafl bafll›-
¤›n› tafl›yabilen
ilk stratejik ba-
listik füzesi olma
unvan›na sahip
olan RS-18,
1960’l› y›llarda
gel iflt ir i lmeye
bafllanm›fl ve ilk
denemesi 1973 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. 1975 y›l›nda hiz-
mete al›nmaya bafllanan ilk modelin ard›ndan, 1977’de Mod
2 versiyonun ilk test uçuflu icra edilmifltir. 1970’li y›llar›n
sonlar›na do¤ru da bu model envantere al›nmaya bafllan-
m›flt›r. NATO kod ad› SS-19 Stiletto olan füze, bilgisayar des-
tekli ataletsel güdüm sistemine sahiptir. ‹tki sistemi s›v› ya-
k›tl› 2 kademeden oluflan RS-18, silolarda muhafaza edil-
mektedir. Bugün yerlerini geliflmifl Topol-M balistik füzele-

rine b›rakmakta olan RS-
18’lerin 2020 y›l›na kadar hiz-
metten tamamen kald›r›laca-
¤› tahmin edilmektedir. Son
at›fl denemesi 22 Ekim 2008
tarihinde gerçeklefltirilen fü-
zenin faydal› kullan›m ömrü,
30 y›l›n üzerine ç›kar›lm›flt›r.

RS-18

Dev cüssesi ve 217
tonluk a¤›rl›¤› ile dik-

kat çeken RS-20, So¤uk
Savafl s›ras›nda Sovyet-
ler Birli¤i taraf›ndan ge-
lifltirilen en güçlü strate-
jik balistik füzelerden bi-
ridir. 1960’l› y›llar›n so-
nunda gelifltirme çal›fl-
malar› bafllayan SS-18
Satan NATO kod adl› RS-
20’nin uçufl testleri 1973
y›l›nda bafllam›flt›r. 1975
y›l›nda hizmete al›nmaya

bafllanan ilk modellerin ard›ndan s›ras›yla 1978, 1980 ve
1988 y›llar›ndan itibaren Mod 2, Mod 3 ve Mod 4 (RS-20V)
versiyonlar› göreve bafllam›flt›r. Birden fazla savafl bafll›-
¤› tafl›yabilen RS-20, silolar-
dan atefllenmektedir. S›v›
yak›tl› füzenin iki kademesi
vard›r. Bilgisayar destekli
ataletsel güdüm sistemi sa-
yesinde füze, yaklafl›k 500 m
hata pay› ile hedefine ulafla-
bilir. Bugün yerlerini yeni
nesil füzelere b›rakan RS-
20’lerin bir k›sm›, tadil edi-
lerek yörüngeye uydu yer-
lefltirme amac›yla kullan›l-
maktad›r.

RS-20

Türkiye ve Çin aras›nda topçu roketlerine yönelik yürü-
tülen iflbirli¤inin en son meyvelerinden biri olan J-600

T k›sa menzilli balistik füzesi, 2007 y›l›nda Ankara’da dü-
zenlenen 30 A¤ustos Zafer Bayram› töreninde görücüye
ç›kar›lm›flt›r. ROKETSAN taraf›ndan üretimi gerçeklefltiri-
len füze, Çin’in B611 füzesinin bir benzeridir. Teknik özel-
likleri ve güdüm sistemi hakk›nda bugüne kadar ayr›nt›l›
bir resmi aç›klama yap›lmasa da J-600 T’nin, B611 ile
denk performansa sahip oldu¤u düflünülmektedir. Aç›k
kaynaklara göre füze, 2001 y›l›nda icra edilen deneme s›-
ras›nda 120 km, 2003’deki testler s›ras›nda ise 150 km ci-
var›nda menzile eriflmifltir. Tek kademeli kat› yak›tl› füze-
nin kuyruk bölümünde 4 adet kanatç›k bulunur. Hâlihaz›r-
da TSK’n›n envanterinde olan J-600 T’ler, ATACMS’lar ile

birlikte taktik balistik füze kabiliyetimizi oluflturmaktad›r.
Bu kabiliyet sayesinde TSK, topçu menzilinin d›fl›nda kalan
ve muharebe sahas›n›n derinli¤inde yer alan hedefleri,
hava üstünlü¤üne gerek duyulmaks›z›n atefl alt›na alabil-
mektedir.

J-600 T Y›ld›r›m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

RS-20B

Rusya

ICBM

34,4 m

3000 mm

217.000 kg

10 adet 550 kT nükleer

Bilgisayar destekli 

ataletsel seyrüsefer

15.000 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

500 m

Üreticisi

S›n›f›

Uzunlu¤u

Çap›

A¤›rl›¤›

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Menzili

‹tki Tipi

Dairesel Hata ‹htimali

RS-18

Rusya 

ICBM

24,3 m

2500 mm

105.600 kg

6 adet 550 kT nükleer

Ataletsel seyrüsefer

10.000 km

2 kademeli s›v› yak›tl›

900 m
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Olmas› gereken s›kl›kta
gerçekleflmese da sa-
vunma sanayinde ye-

nilik konusunda yay›nlar ya-
p›l›yor. Bunlar›n en günceli,
henüz birkaç ay önce James
Hasik imzas›yla Chicago
Üniversitesi taraf›ndan ya-
y›nlanan “Arms and Innova-
tion: Entrepreneurship and
Alliances in the Twenty-
First Century Defense In-
dustry” (Silahlar ve Yenilik:
21. Yüzy›l Savunma Endüs-
trisinde Giriflimcilik ve ‹fl
Birlikleri) adl› kitap. Türki-
ye’de de bilinmesine ve
okunmas›na çok önem ver-
di¤imiz bu kitab› sizlere k›-
saca tan›taca¤›z.
Kitab›n ana konusunu, Kü-
çük ve Orta Boy ‹flletmelerin
(KOB‹) savunma sanayinde
yenilik için ne tür roller üst-
lenebilece¤i ve bu rolü üst-
lenmek için neler yapabile-
cekleri oluflturuyor. Bu ana
konuya ek olarak, özellikle
son bölümde, büyük kuru-
lufllara ve hükümet yetkilile-
rine yönelik de¤erlendirme-
lere de kitapta yer veriliyor.
Kitab›n ilk bölümü konu ile
ilgili ana noktalar› tan›t›yor
ve bu ana noktalar ile ilgili,
literatürden referanslar da
içeren bir tart›flma yap›yor.
‹zleyen bölümlerde 6 örnek

proje üzerinden durum in-
celemeleri yer al›yor. Du-
rum incelemelerine konu
olan örnek projeler flöyle:
SBIRS (Space-Based Infra-
red System – Uzay Konufllu
K›z›lötesi Sistem) uydular›,
Predator ‹HA, JDAM (Joint
Direct Attack Munition –
Müflterek Do¤rudan Taarruz
Mühimmat›), alüminyum
gövdeli h›zl› katamaran nakil
gemileri (ABD’nin High Spe-
ed Vessel – Yüksek H›zl› Ge-
mi Projesi), hava kuvvetleri
için görev planlama yaz›l›m-
lar› ve Force Protection fir-
mas›n›n MRAP s›n›f› araçla-
r›. Görülece¤i üzere söz ko-
nusu durum incelemelerinin
büyük bölümü güncel proje-
leri konu al›yor. Bu durum
da, kitab›n içerdi¤i bilgilerin
de¤erini artt›r›yor. Güncel
örneklerin konu edilmesi
durumunda yaflanabilecek,
konunun olgunlu¤u olarak
niteleyebilece¤imiz sorunla-
r›n kitapta yaflanmad›¤›n› da
burada belirtmek gerekiyor.
Kitapta bahsedilen durum
incelemeleri ile ilgili bir di-
¤er önemli nokta da her pro-
jenin hikâyesinin ayr›nt›l› bir
flekilde okuyucuya iletilmesi.
Bu projeleri çok yak›ndan iz-
leyen okuyucular›n bile kita-
b›n içerdi¤i bilgileri ilginç

bulaca¤›n› düflünüyoruz.
Projelerin bu flekilde anlat›l-
mas›, ayn› zamanda kitab›n
yaklafl›k yar›s›n› oluflturan
bu 6 bölümün rahatl›kla
okunmas›n› sa¤l›yor.
Kitab›n son bölümü, kitab›n
ana konusunu önceki bö-
lümlerde verilen örneklerle
birlikte toparl›yor. Ayr›ca sa-
vunma sanayindeki büyük
firmalara ve hükümet tem-
silcilerine yönelik tavsiyeler
de bu son bölümde yer al›-
yor. Her ne kadar savunma
sanayi firmalar›n›n özellikle-
ri ülkeden ülkeye de¤iflse de,
hükümet taraf›n›n her ülke-
nin savunma sektöründe he-
men hemen ayn› oldu¤u, bu
son bölüm okundu¤unda an-
lafl›l›yor.
Kitab›n bir di¤er önemli
özelli¤i de içerdi¤i dipnotlar.
Her bölüm için 50 ile 100
aras›nda de¤iflen say›da dip-
not bulunuyor. Asl›nda kita-
b›n dörtte birlik bir bölümü-
nü dipnotlar kapl›yor. Dip-
notlar ayn› zamanda geçti¤i
yerdeki konuya iliflkin daha
ayr›nt›l› bilgiler ve baflka re-
feranslar içerdi¤inden, kitab›
okuyan ve daha ayr›nt›l›
araflt›rma yapmak isteyen
kifliler için çok de¤erli bir
bilgi kayna¤› oluflturuyor.
Ayr›ca dipnotlar arac›l›¤› ile

kitapta yer alan pek çok yar-
g› için bir referans gösteril-
mesi, kitab›n bilimsel bir ça-
l›flma olarak da ele al›nma-
s›n› sa¤l›yor.
KOB‹’lerden bahsedilirken
s›kl›kla söylenen “Türki-
ye’deki kurulufllar›n yüzde
90’›ndan fazlas›n›n KOB‹’ler-
den olufltu¤u” gerçe¤i, bu ki-
tab›n Türkiye taraf›ndan de-
¤erlendirilmesinin ne kadar
önemli oldu¤unu ortaya ko-
yuyor. Ayr›ca, savunma sek-
töründe çal›flan -devlet ya da
özel sektör- tüm kiflilerin bu
tür yay›nlar› okuyup de¤er-
lendirmesi, bilgi eksikleri-
mizi giderip bu bilgilere da-
yanan tart›flmalara girebil-
memiz ve Türkiye’nin do¤ru-
lar›na ulaflabilmemiz aç›s›n-
dan da hayati önem tafl›yor.
Çünkü tan›tt›¤›m›z kitap her
ne kadar kendi ba¤lam›nda
(ABD) çok geçerli olsa da,
içindeki bilgilerin birebir
Türkiye’ye uygulanmas›
mümkün olmayacakt›r. Tür-
kiye’nin gerçeklerini arar-
ken, bize konusunda bilgili,
literatüre hakim kifliler ge-
rekecektir. Bu sebeple, sa-
vunma sanayinde yenilik ile
ilgili az say›da kaynaktan biri
olan bu kitab›n yayg›n olarak
bilinmesinin büyük önem ta-
fl›d›¤›n› düflünüyoruz.

K‹TAP
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Silahlar ve Yenilik
Yenilik -s›kl›kla kullan›lan ‹ngilizce karfl›l›¤› ile 
innovasyon- günümüzün popüler konu bafll›klar›ndan 
birisi olsa da, “savunma sanayinde yenilik” bafll›¤› alt›nda,
bilimsel temellere dayanarak konuflabilmek hala çok kolay
de¤il. Askeri projelerin gizlili¤i ve savunma sanayinin
kendine özgü nitelikleri, bu alanda yenilik konusunda
yap›lan yay›nlar›n, yenilik alan›nda yap›lan di¤er yay›nlar›n
yan›nda çok k›s›tl› kalmas›na neden oluyor. Bu durumda da
söylenen pek çok fley kiflilerin kendi özgün fikirleri olman›n
ötesine geçemiyor, dolay›s› ile de konu ile ilgili ortak bir
paydaya ulaflabilmek ço¤u zaman mümkün olam›yor.
Burak CODUR / editor@savunmahaber.com

Kitab›n Ad›: Arms and Innovation:
Entrepreneurship and Alliances in the
Twenty-First Century Defense Industry
Yazar›: James Hasik
Yay›nevi: The University of Chicago Press
Yay›n Tarihi: Eylül 2008
Fiyat›: 28 ABD Dolar›





TSK HABER

Haber Merkezi / editor@savunmahaber.com

� Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Eternity 2008 
Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikat›, Türkiye’nin 
ev sahipli¤inde 22-26 Eylül 2008 tarihleri aras›nda 
Ankara’da bulunan Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin 
(EDOK) Komutanl›¤› Muharebe Simülasyon ve Lider
E¤itim Merkezi (MUHS‹MLEM) icra edildi. Kat›l›mc› 
ülkelerin kara kuvvetleri aras›nda e¤itim ve ifl birli¤i
seviyesini art›rmak amac›yla düzenlenen tatbikat›n
senaryosu, boru hatt› emniyetini de kapsayan bar›fl› 
destekleme harekât›na dayand›r›ld›. Tatbikata Türkiye’den 
19, Azerbaycan’dan 13 ve Gürcistan’dan 10 olmak üzere
toplam 42 personel kat›ld›.

� Türk Silahl› Kuvvetleri’nin 2008 y›l› planl› tatbikatlar›ndan
olan YILDIRIM-2008 Seferberlik Tatbikat›, 13-22 Ekim 2008
tarihleri aras›nda, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› (KKK)’n›n
‹stanbul Had›mköy’de bulunan 1'inci Z›rhl› Tugay
Komutanl›¤›'nda icra edildi. Seferberlik ve savafl halinde
bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile silahl› 
kuvvetler aras›nda yürütülecek müflterek faaliyetlerin 
denenmesinin amaçland›¤› tatbikata 692 yedek personel 
ve 73 araç ile kamu kurum ve kurulufllar›ndan baz› unsurlar
da kat›ld›. Tatbikat›n 20-21 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
KKK’n›n ‹stanbul Metris’te bulunan 1'inci Ordu Ulaflt›rma 
A¤›r Oto Tabur Komutanl›¤›'nda icra edilen bölümünde ise,
seferberlik ve savafl halinde özel nakliyat firmalar› ile silahl›
kuvvetler aras›nda yürütülecek müflterek faaliyetler 
gerçeklefltirildi.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker BAfiBU⁄ taraf›ndan,
15 Ekim 2008 tarihinde Cumhurbaflkan› ad›na, Kara
Kuvvetleri Bal›kesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ö¤renci
Alay Komutanl›¤›’na törenle Alay Sanca¤› tevcih edildi.
Törene; Kara Kuvvetleri Komutan›, Hava Kuvvetleri Komutan›,
Jandarma Genel Komutan› ve Kara Kuvvetleri E¤itim ve
Doktrin Komutan› kat›ld›.

� Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n resmi davetlisi olarak
ülkemize gelen H›rvatistan Cumhuriyeti Savunma Bakan›
Branko Vukelic, 23 Ekim’de Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
‹lker BAfiBU⁄'u ziyaret etti.

� Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n planl› davet
tatbikatlar›ndan olan Nusret (TURKISH MINEX)-2008, may›n
harbine yönelik olarak, dost ve müttefik deniz kuvvetleri
aras›nda karfl›l›kl› ifl birli¤i ve birlikte çal›flabilirli¤i
gelifltirmek maksad›yla, 30 Ekim-08 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda Ege Denizi’nde icra edildi. Türkiye ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri’ne mensup
may›n avlama, tarama ve dökücü gemileri, yard›mc› s›n›f
gemiler ve sualt› savunma timleri ile helikopter, Türk Hava
Kuvvetleri’ne mensup uçaklar, Hollanda, ‹ngiltere, Romanya
ve Yunanistan deniz kuvvetleri unsurlar› ile NATO Daimi
May›n Karfl› Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG2) ifltirak etti.

� Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2008-2009 E¤itim
Ö¤retim Y›l› ‹lk Ders Aç›l›fl Töreni, 06 Ekim 2008 Pazartesi
günü ‹zmir Gaziemir’de bulunan Hava Teknik Okullar
Komutanl›¤›’nda icra edildi.
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Umman da gözlemci olarak kat›ld›. F-16’n›n özelliklerinden
faydalanarak ifltirakçi ülkeler aras›nda daha iyi iliflkiler 
tesis edilmesine ve hava harekâtlar›na yönelik taktik ve 
konseptlerin geliflmesine katk›da bulunmak amac›yla 
icra edilen tatbikata Türk Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›
temsilen, Merzifon’da bulunan 5’inci Ana Jet Üs
Komutanl›¤›’na ba¤l› 151’inci Filo Komutanl›¤›’na ait 
5 adet F-16 uça¤› ve toplam 54 personel kat›ld›.

� Romanya Jandarma Genel Müfettiflli¤i taraf›ndan
yürütülmekte olan Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü 
Kolluk ve Jandarmalar Birli¤i (FIEP) Dönem Baflkanl›¤›; 
21-24 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Romanya’n›n baflkenti
Bükrefl’te yap›lan Genel Komutan / Direktörler Zirve
Toplant›s›’nda 1 y›l süre ile Jandarma Genel Komutanl›¤›’na
devredildi. Söz konusu toplant›ya; J.Gn.K. Org. A. Atila IfiIK 
ve beraberindeki 3 kiflilik heyet kat›ld›. Bafllang›çta Fransa,
‹talya, ‹spanya ve Portekiz’in jandarma kuvvetleri aras›ndaki
iflbirli¤ini güçlendirmek amac›yla oluflturulan FIEP’in
günümüzdeki asli üyeleri Fransa, ‹talya, ‹spanya, Portekiz,
Türkiye, Hollanda, Fas ve Romanya; ortak üyeleri 
ise Arjantin ve fiili’den olufluyor.

� Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM), Denizalt› 
Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) ve Kurtarma ve 
Yedekleme Gemisi (RATSHIP) Projesi kapsam›nda 
Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD) al›m›na iliflkin tarihi 
31 Aral›k 2008, TÇD’ye cevap verilmesine iliflkin tarihi de 
31 Mart 2009 saat 17:00’a kadar uzatt›.

� Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi ve Orta ‹rtifa 
Hava Savunma Füze Sistemi projeleri için Teklife Ça¤r›
Dosyas› al›m›na iliflkin süre SSM taraf›ndan 28 Kas›m
2008 tarihine kadar uzat›ld›.

� Hava Harp Okulu Komutanl›¤› ve ‹stanbul Kültür 
Üniversitesi’nin müflterek olarak düzenledi¤i “Yaz›l›m 
Kalitesi ve Yaz›l›m Gelifltirme Araçlar› Sempozyumu”nun,
‹stanbul Yeflilyurt’ta bulunan Hava Harp Okulu
Komutanl›¤›’ndaki bölümü 09 Ekim 2008 tarihinde 
icra edildi.

� Ankara Etimesgut’ta bulunan Hava Kuvvetleri Müzesi
Komutanl›¤› taraf›ndan düzenlenen 3’üncü Plastik Model
Uçak Yar›flmas›, 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde Müze
Komutanl›¤›’nda yap›ld›. Yar›flmada dereceye girenlere 
12 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

� 2007-2008 Uçufl E¤itim Y›l› Hava Yer At›fl Yar›flmalar›, 
her filodan 8 uçak olmak üzere toplam 17 filo ve 136 uça¤›n
kat›l›m›yla icra edildi. Filo Birincili¤i, Ferdi Birincilik, F-16 ve
F-4 Bak›m Ekibi Birincili¤i kategorilerinde baflar›l› olan subay
ve astsubaylara ödülleri, 14 Ekim 2008 tarihinde 4'üncü Ana
Jet Üs Komutanl›¤›’nda düzenlenen törenle verildi.

� Harbe Haz›rl›¤a Geçifl E¤itimi’ni tamamlayan 2006/A
Devresi pilotlar›n mezuniyet töreni, 31 Ekim 2008 tarihinde
Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤›’nda 
icra edildi.

� Türk Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, Ürdün’de bulunan
Mwaffaq Salti Hava Üssü’nde 18 Ekim-05 Kas›m 2008 
tarihleri aras›nda icra edilen Falcon Air Meet-2008 
(FAM-08) Tatbikat›’nda, ABD, Ürdün ve Türkiye aras›nda
yap›lan yar›flmalarda, hava yer at›fl› (e¤itim ve hakiki 
mühimmat) ve yak›n kolda geçifl dallar› ile genel kategoride
birinci oldu. FAM-08 Tatbikat›’na ABD, Ürdün ve Türkiye 
fiili olarak, Bahreyn, Birleflik Arap Emirlikleri, Hollanda,
‹talya, Kuveyt, M›s›r, Pakistan, Suudi Arabistan ve 

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2008

55

©
T

ü
rk

 S
ilah

l› K
u
v
v
etleri



Uluslararas› finans pi-
yasalar›nda yaflanan
krizin en belirgin etki-

lerinden biri olan petrol fiyat-
lar›ndaki ani düflüfle karfl›l›k,
dolar›n dünya piyasalar›nda-
ki parite de¤eri artmakta, bu
geliflme de merkez bankala-
r›nda yüklü miktarda dolar›
olan Çin, Japonya ve Rusya
gibi ülkeler ile petrol ihracat-
ç›s› Arap ekonomilerine ters
etki yapmaktad›r. Geliflmek-
te olan ülkeler, IMF’den borç
almak için flimdiden s›raya
girmifl durumdad›r. Nitekim
IMF, küresel mali kriz nede-
niyle bankac›l›k sistemi çö-
ken ‹zlanda'yla 2,1 milyar,
Ukrayna'yla 16,5 milyar, Ma-
caristan’la ise 15,7 milyar
dolarl›k mali yard›m anlafl-
malar› imzalam›flt›r.
Bu arada Belarus ve Pakis-
tan’›n yan› s›ra Türkiye de
IMF ile kredi görüflmeleri yü-
rütmektedir. Tüm bu iktisadi
geliflmeler, d›fl politika uz-
manlar› taraf›ndan ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n öncesinde
totaliter yönetimlerin ortaya
ç›kmas›na yol açan 1929 dün-
ya ekonomik krizine at›fta bu-
lunulmas›na yol açmaktad›r.
Öte yandan, dünyan›n önemli
petrol ve do¤algaz ihracatç›-
lar›ndan olan ve ekonomik
krizin etkilerini hissetmeye
bafllayan Moskova, Gürcistan
Savafl› nedeniyle ABD, Avru-
pa Birli¤i ve NATO ‹ttifak› ile
iliflkilerini yeniden gözden
geçirmeye bafllam›flt›r.

Rusya ve ABD 
Rekabetindeki 
Dalgalanmalar
Hat›rlanaca¤› üzere, 2001 y›-
l›nda Baflkan Putin ve Bafl-
kan Bush aras›ndaki yak›n-
laflma, 11 Eylül sald›r›lar›
sonras›nda iki rakibin Afga-
nistan’dan kaynaklanan
uluslararas› teröre karfl› itti-
fak içine girmesi ile sonuç-
lanm›flt›. Bununla birlikte,
Irak’a karfl› askeri kuvvet
kullan›m›n›n ‹ran’a yans›ma-
s› tehlikesi, Kafkasya’daki
Beslan katliam› ve ABD as-
keri gücünün Orta Asya’da

konufllanmas›, Kremlin’in bu
ittifak hakk›ndaki görüfllerin-
de flüphelere yol açm›flt›r.
Çok geçmeden, demokratik-
leflme ve NATO üyeli¤i söy-
lemlerinin Turuncu Devrim-
ler ambalaj› alt›nda Ukrayna,
Gürcistan ve Orta Asya top-
raklar›nda güçlenmesi, Rus
siyasi ve askeri makamlar›n-
da, ülke topraklar›n›n ABD
taraf›ndan yeniden kuflat›ld›-
¤› görüflünün hâkim olmas›-
na yol açm›flt›r. Moskova,
tüm muhalefetine ra¤men
NATO’nun Do¤u Avrupa’da
genifllemesini, yeni bir aske-
ri tehdit olarak tan›mlam›fl-

t›r. Bush yönetiminin ‹ran ve
Kuzey Kore’yi gerekçe göste-
rerek Polonya ve Çek Cum-
huriyeti’ne Füze Kalkan› Pro-
jesi ile yeni hava savunma fü-
zeleri ve radar sistemleri
yerlefltirme giriflimleri ise
Moskova için barda¤› tafl›ran
son damla olmufltur.
2007 Münih Zirvesi’nde
ABD’yi sert bir flekilde uyaran
Baflkan Putin, gerginli¤i t›r-
mand›raca¤›n›n ilk sinyalleri-
ni vermifltir. Medvedev’in
baflkanl›k seçimlerini kazan-
mas›, Rusya’n›n giderek sert-
leflme e¤ilimi gösteren politi-
kas›nda de¤iflime neden ol-

mam›fl, ülkesinin toprak bü-
tünlü¤ünü koruma amac› ile
Güney Osetya’ya askeri mü-
dahalede bulunan Gürcistan
ise Moskova’n›n taflan sabr›-
n›n ve uluslararas› iliflkiler-
deki yeni dengelerin ilk kur-
ban› olmufltur. ABD, önü-
müzdeki y›llarda NATO’ya
üye olmas› muhtemel Gür-
cistan’›n Rusya taraf›ndan
h›rpalanmas› karfl›s›nda ha-
rekete geçmifltir. ABD Genel-
kurmay Baflkan› Oramiral
Michael Mullen’in a¤z›ndan
NATO’nun en yeni üyeleri
olan Balt›k ülkelerine, ittifaka
güvenebilecekleri teminat›

GÜNDEM
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Sonlar›na yaklaflt›¤›m›z 2008 y›l›, dünya uluslararas› finans
piyasalar›nda ortaya ç›kan oldukça ciddi bir ekonomik krizi
de beraberinde getirmifltir. Uluslararas› politik arenada ise
ABD, ‹srail ve Ukrayna seçimleri, Rus Donanmas›’n›n
Karadeniz-Akdeniz-Atlantik ekseninde bafllatt›¤› yeni
aç›l›mlar, Irak ve ‹ran’›n gelece¤i, Kafkasya ve ‹ran
Körfezi’ndeki yeni geliflmeler sonucunda, Rusya ile Türkiye
aras›ndaki iliflkilerin etkilenmesi beklenebilir.

Ekonomik ve 
Askeri Krizlerin Ard›ndan
Rusya’n›n 
Yeni Aray›fllar›

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi



verilmifltir. ABD’nin bir di¤er
gözdesi Ukrayna’da ise yeni
geliflmeler yaflanmaktad›r.
Baflbakan Timoflenko’nun
Turuncu Devrim’i gerçeklefl-
tiren ittifaktan çekilmesi so-
nucunda Bat› yanl›s› siyasi
güçler zay›flasa da, Yuflçenko
Baflkanl›¤›’ndaki Ukrayna,
Rusya’n›n Karadeniz Donan-
mas›’na hala karfl› ç›kmakta
ve NATO üyeli¤i için bast›r-
maktad›r. Rusya’daki baz› fla-
hin çevreler, Ukrayna’ya Sov-
yetler Birli¤i Dönemi’nde
ba¤lanan K›r›m’›n aidiyeti ko-
nusunu sorgulamaktad›r.
Kiev’in Tiflis’e silah sat›fl›na
karfl› ç›kan Rusya Devlet
Baflkan› Medvedev, Gürcis-
tan Cumhurbaflkan› Mihail
fiaakaflvili rejimine silah sa-
tan ülkelerin unutulmayaca-
¤›na da dikkat çekmifltir.
Rusya D›fliflleri Bakan› Ser-
gey Lavrov ise, Gürcistan’›n
AB ve ABD’den ald›¤› ve de-
¤eri 4,5 milyar dolara ulaflan
ekonomik yard›mlara dikkat
çekerek Tiflis’in, ald›¤› yar-
d›mlar› silahlanma yolunda
sarf etmesine müsaade edil-
di¤ini iddia etmifltir. Gürcis-
tan’a sat›lan silahlar›n hesa-
b›n› sormak için çok da bek-
leme gere¤i duymayan Mos-
kova, 2009 y›l›nda faaliyete
geçmesi beklenen ‹ran’›n
Buflehr nükleer reaktörüne
yard›mda bulunmak için bir
politik engelin bulunmad›¤›n›
ileri sürmüfltür.
Buna mukabil Suriye'den ge-
len; ABD, Irak s›n›r›ndaki bir
çiftli¤e helikopterle sald›rd›
aç›klamas›n›n ard›ndan Mos-
kova, Washington'u “Orta
Do¤u'daki tehlikeli gerginli¤i
t›rmand›rmakla” suçlam›fl-
t›r. Çin yönetimi ise Rusya’ya
destek vererek, Irak'taki
Amerikan birliklerinin Suriye

topraklar›nda düzenledi¤i ve
8 kiflinin ölümüyle sonuçla-
nan operasyonu elefltirmifl,
baflka ülkelerin egemenli¤i-
ne ve toprak bütünlü¤üne za-
rar veren bütün davran›fllara
karfl› olduklar›n› ifade ede-
rek, "Hiç kimse, baflka ülke-
lerin egemenli¤ini ihlal ede-
mez" görüflünü ileri sürmüfl-
tür. Suriye ise daha sert bir
aç›klama ile ABD’yi sivilleri
öldürerek savafl suçu iflle-
mekle itham etmifltir.

Ekonomik Krizden
Ç›k›flta Rusya Modeli
Gürcistan müdahalesi son-
ras›nda ABD ve Bat›’n›n sert
elefltirilerine maruz kalan
Rusya, petrol fiyatlar›ndaki
ani dalgalanma ve fiyat düflü-
flünün ülkenin ekonomisine
olan etkilerini hissetmeye
bafllam›flt›r. Nitekim, yakla-
fl›k 17 ay›n en düflük seviyesi-
ne ulaflan ham petrol fiyatla-
r›, varil bafl›na 61,30 dolara,
Rus Ural petrolü ise, 56,8 do-
lara kadar inmifltir. Rus hü-
kümeti, ald›¤› ekonomik ted-
birler ile bütçe harcamalar›-
n› k›s›tlamaya haz›rlan›rken,
borsas›n›n yüzde 70 oran›nda
de¤er kaybetmesine karfl›,
bankalarda karfl› tedbirlerini
harekete geçirmifltir. Rusya
Maliye Bakanl›¤›, 2009 ve
2010 y›l› bütçelerini, petrolün

60 dolar üzerinden ifllem
görmesi üzerine hesaplar›n›
yapt›klar›n› aç›klam›flt›r.
Merkez Bankas› da 140,98
milyar dolarl›k ek fon ayr›ld›-
¤›n› bildirmifltir. Rus mali
çevrelerinden de rublenin
flimdilik devalüe edilemeye-
ce¤i haberleri gelmifltir.
Bu ba¤lamda, Rusya Baflba-
kan› Putin, küresel ekonomik
kriz yüzünden Rus ekonomi-
sinin dünyadan izole olmaya-
ca¤›n› söylemektedir. Putin,
dolar politikalar›n›n da göz-
den geçirilmesi yolunda bir
ç›k›fl yaparak, Çin'in ülkele-
rinde yapaca¤› yat›r›mlar›n›
memnuniyetle karfl›layacak-
lar›n› belirtmifl ve iki ticari
orta¤›n dolar› daha az, kendi
ülke paralar›n› daha fazla
kullanmalar› gerekti¤ine
dikkat çekmifltir.
Rusya ile Çin aras›nda yeni
bir petrol boru hatt› anlafl-
mas› da imzalam›flt›r. Bu an-
laflma, Çin’in, Rusya’n›n Do-
¤u Sibirya-Büyük Okyanus
boru hatt›na ba¤lanmas›n›
öngörmekte olup, ayr›ca,
Rus-Çin ortak projelerinin
birlikte finanse edilmesiyle
ilgili mutabakata da var›l-
m›flt›r. Ayr›ca, fiam ve Mos-
kova aras›nda, Suriye’nin
Halep kentinden Türkiye’ye
do¤al gaz nakledecek 71 mil-
yon dolarl›k bir di¤er proje
imzalanm›flt›r.
Dünya petrol ve do¤al gaz fi-
yatlar›ndaki dalgalanma kar-
fl›s›nda OPEC’in üretimi k›s-
mas› için at›l›m bafllatan Rus-
ya ayr›ca, gaz sektöründe de
giriflimlerde bulunmaktad›r.
Bu maksatla, ‹ran, Rusya ve
Katar, Petrol ‹hraç Eden Ülke-

ler Örgütü OPEC’e benzeyen
bir do¤al gaz üreticileri örgütü
kurmak için üçlü bir müzake-
re süreci bafllatm›fllard›r.
ABD veya ‹srail’in ‹ran’a aske-
ri müdahale riskine karfl›,
‹ran, Rusya’dan silah tedari-
kine devam etmektedir. ‹srail
Baflbakan› Ehud Olmert’in
son Moskova ziyaretinde Su-
riye ve ‹ran’a uçaksavar sis-
temleri sat›fl›n›n durdurulma-
s› talebine karfl›l›k olarak
Kremlin, kriz bölgelerine
hassas silah sat›fl› yapmaya-
caklar› cevab›n› vermekle ye-
tinmifltir. Buna mukabil, Tah-
ran yönetimi, ülkenin Hürmüz
Bo¤az› girifli ile Umman Deni-
zi aras›ndaki stratejik bir nok-
tada yeni bir deniz üssü açt›-
¤›n› aç›klam›flt›r. ‹ran Deniz
Kuvvetleri Komutan› Habibul-
lah Seyyari, Cask liman›ndaki
deniz üssünün, "düflmanla-
r›n" körfeze girmesine engel
olaca¤›n› iddia etmifltir.

Rusya’n›n 
Konvansiyonel ve
Nükleer Gücündeki
Soru ‹flaretleri
Baflkan Medvedev, ülkesinin
nükleer cayd›r›c›l›¤›n›, mevcut
sistemleri güncelleyerek ge-
lifltirmeyi planlad›¤›n› aç›kla-
m›flt›r. Ayr›ca yeni nükleer de-
nizalt›lar, denizalt›lara yerlefl-
tirilecek füze sistemleri ve ye-
ni tip savafl gemilerinin inflas›
da öngörülmektedir. Buna gö-
re, Borey s›n›f› nükleer balis-
tik füze denizalt›lar›; yeni k›ta-
lararas› nükleer füzeler ile
stratejik bombard›man uçak-
lar›n›n inflas›; Topol-M balistik
füzelerinin denizalt›lardan f›r-
lat›lan versiyonu Bulava, ön-
celikli stratejik silah projeleri
olarak tespit edilmifltir.
Ayr›ca, uçak gemisi inflas› da
bu planlamalar dâhilindedir.
Baflbakan Putin, ulusal sa-
vunma bütçesinin yüzde 27
oran›nda art›r›lmas›n›n plan-
lad›¤›n› ifade etmifltir. Baflba-
kan Yard›mc›s› Sergei Ivanov
da 2009 y›l› savunma bütçesi-
nin 50 milyar dolar civar›nda
olaca¤›n› aç›klam›flt›r.
Bütün bunlara ra¤men, Rus
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Kara Kuvvetleri’nin birçok
eksi¤i bulunmaktad›r. Gür-
cistan Savafl› esnas›nda dü-
flürülen Rus uçaklar›, ayr›ca
kullan›lan mühimmat ve
z›rhl› araçlar›n eski model
olmas›, Duma taraf›ndan
elefltirilmifltir. Gelecek 5 y›l
içinde, Rus Ordusu’nun per-
sonel say›s›n›n azalt›larak,
daha modern silahlar› en-
vanterine dâhil etmesi bekle-
nebilir.

Mavi Denizlere 
Geri Dönen Rus 
Donanmas› 
Sovyetler Birli¤i'nin da¤›l›-
fl›ndan bu yana Akdeniz ve
Atlantik’te varl›k göstereme-
yen Rus Donanmas›, yeniden
operatif hale getirilmeye
bafllanm›flt›r. Amerikan Do-
nanmas›’na ba¤l› savafl ge-
milerinin Karadeniz’e girifl-
lerine misilleme olarak Ka-
rayip Denizi’nde Venezüela
ile birlikte icra edilen deniz
tatbikat›, Rusya’n›n en büyük
ve modern savafl gemilerinin
kat›l›m›na sahne olmufltur.
Kas›m ay›nda ise planl› tatbi-
katlar devam etmifltir.
Rus Hava Kuvvetleri’ne ait iki
bombard›man uça¤›, Latin
Amerika ülkesi Venezüela'ya
inmifltir. Venezüela Rus-
ya'dan de¤eri 4 milyar dolar
oldu¤u tahmin edilen savun-
ma sistemleri sat›n al›rken
Rusya Baflbakan› Putin de
nükleer enerji teknolojisine
yönelik yat›r›mlar için Vene-
züella’ya yard›m etmeye haz›r
olduklar›n› ifade etmifltir.
Sivastopol Deniz Üssü’ndeki
Rus Karadeniz Filosu’nun,
Ukrayna ile sorunlara ra¤-
men, Do¤u Akdeniz, Süveyfl
ve ‹ran Körfezi’ne do¤ru aç›l-
mas› beklenmektedir. Soma-
lili korsanlar›n tank tafl›yan
bir Ukrayna gemisini kaç›r-
malar› üzerine Rusya, bölge-
ye savafl gemisi göndermifltir.
Suriye, Moskova’dan yakla-
fl›k 1 milyar dolar de¤erinde
silah alm›flt›r. Rusya, ayr›ca
Suriye’ye; hava savunma fü-
ze sistemleri, taktik balistik
füze sistemleri, savafl uçak-

lar›, tanklar ve denizalt›lar
satmay› da planlamaktad›r.
Buna karfl›l›k Rus Donamas›,
Suriye’nin Tartus liman›nda,
Akdeniz’i kontrol edebilme
amac› ile bir askeri üs talep
etmektedir.
Rusya, Yunanistan’a 450 ci-
var› BMP-3 z›rhl› muharebe
arac› satmak için antlaflmaya
varm›flt›r. Önümüzdeki gün-
lerde, Libya Devlet Baflkan›
Muammer Kaddafi’nin, hava
savunma füzeleri ve savafl
uçaklar› tedariki konusunu
da görüflmek üzere Rusya’y›
ziyaret etmesi beklenmekte-
dir. Rus Donanmas›’n›n, Su-
riye ve Venezüella’dan sonra,
Yemen’de yeni askeri üsler
kurmak için harekete geçti¤i
ve stratejik Aden Körfezi’nde
çal›flmalar bafllataca¤›n› Rus
Parlamento sözcüsü Sergei
Mironov aç›klam›flt›r. Rus-
ya’n›n, ayr›ca, Küba’ya hava
savunmas› konusunda yar-
d›mda bulunaca¤› ve askeri
e¤itimin yan› s›ra, yeni askeri
malzemelerin kullan›lmas›
hakk›nda iflbirli¤i yap›laca¤›,
Rus Kara Kuvvetleri Sözcüsü
‹gor Konaflenkov taraf›ndan
duyurulmufltur.

Türkiye’nin 
Rusya ve Ukrayna
‹le Yak›n Dostlu¤u
Peki, son krizde müttefiki
ABD ve Gürcistan’a silah sat-
t›¤› ve ABD gemilerine izin
verdi¤i iddias› ile 1936 Mon-
trö Sözleflmesi’ni titizlikle
uygulayan Türkiye, geliflme-
leri nas›l takip etmektedir?
Türkiye, Karadeniz ve Kaf-
kaslar bölgesinde yer alan iki

güçlü komflusu Rusya ve Uk-
rayna ile hangi parametre-
lerde iflbirli¤i içindedir?
Öncelikle belirtmek gerekir
ki, son diplomatik geliflmeler
çerçevesinde BM Güvenlik
Konseyine Avrupa bölgesin-
den aday olan Türkiye, 151 oy
alarak, 2 y›l için bu önemli gö-
revi üstlenmifltir. Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, Anka-
ra’n›n BM’de temsilini,
"önemli bir baflar› ve Türkiye
için büyük bir onur" olarak ta-
n›mlarken, Baflbakan Erdo-
¤an, Türkiye'nin "uluslararas›
alanda giderek artan a¤›rl›¤›-
n› ve uluslararas› toplumun
ülkeye büyüyen güvenini"
yans›tt›¤›n› ifade etmifltir. D›-
fliflleri Bakan› Ali Babacan ise,
Türkiye'nin BM Güvenlik Kon-
seyi üyeli¤i süresince Da¤l›k
Karaba¤ da dahil olmak üzere
dondurulmufl bölgesel so-
runlar›n çözüm sürecinde en
yüksek çabay› sarf edece¤ini,
Bat› ile ‹ran aras›ndaki anlafl-
mazl›¤› çözmede aktif rol oy-
nayaca¤›n›, metot olarak da
diplomasi ve diyalogun temel
al›nmas›n› destekledi¤ini dile
getirmifltir.
Türkiye ve Rusya aras›nda,
mevcut baz› inifl ve ç›k›fll› ge-
liflmelere ra¤men, askeri ve
diplomatik alanda iflbirli¤i ve
diyalog zemininin giderek
güçlendi¤i söylenebilir. Rusya

D›fliflleri Bakan› Lavrov, yeni
bir Avrupa güvenlik pakt›n›n
kurulmas›n› teklif etmifltir.
Lavrov, mevcut mekanizma-
n›n Kafkaslar’daki krizde iflle-
medi¤ini savunmufltur. Rusya
Devlet Baflkan› Medvedev ise,
Azerbaycan ile Ermenistan
aras›nda arabuluculuk çal›fl-
malar›na bafllam›flt›r.
Kafkaslarda A¤ustos ay›nda
yaflanan olaylar›n ard›ndan
Ankara’n›n Kafkaslarda ‹fl-
birli¤i ve ‹stikrar Platformu
kurulmas› ve buna Türkiye,
Rusya, Azerbaycan, Erme-
nistan ve Gürcistan’›n dâhil
olmas› teklifi de kayda de¤er
bir olayd›r. Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün önümüzdeki
aylarda Moskova’ya resmi zi-
yarette bulunmas› beklen-
mektedir.
Venezüella’ya giderken, Ak-
saz-Karaa¤aç Liman›’na u¤-
rayan Rus gemilerinin Türk
vatandafllar›nca oldukça s›-
cak karfl›lanmas›, Rus bas›-
n›nda, Türkiye’nin d›fl siyaset
hatt›nda uzun vadeli niyetleri
bulunan, tam güvenilir bir
ortak oldu¤u fleklinde yo-
rumlam›flt›r. Türk-Rus y›l›
kutlamalar› etkinlikleri kap-
sam›nda Mehter Tak›m›’n›n
Rus Askeri Bandosu ile Mos-
kova’da verdi¤i konserin iki
ülkeyi daha da yak›nlaflt›rd›¤›
gözlemlenmifl, Türk kamuo-
yu da geliflmeleri takdirle
karfl›lam›flt›r.
Öte yandan, sürpriz bir gelifl-
me olarak, Ukrayna Cum-
hurbaflkan› Viktor Yuflçenko,
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün davetlisi olarak Türki-
ye’ye gelmifltir. Türkiye ise,
Rusya ile ABD aras›nda so-
runlara sebep olan Ukray-
na'n›n NATO üyeli¤i için bu
ülkeye “üyelik eylem plan›”
sunulmas› konusunda Kiev
yönetimine destek vermifltir.

GÜNDEM
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Ramjet teknolojisinin 
kullan›m›n›

yayg›nlaflt›rmak ad›na
araflt›rmalar›n› sürdüren
Amerikan Savunma
Bakanl›¤› ‹leri Araflt›rma
Projeleri Ajans› DARPA,
geçti¤imiz ay içerisinde,
HyFly Program› kapsam›nda
Amerikan Donanmas› 
ve Boeing deste¤iyle
gelifltirilmekte olan 
ramjet motorlu taarruz
füzesinin 3’üncü deneme
uçuflunun 2010 y›l›nda 
gerçeklefltirilece¤ini duyurdu.
Önümüzdeki 6 ayl›k süreçte
de füzenin yak›t sisteminin

testleri yap›lacak. Eylül 
2007 ve Ocak 2008’de
gerçeklefltirilen daha önceki
testlerde k›smi baflar› elde
eden ekip bu denemeden
oldukça umutlu.
Amerikan Ordusu’nun
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
gelifltirilen füzenin, sahip
oldu¤u çift yanmal› ramjet
motoru sayesinde 6 Mach
h›zda seyredebilmesi ve
yaklafl›k olarak 1100 km
menzile ulaflmas› 
hedefleniyor. Ancak çok
yüksek h›zlarda muazzam
sürtünme kuvvetlerine
maruz kalacak olan füzenin,

çok yüksek s›cakl›klara da
dayanabilmesi gerekiyor. Bu
nedenle, füzenin üretiminde
yüksek s›cakl›klara dayan›kl›
ve olabildi¤ince hafif
malzemeler kullan›l›yor.
Havac›l›k alan›nda çok
yayg›n bir kullan›ma sahip
olan turbofan ve turbojet
motorlar, içlerinde yer alan
mil etraf›nda dönen çok
say›da parçadan oluflur.
Parça say›s›n›n çoklu¤u ise
motorlar›n tasar›m, 
üretim ve bak›m
aflamalar›nda mühendisleri
ve teknisyenleri en çok 
zorlayan konular›n bafl›nda

gelir. Kullan›m oran› daha
düflük olan ramjet motorlar
ise turbofan ve turbojet
motorlardaki gibi dönen
parça içermezler.
Kullan›ld›klar› arac›n sesten
birkaç kat daha h›zl›
gitmesini sa¤layan ramjet
motorlar›n›n çal›flma prensibi
ise oldukça basittir. Çok
yüksek h›zda al›nan hava
yavafllat›larak s›k›flt›r›l›r,
ard›ndan yüksek bas›nç
alt›nda yak›tla kar›flt›r›larak
yak›l›r ve bu ifllem sonucunda
ortaya ç›kan s›cak gazlar
motorun arkas›ndaki ç›k›fla
yönlendirerek itki üretilir.

Biyoloji derslerinde karmafl›k isimleriyle bafl›m›z›n

belas› olan ve boylar›ndan büyük ifllere kalk›fl›p tek

bafllar›na vücudumuzdaki binlerce hatta milyonlarca

molekülü saniyeler içerisinde parçalay›p birlefltirebilen

enzimler, canl› yaflam›n›n devam› için birinci dereceden

öneme sahipler. Bugünlerde ise biyoyak›t çal›flmalar›nda

öne ç›kan enzimler, ABD Enerji Bakanl›¤› ile Sandia Ulusal

Laboratuvarlar› aras›nda geçti¤imiz ay imzalanan 600.000

dolarl›k anlaflma kapsam›nda, önümüzdeki 2 y›l boyunca

ciddi bir flekilde mercek alt›na al›nacaklar.

G›da enzimleri konusunda önemli çal›flmalara imza atan

‹sviçreli DMS firmas›n›n da yer alaca¤› proje, önemli bir

biyokütle olan selülozun, enzimlerin yard›m› ile kimyasal

reaksiyonlar sonucu parçalanmas› ve baflta etanol olmak

üzere birçok endüstriyel ürün oluflturulmas› üzerinde

yo¤unlafl›yor. Bu reaksiyonlar s›ras›nda kullan›lacak olan

enzimlerin, selülozun parçalanmas› aflamas›nda

oynad›klar› rol ve bu rolün analizi ise araflt›rman›n ana

konusunu oluflturuyor. Çal›flmalar›n›n sonucunda, 

enzimlerin çal›flma prensiplerini ve kimyasal 

reaksiyonlardaki rolünü tam olarak ortaya koymak isteyen

bilim adamlar›, sonras›nda da enzimlerin kabiliyetlerini

artt›rarak baflta biyoyak›t olmak üzere daha kaliteli ve 

kullan›fll› ürünler ortaya ç›karmay› amaçl›yorlar.

Araflt›rmalar kapsam›nda yap›sal ve biyofiziksel 

analizler yard›m›yla sonuca ulaflmay› hedefleyen bilim

adamlar›, çeflitli moleküler modelleme tekniklerinin 

yan› s›ra maddelerin, üzerlerine gönderilen ›fl›k 

yard›m›yla analizinin yap›lmas›n› sa¤layan spektroskopi

tekni¤inden de faydalanacaklar. Ve kim bilir, belki de 

gelecekte, ancak mikroskop yard›m›yla görebildi¤imiz 

enzimler sayesinde dünyam›z, girdi¤i enerji ç›kmaz›ndan

kurtulup rahat bir nefes alabilecek.

HyFly Tüm Ses Duvarlar›n› Y›kmaya Aday

Alternatif Yak›t Çal›flmalar›na Enzimlerden Destek 

©
S
A

N
D

IA
©

D
A

R
P

A



61

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Kas›m 2008

Dünyan›n yüzölçümünün ve do¤al kaynaklar›n›n bir gün
dünya nüfusunun ihtiyaçlar›n› karfl›layamayacak konuma

gelece¤i ve eninde sonunda baflka gezegenlerde koloniler
kurma ihtiyac›n›n do¤aca¤›, bilimkurgu romanlar›nda ifllenen
en ilgi çekici konulardan biridir. Bu durumun gerçe¤e
dönüflmesi durumunda yaklafl›k 1 milyar 150 bin kiflilik
nüfusuyla gelecekte bu kolonilere en çok ihtiyaç duyacak
ülkelerden biri olan Hindistan da, 22 Ekim günü ilk uzay
arac›n›, Sriharikota kentinde yer alan Satish Dhawan 
Uzay Merkezi’nden dünyam›z›n tek do¤al uydusu olan Ay’a
gönderdi. F›rlatma iflleminin hemen ard›ndan yerküreden
240 km uzakl›¤a ulaflan Chandrayaan-1 ad›ndaki araç, 
tam da bu noktada 7 saat boyunca ve dünyadan 24.000 km
uzakl›¤a eriflinceye dek kalaca¤› eliptik bir yörüngeye 
oturtuldu. Ard›ndan da sürekli büyüyen eliptik daireler 
çizerek Ay’a yaklaflan araç, hedefine en yak›n nokta olan
387.000 km’de transfer yörüngesine, yani ay›n çekim alan›na
girdi. Chandrayaan-1, Ay’›n çekim alan›na girmesinin
ard›ndan da yüzeye 100 km kalana kadar eliptik daireler 
çizerek hedefine yaklaflmaya devam etti.
Ay’a inifl yapmayacak olan Chandrayaan-1, araflt›rmalar› 
için Ay yüzeyine sondaj yapacak. Chandrayaan-1, görevde
kalaca¤› süre boyunca Ay’›n mineral haritas›n› ç›karmak 
ve yüzeyin do¤al kaynaklarca, özellikle nükleer çal›flmalarda
önemli role sahip olan uranyumca verimli olup olmad›¤›n›
araflt›racak. Hindistan’›n bu ilk uzay arac› ayr›ca, uluslararas›
araflt›rmalara yard›mc› olmas› amac›yla NASA ve Avrupa
Uzay Ajans› ESA’dan tedarik edilen cihazlar da tafl›yor. 
Bu cihazlar aras›nda Ay’›n mineraloji haritas›n› ç›karmaya 
ve dolay›s›yla mineral yap›s›n›n analiz edilmesine yarayacak
olan M3 ve özellikle kutup noktalar›nda su bulmak için 
iz sürecek olan Mini-SAR da yer al›yor.

‹talyan’lar Dünyaya
Tepeden Bakacak

Dünya Hindistan’a 
Dar Geldi
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Özellikle Akdeniz Bölgesi’ni gözetlemek amac›yla

Thales Alenia Space Italia taraf›ndan bafllat›lan Italian

Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin

Observation (COSMO / Akdeniz Bölgesi’ni Gözetleme

Amaçl› ‹talyan Tak›m Uydular›) SkyMed Program›, 

yörüngeye oturtulmas› gereken toplam 4 adetlik uydu 

zincirinin 3’üncü halkas›n›n geçti¤imiz ay Delta II roketi ile

uzaya f›rlat›lmas›yla önemli bir safhay› geride b›rakm›fl

oldu. Yörüngeye baflar›l› bir flekilde yerlefltirilen bu ve

bundan önceki 2 uydu, ‹talya Savunma Bakanl›¤› ve ‹talya

Uzay Ajans›’n›n askeri ve sivil ihtiyaçlar›n› karfl›lamak

amac›yla kullan›lacak.

Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden

f›rlat›lan uydu, Boeing taraf›ndan üretilen Delta II roketi

atefllendikten yaklafl›k 58 dakika sonra dünya yörüngesine

yerleflti. Yörüngede kalaca¤› süre içerisinde özellikle

Akdeniz Bölgesi’ni gözetleyerek sivil ve askeri amaçlarla

hizmet verecek olan uydu, X-Band Sentetik Aç›kl›kl› Radar

(SAR) sistemine sahip. Askeri alanda özellikle keflif,

gözetleme ve hedefleme amac›yla kullan›lan bu sistemler,

yo¤un metal içeren ve dolay›s›yla da elektronik saç›l›m›n

yüksek oldu¤u askeri araçlardan yol ya da pist gibi 

elektronik saç›l›m›n düflük oldu¤u hedeflere kadar genifl

bir yelpaze üzerinde etkili.



Japon Kara Kuvvetleri, Çin
ve Mançurya’n›n iflgal
edilmesini, bu suretle

Nazi Almanyas› karfl›s›nda çok
zor durumdaki SSCB’nin
hammadde yönünden zengin
topraklar›n›n iflgal edilmesinin
birinci öncelik olmas› gerekti-
¤i hipotezini savunurken Ja-
pon Donanmas› ise Avustral-
ya’n›n iflgal edilmesi gereklili-
¤i üzerinde durmufltur. Ancak
Avustralya’n›n iflgali hedefi de
çok büyük bir kuvvet ve mev-
cut güçlerin çok genifl bir co¤-
rafi alana da¤›t›lmas›n› gerek-
tirmesi nedeniyle savunma
halkas›n›n zay›flayaca¤› endi-
flesini ön plana ç›karm›flt›r.
Japon deniz ve kara kuvvetle-
ri aras›ndaki farkl› görüfller,
savafl›n müteakip safhas›nda
at›lacak ad›mlarda belirsiz-
likler yaflanmas›na neden ol-
sa da bir “ada devleti” olan
Japonya, öncelikle, Amerikan
Donanmas›’n›n Midway Ada-
s›’nda imhas›n› hedefleyen ve
Oramiral Isoroku Yamamoto
taraf›ndan yap›lan teklif üze-

rinde karar k›lm›flt›r. Plana
göre, Midway’de Amerikan
Donanmas›’n› muharebeye
zorlayacak bir tuzak ile Was-
hington’un savaflma azmi bir
kere daha k›r›larak ABD ana
vatan› ile Avustralya aras›n-
daki irtibat›n kopar›lmas›
planlanm›flt›r. Bu suretle,
ABD’den tecrit edilen Avus-
tralya’n›n, Akdeniz’de Al-
manya ile savaflan ‹ngilte-
re’den de yard›m alamayaca-
¤› için Japonya’n›n denetimi
alt›na girmekten kurtulama-
yaca¤› öngörülmüfltür.

Tokyo Bombalan›yor
Japonya’ya karfl› intikam için
f›rsat kollayan ABD Genel-
kurmay›, Tokyo’nun bomba-
lanmas›n› öncelikli stratejik
planlamas› içerisine alm›flt›r.
Bu maksatla yap›lan gizli
planda, Pearl Harbor’a karfl›
misilleme olarak Japonya’ya
bir hava sald›r›s› yap›lmas›
hedeflenmifltir.
Ancak bu parlak (!) plan, Ja-
pon anavatan›n›n 750 km
ötesinde bafllayan savunma
hatt› yüzünden önemli bir
engelle yüz yüze kalm›flt›r.

Çünkü Amerikan uçak gemi-
lerinden kalkan bombard›-
man uçaklar›, 800 km mesa-
fe kat ederek Tokyo’yu bom-
balamak ve Japon avc› uçak-
lar›na yakalanmadan ayn›
mesafeyi geri dönmek zo-
rundad›r. Ayr›ca savunma
hatt›n›n hemen d›fl›nda ko-
nufllanacak uçak gemileri de
Japon denizalt›lar› ve bom-
bard›man uçaklar›n›n tehdi-
dini enselerinde hissedecek-
lerinden büyük bir risk alt›n-
dad›r.
Ayr›ca Amerikan Ordusu’nun
envanterinde yer alan ve
uçak gemilerinden harekât
icra edebilme kabiliyetine
sahip olan uçaklar bu mesa-
feyi uçabilecek menzile sahip
de¤ildir.
Bu sorunun üstesinden, an-
cak s›ra d›fl› bir çözümle ge-
linebilmifltir. Aslen bu kabili-
yete sahip olmasalar da,
3700 km uçufl menzilli ve
1000 kg bomba tafl›ma kapa-
siteli B-25B Mitchell bom-
bard›man uçaklar›, tadil edi-
lerek uçak gemilerinden kal-
kabilecek hale getirilmifltir.
Dönüfl için ise uçaklar›n Çin
topraklar›na inmeleri plan-
lanm›flt›r. Bu görevi icra ede-
cek pilotlar gönüllüler ara-

HARP TAR‹H‹
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Japon ‹lerleyiflinin Son Dura¤›:
Midway Deniz Muharebesi

Muzaffer kuvvetleri Uzak Do¤u ve Asya’n›n dört bir köflesine
yay›lan Japon Genelkurmay›, ABD, ‹ngiltere ve müttefiklerinin
toparlanarak karfl› sald›r›ya geçme ihtimali karfl›s›nda, 
taarruzun yan› s›ra savunmaya yönelik ad›mlar da atm›flt›r. 
Bu süreçte Tokyo, gücünü yeniden toparlayan Amerikan
Donanmas›’n›n Avustralya merkezli bir sald›r› için haz›rl›k
yapt›¤›n› hesaba katmaktad›r.

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

1942 May›s›nda, Coral Denizi
Muharebesi’nde bat›r›lan

USS Lexington yan›yor
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‹kinci Dünya Savafl›’n›n Öbür Cephesi:
Pasifik Muharebeleri V



s›ndan seçilmifltir. Harekât
için bir araya getirilen ve Ko-
ramiral William F. Halsey ta-
raf›ndan komuta edilen 14
parça savafl ve destek gemi-
sine, USS Hornet ve USS En-
terprise uçak gemileri de ek-
lenerek “Görev Gücü 16”
oluflturulmufltur.
16 adet B-25B’ye ev sahipli¤i
yapan USS Hornet’e hava ko-
rumas›n›, USS Enterprise
sa¤lam›flt›r. Esasen mühen-
dis olan Yarbay James Doo-
little emrindeki taarruz gücü,
18 Nisan 1942 sabah› saat
07:25’de oldukça kötü hava
koflullar› alt›nda havaland›k-
tan sonra, 12 uçak Tokyo, ka-
lan 4 uçak ise di¤er hedefle-
re do¤ru yola koyulmufltur.
Japon ‹mparatoru’nun da
ikamet etti¤i Baflkent Tok-
yo’ya ABD savafl uçaklar›n›n
sürpriz taarruzu, askeri aç›-
dan pek de önemli sonuçlara
yol açmasa da diplomatik
aç›dan oldukça ses getirmifl-
tir. Harekâta kat›lan B-
25B’lerin tamam› Japon hava
savunmas›n› atlatmay› ba-
flarm›flt›r. Ancak, Sovyetler
Birli¤i’nin Vladivastok flehri-
ne inen biri hariç di¤er tüm
uçaklar Çin topraklar›na ve-
ya denize zorunlu inifl yap-
m›flt›r.
ABD’nin “Doolittle Raid” ad›-

n› verdi¤i bu harekât saye-
sinde, Amerikan halk›na Pe-
arl Harbor’un intikam›n›n
al›nd›¤› izlenimi verilmifl ve
ülkenin savaflma azmi artt›-
r›lm›flt›r.
Japonya’n›n ABD’yi cezalan-
d›rmak için, mukabil harekât
bafllatmas› ise erken bir za-
manlama ile Amerikan Do-
nanmas›’yla yeni bir çat›fl-
may› tetiklemifltir. Bu çat›fl-
man›n ilk ad›mlar›ndan biri
olan ve ABD’nin Japon Deniz
Kuvvetleri’nin muhabere
kriptolar›n› k›rmas›n›n ard›n-
dan cereyan eden Coral De-
nizi Muharebesi, savafl›n ilk
y›llar›nda zaferden zafere
koflan ma¤rur Japon Ordu-
su’nun sonunu haz›rlayan
ad›mlardan biri olmufltur.

Midway Öncesi 
‹lk Hesaplaflma
Japon Ordusu, bombalanan
Tokyo’nun intikam›n› almak
ve ABD’ye karfl› Pasifik’te ke-
sin üstünlük elde etmek
amac› ile yo¤un bir seferber-
lik bafllatm›flt›r. Rabaul ve
Caroline adalar› ile Truk De-
niz Üssü’nde toplanarak ha-
z›rl›klar›n› sürdüren Japon
Ordusu, “Zuikaku”, “Shoka-
ku” uçak gemileri ile kruva-
zör, muhrip ve di¤er yard›m-
c› gemilerden teflekkül eden
bir görev grubu teflkil etmifl-
tir. 2 uçak gemisinde toplam
125 uçak konuflland›r›lm›flt›r.
150 savafl uça¤› ise, Raba-
ul’da alarm durumunda bek-
lemeye al›nm›flt›r.
Pasifik hâkimiyeti için Japon

Donanmas›’na kafa tutan
ABD, bu muharebede, top-
lamda 141 uçak tafl›yan “USS
Yorktown” ve “USS Lexing-
ton” uçak gemilerini, Tüma-
miral Frank Jack Fletcher
emrine tahsis etmifltir. 2 grup
kruvazöre ise uçak gemileri-
ne refakat emri verilmifltir.
Ancak, ABD’nin en önemli
avantaj›, Japon muhabere
kriptolar›n› k›r›lmas› sayesin-
de düflman›n plan›n›n ana
hatlar›n› ö¤renmifl olarak
muharebeye haz›rlanmas›d›r.
Japon Filosu, Koramiral Ta-
keo Takagi ve Tümamiral Ta-
daichi Har taraf›ndan komuta
edilmektedir. Bu filoya ait bir
taarruz kolu, 3 May›s 1942’de
Tulayi Adas›’n› iflgal etmifltir.
Avustralya askerleri, muhte-
mel Japon sald›r›s›ndan ka-
ç›nmak için aday› boflaltm›fl-
t›r. Japon Donanmas›, Solo-
mon Adalar›’n›n çevresindeki
ilerleyiflini sürdürmeye de-
vam etmifltir. 3 kol halinde
ilerleyen Japon Filosu, 7 Ma-
y›s 1942’de, ABD yak›t gemisi
Neosho ve USS Sims muhri-
bini bat›rm›flt›r. Papua Yeni
Gine’nin güneyindeki strate-
jik Port Moresby liman›n›n
iflgali ile vazifelendirilen
3’üncü Filo’nun “Shoho” hafif
uçak gemisi ise 7 May›s
1942’de USS Lexington uçak
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Yarbay Doolittle ve 
Albay Mitscher USS Hornet’te

Doolittle Harekât› öncesinde USS Hornet’in pistinde bekleyen B-25B bombard›man uçaklar›



gemisine ait torpido ve av
bombard›man uçaklar› tara-
f›ndan bat›r›lm›flt›r.
8 May›s 1942 sabah›, iki tara-
f›n savafl gemileri, muharebe
menziline girmifltir. Japonla-
r›n 121 uça¤›, ABD taraf›n›n
ise 122 uça¤› bulunmaktad›r.
Japon Donanmas›’nda 4 a¤›r
kruvazör, 6 muhrip, ABD ta-
raf›nda ise 5 a¤›r kruvazör, 7
muhrip savafl alan›nda sald›-
r› için beklemektedir.
Muharebenin bafllamas›n-
dan sonra USS Lexington
uçak gemisi 2 torpido ve 2
bomba ile hasar alm›flt›r.
USS Yorktown uçak gemisi-
nin ald›¤› bomba isabeti so-
nucunda da 76 denizci öl-
müfltür. Shokaku uçak gemi-
si ise Amerikan uçaklar›ndan
ald›¤› 3 isabetin ard›ndan
muharebeden geri çekilmifl-
tir. USS Yorktown ald›¤› ha-
sara ra¤men kaçmay› baflar-
sa da USS Lexington ald›¤›
yara sonucu yan yatm›fl, mü-
teakip patlamalar sonucun-
da ise batm›flt›r. Ard›ndan
ABD savafl filosuna geri çe-
kilme emri verilmifltir.
Taktik üstünlü¤ün kendileri-
ne geçmesine ra¤men, Ja-
ponlar da geri çekilmifllerdir.
Ayr›ca Port Moresby liman›-
n›n iflgali de durdurulmufl-
tur. Bu çetin muharebede, iki
taraf›n savafl gemileri de bir-
birlerini görmeden, yaklafl›k
30-50 km mesafede savafl-
m›fl ve ihtiyaten geri çekil-
meyi tercih etmifllerdir. Böy-

lece Coral Denizi Muharebe-
si, Japonlar›n düflman›n› da-
ha fazla dikkate almas›na ve
Midway Muharebesi için sa-
vafl planlar›n›n gözden geçi-
rilerek kuvvetlerin takviye
haz›rl›klar›n›n bafllat›lmas›-
na yol açm›flt›r.

Yamamoto’nun 
Büyük Kumar›
Amerikan Donanmas›’na son
darbeyi vurmak için harekete
geçen Oramiral Yamamo-
to’ya, 5 May›s 1942 de Mid-
way Adalar›’n›n ve Bering
Denizi güneyindeki Aleutian
Adalar›’n›n ele geçirilmesi
emri verilmifltir.
Orta Pasifik’te yer alan küçük
bir atol grubu olan Midway
Adalar›, ABD’den 2700 deniz
mili, Japonya’dan 2000 deniz
mili ve Avustralya’dan 3300
deniz mili uzakl›ktad›r. Aleuti-
an Adalar› ise Bering Denizi
güneyinde yer al›p Bering Bo-
¤az›n› kontrol edebilmekte,
ayn› zamanda Alaska’n›n bat›-
s›nda bulunan ABD’ye ait ha-
va üslerine yak›nl›¤› ile Japon
kuvvetlerine avantaj olufltur-
makta, Pasifik’in kontrolünde
Orta Pasifik adac›klar› ile bir-
likte önemli bir konumda bu-
lunmaktad›r.
Bu bölgelerin ele geçirilme-
sinin Japonlar aç›s›ndan
önemi fludur;
� ABD’nin Japonya’ya 

yak›n hava üslerinden
mahrum b›rak›larak, 
Japonya anakaras›na

bundan sonra yap›lacak
hava taarruzlar›na 
olanak vermemek,

� Hawaii adalar›nda 
bulunan ABD üslerine ve
adalar›n kendisine 
karfl› icra edilecek bir
harekâtta ileri üs olarak
kullanabilmek,

� Bölgede harekât 
yapabilecek ABD 
kuvvetlerinin tespit, 
teflhis ve önlenmesinde
erken ihbar elde ederek,
Japon ilk savunma 
hatlar›n› Pasifik’te 
1000 deniz mili daha ileri 
kayd›rmak,

� Amerikan Donanmas›’n›
bir muharebeye mecbur
edip kuvvet üstünlü¤ünden
faydalanarak yok etmek,

� Aleutian’larin ele 
geçirilme maksad› ise
daha ziyade Japon 
ana karas›n› ABD’ye 
karfl› emniyete almak
amac›n› tafl›m›flt›r.

Samuray 
K›l›c›n› Çekiyor
Japon Deniz Gücü, Oramiral
Yamamoto emrine tahsisli
63.000 tonluk “Yamamoto”
z›rhl›s›n›n dire¤inde “Amiral
Gemisi” forsu çekili halde,
ABD ile Pasifik’te kozlar›n›
paylaflmak üzere tarihi sefer
için denize aç›lm›flt›r. Plan›n
3 ana hedefi; Aleutian Adala-
r›’n›n iflgali, “Midway” atolü-
nün ele geçirilmesi ve Ame-
rikan Donanmas›’n›n savafla
zorlanarak imha edilmesi
olarak tespit edilmifltir.
Bu zorlu görev için, 8 uçak
gemisi, 11 ana muharebe ge-
misi, 22 kruvazör, 65 muhrip
ve 21 denizalt›n›n da dahil ol-
du¤u yaklafl›k 200 parçal›k
Japon deniz gücüne 600 sa-
vafl uça¤› tahsis olunmufltur.
Birinci hedef olan Midway
için, Japon Donanmas› öncü
denizalt› ileri karakol filosu,
4 a¤›r kruvazör, örtme görevi
için 2 ana muharebe gemisi,
1 hafif uçak gemisi, 4 hafif
kruvazörlük görev kuvveti
tertiplendirilmifltir. Plana
göre Kuzey Grubu’na ait uçak
gemileri 3 Haziran 1942 sa-
bah› Dutch Harbor’u bomba-
larken, Attu ve Kiflka adalar›
iflgal edilecek, böylelikle
Amerikan kuvvetlerinin Pe-
arl Harbor ve Midway’den
kuzeye ç›karak aldat›lmas›
da sa¤lanacakt›r. Koramiral
Chuichi Nagumo, 4 Haziran
1942 sabah› emrindeki kuv-
vetlerle Midway Adas›’na ha-
va hücumu yapacak, Orami-
ral Yamamoto emrindeki
grup, Midway’in bat›s›nda

HARP TAR‹H‹
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Japon Donanmas›’n›n Midway’de verdi¤i bir di¤er kurban Mikuma kruvazörü

5 Haziran 1942 sabah›, 
Japon uçak gemisi Hiryu 

yan›yor

Midway Adas›



kalarak Amerikan kuvvetle-
rinin tespiti halinde ona hü-
cum edecek ve Aleutien ha-
rekât›n› destekleyecektir.

Kriptocular
Yine ‹fl Bafl›nda
Japon kriptolar›n› çözen
ABD, düflman›n planlar›ndan
haberdard›r. Amerikan kur-
maylar›, Japon kuvvetinin
tespiti için Midway Adas›’n›n
kuzey ve bat› yönlerinde de-
rinli¤ine hava keflif harekât›
icra etmek ve tespit edilecek
hedeflerin bask›n tarz›nda
bir harekât ile imha edebil-
mek maksad›yla; orta ve ku-
zey Pasifik’te s›klet merkezi
oluflturmay› planlam›flt›r.
Japon ana filosu ve uçak ge-
mileri grubu, Oramiral Ya-
mamoto komutas›nda 26 Ma-
y›s 1942 günü Japonya’dan
ileri harekete geçmifl, 29 Ma-
y›s günü Koramiral Nagu-
mo’nun kuvvetleri ile birlefl-
mifl, fakat 2 ayr› grup halinde
intikale devam etmifllerdir.
Oramiral Yamamoto, kendi
grubunu 3 Haziran günü ikiye
ay›rm›flt›r. Kuzeye giden
grup, Aleutien Adalar›’n›n ifl-
galini öngören harekât› des-
tekleyecektir.
Koramiral Nagumo emrin-
deki vurucu kuvvet ise Mid-
way Adas›’na yaklaflmak
üzere 3 Haziran günü gü-
neydo¤uya do¤ru ilerlemifl-
tir. Bu arada Pearl Harbo-
ur’dan 26 ve 30 May›s gün-
leri gizlice ayr›lan Amerikan
Donanmas›’n›n 16’nc› ve
17’nci görev gruplar›, 2 Ha-
ziran günü Midway Ada-
s›’n›n 325 mil kuzeybat›s›n-
da birleflerek Japonlar›
beklemeye bafllam›flt›r.
4 Haziran sabah› Midway
Adas›’ndan kalkan uçaklar,
700 mil bat›da tespit edilen
Japon nakliye gemilerine ta-
arruz etmifller, ancak bir ne-
tice alamam›fllard›r. Adaya
gerçeklefltirilen Japon hava
taarruzu sonucunda hava-
alan› ve çevresindeki tesisler
hasar görse de muharebenin
sonuna kadar hava harekât-
lar› icra edilebilmifltir.

Savafl Tanr›lar› 
Japonlar’› Terk Ediyor
Midway Muharebesi’nin dö-
nüm noktas› olan 4 Haziran
sabah›nda, Japon uçak ge-
milerine Amerikan Donan-
mas›’n›n torpido bombard›-
man uçaklar› taraf›ndan ger-
çeklefltirilen taarruzlar bü-
yük kay›plar verilerek bafla-
r›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. An-
cak saat 10:00 dolaylar›nda,
Japonlar›n uçaklar›na yak›t
ve mühimmat ikmali yapt›k-
lar› s›rada beliren 35 adet
Amerikan pike bombard›-
man uça¤›n›n taarruzu sonu-
cunda, Japon Donanmas›’n›n
Akagi, Kaga ve Soryu uçak
gemileri bat›r›lm›flt›r.
Japonlar’›n Midway muhare-
besine kat›lan son büyük
uçak gemisi Hiryu’dan kal-
kan 18 bombard›man ve 6 av-
c› uça¤›ndan teflkil edilen
grup, verdi¤i kay›plar›n ar-
d›ndan 7 bombard›man uça¤›
ile USS Yorktown’a taarruz
ederek Amerikan Donanma-
s›’n›n ilk büyük kayb›n› ver-
mesine yol açm›flt›r. Bu
uçaklar taraf›ndan hasara
u¤rat›lan USS Yorktown’a
son ve öldürücü darbeyi yine
Hiryu’dan kalkan 10 torpido
bombard›man ve 6 avc› uça-
¤›ndan oluflan taarruz grubu
vurmufltur. Bir muhrip tara-
f›ndan yede¤e al›narak kur-
tar›lmaya çal›fl›lan USS York-
town, bu muhriple birlikte 8
Haziran sabah› bir Japon de-
nizalt›s› taraf›ndan bat›r›l-
m›flt›r.
5 Haziran sabah› saat
09:00’da ise 4’üncü Japon
uçak gemisi Hiryu da sular›n
alt›na gömülmüfltür.
Bu arada Koramiral Nagu-
mo’nun filosunun durumunu
ö¤renen Oramiral Yamamo-
to, durumu de¤erlendirerek
Japonya’ya dönmeye karar
vermifltir. Midway bombard›-
man grubundaki 4 a¤›r kru-
vazörü de, geri çekilen Japon
kuvvetlerini kollamak ve
Midway adas›n› bombard›-
man etmekle görevlendir-
mifltir. Fakat bir denizalt› hü-
cumundan kaç›nmak için

manevra yaparken 2 kruva-
zörün çarp›flt›¤› haberini alan
Oramiral Yamamoto, Mid-
way’in bombard›man›ndan
vazgeçmifltir.
7 Haziran sabah› USS Hornet
ve USS Enterprise’dan hava-
lanan uçaklar, çarp›flan ge-
mileri yakalam›fllar, Mikuma
kruvazörünü bat›r›p Mogami
kruvazörü ve Arasiyo muhri-
bine de a¤›r hasar verdirmifl-
tir. Yenilgiyi kabul eden Ora-
miral Yamamoto, Midway
Harekât›’n› iptal etmifltir.
Midway, Japonlar’›n u¤rad›k-
lar› zarar› hiçbir zaman telafi
edememeleri nedeniyle, Pa-

sifik’teki savaflta bir dönüm
noktas› olmufltur.
“Kiska” ve “Attu” adalar›n›
iflgal etmeyi baflaran Japon
Ordusu, 4 büyük uçak gemi-
si, 330 uçak ve 1 a¤›r kruva-
zör kaybetse de, yap›lan pro-
paganda faaliyetleri ile ka-
muoyunda Aleutian Adalar›
Harekât›’n›n baflar›l› oldu¤u
havas›n› yaratarak al›nan ye-
nilginin üstünü örtmeye çaba
sarf etmifltir. ABD taraf›n›n
kay›p hanesinde ise 1 uçak
gemisi ile 150 uçak yer al-
m›flt›r.
Japon Ordusu bu muharebe-
de ABD uçaklar›n› teflhis ve
tespit etmek için yeterli say›-
da keflif uça¤› kullanmam›fl-
t›r. Ayr›ca, uçak gemilerinin
korunmas› için yeterli say›da

karakol uça¤›n›n yüksek irti-
fada bekletilememesi, reak-
siyon süresinin, ABD lehine
cereyan etmesine neden ol-
mufltur.
Amerikan Donanmas›’n›n
uçak gemilerinin tespit edil-
mesinden sonra emirlerin-
deki savafl uçaklar›n›n ço¤u-
nu taarruz amac›yla kullanan
Japon kurmaylar›, kendi
uçak gemilerini yeterli hava
korumas›ndan yoksun b›ra-
karak Amerikan bombard›-
man uçaklar›na alt›n tepsi
içerisinde sunmufltur.
Öte yandan, ABD’nin USS
Yorktown uçak gemisini çok

büyük süratle tamir ederek
29 May›s 1942’de göreve ha-
z›r hale getirmeyi baflarma-
s›, Midway’deki avantaj›n›
artt›rm›flt›r. Japon istihba-
rat›n›n bütün bu sürpriz ge-
liflmeleri tespit ve teflhiste
yetersiz kalmas›, Oramiral
Chester W. Nimitz’in plan›n-
da öngördü¤ü “Midway’i Sa-
vun, Japon Donanmas›’na
En A¤›r Darbeyi Vur” politi-
kas› do¤rultusunda, atefl
üstünlü¤ünü ve hücumda
reaksiyon avantaj›n› ABD’ye
getirmifltir.
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin daha fazla risk alma ve
inisiyatif kullanma al›flkanl›¤›
da savafl›n gidiflat›nda belir-
leyici etkenlerden biri ol-
mufltur.
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Beyaz Saray’dan Onay
Temmuz ay›nda imzalanan Kat›l›m Protokolü ile NATO’ya tam üyelik için

vize alan Arnavutluk ve H›rvatistan’a, Macaristan ve Slovakya’dan sonra

ABD’den de iyi haber geldi. Baflkan Bush, NATO Genel Sekreteri Jaap de

Hoop Scheffer’in de kat›l›m›yla 24 Ekim’de Beyaz Saray’da düzenlenen

törende, Arnavutluk ve H›rvatistan’›n kat›l›m protokolünü imzalad›.

NATO’ya üye tüm ülke parlamentolar› taraf›ndan karar›n onaylanmas›n›

bekleyen iki aday ülkenin, 2009’daki zirvede tam üye olmas› bekleniyor.

Hatalar› 
Nükleer Komutanl›k 
Önleyecek
Geçti¤imiz y›llarda Amerikan 

Hava Kuvvetleri’nin, yanl›fll›kla (!)

balistik füzelere yerlefltirilen 

elektronik tapalar› Tayvan’a

götürmesi ve akabinde 6 adet 

nükleer bafll›kl› seyir füzesi tafl›d›¤›

fark edilmeyen bir B-52

bombard›man uça¤›n›n da Tayvan’a

uçmas›, envanterdeki nükleer

silahlar› kontrol etmek amac›yla

ABD Ordusu’nda yeni bir komutanl›k

kurulmas›n› gündeme getirdi.

2009’un Eylül ay›nda kurulmas› 

planlanan Küresel Taarruz

Komutanl›¤› (Global Strike

Command), ABD’nin envanterindeki

nükleer bomba ve füze tafl›yan 

B-52 ve B-2 bombard›man uçaklar›

ile k›talararas› balistik füzeleri

bünyesinde toplayarak denetimini

yapacak.

Küba’da
AB Rüzgar›

A¤ustos ve eylül

aylar›nda Küba’y› vuran

kas›rgalar, ada ile Avrupa

Birli¤i (AB)’nin yak›nlaflmas›na

vesile oldu. Rejim muhaliflerinin

tutuklanmas› sebebiyle yaklafl›k 5

senedir Küba ile iliflkileri

ask›ya alan AB, adada ciddi

maddi hasar olmas›na

ra¤men hiçbir yard›m›

kabul etmemekte direnen

Küba hükümeti ile ekim

ay›nda Havana’da bir

araya geldi. Avrupa

Kalk›nma ve ‹nsani

Yard›m Komisyonu

Üyesi Louis Michel ile

bir anlaflma imzalayan

Küba D›fliflleri Bakan›

Felipe Perez Roque, böylelikle 

ülkesine yap›lacak olan maddi

yard›mlar› da kabul etmifl oldu. Bu

anlaflman›n AB-Küba iliflkilerinde bir

dönüm noktas› oldu¤u belirtiliyor.

ABD ve Rusya
Aras›nda
Tansiyon Hiç
Düflmüyor
Rusya’n›n Gürcistan 

müdahalesi sonras›

Amerikan savafl 

gemilerinin Karadeniz’e

geçmesi yüzünden 

iki ülke aras›nda yükselen

tansiyon, geçti¤imiz 

günlerde ABD’nin, ‹ran’a

silah sat›fllar›n› gerekçe 

göstererek Rusya’ya

yapt›r›m karar› almas›yla

yeniden t›rman›fla geçti.

Rus yetkililer, ülkenin

savunma al›m

sat›mlar›ndan sorumlu

devlet flirketi

Rosoboronexport’un 

‹ran’a ve di¤er tüm 

ülkelere yapt›¤› ihracat›n

uluslararas› hukuk 

kurallar› çerçevesinde

oldu¤unu ve ABD’nin bu

hamlesinin Moskova ile

Washington aras›ndaki

iliflkileri daha fazla

zedeleyece¤ini 

bildirdi. Yapt›r›m

kapsam›nda iki ülke,

karfl›l›kl› olarak

birbirlerinden askeri

teçhizat veya servis 

alamayacak.

Leh Ordusu
Büyüyor
Polonya Cumhurbaflkan›

Lech Kaczynski, 25 Ekim

1918 y›l›nda kurulan

Polonya Genelkurmay

Baflkanl›¤›’n›n 90’›nc›

y›ldönümünde, ülkesinin

profesyonel bir orduya

ihtiyac› oldu¤unu söyledi.

Yaklafl›k 40 milyon nüfusa

sahip Polonya’n›n, toprak-

lar›n› koruyabilmek için en

az 100.000 kiflilik güçlü bir

ordusu olmal› diyen

Kaczynski’ye yan›t Polonya

Savunma Bakan› Bogdan

Klich’ten geldi. Bakan Klich,

ordudaki asker say›s›n›n

120.000’e ç›kar›laca¤›n›

belirtti.
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Kafkaslar’da Rus Düzeni
Ermenistan ve Azerbaycan devlet baflkanlar›, Da¤l›k Karaba¤ 

sorununun çözüme kavuflturulabilmesi için Rusya Devlet Baflkan›

Dmitry Medvedev’in arabuluculu¤unda 2 Kas›m’da Moskova’da bir

araya geldi. 1994’de imzalan ateflkes anlaflmas›ndan sonra 2001

y›l›nda dönemin devlet baflkanlar› Robert Kocharyan ve Haydar Aliyev, Da¤l›k Karaba¤ sorunun çözülmesi için birkaç görüflme

yapm›fl fakat bir sonuç alamam›fllard›. fiimdi ise, Gürcistan’da yaflanan geriliminde etkisiyle, Kafkaslar’da düzen istiyor görünen

Rusya, taraflar aras›nda uzlaflman›n sa¤lanmas› için çabal›yor.

Kongo
Durulmuyor
Demokratik Kongo

Cumhuriyeti’nde

görev yapan

Birleflmifl Milletler

(BM) Bar›fl Gücü

Sorumlusu Alan

Doss, ekim ay›n›n

ilk günlerinde BM Güvenlik Konseyi’nden

bölgeye özel askeri kuvvetler 

gönderilmesi talebinde bulundu. 

Bölgede hükümet güçleri ile 

Tutsi isyanc›lar› aras›nda meydana 

gelen fliddet olaylar›ndan sivilleri 

koruyabilmek için Doss’un teklifini olumlu

karfl›layan BM yetkilileri, Kongo’ya 

askeri teçhizat göndermenin yan› s›ra

çat›flmalar›n yo¤un oldu¤u bölgelere de

özel kuvvetler konuflland›rmaya

haz›rlan›yor.
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Afganistan’a 
Taze Kan

Avustralya Yeniden Yap›land›rma

Görev Grubu-4, Afganistan’daki

görev ve sorumluluklar›n›, 16

Ekim’de göreve bafllayacak olan

Avustralya Dan›flmanl›k ve

Yeniden Yap›land›rma 

Görev Grubu-1’e 

teslim ederek ülkesine 

geri döndü. Görev 

Grubu-4, Afganistan’da 

bulundu¤u 6 ayl›k 

süreçte Kandahar’dan 

baflkent Kabil’e uzanan 

800 km’lik karayolunu 

yeniden hizmete soktu 

ve Baluchi Bölgesi’nde 

bir devriye üssü infla etti. 

Görev Grubu-4’ün 

sorumluluklar›n› devralan 

Görev Grubu-1 askerleri ise

Afganistan’da 8 ay boyunca

görev yapacak.

‹ran Bofl Durmuyor
‹ran, Hürmüz Bo¤az›’n›n 

do¤usunda bulunan Jask sahil

flehrinde yeni bir donanma üssü

kurdu. Yeni üs ile ‹ran, olas› bir

sald›r› esnas›nda düflmanlar›n›n

Basra Körfezi’ne girmesine engel

olmay› hedefliyor. ABD’nin Enerji

Bilgi Yönetimi Kurumu taraf›ndan

dünyadaki petrol trafi¤inin en önemli

kontrol noktas› olarak aç›klanan Hürmüz

Bo¤az›’n›n kontrolünde, kurulan bu yeni üs

ile a¤›rl›¤›n› artt›ran ‹ran, uluslararas› arenada

elini oldukça kuvvetlendirmifl durumda.
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1991’
deki Sovyet
da¤›lmas›n-
dan sonra,

dünyaya son derece uyumlu,
çevresindeki ülkelere karfl›
da son derece sayg›l› bir gö-
rüntü veren Rusya’n›n Gür-
cistan askeri harekât›, kom-
flular›n›n Moskova’ya bak›fl›-
n› yeniden düzenlemelerine
neden oluyor.
Bunun en net sonuçlar›ndan
biri, bir Balt›k Cumhuriyeti
olan Estonya’n›n baflkenti
Tallin’de düzenlenen “Es-
tonya’n›n 90 Y›ll›k D›fl Poli-
tikas›” panelinde yafland›.
Estonya Cumhurbaflkan›
Toomas Hendrik Ilves, ko-
nuflmas›nda, A¤ustos ay›n-
da Gürcistan’da yaflan›lan
askeri geliflmelerin “1991
sonras› paradigmalar›”n›
yerle bir etti¤ini ve art›k
Rusya’n›n tüm komflular›-
n›n, bu ülkeye dönük bak›fl
aç›lar›n› yeniden de¤erlen-
dirmeleri gerekti¤ini sa-
vundu.
Ilves; “Art›k çok farkl› bir
dünyada yaflad›¤›m›z› kabul
etmek zorunday›z. Bu dün-
yada hedeflerimizde bir de-
¤ifliklik yok. Tabii ki ana
amac›m›z ba¤›ms›zl›¤›m›z›
güçlendirmektir. Fakat bu
yolda karfl›laflaca¤›m›z risk-
lerde belirgin bir art›fl oldu-

¤unu hepimiz görmeli ve bu
riskleri en aza indirecek ön-
lemleri de almal›y›z” dedi.
ABD’nin So¤uk Savafl y›lla-
r›ndaki önde gelen uzman-
lar›ndan George Kennan,
bu yeni dönemi flöyle tarif
ediyor: “Rusya’n›n Gürcis-
tan harekât› sonras›nda
sergiledi¤i tablo vahimdir.
Çünkü Moskova art›k etra-
f›ndaki kendisinden küçük
devletlere ya kendi kölesi
olmas›n›, ya da düflman
cephede yer almaktan bafl-
ka çaresi kalmad›¤›n› söy-
lüyor. Oysa Moskova ile iyi
geçinmek fakat onun kölesi
de olmak istemeyen devlet-
lerden söz ediyoruz. Bu
flans belli ki rafa kalkm›fl
durumda.”

Nitekim George Kennan’›n
bu analizinin Balt›k Cumhu-
riyetleri olarak adland›r›lan
Estonya, Litvanya ve Letonya
baflkentlerinde aynen kabul
edildi¤i biliniyor. Ama Rus-
ya’n›n komflular›ndan ‹s-
veç’in, Gürcistan Savafl› son-
ras›nda birden savunma
harcamalar›nda k›s›tlamay›
öngören kanunu rafa kald›-
r›p yeniden silahlanmaya h›z
vermesi, benzer bir uygula-
man›n Finlandiya’da da dev-
reye girmesi dikkat çekti.
Finlandiya tarihinde ilk kez
NATO üyesi olmay› da tart›fl-
maya bafllad›.
Uzmanlar, öteden beri Rus-
ya’n›n ana stratejik hedef-
lerinden biri olarak tan›m-
lanan Balt›k Cumhuriyetle-

ri’nin, ulusal savunmala-
r›nda NATO ittifak›n›n kesin
garantisinden baflka bir
flanslar› olmad›¤›nda da
birlefliyorlar.
Fransa’n›n önde gelen stra-
teji uzmanlar›ndan diplomat
Michel Foucher ile Brük-
sel’de üst düzey görevini
sürdüren Alman diplomat
Grunen’in, “Balt›k Cumhuri-
yetleri güvenlik sorunlar›n›
ittifak üyelerine tam olarak
anlatmakta çok ciddi zor-
luklar yafl›yorlar. NATO üye-
leri Irak veya Afganistan so-
runlar›yla yak›ndan ilgile-
nirken Avrupa aç›s›ndan ha-
yati önemdeki Balt›k Bölge-
si’nin kritik durumunu göz-
den kaç›r›yorlar” görüflünde
birleflmeleri de önemliydi.
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Ukrayna Schengen ‹stiyor
2012 y›l›nda Avrupa Birli¤i (AB) ile tam üyelik müzakerelerini bafllatabilmek için yo¤un diplomatik
mücadele veren Ukrayna, Brüksel ile “vizesiz Avrupa” görüflmeleri için masaya oturmay› baflard›. 
AB Adalet Komisyonu Baflkan› Jacques Barrot ile bu önemli geliflmeyi ele alan Ukrayna D›fliflleri Bakan›
Volodimir Ohrizko, “2012 y›l›nda Avrupa Futbol fiampiyonas› topraklar›m›zda yap›lacak. Bu flampiyonan›n
yarataca¤› atmosfere en çok yak›flan, Ukrayna’n›n AB ile tam üyelik görüflmelerine bafllamas›d›r.
Önümüzdeki 4 y›l içinde bizden istenilen flartlar› yerine getirece¤imize inan›yoruz” dedi. Komisyon 
Baflkan› Barrot ise, AB’nin Ukrayna vatandafllar›na vizeyi kald›rmas› sürecinin uzun bir süreç 
olabilece¤ini belirterek, “Bununla birlikte iki taraf aras›nda çok ciddi bir anlay›fl birli¤i var. Ukrayna,
bilindi¤i gibi AB üyesi ülkelerin vatandafllar›na vizeyi tamamen kald›rm›fl durumda. AB de son 1 y›ld›r
Ukrayna vatandafllar›na vize vermekte çok ciddi bir esneklik getirmifl bulunuyor.” dedi. Bu arada,
Ukrayna’n›n “Avrupa Ordusu” için iki tugay önermesi, Avrupal› komutan Orgeneral Henri Bentegeat’›n da
bir bas›n toplant›s›nda  “AB Ukrayna’n›n bu giriflimini memnunlukla karfl›lam›flt›r” demesi 
Ukrayna-AB iliflkilerinin tahmin edilenden daha h›zl› geliflti¤ini gösteriyor.

Rusya’da 
“Paradigma
De¤iflikli¤inin” 
Vahim Sonuçlar›
Dünya, Rusya’n›n siyaset tarihine
“8/8/8 sendromu” olarak geçen ve
Rusya’n›n 8 A¤ustos 2008 günü
Gürcistan’›n stratejik noktalar›n› iflgal
etmesiyle flekillenen geliflmenin
sonuçlar›n› yaflamaya bafllad›…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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A bhazya ve Güney
Osetya sorunlar›n› ba-
hane edip küçük kom-

flusu Gürcistan’› iflgal etmesi
ile dünyadan sert tepki topla-
yan Rusya, Ermenistan ile
Azerbaycan aras›nda bir tür-
lü çözümlenemeyen Da¤l›k
Karaba¤ sorununda devreye
girerek yeni bir “halkla iliflki-
ler ata¤›” gerçeklefltirdi.
Türkiye’nin, Gürcistan Savafl›
sonras›nda Kafkasya’da ini-
siyatif almas› karfl›s›nda en-
difleye kap›lan Moskova, Aze-
ri ve Ermeni liderleri masaya
oturtarak kendisinin aktif
arabuluculu¤unda sonuca
ulaflmay› hedefliyor. Siyasi
gözlemciler, Rusya’n›n Gür-
cistan’da sergiledi¤i sertlik
yanl›s› politika nedeniyle a¤›r
darbe ald›¤›n› hat›rlatarak,
“Dünya, flu anda Rusya’ya
sorun ç›kartan bir büyük güç
olarak bak›yor. Rusya ise,
Da¤l›k Karaba¤’da çözüme
dönük inisiyatif alarak dün-
yaya, sadece sorun yaratan
veya küçük komflular›na kar-
fl› sert politikalar üreten bir
devlet de¤il, kritik sorunlar›n
çözümünde aktif rol alabilen
bir kurum oldu¤unu göster-
meye çal›fl›yor” dediler.
Kafkasya uzmanlar›ndan Liz
Fuller konuyla ilgili analizin-

de flunlar› söyledi: “Da¤l›k
Karaba¤’da kal›c› çözüme
ulafl›lmas› için Minsk Gru-
bu’nun gelifltirdi¤i siyaset,
her iki ülkenin masas›n›n
üzerinde ve taraflar›n bu bel-
geyle birbirlerine çok yaklafl-
t›klar›n› biliyoruz. Minsk Gru-
bu’nun çözemedi¤i tek so-
run, stratejik Laçin koridoru
ile ba¤lant›l›. Karaba¤ ile Er-
menistan’› birbirine ba¤layan
ve Ermeniler aç›s›ndan haya-
ti önemdeki bu koridorda
hangi bar›fl gücü askerinin
görevlendirilece¤i henüz çö-
zümlenmifl de¤il. Rusya Dev-
let Baflkan› Medvedev, flimdi,
Ermenistan Cumhurbaflkan›
Sargsyan ile Azeri lider ‹l-
ham Aliyev’i Moskova’da bir
araya getiriyor. Tüm amac›,
Rus bar›fl gücü askerlerinin
eski Sovyet co¤rafyas› için ne
kadar vazgeçilmez ve taraf-
s›z unsurlar olduklar›n› bir
kez daha göstermek ve Laçin
koridorunun güvenli¤ini Rus-
ya’n›n ele geçirmesini sa¤la-
makt›r.”

Dengeler De¤ifliyor
Dünyan›n ABD’den bafllaya-
rak çok derin bir ekonomik
krize girmesi, bunun yan›nda
petrol fiyatlar›nda görülen
dramatik düflüfl, bir kez daha

bölgedeki dengelerin de¤ifl-
mesine neden oldu.
Ermenistan, zaten çok zor
durumdaki ekonomisi nede-
niyle, art›k ülkenin tafl›makta
zorland›¤› Da¤l›k Karaba¤
sorunundan bir an önce kur-
tulmaya çal›fl›yordu. Son
ekonomik kriz, Erivan’›n bu
iste¤inin de güçlenmesine
neden oluyor.
Buna karfl›l›k Azerbaycan
son y›llarda ola¤anüstü artan
petrol gelirleri, istikrarl› eko-
nomisi ve dünyada rekorlara
imza atan ekonomik büyü-
mesinin keyfini yafl›yordu.
Her y›l sadece savunma büt-
çesini, Ermenistan’›n tüm
bütçesi düzeyine çeken Ba-
kü, Ermenistan’›n ekonomik
çöküfl nedeniyle pes edece¤i
zamana oynuyordu.
Fakat petrol fiyatlar›ndaki
düflüfl, uluslararas› kredi
sisteminde yaflan›lmakta
olan t›kan›kl›k, Azerbaycan’›n
biraz zamana yay›lm›fl bu
stratejisinin ciddi darbe al-
mas›na neden oldu.
Azerbaycan yönetiminin, ül-
kenin girmekte oldu¤u a¤›r
ekonomik kriz nedeniyle
flimdi, Da¤l›k Karaba¤ soru-
nunun h›zla çözümlenmesin-
den yana tav›r izleyece¤i tah-
min ediliyor.
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Gürcistan’›n
Gözü
NATO’da
Gürcistan Cumhurbaflkan›
Saakaflvili, ülkesinin
NATO’dan, tam üyelik
konusunda “tart›flma
götürmez ve net bir ça¤r› 
bekledi¤ini” söyledi.
NATO’nun Gürcistan ile
Ukrayna’ya karfl› geçti¤imiz
ilkbahardaki Bükrefl
Zirvesi’nden sonra bafllatt›¤›
“aç›k kap›” politikas›n› daha
yüksek sesle ifade etmifl
olmas› halinde A¤ustos
ay›ndaki savafl trajedisinin
yaflanmam›fl olaca¤›n› da
savunan Gürcü lider, yine de
bu tür bir ad›m› büyük bir
istekle beklediklerini söyledi.
NATO’nun aral›k ay›ndaki
toplant›s›, Gürcistan üzerinde
toplanan savafl bulutlar›
nedeniyle flimdiden derin
siyasi çatlaklara sahne oluyor.
Gürcistan için tam üyelik 
yolunun aç›lmas›nda aktif rol
oynayan ABD yönetimi, 
ittifak›n aral›k ay›
toplant›s›ndan daha kararl› bir
sesin ç›kmas›n›, aksi halde,
Rusya’n›n fl›marmas›n›n
önlenemeyece¤ini savunuyor.
ABD yönetimi, NATO’nun
Gürcistan ve Ukrayna
konusunda kararl› bir tutum
tak›nmamas› halinde,
gelece¤in daha yüksek
risklere gebe olaca¤›n› da 
ileri sürüyor.
Buna karfl›l›k Fransa ve
Almanya’n›n liderli¤indeki
grup, NATO’nun Rusya’y›
k›zd›rmamas›n›, bu nedenle,
Gürcistan ile Ukrayna
konusundaki tutumunu da
yumuflatmas›n› savunuyor.
Nitekim bu grubun içinde yer
alan Norveç’in Baflbakan›
Stoltenberg’in konuyla ilgili
aç›klamas›nda son derece
temkinli bir dil kullanmas› 
ve “Gürcistan’›n NATO 
üyeli¤i için öncelikle
reformlar›n› yapmas› 
gerekiyor. Bu da bir hayli
zaman alabilir” demesi 
önemle not edildi.

Moskova’n›n Karaba¤ Ata¤›
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Küresel ekonomide yaflan›lan kriz ile birlikte petrol fiyatla-
r›nda gözlenen h›zl› düflüfl, ‹ran’daki “molla rejiminin”,
herhangi bir d›fl müdahaleye gerek kalmadan yaflan›lacak

bir sosyal patlamayla y›k›lmas› olas›l›¤›n› do¤urdu. ‹ran halk›,
“ülkenin petrol gelirini kahvalt› sofrana tafl›yaca¤›m” sözü vere-
rek iktidara gelen Cumhurbaflkan› Ahmedinecad’›n ülke ekono-
misini bat›rmas› karfl›s›nda çok büyük bir rahats›zl›k yafl›yor.
‹ran’dan dünyaya yans›yan son ekonomik veriler flöyle:
� Enflasyon, Merkez Bankas› taraf›ndan yüzde 30 oran›nda

aç›kland›. Sokaktaki insan, bu oran›n söylenenden çok
daha yüksek oldu¤una inan›yor.

� Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Muhammed Cahromi,
ülkedeki iflsiz say›s›n›n 3 milyon, bu iflsizlerin 2,4 
milyonunun da genç nüfus oldu¤unu söyledi. 
‹ran ‹statistik Enstitüsü, ülke nüfusunun büyük 
ço¤unlu¤unu oluflturan 35 yafl alt› grupta yaflan›lan 
iflsizlik oran›n›n ise yüzde 21,8 oldu¤unu aç›klad›!

� Yine resmi bir veri olarak kabul edilen Merkez 
Bankas›’n›n 3 ayda bir yay›nlanan dergisi “Ekonomik 
‹statistik”ten yap›lan aç›klamada, 70 milyon nüfusa sahip
‹ran’da tam 14 milyon kiflinin fakirlik çizgisinin alt›nda,
açl›k noktas›nda yaflad›¤› belirtildi. ‹ran, ülkenin “fakirlik
s›n›r›n›” y›ll›k 100 dolar düzeyinde belirlemiflti.

� Petrol varil fiyat›n›n 150 dolar düzeyinden 70 dolara 
gerilemesi, ‹ran’›n y›ll›k gelirinde toplam 54 milyar 
dolarl›k azalmaya, bunun sonucunda da dev bir bütçe 
aç›¤›na neden olacak. Uzmanlar, bu bütçe aç›¤›n›n ancak
para bas›larak kapanabilece¤ini ve ‹ran’›n önümüzdeki y›l
hiper-enflasyon döngüsüne girmesinin beklendi¤ini 
vurguluyorlar.

� Geliflmeyi fark eden hükümet, vergi gelirlerini 
art›rabilmek için yüzde 3 oran›ndaki KDV’yi devreye 

sokmaya çal›flt›. Fakat Tahran Çarfl›s› baflta, tüm 
büyük pazarlardaki kepenk kapatma eylemleri nedeniyle
bu uygulamay› geri almak zorunda kald›.

� Halk› oyalama politikalar›na yöneldi¤i belirtilen 
Cumhurbaflkan› Ahmedinecad’›n fakir halka g›da, kömür
da¤›tma, k›sa süreli iflsizlik sigortas› uygulama gibi 
politikalar› nedeniyle, ülke ekonomisi aç›s›ndan “emniyet
subap›” olarak de¤erlendirilen “petrol fonundan” son 
3 y›lda tam 46 milyar dolar çekti¤i ve bu paran›n 
kelimenin tam anlam›yla buhar oldu¤u aç›kland›. 
Geliflme, ekonomistlerin sert tepkisine neden oldu.

� Cumhurbaflkan› Ahmedinecad’›n “hazineyi ya¤malad›¤›n›”
söylemesi nedeniyle görevinden al›nan Merkez Bankas›
eski Baflkan› Tahmasb Mazaheri’nin hakl› oldu¤u, art›k
sokaktaki ‹ranl› taraf›ndan bile kabul edilen bir gerçe¤e
dönüflmüfl durumda.

Uzmanlar, bütün bu verilerin ›fl›¤› alt›nda, ‹ran’da yönetimi çok
zor günlerin bekledi¤ini, özellikle açl›kla karfl› karfl›ya kalma
riski artan fakir halk›n yarataca¤› ayaklanma görüntüsünün
rejimi sarsaca¤›n› savunuyor.

‹ran’da Rejim 
Ekonomi K›skac›nda
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Irak’› iflgal eden George W.
Bush döneminin sone ere-
ce¤i günler h›zla yaklafl›r-

ken, Türkiye’nin bu sorunlu
ve kritik komflusunda yeniden
yap›lanma süreçleri ve yeni
çat›flma merkezleri do¤uyor.
Amerikan iflgalinden sonra
iktidara gelen fiii Baflbakan
Nuri el-Maliki’nin, özellikle
ABD yönetiminden kesin bir
“çekilme takvimi” istemesi ve
son dönemlerde, Tahran’la
yak›n iliflkileri gelifltiren ma-
nevralar gelifltirmesi ülkede-
ki tüm tafllar›n oynamas›na
neden oldu.
Bu geliflmelerin ilk sonucu
Kerkük’te yafland›. Irak’›n ku-
zeyindeki Mesut Barzani yö-
netimi, Kerkük’ü, ›srarla,
“Kürdistan’›n kalbi” ve “asla
vazgeçilemeyecek bir zengin-
lik kayna¤›” olarak de¤erlen-
diriyor. Son günlere kadar
Kerkük üzerinde flekillenen
tart›flmalarda ise Kürt yöneti-
mi, genel olarak Türkiye’nin
bölgeyi kar›flt›rd›¤›na inan›yor
ve savunuyordu.
Türkiye, Kerkük’ün, toprak
bütünlü¤ü korunmufl Irak’ta-

ki tüm unsurlar›n ortak mal›
oldu¤una ve özellikle kentte-
ki nüfus dengesini de¤ifltire-
cek bütün giriflimlerin dur-
durulmas› gerekti¤ine inan›-
yor. Kürtler, Irak’ta Ameri-
kan iflgalinin bafllad›¤› ilk
günlerde Kerkük’ü iflgal ede-
rek kentin nüfus kay›tlar›yla
tapu dairesini yakm›fl, böyle-
ce kent üzerinde çok belirgin
hedefleri oldu¤unu göster-
mifllerdi.
Irak’›n kuzeyindeki otonom
yönetim, son 5 y›ld›r, Ker-
kük’teki nüfus dengesinin
Saddam Hüseyin döneminde
de¤ifltirildi¤ini, kentin “zorla
Araplaflt›r›ld›¤›n›” ileri süre-
rek Arap ailelerin göç etmesi-
ni, yerlerini de çevre köyler-
den gelen Kürtler’in almas›n›
destekliyor.
Kerkük’teki Türkmenler ve
dolay›s›yla Türkiye’den de
tepki alan bu politika, son
günlerde “as›l muhatab›n›”
yaratm›fl durumda: Arap mil-
liyetçili¤i…

Irak, Baflbakan Maliki’nin
sergiledi¤i afl›r› ‹ran yanl›s›
görüntüden rahats›z olan
“Laik-fiii” unsurlar ile “Sün-
ni-Baas” unsurlar›n olufltur-
du¤u yeni bir ittifak sürecini
yafl›yor.
Sünni-Baas gruplar, içlerin-
deki El-Kaide ba¤lant›l› afl›r›
dinci unsurlar› temizliyorlar.
Laik-fiii kanat da benzer fle-
kilde ‹ran taraf›ndan, özellikle
güney Irak’a yerlefltirilen ajan
unsurlar ile ‹ran yanl›s› örgüt-
lenmeleri ortadan kald›rmay›
amaçl›yor.
Özellikle fiii kanattaki bu ciddi
ayr›flman›n ana nedeninin,
Araplar’›n, ‹ran’› da Irak üze-
rinde hâkimiyet kurmaya çal›-
flan bir yabanc› güç olarak
görmeye bafllamalar›n›n ol-
du¤u da vurgulan›yor. Bu yeni
ak›ma göre, ABD’nin yan›nda
‹ran da elini Irak topraklar›n-
dan çekmek zorunda.
Sünni-fiii Arap milliyetçisi un-
surlar›n bu beklenmedik itti-
fak› sonucunda, Irak parla-
mentosu Kürt yönetiminin
bütün itirazlar›na ra¤men
Kerkük’teki referandumu as-
k›ya ald› ve Kerkük petrolleri-
nin tüm Irak halk›n›n ortak
mal› oldu¤unu da karara ba¤-
lad›. Araplar’›n Kerkük ve
çevresine y›¤›nak yapmaya
bafllamalar›, bu y›¤›naklar›
baz› Kürt kentleri çevresinde
de güçlendirmeleri bu kez
Kürt yönetiminde derin bir
endiflenin do¤mas›na neden
oldu.
Arap milliyetçiler, Barzani-
Talabani ikilisini tipik birer

Amerikan ifl birlikçisi olarak
görüyorlar ve Irak’›n kuzeyin-
de kurulan otonom yönetimi
de bir Arap topra¤›na dönük
sald›r› olarak de¤erlendiri-
yorlar.
Irak’a giderek hakim olan
Arap milliyetçi hareketinin
Kürtler’i güneyden çevrele-
di¤i, bu kuflatmaya Suri-
ye’nin de aktif katk›s› oldu¤u
bildiriliyor. Barzani-Talabani
ikilisinin de özellikle Ameri-
kan askerlerinin Irak’tan çe-
kilmeleri halinde karfl›lafla-
caklar› güvenlik sorunu ne-
deniyle, Türkiye ile yak›nlafl-
ma gayreti içine girdikleri de
belirtiliyor.
Nitekim ülkedeki, sonu büyük
olas›l›kla bir Kürt-Arap çat›fl-
mas›na dönüflecek geliflme-
lerin en belirgin örneklerin-
den biri, 24 Ekim günü ve son-
ras›nda, Barzani yönetimi
topraklar› d›fl›ndaki Kürt böl-
gesi Karatepe’de yafland›.
Kürt köylerinin bulundu¤u
bölgeye gelen Irak askeri bir-
liklerinin, hiçbir gerekçe gös-
termeden arama bahanesi ile
evlere girdi¤i ve bölgedeki
Kürt aileleri göçe zorlad›¤›
bildirildi.
Bu arada Irak merkezi hükü-
metinin ilk kez, Kürt Peflmer-
ge kuvvetlerini, güney Irak’ta-
ki ‹ran destekli fiii Mukteda el
Sadr birlikleri gibi “terörist
örgütlenme” olarak nitele-
mesi ve en k›sa zamanda da-
¤›t›larak ülke genelinde gü-
venli¤i sa¤lama görevinin ya-
sal Irak güçlerine b›rak›lma-
s›n› istemesi de dikkat çekti.
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Arap Milliyetçilerinin Hedefi
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Afganistan’da 2001 y›l›n-
da, ABD liderli¤inde
bafllayan askeri serü-

ven, George W. Bush yöneti-
minin sona ermesine çok az
bir zaman kala, “terör örgüt-
leriyle bar›fl görüflmesi yap-
maya” dönüfltü.
19’ncu yüzy›l›n sonlar›nda ya-
flan›lan ve tarihe “Büyük
Oyun” olarak geçen dev bilek
güreflinin de bir numaral› mu-
harebe alanlar›ndan biri olan
Afganistan, hat›rlanaca¤› gibi,
o y›llar›n üzerinde günefl bat-
mayan imparatorlu¤u Büyük
Britanya’ya mezar olmufltu.
Benzer flekilde, ayn› toprakla-
r› iflgal eden dönemin dev as-
keri gücü Sovyet K›z›l Ordu’su
da büyük bir yenilgiyle karfl›-
laflm›fl, 1989 y›l›ndaki Sovyet
geri çekilmesiyle tescillenen
bu a¤›r yenilgi, ayn› zamanda
dünyan›n ikinci süper gücü-
nün de yok olmas›na neden
olmufltu.
Son dönemde, Afganistan’da
görevli ‹ngiliz ve Amerikal›
üst düzey komutanlar›n yap-
t›klar› aç›klamalar, NA-
TO’nun da benzer flekilde çok
ciddi bir s›k›flma ile karfl›

karfl›ya oldu¤unu gösteriyor.
ABD’nin 2001 y›l›nda u¤rad›¤›
El-Kaide ba¤lant›l› terör sal-
d›r›lar›ndan sonra iflgal edi-
len Afganistan’da, özellikle
son 2 y›ld›r afl›r› dinci direnifl
gruplar›n›n ciddi bir topar-
lanma süreci yaflad›klar› dik-
kat çekiyordu.
Kuflkusuz, NATO kuvvetlerini
son aylarda zora sokan da Af-
ganistan’da oldu¤u kadar Pa-
kistan’da da yaflan›lan “Tali-
banlaflma süreci” oldu. Her
iki ülkenin zaten kontrol edi-
lemeyen s›n›r boylar›nda ya-
flayan afliretlerin Taliban di-
renifli ile yak›n iflbirli¤ine git-
mesi, teröre karfl› mücadele-
de ABD’nin yan›nda yer alan
Pakistan’›n da büyük bir siya-
si istikrars›zl›k yaflamas›, bü-
tün hesaplar›n altüst olmas›-
na yol açt›.
ABD yönetimi bu geliflmeler
sürecinde, ilk kez, Afganis-
tan’daki Karzai yönetimine,
gerekirse Taliban ile bar›fl gö-
rüflmeleri yapma ve Taliban’›n
Afganistan’›n demokratiklefl-
tirilmeye çal›fl›lan siyasi yap›-
lanmas› içinde yer almas› için
yeflil ›fl›k yakt›.

Özellikle Pakistan, bölgedeki
“Talibanlaflman›n”, sonunda
kendi iç istikrar›n› tehdit ede-
cek boyuta gelmesi üzerine,
s›n›rdaki afliretlere Afganis-
tan’daki afliretler ile görüfl-
meleri için destek oldu. Geçti-
¤imiz y›l Afganistan’›n bafl-
kenti Kabil’de yap›lan ve iki ül-
keden afliret reislerinin kat›l-
d›klar› “jirga”dan sonra ben-
zer bir toplant› son olarak ‹s-
lamabad’da gerçeklefltirildi.
Pakistan ve Afganistan’dan
gelen afliret reisleri, bölgenin
istikrar› için Taliban ile görüfl-
me karar›nda fikir birli¤ine
vard›lar. Afganistan d›fliflleri
eski bakanlar›ndan ve ülkesi-
nin bu toplant›daki heyetine
baflkanl›k eden Abdullah Ab-
dullah’›n flu sözleri anlaml›y-

d›: “Ne yaz›k ki, terörizm kü-
resel bir sorun ve yine ne ya-
z›k ki terörizmin en önde ge-
len kurbanlar›n›n bafl›nda Af-
ganistan ve Pakistan halklar›
geliyor. Bu nedenle bu iki ül-
kenin resmi kurumlar›n›n ya-
n› s›ra insanlar›n›n da terö-
rizmle bafl edebilmeleri için
ciddi ifl birli¤ine ihtiyaçlar›
var.”
Abdullah, bölgedeki Taliban
dâhil tüm gruplar ile görüfl-
menin yolunun aç›ld›¤›n›, fa-
kat “jirga”n›n asla ödün ver-
meyece¤i ana konunun, görü-
flülecek gruplar›n iki ülkenin
de anayasalar›na sayg› duy-
malar› gerekti¤i konusu oldu-
¤unu da vurgulad›.
Bu geliflmelere, henüz Tali-
ban’dan net bir yan›t gelmedi.

Afganistan’da Bar›fl Militanlar ile Aran›yor

Devriye görevinden dönen Frans›z askerler
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NATO
’nun Afga-
nistan’da
süren as-

keri harekât›na bafllang›c›n-
dan itibaren etkin kat›l›mda
bulunan ve bu yolla Orta As-
ya’daki siyasi-askeri gücünü
art›rmay› hedefleyen Alman-
ya, “terörle mücadele” ad› al-
t›nda Özbekistan’la yak›n ifl-
birli¤i gelifltirince, Avrupa’n›n,
özellikle de insan haklar› sa-
vunucular›n›n sert tepkisine
neden oldu.
Berlin’in konuyla ilgili manev-
ras›, Avrupa Birli¤i (AB)’nin,
üst düzey Özbek yetkililere
karfl› koydu¤u “vize yasakla-
mas›”n›n kald›r›lmas› yönün-
deki çal›flmalar›yla bafllad›. AB
ülkeleri, 2005 y›l›nda, Özbekis-
tan’›n Andican kentinde yafla-
n›lan rejim aleyhtar› gösterile-
rin bir katliam ile durdurul-
mas›ndan sonra, Cumhurbafl-
kan› ‹slam Kerimov baflta bü-
tün üst düzey Özbek yönetici-
leri topraklar›na kabul etme-
me karar› alm›flt›.
Bu karar›n kald›r›lmas›ndan
birkaç gün sonra, Özbekistan
‹stihbarat Teflkilat› Baflkan›,
‹slam Kerimov’un sa¤ kolu ve
Andican katliam› baflta ülkede
süren bütün insan haklar› ih-
lallerinin bafl sorumlusu ola-
rak tan›mlanan Rüstem ‹noya-
tov’un Berlin’e gelmesi dikkat
çekti.
Alman Gizli ‹stihbarat Servisi
BND’nin, ‹noyatov için gerekli
vizeyi, d›fliflleri bakanl›¤›n›
devre d›fl› b›rakarak, Tafl-
kent’teki konsolosluktan biz-
zat kendisinin verdi¤i de belir-
tildi.
Alman istihbarat›n›n Özbek
istihbarat baflkan›n› Berlin’e
getirmesinin nedeninin, son
dönemlerde merkezi Özbe-
kistan’da kabul edilen ‹slami
Cihad Birli¤i (‹CB)’den Al-
manya’ya dönük olarak artan
tehditlerin oldu¤u da vurgu-
lan›yor.
Almanya’n›n Afganistan’daki
askeri varl›¤›n› bahane ede-
rek, Özbekistan’›n Afgan s›n›r›
yak›n›ndaki Termez Bölge-

si’nde bir askeri üs sahibi ol-
mas›, bu tehditlerin temelini
teflkil ediyor. Almanya, Özbek
topraklar›nda askeri varl›¤a
sahip tek NATO ülkesi olarak
da dikkat çekiyor.
Almanya’n›n ayr›ca, Afganis-
tan’daki NATO kuvvetlerinin
lojistik deste¤ini güçlendir-
mek amac›yla Termez ile Ku-
zey Afganistan’›n önemli kenti
Mezar-› fierif aras›nda bir de-
miryolu inflas›n› planlad›¤› da
biliniyor.
Almanya’n›n Afganistan ve Öz-
bekistan’daki askeri varl›¤›n›
artt›rmas›na tepki gösteren
‹CB’ye ba¤l› iki ayr› terör hüc-
resinin, Frankfurt ve Berlin gi-
bi önemli Alman kentlerinde
ele geçirilmesi, Almanya’da
genel bir alarm durumunun
do¤mas›na neden oldu.
Bu geliflmeyi, ‹CB’nin lider
kadrosundan ve Almanya’n›n
“arananlar listesinde” birinci

s›rada yer alan Eric Breinin-
ger’den gelen 6 dakikal›k bir
tehdit videosu izledi.
Afganistan-Pakistan s›n›r›n-
daki bir bölgede sakland›¤›
tahmin edilen, Müslümanl›¤›
seçtikten sonra, önce Tali-
ban’a kat›lan sonra da ‹CB’nin
kurucu kadrosunda yer alan
Breininger, konuflmas›nda,
Almanya’n›n Afganistan ve Öz-
bekistan’daki askeri varl›¤›
nedeniyle ‹slami gruplar›n bir
numaral› hedefi haline geldi-
¤ini söyledi.
Orta Asya’n›n stratejik ülkesi
Özbekistan ile ekonomik iliflki-
lerini her geçen gün güçlendi-
ren (halen bu ülkede 50’den
fazla Alman firmas› yüksek
yat›r›m yapm›fl durumda ve
fiubat 2008’de 100 Alman ifla-
dam›n›n gerçeklefltirdi¤i Tafl-
kent ziyareti sonras›nda iki ül-
ke toplam ticaret hacminde
hissedilir bir yükselifl görülü-

yor) Almanya’n›n, bu tehditler
sonras›nda Rüstem ‹noyatov
üzerindeki ambargoyu kald›-
rarak Taflkent yönetimine s›-
cak bir mesaj vermeye çal›flt›-
¤› da vurgulan›yor.
Özbekistan’daki insan haklar›
ihlallerinin bir numaral› ismi
olarak tan›mlanan Özbek is-
tihbaratç›n›n Berlin ziyareti,
Avrupa’daki insan haklar› sa-
vunucular›n› aya¤a kald›rd›.
Geliflmeyle ilgili en anlaml› yo-
rumlardan biri, Die Tageszei-
tung gazetesinde flu sözler ile
yer al›yordu: “E¤er bir demok-
rasi, terörizmle mücadele ad›
alt›nda bir diktatörlükle iflbirli-
¤i yaparsa, zaten terörizm ka-
zanm›fl demektir. Özbek lider
Kerimov veya sa¤ kolu ‹noya-
tov gibiler, biliniz ki, ma¤ara-
larda saklanan o sar›kl› adam-
lardan daha tehlikeli adamlar-
d›r ve hepimiz aç›s›ndan as›l
riski oluflturmaktad›rlar.”
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Almanya’n›n “fiaibeli” Özbek Oyunu

“Katliam Emrini Kerimov Verdi”
AB’nin en güçlü üç ülkesinden biri olan Almanya’n›n Özbekistan yönetimi ile flörtü güçlenirken, bir 
baflka güçlü Avrupa ülkesi ‹ngiltere, Özbekistan’›n en tan›nm›fl muhaliflerinden birine siyasi s›¤›nma 
ve korunma hakk› veriyordu: Özbek istihbarat›na uzun y›llar hizmet eden fakat Andican’da yaflan›lan
korkunç katliam sonras›nda ayr›l›p bütün gerçekleri dünyaya duyuran ‹kram Yakubov. Londra’da yapt›¤›
aç›klamalar ile de Taflkent’i sarsan 27 yafl›ndaki Yakubov özetle flöyle dedi: “Kerimov’un gizli istihbarat
servisinde çal›fl›rken korkunç olaylara flahit oldum. Muhaliflerin ortadan kald›r›lma yöntemleri tarif 
edilemez. Son derece basit, s›radan insanlar› bile öldürüyorlar. Camiye gidip bir kez namaz k›lan bile
‹slami terörist muamelesi görüyor. Muhalefete dönük bask› politikalar› do¤rultusunda, Özbek istihbarat›
önce terör eylemlerini gerçeklefltiriyor, bu eylemlerin ‹slami teröristler taraf›ndan yap›ld›¤›n› aç›klay›p,
masum insanlar› evlerinden toplay›p özel kamplarda yok ediyor. Eski bir Özbek istihbarat subay› olarak
çok net söylüyorum, çünkü flahit oldum. Andican’daki istihbarat ve askeri yetkililer, göstericilerin 
üzerine atefl aç›lmas› ve tümünün öldürülmesi emrini do¤rudan Kerimov’un kendisinden ald›lar.”
Andican’da 1500 kifliden fazla sivil öldürülmüfltü!
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Nüfusunu, dünya kapita-
lizmine ucuz ifl gücü
olarak açan Çin’in ko-

münist yönetiminin biriktirdi¤i
paralar ile gerçeklefltirdi¤i
Pekin Olimpiyatlar›, insanl›-
¤›n, “Tibet iflgal trajedisi”ni bir
kez daha iyice anlamas›n›
sa¤lad›.
1959 y›l›nda Çin iflgali üzerine
ülkesini terk etmek zorunda
kalan Dalay Lama renkli bir
kiflilik… Tibetliler, Dalay Lama
önderli¤inde, tüm insanl›¤a
sempatik gelen pasif direnifli
seçmifl karakterler olarak gö-
rünüyorlar.
Oysa Çin’de yaflan›lan insan
haklar› ihlalleri Tibet’le s›n›rl›
de¤il. Aksine, Çince’de Sincan
olarak tan›mlanan Do¤u Tür-
kistan’da yaflayan Müslüman
Uygur Türkleri’ne yap›lanlar
incelendi¤inde, Tibet, çok da-
ha sa¤l›kl› bir co¤rafya parça-
s› olarak tan›mlanabilir.
‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda
Sovyet lider Stalin’in kontro-
lünde bulunan, savafl sonra-
s›nda ise bölgesel Uygur güç-
leri ile Çin lideri Mao’nun var-
d›¤› anlaflma çerçevesinde
Çin’in içinde otonom bir bölge
olmas› öngörülen Do¤u Tür-
kistan, insanl›k tarihinin en-
der görülebilecek komplola-
r›ndan biri olarak niteleniyor.
Çünkü Sovyet garantisinde
sa¤lanan anlaflma sonras›nda
bölgenin yeni statü anlaflmas›
için Pekin’e hareket eden Uy-
gur Türkleri heyetinin uça¤›
bilinmeyen bir nedenle düfl-
müfl, Uygurlar’›n tüm lider
kadrosu bu kazada kaybol-
mufl, hemen ard›ndan da Çin
Ordusu Do¤u Türkistan’› ade-
ta çi¤nemiflti.
Çin’in sahip oldu¤u kömür ya-
taklar›n›n yüzde 40’›na, petrol
ve do¤algaz›n ise yüzde 50’si-
ne sahip olan, uranyum baflta
pek çok yeralt› zenginli¤i ile
tan›nan bölgedeki insanl›k
trajedisinin bütün h›z›yla sür-
dü¤ü, Amerikan Kongresi’ne
sunulan bir raporla da anla-
fl›ld›.
Çin yönetiminin, bölgedeki
Uygur Türkleri’ni zorunlu gö-
çe tabi tuttu¤u, yerlerine Han

Çinlileri’ni yerlefltirdi¤i de bu
raporda yer ald›. Bölgenin so-
runlar›n› uluslararas› camia-
ya tafl›maya çal›flan Rabiya
Kader, özellikle genç Uygur
kad›nlar›n evlerinden zorla
al›narak Do¤u Çin’deki fabri-
kalara bir çeflit “köle iflçi” ola-
rak sürüldüklerini Kongre’ye
anlatt›.
Son 3 y›lda 240.000 genç Uy-
gur kad›n›n Çinliler’in yo¤un
olarak yaflad›klar› bölgeler-
de bo¤az toklu¤una çal›flt›-
r›ld›¤›n›, bu kad›nlar›n Çinli-
ler ile evlenmeye zorland›¤›-
n› belirten Kader, “Bu uygu-
lama sonucunda Do¤u Tür-
kistan’daki Uygur nüfus h›z-
la düflerken, bölgedeki Çinli
say›s›n›n iki misli artt›¤› göz-
lemlenmektedir” dedi. Do¤u
Türkistan’daki insanl›k d›fl›
uygulamalara karfl› ç›kan
herkesin hemen “‹slami te-
rörist” olarak nitelendi¤i ve
pek çok insan›n k›sa bir yar-
g›lamadan sonra hemen
idam edildikleri de belirtili-
yor. Çin yönetimi, ABD baflta
Bat›’da do¤an “‹slami terö-
rist” korkusunu en iyi flekil-
de kullanarak Uygur Türkle-
ri’ni yok etme politikas›n›
sürdürüyor.

Müslüman co¤rafyas›n›n
“›l›ml›” ve Anadolu Türkleri
kadar “Bat›’ya yak›n” unsurla-
r› olarak tan›mlanan Uygur
Türkleri’nin bu uygulamalar
sonucunda giderek radikal-
lefltikleri ve baz› ‹slami grup-
lar›n da direniflin içinde yer al-
maya bafllad›klar› da kabul
ediliyor.
Uygur Türkleri’nin haklar›
için mücadele eden grupla-
r›n, çok güçlü Çin yönetimine

karfl› Vietnam veya Cezayir
tarz› bir ba¤›ms›zl›k savafl›
açmas› imkâns›z görülüyor.
Bu nedenle, bu gruplar›n
Çinliler’in yo¤un yaflad›klar›
bölgelerde marketler, otobüs
duraklar› veya metrolar gibi
halk›n yo¤un olarak bulundu-
¤u yerlerde bombalama ey-
lemlerini art›rd›klar›, bu yolla
Çinli nüfusta hassasiyet ya-
ratmaya çal›flt›klar› da ileri
sürülüyor.

Do¤u Türkistan’da Soyk›r›m

Hindistan’da Hindu Terörü
Asya’n›n ikinci “dev”i Hindistan, bu kez, radikal Hindu terör 
örgütlerinin tehdidi alt›na girdi. Ülkede, özellikle Keflmir sorunu
nedeniyle zaman zaman “Müslüman cihad örgütleri”nin 
düzenledikleri terör eylemlerine tepki duyan radikal Hindu
unsurlar›n artan bir flekilde örgütlendikleri ve bu kez ana hedefin
Müslümanlar oldu¤u belirtiliyor. Ülke, son dönemlerde pefl pefle
Müslümanlar’a ait camilerin ve sosyal merkezlerin bombalanmas›,
onlarca Müslüman sivilin bu bombalama eylemlerinde ölmesinin de
flokunu yafl›yor. Özellikle, radikal Hindu ak›m›n siyasi cephedeki
temsilcisi Bharatiya Janata Partisi’nin, Hindu radikallerin
Müslümanlar’a karfl› gerçeklefltirdikleri sald›r›lar› “destekleyen”
bir çizgide yer almas› ve ülkenin güçlü Kongre Partisi’nin de radikal
unsurlar karfl›s›nda oy kaybetmesi ciddi endifle yaratt›. Hindistan
etnik veya dini teröre yabanc› bir ülke de¤il. Fakat bugüne kadar 
bu tür terör eylemlerini Müslümanlar veya Sihler gibi “az›nl›k”
kabul edilen gruplar gerçeklefltirmekteydi. Ülke tarihinde 
ilk kez, “ço¤unluk” olarak tan›mlanan Hindular’›n radikal 
örgütlenmeler gerçeklefltirdikleri ve terör eylemlerine bafllad›klar›
dikkat çekiyor.





Amerikan savafl uçakla-
r›, 1972’de tekrarlanan
hava harekât›nda kar-

fl›laflt›klar› 246 adet MiG’in en
az yüzde 51’ini düflürmüfltür.
Ancak art›k hizmete ald›¤›
hava savunma füzeleri ile da-
ha da güçlenmifl olan Kuzey
Vietnam, Ekim ay› boyunca
Amerikan uçaklar›na karfl›
2500 füze atefllemifltir. Line-
backer I Harekât›’n›n sona
erdirildi¤i 22 Ekim’e kadar
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’ne, Amerikan Donanma-
s›’na ve Amerikan Deniz Piya-
deleri’ne ait uçaklar, toplam
40.000 sorti yaparak 125.000
ton bomba b›rakm›flt›r. Hare-
kâtta 10 adet MiG üssü de yok
edilmifltir.
Linebacker I durdurulduktan
sonra bar›fl görüflmeleri bafl-
lam›fl, ancak bu görüflmeler
de 13 Aral›k’ta kesilmifltir.
Nixon, bar›fl görüflmelerinin
t›kanmas› üzerine ikinci bir

harekât emri daha vermifltir.
18 Aral›k’ta bafllayan Line-
backer II boyunca 742’si B-
52’ler taraf›ndan toplam 1382
sorti gerçeklefltiren Ameri-
kal›lar, 15’i B-52’lerden
oluflan toplam 26 uçak kay-
betmifltir. Bu harekâta kat›-
lan uçaklara karfl› 1293 adet
hava savunma füzesi atefl-
lenmifltir.
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’ne ba¤l› uçaklar taraf›n-
dan 1964 ile 15 A¤ustos
1973 tarihleri aras›nda
toplam 6.162.000 ton
bomba ve havadan kara-
ya füze at›lm›flt›r. Do-
nanma ve Deniz Piya-
deleri uçaklar› da ayr›-
ca 1.500.000 ton
bomba ve ha-

vadan karaya füze atm›flt›r.
Bu rakamlar, ABD’nin ‹kinci
Dünya Savafl›’nda att›¤›

2.150.000 ton ve Kore Sava-
fl›’nda att›¤› 454.000 ton bom-
ba ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ol-
dukça büyük bir say› olarak
göze çarpmaktad›r. Bunun
en büyük nedeni, kay›p ver-
meye karfl› hassas Amerikan
askeri kültürünün destek un-
surlar›na ve bunu sa¤layan
teknolojik geliflmiflli¤e önce-
lik vermesidir.
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Vietnam Savafl›’nda
Hava Muharebeleri 

ve Kay›plar II
Rolling Thunder Harekât›’n›n sona ermesinin ard›ndan ABD, 1968 Kas›m’› 
ile 1972 y›l› aras›nda Kuzey Vietnam’a 51.000 taktik bombard›man, 
B-52’lerle de 9800 stratejik bombard›man sortisi gerçeklefltirmifltir. 
Lyndon B. Johnson’dan sonra 1969’da baflkan olan ve “Vietnaml›laflt›rma
Program›”n› devreye sokarak Vietnam’daki askeri çözümü yavafl yavafl Güney
Vietnam’a devretmeye bafllayan Richard M. Nixon, 1972’de “Linebacker I” ve
“Linebacker II” harekâtlar›n›n düzenlenmesi emrini vererek hava savafl›n›n
henüz bitmedi¤ini göstermifltir. Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com
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MiG-21’lerin Fark›
4 Nisan 1965’te, F-100’lerin
efllik etti¤i, 750 poundluk
bombalar ve AGM-12 Bullpup
havadan karaya güdümlü fü-
zeleriyle donat›lm›fl Ameri-
kan F-105’leri, Tayland’daki
üslerinden havalanarak rota-
lar›n› Laos üzerinden Kuzey
Vietnam’a çevirmifltir. Taar-
ruz grubunun hedefe yak›n
bir noktada karfl›laflt›¤› 4 adet
Kuzey Vietnam MiG-17’si
(NATO kod ad› Fresco),
amaçlar› Song Ma Nehri üze-
rindeki stratejik öneme sahip
bir köprüyü havaya uçurmak
olan F-105’lerden 2’sini dü-
flürüp, kay›p vermeksizin üs-
lerine dönmeyi baflarm›flt›r.
Bu olayla ABD, Kore Sava-
fl›’ndan beri ilk kez it dalafl›n-
da kay›p verirken, Kore Sava-
fl›’nda oldu¤u gibi Vietnam
Hava Savafl›’nda da MiG’lerin
dönemi bafllam›flt›r.
Kuzey Vietnam Hava Kuvvet-
leri’nin savafl›n ilk y›llar›nda
kulland›¤›, ses h›z›n›n alt›nda
uçabilen MiG-15 (NATO
kod ad› Fagot) ve

MiG-17’ler 23 ve 37 mm’lik
toplar› ile sadece çok k›sa
menzillerde cereyan eden
hava çat›flmalar›nda etkili
olabilmifltir. Ancak MiG-
17’lere, radar güdümlü K-5
(NATO kod ad› AA-1 Alkali) ve
›s› güdümlü K-13 (NATO kod
ad› AA-2 Atoll) füzeleri de ta-
k›labiliyordu.
‹lerleyen y›llarla birlikte te-
darikine bafllanan ve ses üstü
h›zlara ulaflabilen MiG-21
(NATO kod ad› Fishbed)’ler,
gövdelerine yerlefltirilen 30
mm’lik NR-30 ya da 23 mm’-
lik GSh-23 toplar›n›n yan› s›ra
K-13 füzeleri ile donat›labili-
yordu. MiG-21’ler, yüksek sü-
ratleri ve havadan havaya fü-
zelerinin de yard›m›yla, Ame-
rikan bombard›man formas-
yonlar›na çok daha etkili bir
flekilde önleme yapabilecek
kabiliyete sahiplerdi.
1965 sonlar›ndan itibaren
Kuzey’in envanterine dâhil
olan MiG-21’ler, 1967’ye ka-
dar sadece 10 adet Amerikan

uça¤›n› düflürebilse
de, 192 adet Ameri-

kan av bombard›man

uça¤›n› önleyerek bunlar›n
107’sini, bombalar›n› hedefe
varmadan b›rakmaya zorla-
m›flt›r.
Yeni MiG’lerin bu baflar›lar›-
n›n yank› bulmas›yla, onlar›
engellemek için baflkent Ha-
noi civar›nda bulunan ve sal-
d›r› düzenlenmesi yasak olan
havaalanlar›n›n oldu¤u kesi-
me Bolo Harekât›’n›n düzen-
lenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
1967 y›l›nda Kuzey’in elinde
bulunan 16 adet MiG-21’den
7’si Bolo Harekât› s›ras›nda
düflürülse de, MiG-21’ler,
A¤ustos 1967 ile fiubat 1968
aras›ndaki hava muharebele-
rine damgalar›n› vurarak çar-
p›flmalarda 18 zafere karfl›l›k
sadece 5 kay›p vermifltir.
Ancak Sovyet taktikleri ile ka-
radaki radar istasyonlar›ndan
hedefe yönlendirilerek kulla-
n›lan MiG’ler, ABD’nin elek-
tronik harp uçaklar›n›n engel-
leme ve karartma giriflimleri-
ne maruz kalarak köreltilme-
ye bafllanm›flt›r ve Amerikal›-
lar, bu savafl tarz›n› Kuzey’de-
ki harekâtlar› korumak aç›-
s›ndan sürekli kullanm›flt›r.
MiG-15’ler ile F-86’lar›n Ko-
re’de girifltikleri it dalafllar›
sonucunda, ABD kaynaklar›-
na göre; 78 adet F-86’ya kar-
fl›l›k 792 adet MiG-15 düflü-
rülmüfltür. Ancak 1/10 gibi
yüksek oran, Vietnam Sava-
fl›’nda MiG-21’ler devreye gi-
rince 1/3’ün de alt›na düfl-
müfltür ve bu durum ABD’yi
yeni tedbirler almaya itmifltir.
Bunun sonucu olarak Ameri-
kan Deniz Kuvvetleri’nde
Sovyet uçak ve pilotlar›n›n
muharebe taktik ve davran›fl-
lar›n› inceleyecek olan “Top
Gun Okulu” kurulmufltur.
Bu süreçte Kuzey Vietnam
Hava Kuvvetleri’nden Yüzbafl›
Nguyen Van Bay da 1965’te

beflinci ABD uça¤›n› düflüre-
rek ilk Kuzey Vietnam hava
as› olmufltur. Nguyen,
1966’da skoru 7’ye ç›kartm›fl
ve 2 y›l içinde 4 Kuzey Viet-
nam pilotu daha as unvan›n›
alm›flt›r. Savafl sonuna kadar
Kuzey’den en az 15 as daha
ç›km›flt›r. 1972’de Kuzey Viet-
nam’›n tahminen 93 adet
MiG-21’i ve 113 adet de MiG-
15, MiG-17 ve MiG-19’u bulu-
nuyordu. Kara unsurlar›na
hava deste¤i sa¤lamayan bu
uçaklar sadece hava savun-
mas›nda kullan›lm›flt›r.

F-4’lerin Geliflimi
Vietnam Hava Savafl›’n›n
MiG-21 ile birlikte en önemli
aktörlerinden biri olan 2 kifli-
lik F-4 Phantom av taarruz
uçaklar›n›n C modeli, 2250
km/s h›z yap›yor, havadan
havaya ›s› güdümlü AIM-9 Si-
dewinder füzeleri ve radar
güdümlü AIM-7 Sparrow fü-
zeleri ile donat›labiliyordu. 2
adet J-79-GE-15 motorunun
yard›m› ile bu uçaklar, MiG-
21’lerden hem daha süratli
idiler hem de daha iyi t›rman-
ma kabiliyetine sahiplerdi.
1961’de Amerikan Donanma-
s›’na kat›lan bu uçaklardan
ertesi y›l da hava kuvvetleri
teslim almaya bafllam›flt›r. 
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Hedeflerine do¤ru
uçan bomba yüklü 

F-5’lere havada yak›t
ikmali yap›l›yor

Vietnam Savafl› ile ilgili çok say›da
hat›ran›n sergilendi¤i bir müze için
haz›rlanan bu posterde, i¤neleyici bir
üslupla ABD’ye, katk›lar›ndan dolay›
teflekkür ediliyor.

Amerikan savafl uçaklar› ve helikopterlerine, en büyük kay›plar› Kuzey Vietnam uçaksavarlar› verdirdi



2 Ocak 1967’de düzenlenen
Bolo Harekât›’nda, Albay Ro-
bin Olds’un 8’inci Taktik Av
Filosu’nun 28 adet F-4 Phan-
tom’u, manevra kabiliyeti da-
ha zay›f olan 16 adet F-105’e
refakat ederek Kuzey’deki
Phuc Yen Hava Üssü’ne sal-
d›rm›fl ve 7 adet MiG düflüre-
rek önemli bir baflar›ya imza
atm›flt›r. F-4, di¤er uçaklara
nazaran MiG-21’le daha kolay
bafl edebildi¤i için “MiG Mas-
ter” lakab›n› alm›flt›r.
Bafllang›çta sadece füzelerle
donat›lan ve top donan›m› ol-
mayan F-4B modellerinin ar-
d›ndan üretilen 583 adet F-4C
de Vietnam’da görev alm›flt›r.
Vietnam’da kullan›ld›klar› ilk
3 y›l boyunca füze kullan›m›n-
daki baflar›s›zl›k oran› AIM-7
Sparrow için yüzde 90, AIM-9
Sidewinder için ise yüzde 50
olmas› nedeniyle pilotlardan
gelen flikâyetler de dikkate
al›narak, 1967’de “D” model-
lerine burnun d›fl›nda kalacak
flekilde 20 mm’lik Vulcan top-
lar› tak›lmaya bafllanm›flt›r.
Topun eksikli¤inden en çok
yak›nanlar›n bafl›nda, donan-
mada görev yapan F-4J’lerin
pilotlar› gelmektedir.
Top, konumu farkl› olsa da
daha sonraki “E” modellerine
de yerlefltirilmifltir. F-4’ler,
1972’ye gelindi¤inde TV-ka-
mera güdümlü AGM-62 Wal-
leye bombalar›n› da kullan-
maya bafllam›fllard›r.
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin hava muharebelerinde
en baflar›l› dönemi 1967’nin
ilk 6 ayl›k periyodu olup, bu
dönemde düflürülen 54 adet
MiG’e karfl› 11 uçak kaybedil-
mifltir. ABD’nin 1965-68 aras›
ve 1972 y›l›ndaki kay›tlar›na

göre; 61 adet MiG-17, 8 adet
MiG-19 ve 68 adet de MiG-21
düflürülmüfltür. F-4’lerin dü-
flürdükleri MiG say›s› 108
iken, F-105’lerin 27’dir.
MiG’lerden 50’si AIM-7 Spar-
row, 33’ü AIM-9 Sidewinder,
38’i ise top at›fl› ile düflürül-
müfltür. Ayr›ca May›s
1967’de, 26 adet MiG, hava
üslerinde F-4’ler taraf›ndan
yok edilmifltir.

B-52’nin 
Stratejik Etkileri
Tarihler 18 Haziran 1965’i
gösterdi¤inde B-52 Stratofor-
tress stratejik bombard›man
uçaklar› da Vietnam Hava Sa-
vafl›’nda sahne almaya baflla-
m›fl ve ilk kez, 12 Nisan
1966’da Laos s›n›r›ndaki Mu
Gia Geçidi, B-52 taraf›ndan
bombalanm›flt›r. 9600 km
menzile ve yaklafl›k 1000 km/s
sürate sahip olan bu uçaklar,
Guam’dan havalanarak bölge-
deki hedefleri bombalam›flt›r.
Ancak 1967 y›l›n›n Nisan ay›n-
dan itibaren Tayland’da da ko-
nuflland›r›lm›fllard›r. 1966’da
ayda 80 sorti yapan B-52’ler,
1967’de ayda 600 sorti yapma-
ya bafllam›flt›r.
B-52’ler, do¤ru istihbarat ve

sürpriz sald›r›n›n sa¤lad›¤›
f›rsatlar sayesinde yo¤un yer-
leflim merkezlerinden uzak
olan iç bölgelerdeki düflman
birliklerine, yüksek do¤rulu-
¤a sahip bombard›manlarla
ciddi kay›plar verdirmifltir.
ABD istihbarat›n›n elde etti¤i
bilgilere göre, B-52’ler Kuzey
Vietnaml›lar’›n en çok çekin-
dikleri silahlardan biri ol-
mufltur. 1969 bahar›ndan iti-
baren B-52’ler, Kamboçya’da
da kullan›lm›flt›r.
Nisan ve Ekim 1972 döne-
minde Kuzey Vietnam’a dü-
zenlenen Linebacker I Hare-
kât› kapsam›nda günde 35
adet B-52 görev uçuflu yap›l-
m›flt›r ki, bu da her gün 105
adet B-52’nin bombard›ma-
na kat›lmas› demektir.
‹lk B-52 kayb›, Ekim’de düfl-
man atefli sonucu gerçeklefl-
mifltir. 18-30 Aral›k aras› dü-
zenlenen Linebacker II Hare-
kât› boyunca harekâta kat›-
lan 206 adet B-52’den 15’i
hava savunma füzeleri tara-
f›ndan düflürülmüfltür ki,
bunlar›n 6’s› 20 Aral›k’ta ger-
çekleflmifltir. Bununla birlik-
te 2 adet MiG-19 da B-52’ler
taraf›ndan düflürülmüfltür.
Linebacker II boyunca B-

52’ler taraf›ndan 34 hedefe
13.395 ton bomba b›rak›lm›fl-
t›r. Ocak 1973’te düflürülen
son B-52 ile birlikte savafl bo-
yunca düflürülen toplam Stra-
tofortress say›s› 17’dir. Ayr›ca
9’u da a¤›r hasar nedeniyle
envanter d›fl›na ç›kart›lm›flt›r.
12 adet B-52 kazalarda k›r›ma
u¤rarken bunlardan 2’si 7
Temmuz 1967’de çarp›flarak
düflmüfl, bu kaza sonucunda
Guam Üssü 3’üncü Hava Tü-
meni Komutan› Tümgeneral
William J. Crumm da hayat›n›
kaybetmifltir.
Savafl›n son B-52 sald›r›s›, 14
A¤ustos 1973’te Kamboç-
ya’ya düzenlenmifltir. 8 sene
zarf›nda 124.532 sorti ger-
çeklefltiren B-52’ler taraf›n-
dan 2.633.035 ton bomba b›-
rak›lm›flt›r. Sortilerin yüzde
55’i Güney Vietnam, yüzde
27’si Laos, yüzde 12’si Kam-
boçya ve yüzde 6’s› da Kuzey
Vietnam üzerine yap›lm›flt›r.

Nakliye Uçaklar› 
‹fl Bafl›nda
Her ne kadar s›cak çat›flma-
lara kat›lan savafl uçaklar›
kadar göz önünde olmasalar
da, ABD’nin nakliye uça¤› fi-
lolar›, Vietnam Hava Sava-
fl›’n›n gizli kahramanlar›n-
dand›r. Savafl boyunca yo-
¤unlukla; C-47, C-119, C-123,
C-124 Globemaster II, C-133
Cargomaster, C-135 Strato-
lifter, C-141 Starlifter, C-151
ve C-7 gibi çeflitli s›n›flardaki
nakliye uçaklar› görev yap-
m›flt›r. En çok göze batan C-
130’lar ise 1965 ve 1975 y›lla-
r› aras›nda sürekli kullan›l›r-
ken, C-5 Galaxy, 1971’de Viet-
nam’da nakliye görevlerine
dâhil olmufltur.
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Vietnam Savafl› boyunca F-4’ler, hem av hem de 
bombard›man görevlerini üstlendiler 

Hizmete bafllad›klar› ilk y›llarda baz› teknik sorunlar yaflansa da 
F-111’ler, ilerleyen y›llarda baflar› ile görev yapt›lar

C-5 stratejik nakliye
uçaklar›, tafl›ma 
kapasiteleri ve menzilleri
sayesinde Vietnam’da
önemli görevler
üstlendiler



C-135’lerin yerini alan C-
141’ler de, 1972 y›l›nda daha
yeni ve DC-9’lar›n askeri tipi
olan C-9 Nightingale uçakla-
r›yla de¤ifltirilmifltir. Baz›
nakliye uçaklar› ise taarruz
kabiliyetine kavuflturularak
görev yapm›flt›r. Dakikada
6000 mermi atabilen “gat-
ling” toplar›yla donat›lan C-
47 ve C-119’lar, askerler ta-
raf›ndan “Spooky” ya da
“Puff” ad› verilen “Guns-
hip”ler haline getirilmifltir.
‹lerleyen dönemde AC-123
Black Spot ve C-130E Surpri-
se Package uçaklar› da bun-
lara eklenmifltir. Ayr›ca baz›
C-130’lar, elektronik muha-
bere aksam›yla donat›larak
“Lightning Bolt” ad›yla ko-

muta uça¤›na dönüfltürül-
müfltür. Bunlardan baflka
s›hhiye görevleri için “Mede-
vac” olarak C-118 Liftmaster
nakliye uçaklar› da kullan›l-
m›flt›r.
Amerikan nakliye uçaklar›
1962-73 aras›nda Vietnam’a
7.000.000 tonluk kargo ve
yolcu tafl›m›fllard›r ki, bu say›
Kore Savafl›’nda 750.000 ton
civar›ndad›r. Bu s›rada 53
adedi C-130, 53 adedi C-123
ve 20 adedi de C-47 olmak
üzere, toplam 126 adet nakli-
ye uça¤› kaybedilmifltir. Bu
C-130 ve C-123’lerin yar›s›n›n
kayb›, 1967-68’de yaflanm›fl-
t›r. Bunlar›n 61’i düflman ate-
fli, 17’si topçu bombard›man›
ya da istihkâmc›lar taraf›n-
dan yok edilirken, 65’i de ka-
zalarda kaybedilmifl, olaylar-
da uçaklar›n 269 mürettebat›
ölmüfl ya da kaybolmufltur.

Bu uçaklar›n 10 tanesi hariç
hepsi Güney Vietnam’da kay-
bedilmifltir.

Donanma’n›n Hava
Gücü de Vietnam’da 
Genelde kara üzerinde cere-
yan eden muharebelere sah-
ne olan Vietnam Savafl›’na,
Amerikan Donanmas› da
uçak gemisi konufllu hava
gücü baflta olmak üzere çok
say›da unsuru ile kat›lm›flt›r.
Savafl boyunca bölgede top-
lam 19 uçak gemisi hizmet
vermifltir.
Amerikan Donanmas›’n›n
7’nci Filosu’na ba¤l› olarak Vi-
etnam için oluflturulan geçici
görev gücü TF-77’ye ba¤l›
uçak gemilerinin taarruz ve

av filolar› da Vietnam’daki ha-
va harekâtlar›na destek ver-
mifltir. 1966 yaz›ndan itibaren
17’nci Paralel’in biraz kuzeyi-
ne yerleflerek buradan Laos
ve Kuzey Vietnam’a daha ra-
hat sald›r›lar düzenleyen TF-
77’nin görev yapan 3 ya da 4
uçak gemisinin her birinde 70
ila 100 adet uçak bulunmak-
tayd›. 1968’den sonra TF-
77’nin gücü 2 uçak gemisine
indirilmifltir ve böylece 6000’e
ç›kan ayl›k sorti say›s› da

1971’de 2500’ün alt›na düfl-
müfltür. 1972’de ise gücü 5
uçak gemisine ç›kart›lan filo,
Kuzey Vietnam’›n do¤usunun
bombard›man›na kat›lm›flt›r.
Ancak bu bombard›man
1973’te tamamen kesilmifltir.
Amerikan Deniz Kuvvetle-
ri’ne ba¤l› filolardan A-1
Skyraider, A-4 Skyhawk, A-6
Intruder ve A-7 Corsair II
uçaklar›, taktik bombard›-
manlara kat›lman›n yan› s›ra
Kuzey Vietnam limanlar›na
may›n dökme görevini üst-
lenmifltir. Taarruz görevli A-6
ve A-7’lerin d›fl›nda av ve ön-
leme görevli olarak F-4
Phantom II ve F-8 Crusader
uçaklar›n›n yan› s›ra elektro-
nik harp için EA-6 ve E-2A

uçaklar› da görev yapm›flt›r.
Bunlardan F-8’ler, özellikle
donanman›n MiG’lerle bafla
ç›kabilmesine yönelik acil ih-
tiyaca cevap vermifltir. Üre-
timleri 1965’te durdurulmufl
olan bu y›llanm›fl uçaklar, sa-
vafl boyunca 4 kayba karfl›l›k
18 adet MiG’i düflürmeyi ba-
flarm›flt›r. Bu istatistiklerin
de etkisiyle, 1967 y›l›nda Cru-
sader üretimine yeniden bafl-
lanm›flt›r.
Savafl›n son dönemindeki it

dalafllar›nda düflürülen uçak
istatistiklerine bak›ld›¤›nda,
donanman›n hava kuvvetle-
rinden daha baflar›l› oldu¤u
görülmekte olup, bu da Top
Gun Program›’na ba¤lan-
maktad›r. Bununla birlikte
hava kuvvetleri uçaklar›n›n
harekâta kat›l›m oran›nda
daha fazla paya sahip olduk-
lar› ve özellikle F-105’lerin
daha yo¤un sorti yapt›klar› da
unutulmamal›d›r.
Amerikan Deniz Piyadeleri
bünyesindeki 1’inci Deniz Pi-
yadesi Hava Filosu da (I MAW)
Vietnam’da bulunan III. Deniz
Piyadesi Ç›kartma Gücü’nü
(III MAF) desteklemekle gö-
revlendirilmifltir. 14 Nisan
1971’de Vietnam’dan ayr›lan
filo, toplamda 424 helikopter
ve 254 uçak kaybetmifltir.

Di¤er Uçaklar 
ve Cihazlar
1961’de Baflkan Kennedy’nin
Vietnam’a gönderdi¤i hava
deste¤inin içinde sadece, pis-
ton motorlu B-26 bombard›-
man ve T-28 yer destek uçak-
lar› ile bitki örtüsünü yok et-
mek amac›yla ilaçlama uça¤›-
na dönüfltürülmüfl C-123 nak-
liye uçaklar› mevcuttu. Sonra-
dan bu uçaklar›n aras›na kat›-
lan C-7’ler ise ilk olarak Tay-
land’a, 1961’de de Güney Viet-
nam’a konuflland›r›lm›flt›r.
Kitlesel hava deste¤inin olufl-
turulmas›na bafllan›nca; ilk
olarak F-100, F-4 ve A-1’ler
bölgeye gönderilmifltir.
Kas›m 1961’de özel donan›m-
l› 3 adet SC-47, Güney Viet-
nam’da psikolojik harekât
amaçl› kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r. Ayn› y›l keflif için RF-
101, RB-26, RB-57E ve RC-
121 uçaklar›ndan yararlan›l-
maya bafllanm›flt›r. Bunlara
1963 ortalar›nda OV-1 Mo-
hawk’lar da eklenmifltir. Bu-
nunla birlikte keflif faaliyetle-
rine kat›lan RC-47 ve RT-
28’lere daha sonradan RF-4
ve RA-5 Vigilante uçaklar› da
dahil edilmifltir. 28 Aral›k
1972’de düflürülen bir RA-5C,
MiG’lerin savafltaki son kur-
ban› olmufltur.
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C-47 Dakota nakliye uça¤›n›n muharebe kabiliyeti kazand›r›lm›fl modeli AC-47

Kuzey Vietnam MiG’lerine karfl› elde ettikleri
baflar›lar sonucunda, F-8 Crusader’lerin sona
erdirilmifl üretimlerine yeniden bafllanm›flt› 



Rolling Thunder Harekât› ile
birlikte Tayland’da konufllan-
d›r›lan F-105’ler ve F-4’ler
Kuzey Vietnam’da uçufllara
bafllam›flt›r. Ancak bunlara
karfl› hava savunma füzeleri
o kadar etkili olmufltur ki
“Iron Hand” ad› verilen taktik
gelifltirilmifltir. Takti¤e göre;
“Fan Song” radar› ile teçhiz
edilmifl düflman hava savun-
ma füze bataryas› tespit edil-
dikten sonra, 4 adet Wild
Weasel donan›ml› F-105F,
AGM-45 Shrike anti-radyas-
yon füzeleri ile düflman ra-
darlar›na hücum ediyordu.
Sonradan F-4’ler de Wild
Weasel görevleri için kulla-
n›lm›flt›r. Vietnam Hava Sava-
fl› s›ras›nda kendini kan›tla-
ma f›rsat› bulan bir di¤er sa-
vafl uça¤› olan F-111’ler ise
1972 y›l›n›n Aral›k ay›nda dü-
zenlenen Linebacker II Hare-
kât›’nda 3065 sorti yapm›flt›r.
Asl›nda F-111’ler, ilk olarak
1968 Mart’›nda Tayland’a
yerlefltirilmifl ve harekâta ka-
t›lm›flt›r.
Vietnam’da kullan›lan F-100,
F-102 ve F-104 gibi uçaklar
ise Kuzey’e yap›lan sald›r›lar-
da pek önemli bir rol üstlen-

mediklerinden ikinci planda
kalm›flt›r. B-57’ler ise Viet-
nam’da k›s›tl› da olsa görev
yapm›flt›r.
Bunlar›n haricinde gözlem ve
keflif amaçl› kullan›lan OV-1,
OV-2 Skymaster ve OV-10
Bronco uçaklar›, kara birim-
leri için çok k›ymetli olan as-
keri istihbarat› sa¤lam›flt›r.
Kuzey’e harekât bafllay›nca
ortaya ç›kan elektronik harp
uça¤› ihtiyac› için de EC-121
Rivet Top, EA-3 Skywarrior ve
EB-66 uçaklar›ndan yararla-
n›lm›flt›r.
Vietnam’da uçaklar istihbarat
faaliyetlerinde de önemli gö-
revler üstlenmifltir. Örne¤in
uçaklara yerlefltirilen “Eyes
in the Sky” ›s› alg›lama cihaz-
lar›, gece yak›lan kamp atefl-
lerinin yerlerinin tespitinde
kullan›lm›flt›r.
Uçaklardan paraflütle at›lan
akustik ve sismik saptay›c›lar
ile kara birimlerinin kullan-
d›klar› ve 135 m’den insan
kokusunu saptayan “People-
Sniffer” ya da “Smell-o-Me-
ter” gibi cihazlar sayesinde,
Laos’un bat›s›ndan geçen Ho
Shi Minh Yolu’ndaki trafi¤i
engellemeye yönelik çal›fl-

malar da yap›lm›flt›r. 1967-72
aras›ndaki “Popeye Harekât›”
kapsam›nda bölgedeki ulafl›-
m› engellemek için 2062 sor-
ti yapan Amerikan uçaklar›n-
dan, sel bask›nlar› yaratmak
için ya¤mur bombalar› at›l-
m›flt›r.

Genel Kay›plar
ABD’nin savafl boyunca 1962-
1973 y›llar› aras›ndaki 12 y›l-
l›k hava arac› kay›plar›,
3719’u uçak ve 4869’u heli-
kopter olmak üzere toplam
8588 adet olmufltur. 2140
uçak ve 2373 helikopter
uçaksavarlar ya da hafif si-
lahlar taraf›ndan düflürül-
müfltür. 145 uçak ile 205 he-
likopter ise hava üslerine ya-
p›lan bask›nlarda yok edil-
mifltir. Hava savunma füzele-
rinin düflürdü¤ü uçak say›s›
197, helikopter say›s› da 7’dir.
Hava muharebelerinde
MiG’ler taraf›ndan düflürülen
uçak say›s› 79, helikopter sa-
y›s› ise 2’dir. Bunlar›n hari-
cindeki harekât kay›plar› da
1158 uçak ile 2282 helikopter
olmufltur.
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin Vietnam’daki personel
kay›plar› 2581 ölü, 3460 yara-
l› ve 586 esir ya da kay›p ola-
rak gerçekleflmifltir. Muha-
rebelerde ve harekât s›ras›n-
daki kazalarda kaybedilen
uçak say›s› ise 2257 olmufl-
tur. Bunlar›n aras›nda 442
adet F-4, 397 adet F-105, 243
adet F-100 ve 29 adet B-52
bulunmaktad›r. Sadece mu-
harebelere bak›ld›¤›nda ise,
379 adet F-4, 334 adet F-105,
198 adet F-100, 153 adet A-1,
122 adet F-111, 82 adet O-2,

76 adet RF-4, 40 adet B-57,
34 adet C-130, 21 adet C-123
ve 17 adet B-52’nin yan›nda
58 adet UH-1B helikopterinin
de dâhil oldu¤u 1737 adetlik
kay›p göze çarpmaktad›r.
Ayr›ca 1973’te savafl bitti¤in-
de, ABD’nin çekilirken Gü-
ney Vietnam’a verdi¤i uçak
ve helikopterlerden bir bölü-
mü savafl ganimeti olarak
Kuzey Vietnaml›lar’›n eline
geçmifltir. Hatta Saygon
düflmeden 2 gün önce, 28
Nisan 1975’te Kuzey Vietnam
Hava Kuvvetleri, ele geçirdi-
¤i 4 adet A-37 ile bu flehri
bombalam›flt›r.
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AGM-45 Shrike ve AGM-78B Standard
füzeleri ile yüklü bir F-105G, 5 May›s
1970 tarihinde Wild Weasel görevini

icra ediyor
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Bitki örtüsünü kullanarak gizlenen düflmana karfl› etkili olabilecek her türlü yöntemi
deneyen ABD, aralar›nda UC-123’lerin de bulundu¤u çok say›da uça¤› bitkileri yok
eden zehirli kimyasallar› atma görevi için kullanm›flt›.

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait bir UH-1B, 18 Haziran 1970 tarihinde 
Mekong Deltas›’›ndaki bir harekata destek veriyor 
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