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Kas›m Ay›n›n Gündemi Havac›l›k Oldu
Türk Havac›l›¤› ad›na dönüm noktas› say›labilecek geliflmelerin geride b›rak›ld›¤› kas›m 
ay› say›m›z›n da bafll›ca gündem maddesi haliyle havac›l›k ve Müflterek Taarruz Uça¤› (JSF)
Program› oldu.

S›ras›yla her biri dolayl› da olsa JSF Program› ile ilgili olan, Türk Havac›l›k ve 
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi), tesislerinde infla edilen ‹leri Kompozit Teknolojileri ‹malat
Tesisi’nin hizmete girmesi; 1’inci ‹zmir Küresel Havac›l›k ve Uzay Konferans›; 
Kale Havac›l›k’›n Tuzla’daki yeni tesislerinin aç›l›fl› ve son olarak da 10 y›l› geride b›rakan 
Alp Havac›l›k’›n, JSF Program› kapsam›nda gelifltirilen F-35 fiimflek II’ye güç sa¤layacak 
alternatif motorlardan F135 için üretti¤i ilk parçay› Pratt & Whitney’e teslim etmesi 
bu ay›n önemli etkinlikleri oldu.

Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da düzenlenen bu etkinliklerin birine bizzat Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün kat›lmas› ve genel olarak da devletin üst kademelerinden kat›l›m sa¤lanm›fl
olmas›, havac›l›¤a verilen önem ve deste¤in bir iflareti olarak de¤erlendirilebilir.

Yine bu etkinliklere kat›l›m gösteren dünyan›n önde gelen havac›l›k firmalar›n›n say›s› 
ve kat›l›m seviyesinin yüksekli¤i de dikkatimizi çeken bir di¤er husus oldu. 
Özellikle bu nokta, Türk havac›l›k sanayinin art›k uluslararas› kabul gördü¤ünü ve 
beklentilerin yükseldi¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir.

IDEAS’›n Y›ld›z› Türkiye
Pakistan’›n Karaçi kentinde 24-28 Kas›m tarihleri aras›nda düzenlenen IDEAS fuar›n›n 
detaylar›n› gelecek say›m›zda sizlerle paylaflacak olsak da, baz› noktalar› vurgulamakta
yarar var. MSI Dergisi olarak yerinde izledi¤imiz fuar›n, firmalar›m›z›n gövde gösterisine
dönüflmesi, savunma sanayimizde son dönemde yap›lan at›l›m›n bizi nerelere tafl›d›¤›n›n 
adeta somutlaflm›fl bir ifadesi oldu.

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n koordinasyonunda gerçekleflen Türkiye kat›l›m›nda, 
firmalar›m›z ürün ve hizmet sat›fl›na yönelik yeni anlaflmalara imza att›klar› gibi, 
birçok önemli projeyi hayata geçirme konusunda da önemli aflamalar kaydettiler.

“Arms for Peace” slogan›yla bu y›l kat›l›mc›lar›na 5’inci kez kap›lar›n› açan IDEAS fuar›
esnas›nda SSM Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkan› Lütfi Varo¤lu baflkanl›¤›ndaki Türk
heyetinin, ‹slamabad’a giderek Pakistan Deniz Kuvvetleri ile korvet yap›m›na yönelik bir
ifl birli¤i anlaflmas› imzalamas› da, fuar›n tek y›ld›z› Türkiye ad›na gurur verici bir di¤er
geliflmeydi.

Arifiye Tank Fabrikas›’n› tan›taca¤›m›z ve tank tafl›y›c› araçlar› ele alaca¤›m›z 
özel dosyam›z› sizlerle paylaflaca¤›m›z yeni y›l›n ilk say›s›yla Ocak ay›nda sizlerle birlikte
olmak üzere. MSI ailesi olarak, 2009 y›l›n›n okuyucular›m›za, Türk Silahl› Kuvvetleri ve 
savunma sanayi mensuplar›na sa¤l›k ve mutluluk getirmesini dileriz.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Uzun süredir beklenilen
bir ziyaret bu. Çünkü
bir önceki

Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer, Celal
Talabani’yi davet etmiyor,
fiilen cumhurbaflkanl›¤›n›
tan›m›yor.
‹ki cumhurbaflkan› görüflme
için bir araya geliyor.
Talabani, konuya do¤rudan
girmeyi tercih ediyor: 
“Say›n cumhurbaflkan›,
Irak’taki durumu 
görüyorsunuz. ABD’nin
durumu ortada. Ülkemdeki
gruplar›n durumu belli.
Sünni Araplar’›n arkas›nda
bütün bir Arap alemi var.
fiii’lerin ‹ran’la ba¤› malum.
Biz Kürtler’in ve
Türkmenler’in kimi var,
soruyorum? Sadece
Türkiye… Sizden bu 
deste¤i bekliyoruz.”
Görüflmede Türk taraf›ndan
Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu
ile birlikte yer alan Kürdistan
Yurtseverler Birli¤i Bas›n
Merkezi Baflkan› Azad
Jindyany, bu an›s›n›
aktar›rken devreye 
giriyorum:
“Gül ne dedi?”
Azad bey gülerek; “Son
derece diplomatik bir cevap
verdi Cumhurbaflkan› Gül.
Türkiye olarak Irak’taki
bütün gruplara karfl› eflit
mesafedeyiz dedi. 
Ama o ziyaretten bugüne,
Türkiye’nin, Kürdistan 

Özerk Yönetimi’ne dönük 
politikas›nda belirgin
de¤ifliklik yaflamaya
bafllad›k.”
Bu an› önemli…
Belki de bu nedenle, Irak’›n
kuzeyinde yerleflik özerk
yönetimin Baflbakan›
Neçirvan Barzani ile Erbil’de
buluflmak ilginç boyutlar›
olan bir sohbete dönüflüyor.
Kendisine yöneltti¤im,
“Türkiye’nin d›fl politika
stratejileri aç›s›ndan akrabal›k
iliflkileri çok önemlidir.
Mesela, Azerbaycan ve Kuzey
K›br›s gibi. Siz, sürekli Türkiye
ile iliflkileri gelifltirmekten
söz ediyorsunuz, bu kavram›,
klasik diplomatik bir kavram
olarak m›, yoksa akrabalar
aras› sohbet olarak m›
söylüyorsunuz” sorusunu
yan›tlarken izledi¤i rota
önemli…

“Tabii ki akrabay›z. Biz her
seferinde, Türkiye ile olan
iliflkilerimizi bir aile içi 
kavgaya benzetiyoruz. Hani
aileler bazen tart›fl›rlar,
sonra da bir fley olmam›fl
gibi yaflam devam eder.
Öyle bir fley… Önemli olan

Türkiye bizi ne kadar 
akraba görüyor? As›l biz bu
sorunun peflindeyiz.”

Irak’›n kuzeyi…
Türkiye’nin “do¤al uzant›s›”
gibi; Erbil, Kerkük,
Süleymaniye… Burada

yaflayan Türkmen, Kürt,
Süryani veya Arap… Dönüp
baksa bizim topraklarda
mutlaka bir uzant›s›n› bulur.
Türkiye, zaten bölgeyle
akrabal›k iliflkisini
gelifltirmemifl olsa, 
1988 veya 1991’deki göç 
dalgalar›nda kap›lar›n›
sonuna kadar açar, 
kendisine s›¤›nm›fl 2 milyon
insan› ba¤r›na basar m›yd›?
Memnuniyetle görüyoruz ki,
Türkiye’nin Saddam’›n 
zulmünden kaçan insanlara
o dönemde sa¤lad›¤› destek
unutulmam›fl, anlad›¤›m›z
kadar›yla önümüzdeki
kuflaklar boyunca da 
unutulmayacak.
Her konuflmas›nda bu
konuyu hat›rlatan 
Neçirvan Barzani de
Türkiye’nin “büyüklü¤ünü”
unutmayanlardan. 
Ama tedirgin…
Çünkü ABD’nin çekilme
plan›n› aç›klamas›yla 
birlikte, yaflad›¤› co¤rafyan›n
büyük bir belirsizli¤e
yöneldi¤ini o da biliyor.
Soruyoruz: ABD sonras› Irak
ne olur?

“Bu, ABD’nin çekilme
biçimine ba¤l›. E¤er, ABD
Irak’› bu durumda b›rak›p,
buradan kaçar gibi giderse,
arkas›nda büyük bir kaos
b›rak›r. Biz bunu asla
istemiyoruz. Çünkü Irak’ta
hala belli gruplar›n bar›fla

dönük bir yüzü yok. ABD’nin
ani bir karar›, bu gruplardaki
savafl iste¤ini art›rabilir.
Ama, e¤er Amerikan kuvvetleri
belli bir program dahilinde
ve yavafl yavafl çekilirler,
çekildikleri her yere de Irak
kuvvetleri yerleflebilirse bir
sorun ç›kmaz.”

Peki, Irak’ta durum nas›l,
Irak gelece¤e nas›l bak›yor?

“Bir y›l içinde sa¤lanan 
ilerleme herkesi flafl›rtt› 
diyebiliriz. Birçok yerde art›k
güvenlik sa¤lan›yor, insanlar
ülkelerinin gelece¤ine biraz
daha güvenle bakabiliyorlar.
Bizim bulundu¤umuz bölge,
zaten Irak’›n en istikrarl› 
bölgesi. Biz bu aç›dan büyük
bir s›k›nt› yaflam›yoruz,
yaflayaca¤›m›z› da
sanm›yoruz.”

S›k›nt› yaflamayaca¤›n›z›
söylüyorsunuz ama, 
güneyde güçlenen bir Arap 
milliyetçili¤i yok mu? 
Bu Kürtler’i ve bölgeyi 
tehdit etmiyor mu?

Irak’›n Kuzeyinde 
Yeni Bir Dönem
7 Mart 2008…
Yer; Çankaya Köflkü…
Yaflam› boyunca Ankara’ya, “Irakl› Kürt Lider” 
kartviziti ile gelmifl olan Celal Talabani, bu kez 
“Irak Cumhurbaflkan›” s›fat› ile saatlerin 18:45’i 
gösterdi¤i s›rada “muhatab›” Cumhurbaflkan› 
Abdullah Gül ile el s›k›fl›yor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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“Hay›r… Ben bu bölgenin
sorumlusu olarak aç›kl›kla
ifade ediyorum, Arap 
milliyetçili¤inden çekinmiyorum
ve Irak’taki Araplar’›n da 
bir gün bizlere bir fleyler
yapmaya kalk›flacaklar›n›
düflünmüyorum.”

“Kritik soru”yu bu kadar net
yan›tlayan Neçirvan
Barzani’nin, bununla birlikte
Türkiye’ye dönük yüzünde
belirgin bir kararl›l›k oldu¤u
da dikkat çekiyor. Her ne
kadar yüksek sesle ifade
etmese de güneyden Arap
milliyetçili¤i, do¤udan ‹ran
ve bat›dan da Suriye’nin
Baas rejimi ile çevrelenmifl
bir bölgenin baflbakan›.

“Türkiye’yi biz buradan
büyük bir devlet, büyük bir
demokrasi olarak görüyoruz.
Gelecekte öneminin daha da
artaca¤›, bölge insan›n›n
daha çok ihtiyaç duyaca¤›
çok özel bir ülke. Örnek
al›nan bir devlet. Son üç dört
ayda aram›zdaki diyalog
geliflti, at›lan köprüler

kal›nlaflt›. Bundan çok 
memnunuz. Türkiye ile
iliflkilerimizin geliflmesinin
hepimizin yarar›na oldu¤una
inan›yoruz.”

O halde PKK sorununda
önümüzdeki dönemde
Türkiye’yi rahatlatacak yeni
önlemler görebilece¤iz.

“Türk bas›n›nda yer alm›yor
pek ama biz burada PKK’ya

karfl› bir dizi önlemi zaten
alm›fl durumday›z. Yollar,
barikatlar, lojistik 
desteklerinin önünün
kesilmesi, özellikle bölge
hastanelerindeki s›k› 
kontrol… Ba¤dat’ta 
gerçeklefltirilen üçlü toplant›
sonras›nda var›lan
anlaflmalar çerçevesinde
önemli ilerlemeler de
olaca¤›na inan›yorum. Ama
takdir edersiniz ki, PKK,

bugünden yar›na bir 
gecede düzeltilebilecek 
bir sorun de¤il. Zaman 
alacak. Ama biz, Türkiye 
ile iliflkilerimizin 
zehirlenmesini istemiyoruz;
bu bölgeye PKK’y›
yerlefltiren unsurlar›n, 
bizlerin aras›na duvarlar
örmesini de asla kabul 
edemeyiz.”

Kim bu unsurlar?

(Gülüyor) “Bunu tart›flmak
flimdi çok uzun zaman al›r,
ama bölgeyi lütfen daha 
s›k ziyaret edin, ba¤lar›n
güçlenmesini sa¤lamaya
çal›fl›n.”

O zaman… Türkiye’nin
bölgedeki tüm unsurlar
ile iliflki kurmas›n› 
destekliyorsunuz?

(Yine gülüyor) “Türkiye çok
geç kald›, geç kald›…”

Acaba gerçekten 
geç kald›k m›? Yoksa, 
yak›n geçmiflte koymufl
oldu¤umuz k›rm›z› çizgilerin
çok ötesine mi geçiyoruz?
Kuzey Irak’tan izlenimlere
devam edersek belki daha 
net bir noktay› yakalama
f›rsat›m›z olabilir. Sefin M.
Dizayee, Irak’›n kuzeyinden
yetiflmifl mükemmel bir
diplomatt›r. Y›llarca Ankara’da
görev yapt›, flimdi Erbil’de

Baflyazar›m›z 
Ardan Zentürk Irak’›n

kuzeyinde yerleflik 
özerk yönetimin 

Baflbakan› Neçirvan Barzani
ile Erbil’de bulufltu.
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Mesut Barzani’nin liderli¤ini
yapt›¤› Kürdistan Demokratik
Partisi’nin Uluslararas›
‹liflkiler Bürosu’nun bafl›nda.
Genç yafl›na ra¤men
mesle¤inde olgunluk ça¤›n›
yaflad›¤› hemen belli oluyor.
Erbil’de esen havay› flu 
sözleri çok güzel aktar›yor: 
“Ne zaman Türkiye’den bir
dostumuz ile bir araya
gelsek, konu hemen PKK’ya
geliyor. Bunu çok normal
karfl›l›yorum. Ama PKK’n›n
k›sa dönemli bir ifl oldu¤unu
bilmemiz laz›m. Bugün
vard›r, yar›n olmayacakt›r.
Ama Türkiye’nin bu bölgeye
dönük mutlaka uzun vadeli
bir stratejisi olmas› 
gerekiyor. Büyük devlet
olman›n gere¤i bu. 
Biz NATO üyesi ve 
Avrupa Birli¤i üyesi olma
yolundaki Türkiye’yi, tek
güvencemiz olarak 
görüyoruz. Türkiye tek ç›k›fl
noktam›z. Bu bölgede
yaflayan Kürtler ve
Türkmenler için as›l tehlike
artan Arap milliyetçili¤i ile
‹ran yay›lmac›l›¤›d›r.
Türkiyesiz yapamay›z.”

Acaba bu sözler, 
“Amerikan kuvvetlerinin 
geri çekilme takviminin
aç›klanmas›ndan sonra
yaflan›lan güvenlik
pani¤inden mi”
kaynaklan›yor?
Dizayee’nin yaklafl›m› 
farkl›: 
“Birincisi, Amerikan 
kuvvetlerinin Irak’tan 
apar topar çekilece¤ine 
asla inanm›yoruz; siz de 
inanmay›n. ‹kincisi, 
kademeli bir çekilme 
takvimi uygulasa bile,
Irak’taki kontrolünü 
asla b›rakmayacakt›r. 
Zaten bunun aksi, Irak’›
büyük bir iç savafla
sürükleyecektir. Bunu
gerekirse Türkiye ile birlikte
önlemek zorunday›z.”
ABD’nin Irak’tan çekilme
plan› ile birlikte bölgeden
yans›yan görüfller bunlar.
Orada bir “gerçek” var ve
anlad›¤›m›z kadar›yla “ön
yarg›lardan” ar›narak çok iyi
incelememiz gereken bir
gerçek bu…
“Dost” k›labilir miyiz?
Belki…

Kerkük Çok 
Kritik Dönemde
“Kerkük’teki tek tarafl› oldu-bitti siyasetini 

Araplar’a uzun süre anlatamad›k. O dönem 

anayasan›n yanl›fl yaz›ld›¤›n›, Kerkük’ün statüsünün

Kürtler’in istedi¤i gibi belirlenmesi halinde bölünmenin

kaç›n›lmaz oldu¤unu anlatmaya çal›flt›k. Arap Birli¤i’ne

kadar gittik, nihayet anlad›lar ve müdahale ettiler. 

E¤er bu çabalar olmasa, Kerkük için 2007 y›l›nda 

referandum yap›lacak ve her fley için çok geç olacakt›.”

Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük Baflkan› Erflen 

Salihi, bölgede yaflan›lan geliflmeyi bu cümleler ile 

özetliyor.

“Amerikal›lar ise bizi hiç duymak istemediler. 

Yok sayd›lar. Araplar ve Kürtler ile görüfltüler, bizi 

görmediler. Bu durum, bizi iki taraf›n ortas›nda b›rakt›.

Ama ilginçtir, son aylarda Amerikal›lar da gerçe¤i 

görmeye bafllad›lar. Buraya D›fliflleri Bakan› Rice geldi.

Ben kendisiyle görüfltüm, durumu çok iyi anlad›klar›n›

orada fark ettik. Anlad›¤›m›z kadar›yla, Kerkük özerk 

bir bölge statüsünde olacak ve kentin yönetimi, 

üç etnik grup aras›nda eflit olarak bölüflülecek.”

Kerkük, statüsünün belirlenmesi süreci 2009 y›l›na 

sarkt›¤› için bugün “ka¤›t üstünde” Irak merkezi 

yönetiminin, “fiilen” ise Kürdistan Özerk Yönetimi’nin

kontrolünde görülüyor. Sokaklar›n› Kürt partilerinin 

silahl› milisleri, Irak merkezi hükümetine ba¤l› asker 

ve polisler, az say›da da Amerikan askeri tutmufl 

görünüyor. Öyle ki, sokakta yürüyen her dört kifliden 

birinin kalaflnikof tafl›d›¤›n› görmek ilginç…
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Tarihte bir dönem 
ayn› kral taraf›ndan

yönetilecek kadar yak›nlaflan
‹berya Yar›madas›’n›n iki sakini
‹spanya ve Portekiz, askeri
havac›l›k alan›ndaki iflbirli¤ini
gelifltiriyor. Bugün EADS’ye
ba¤l› olarak faaliyet gösteren
‹spanyol CASA firmas›, 2006
y›l›nda imzalanan sözleflme
kapsam›nda üretilen C-295
nakliye uçaklar›ndan ilkini,
‹spanya Savunma Bakan›

Nuno Severiano Teixeira ve
Portekizli meslektafl› Carme
Chacon’un da kat›ld›¤› bir
törenle Portekiz Hava
Kuvvetleri’ne teslim etti. 
Söz konusu proje, 7 adedi
nakliye, kalan 5 tanesi ise
deniz karakol (VIMAR) 
konfigürasyonunda olmak

üzere, toplam 12 adet uça¤›n
üretilmesini içeriyor. Deniz
karakol versiyonundaki 

uçaklar, gerekti¤inde
h›zl› bir flekilde
nakliye uça¤›na
dönüfltürülebilecek
alt yap›ya da sahip.
Portekiz’in yeni 

CN-295’leri, 1970’li 
y›llardan beri Portekiz Hava
Kuvvetleri’nde baflar›yla
görev yapan ve yine CASA
taraf›ndan üretilmifl olan 
C-212 Aviocar nakliye 
uçaklar›n›n yerini alacak. 
Her 1,5 ayda 1 uça¤›n teslim
edilmesinin öngörüldü¤ü
program 2010 y›l›nda
tamamlanacak.

Bilim kurgu filmlerinde s›kça izledi¤imiz robot askerlerden
oluflan ordular›n gerçek muharebe meydanlar›nda

görünmesi yak›n gelecekte pek mümkün görünmese de,
insans›z askeri sistemler konusunda yaflanan geliflmelere
her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gelifltirdi¤i TALON
insans›z kara arac› (Unmanned Ground Vehicle / UGV)
ailesinden Amerikan Ordusu’na 2000 âdetin üzerinde teslim
etmifl olan QinetiQ firmas›, en son ürünü Dragon Runner’›n
üzerindeki perdeyi geçti¤imiz ay kald›rd›. Dragon Runner,
sahip oldu¤u modüler yap› sayesinde keflif ve bomba imha
görevlerini, hem flehir ortam›nda hem de k›rsal ve da¤l›k
arazilerde gerçeklefltirebiliyor. Ayr›ca 9 kg’l›k a¤›rl›¤›
sayesinde tek er taraf›ndan tafl›nabilen araç, sahip oldu¤u
gece görüfl sistemleri ve hareket alg›lay›c›lar› sayesinde de
kullan›m›nda oldu¤u birliklerin durumsal fark›ndal›¤›n›
önemli ölçüde artt›r›yor. Operasyonlarda yaflanan can
kay›plar›na yönelik tepkilerin yo¤un olarak yafland›¤›
günümüzde, bu ve benzeri insans›z araçlar›n öneminin 
daha da artmas› bekleniyor.

Kanada Donanmas›’n›n Halifax (daha önce City) 

S›n›f› f›rkateynlerinin modernizasyonu için 

oluflturulan Lockheed Martin Canada önderli¤indeki 

ekip, imzalad›¤› yaklafl›k 2 milyar Kanada dolar›

de¤erindeki iki sözleflme ile bu ülkedeki çal›flmalar›n›n

meyvelerini almaya bafllam›fl görünüyor. Sözleflmeler

kapsam›nda; Halifax’lara yeni komuta kontrol, radar 

ve elektronik destek sistemleri yerlefltirilecek. Ayr›ca,

Lockheed Martin Canada, söz konusu savafl sistemlerinin

tüm gemilere entegrasyonuna kadar geçecek olan

sürede, mevcut sistemlerin bak›m›n› da üstlenecek.

Modernizasyonu tamamlanan ilk geminin 2012, son 

geminin ise 2017 y›l›nda hizmete girmesi bekleniyor.

Kanada Donanmas› ile ilgili geçti¤imiz ay yaflanan bir

di¤er geliflme ise, Halifax S›n›f› f›rkateynler ve Iroquois

S›n›f› muhriplerde kullan›lmak üzere Sikorsky’ye 

siparifl edilen 28 adet CH-148 Cyclone donanma

helikopterlerinden ilkinin, 17 Ekim’de birinci test

uçuflunu baflar› ile gerçeklefltirmesi oldu.

Portekiz CASA Gelene¤inden fiaflm›yor

TALON Ailesi Büyüyor

Halifax’lar›n
Modernizasyonu Sürüyor
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Singapur Hava 
Kuvvetleri’nin F-15SG

uçaklar›ndan ilki, geçti¤imiz
ay üretici firma Boeing 
taraf›ndan görücüye ç›kar›ld›.
F-15E üzerinden gelifltirilen
F-15SG’nin, aktif elektronik
s›ral› tarama (Active 
Electronically Scanned Array
/ AESA) radar› ve SNIPER 
hedefleme podu gibi geliflmifl
muharebe sistemleri 

sayesinde Singapur Hava
Kuvvetleri’nin kara ve
hava taarruz görevlerindeki
imkân ve kabiliyetlerini
önemli ölçüde artt›raca¤› 
düflünülüyor. Toplam 24 
uça¤›n üretilece¤i program
kapsam›nda, yaklafl›k 1 y›l
sürmesi planlanan testlerin

ard›ndan ilk uça¤›n 2009 
y›l›n›n ikinci çe¤re¤inde 
Singapur’a teslim edilmesi
planlan›yor. Son uçak ise
2012 y›l›nda hizmete girmifl
olacak. Halihaz›rda 1500’den
fazla F-15, Amerikan Hava
Kuvvetleri, ‹srail Hava 
Kuvvetleri, Güney Kore 

Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri,
Japon Hava Kuvvetleri ve
Suudi Arabistan Kraliyet 
Hava Kuvvetleri’nde hizmette 
bulunuyor. Yap›lmas› 
düflünülen modernizasyon
çal›flmalar› ile bu uçaklar›n
daha uzun y›llar görevde 
kalmas› bekleniyor.

ABDve müttefiki 27 ülkenin 1972 y›l›ndan beri 

kullan›m›nda olan Boeing üretimi Harpoon 

güdümlü mermisi, yeni bir baflar›ya daha imza att›. 

8 Kas›m’da Hollanda Kraliyet Donanmas›’n›n HMS De

Zeven Provincien hava savunma f›rkateyninden salvo

olarak atefllenen 2 adet Harpoon Blok IC, hedef gemiyi

baflar›yla vurdu. Bu denemenin bir di¤er özelli¤i ise,

Hollanda Kraliyet Donanmas›’n›n, 1975 y›l›ndan beri

envanterinde bulundurdu¤u Harpoon güdümlü 

mermileri ile ilk kez bir salvo at›fl gerçeklefltirmifl 

olmas›. Blok I ve II versiyonlar› 7000 adetten fazla

üretilen Harpoon güdümlü mermisi, yak›n bir gelecekte

ABD ve müttefiki ülkelerinin envanterine girmesi 

beklenen en yeni versiyonu Blok III ile uzun y›llar daha

dünya donanmalar›n›n atefl gücünün en önemli

unsurlar›ndan biri olaca¤a benziyor. Blok III, öncülü 

Blok II gibi GPS teknolojisini kullan›rken, sahip oldu¤u

güçlü veri ba¤lant› sistemi sayesinde seyir esnas›nda

da yönlendirilebiliyor. Ayr›ca; güdümlü mermi, mevcut 

komuta ve f›rlatma sistemlerinde herhangi bir 

de¤iflikli¤e gidilmeksizin hâlihaz›rda kullan›mda olan 

platformlardan da atefllenebiliyor.

Savunma sistemleri üreten 
firmalar›n oluflturdu¤u devler

liginde üst s›ralara oynayan
General Dynamics, geçti¤imiz
Kas›m ay›nda imzalad›¤› 2
sözleflme ile bu konumunu daha
da güçlendirdi. Bu anlaflmalardan
ilki, General Dynamics Avrupa
Kara Sistemleri (General
Dynamics European Land
Systems / GDELS) ile Alman
Savunma Teknolojileri ve Tedarik
Ofisi aras›nda imzaland›. 11
Kas›m’da duyurulan 106 milyon
avro de¤erindeki anlaflma
uyar›nca; GDELS, 198 adet 4x4
Eagle (Kartal) IV komuta ve görev
arac›n›, 2008 ile 2010 y›llar›
aras›nda Alman Ordusu’na 
teslim edecek. 5 personel tafl›ma
kapasitesine sahip olan Eagle IV,
modüler z›rh kiti ile may›n ve el
yap›m› patlay›c›lara karfl› yüksek
bir koruma sunuyor.

Firma, ayn› ay içindeki ikinci
sözleflmesini ise Amerikan 
Kara Kuvvetleri ile 21 Kas›m’da
imzalad›. 63,7 milyon dolar
de¤erindeki bu anlaflma uyar›nca
General Dynamics, daha önce
Sistem Gelifltirme Paketi (System
Enhancement Package / SEP)
Projesi ile z›rh ve at›fl kontrol 
sistemlerini modernize etti¤i 
180 adet M1A2 Abrams tank›n›,
SEP 2 konfigürasyonuna 
yükseltecek. Bu kapsamda 
firma, aralar›nda geliflmifl 
dijital göstergeler, optik 
niflangâhlar, güç üniteleri ve 
tank piyade telefonlar›n›n da
bulundu¤u sistemlerin 
tanka entegrasyonunu
gerçeklefltirecek.

Singapur’a
F-15SG
Müjdesi

Harpoon’un 
Yeni Baflar›s›

Alman Ordusu’na 
General Dynamics Kartal›
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May›na dayan›kl› ve pusuya karfl› bekas› artt›lm›fl (Mine
Resistant Ambush / MRAP) araç pazar›n›n iddal› 

oyuncusu Force Protection’a siparifl ya¤›yor. fiirketten
geçti¤imiz ay içerisinde yap›lan aç›klamaya göre, Amerikan
Kara Kuvvetleri, en geç Haziran 2009 tarihine teslim edilmek
üzere, toplam bedeli 15,5 milyon dolar olan 16 adet ilave
Buffalo A2 modeli MRAP fliparifli verdi. Öte yandan, müflterek
denizafl›r› operasyonlar gerçeklefltiren ve benzer araçlara 
ihtiyac› her geçen gün artan ‹ngiltere ve Kanada’dan da yeni
siparifller geliyor. ‹ngiltere, sözleflme bedelleri s›ras›yla 
18,6 ve 15 milyon dolar olan 16 adet Buffalo 2A ve 24 adet ilave
Cougar Mastiff al›m›n› karara ba¤lad›. 2009 y›l› içerisinde
tamamlanmas› beklenen teslimatlar ile ‹ngiltere, ilk kez
Buffalo 2A serisi MRAP kullanan ülkeler kervan›na kat›lm›fl
olacak. Kanada ise, 2007 y›l›nda ordusunun envanterine ald›¤› 
bu araçlar için 49,4 milyon dolarl›k ek siparifl verdi. 14 adet
Buffalo 2A ve 34 adet Cougar tedarikini içeren sözleflmede,
araçlar›n 2009 y›l› içerinde teslim edilmesi öngörülüyor.

‹ lki 2006, ikincisi ise 2007
y›llar›nda olmak üzere 

bugüne kadar ‹talyan
Donanmas›’na 2 adet 212A
s›n›f› denizalt› teslim eden
‹talyan Fincantieri tersanesi,
3’üncü ve 4’üncü
denizalt›lar›n inflas› için
gerekli haz›rl›klar›n›
tamaml›yor. Firma, 
212 s›n›f› denizalt›lar›n
inflas› için gerekli olan
bileflenlerin tedariki için
Howaldtswerke-Deutsche
Werft GmbH (HDW) ve 
TKMS Blohm + Voss

Nordseewerke GmbH (BVN)
firmalar›ndan oluflan Alman
konsorsiyumu ile 11 Kas›m
tarihinde anlaflmaya vard›.
Bu anlaflma kapsam›nda
HDW ve BVN, yak›t hücresi
teknolojisine sahip havadan
ba¤›ms›z tahrik sistemi
baflta olmak üzere, torpido
tüpleri ve di¤er daha küçük
bölümlere ait unsurlar›
Fincantieri’ye sa¤layacak.
Bu bileflenler ile birlikte 
infla edilecek denizalt›lar›n,
2015 ve 2016 y›llar›n›n 
Eylül ay›nda ‹talyan

Donanmas›’na teslim
edilmesi takvime ba¤lanm›fl
durumda. Almanya ve 
‹talya donanmalar›n›n
ihtiyaçlar›na yönelik olarak
gelifltirilen 212 S›n›f›

denizalt›lar›n ihracat 
versiyonu olan 214 modeli
ise Kore Cumhuriyeti,
Yunanistan ve son olarak da
Türkiye taraf›ndan tercih
edildi.

Ekonomik Kriz 
Force Protection’a
U¤ram›yor

Fincantieri Yeni 212A’lar ‹çin Haz›rl›klar›n› Tamaml›yor
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Amerikan Donanmas›’n›n
havadan erken uyar›

kabiliyetine sahip E-2 serisi
uçaklar›n›n en son modeli
olan E-2D Advanced Hawkeye
(fiahin Gözü)’nün deneme
uçufllar›nda 600 saati geride
b›rakan Northrop Grumman,
Kas›m ay›nda radar sistemleri
ile ad›ndan söz ettirdi.
Amerikan Ordusu’ndan ilave
AN/APN-241 seyrüsefer ve
meteroloji radar› siparifli 
alan firman›n, bu projeyi 
2011 y›l›nda tamamlamas›
öngörülüyor. Anlaflma, 33,4
milyon dolarl›k üretim ve 9,9

milyon dolarl›k lojistik destek
paketlerinden olufluyor. Öte
yandan, flirketin önümüzdeki
dönemde yo¤un bir rekabetin
yaflanmas› beklenen aktif
elektronik s›ral› tarama
(Active Electronic Scanned
Array / AESA) radar piyasas›
için yürüttü¤ü SABR (Scalable
Agile Beam Radar) Program›,
planland›¤› gibi ilk test
uçuflunu 16 Kas›m 2008 
tarihinde gerçeklefltirdi.
Öncelikle F-16’lar için
gelifltirilse de, sistem, di¤er
savafl uçaklar›na da entegre
edilebilecek.

Northrop Grumman’›n Radarlar› Dönmeye Devam Ediyor
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Austal’›n Gelece¤i ABD’de

Son dönemde anavatan›
Avustralya yerine sürekli

ABD’deki çal›flmalar› ile 
gündeme gelen Austal,
Amerikan Savunma
Bakanl›¤› taraf›ndan
yürütülen Müflterek Yüksek
H›zl› Gemi (Joint High Speed
Vessel / JHSV) Program›’n›n
kazanan taraf› oldu. Firma
taraf›ndan 14 Kas›m’da 
duyurulan sonuç ile Austal,
JHSV Projesi kapsam›nda,
birlik nakli görevlerinde 
kullan›lacak 1 adet 
katamaran gövdeli gemi 
infla edecek. 9 adet geminin
daha inflas› için bir de 
opsiyonun bulundu¤u
anlaflman›n de¤eri, bu 
opsiyonlar›n tamam›n›n
yürürlü¤e girmesi durumunda
1,6 milyar dolara kadar
ulaflabilecek. 

Bu dev rakam, JHSV
Program›’n›, firman›n 
tarihindeki en büyük proje
haline getiriyor. Yap›s›
itibariyle ticari h›zl› 
feribotlara benzeyecek olan
JHSV, bölük seviyesindeki
birliklerin araçlar› ile
beraber intikaline olanak
sa¤layacak. Amerikan Kara
ve Deniz Kuvvetleri
taraf›ndan müflterek
kullan›lacak olan JHSV’nin
s›¤ sularda da harekât
kabiliyetine sahip olmas› ve
tam yüklü durumlarda dahi
35 knot’luk sürate
ulaflabilmesi bekleniyor.
Geminin tüm elektronik 
sistemlerini ise Austal’›n 
K›y› Sular› Muharebe 
Gemisi (LCS) Projesi’ndeki
orta¤› General Dynamics
sa¤layacak.
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Apache AH Mk.1 taarruz helikopterlerinin geliflen 
teknolojiyle uyumlu hale getirilmesine yönelik

çal›flmalar›n› sürdüren ‹ngiltere, bu amaç do¤rultusundaki
ilk sonuçlar› geçti¤imiz ay almaya bafllad›. AgustaWestland,
modernize edilmifl hedef tespit ve teflhis niflangâh› / pilot
gece görüfl sensörü (Modernised Target Acquisition
Designation Sight / Pilot Night Vision Sensor / M-TADS /
PNVS) sistemi ile donatt›¤› ilk iki Apache Mk.1’i, 14 Ekim’de
icra edilen törenle ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’na teslim
etti. 67 adet AH Mk.1’in modernizasyonunu kapsayan 
194 milyon sterlin de¤erindeki sözleflme, 2005 y›l›nda
AgustaWestland ve ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤› aras›nda
imzalanm›flt›. 2010 y›l›nda tamamlanmas› öngörülen 
modernizasyon kapsam›nda optik hedefleme menzili 
artan ‹ngiliz Apache’leri, böylelikle daha etkili durumsal
fark›ndal›k ve muharebe kabiliyetine kavuflacak. 
‹ngiliz Apache’lerinin di¤er ülkelerde kullan›lan 
benzerlerinden en büyük fark›, Boeing lisans› alt›nda
AgustaWestland taraf›ndan üretilmifl olmalar› ve sahip
olduklar›, di¤erlerinden yüzde 25 daha fazla güç 
sa¤layan Rolls-Royce motoru.

‹ngiltere Yenilenmifl
Apache’lerine Kavufltu
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BAE Systems Amerikan Rüyas›ndan Uyanm›yor  

Amerikan Ordusu

taraf›ndan yürütülen

birçok tedarik projesinde

önemli roller üstlenen 

BAE Systems, Kas›m ay›

içerisinde Amerikan Kara

Kuvvetleri ile imzalad›¤› 

3 ayr› sözleflme ile son

günlerde yaflanan küresel

ekonomik krizden 

etkilenmedi¤ini gösterdi. 

Bu 3 sözleflmeden ilki,

M109 A6 Paladin 

obüslerine 20 milyon dolar

de¤erindeki 140 adet dijital

at›fl kontrol sistemi ve

yedek parçalar›n tedarikini

kaps›yor. Firma taraf›ndan

12 Kas›m’da aç›klanan 2

ayr› sözleflmeden ilki

uyar›nca ise BAE Systems,

Amerikan Kara

Kuvvetleri’ne 1,6 milyar

dolar de¤erinde 10.000

adet daha orta s›n›f taktik

araç (Family of Medium

Tactical Vehicles / FMTV)

teslim edecek.

Bu çerçevede firma, 

FMTV ailesi kargo 

kamyonlar›, kurtarma

araçlar›, traktörler, roket

topçu sistemleri destek

araçlar› ve havadan

indirilebilir kamyonlar›,

2009 ve 2010 y›llar›

aras›nda Amerikan Kara

Kuvvetleri’ne temin 

edecek. Yine ayn›

tarihte imzalanan di¤er

sözleflme kapsam›nda da

firma, Hummer araçlar›nda

kullan›lmak üzere, 

17 milyon dolar de¤erinde

4702 adet acil araç ç›k›fl

penceresi üretecek.
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Füze denildi¤inde akla gelen ilk isimlerden biri olan

ABD’li Raytheon, Amerikan Donanmas›’n›n Deniz

Sistemleri Komutanl›¤› ile Standard Missile-2 (SM-2)

ailesinin en son üyeleri olan Block IIIA ve Block IIIB

füzelerinin üretimini içeren 422 milyon dolarl›k bir

anlaflma imzalad›. 3 Kas›m’da aç›klanan bu anlaflma 

kapsam›ndaki füzeler; Amerikan, Japon, Kore

Cumhuriyeti ve Tayvan donanmalar› için üretilecek. 

ABD baflta olmak üzere pek çok ülkenin donanmas›

taraf›ndan uzun y›llard›r kullan›lan, k›z›lötesi ve radyo

frekans› güdümlü SM-2’ler, 80 km’nin biraz üzerinde 

bir menzile ve yaklafl›k 20.000 m’lik azami irtifaya

ulaflabiliyor. Bu füzeler, deniz yüzeyini yalayarak

yaklaflan ses üstü h›zlardaki güdümlü mermilerin yan›

s›ra uçak ve helikopter gibi hava hedeflerine karfl› da 

kullan›labiliyor. SM-2’ler, uzun menzillerdeki hedeflerine

karfl› atefllendiklerinde, hem ataletsel hem de veri

ba¤lant›s› yoluyla gerekli hedef bilgilerinin füzeye 

iletildi¤i komuta güdüm sistemi ile rotas›nda gerekli olan

düzeltmeleri gerçeklefltirebiliyor. Bu özellik sayesinde

füze, hedefin radar taraf›ndan sürekli ayd›nlat›lmas›

gereklili¤ini en aza indirebiliyor.

Dünya Donanmalar›’n›n
“Standard”› De¤iflmiyor
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KMW Sözünü Tuttu
Alman Ordusu ile

geçti¤imiz Temmuz
ay›nda imzalad›¤› anlaflma
kapsam›nda 230 adet 
FLW 100 (hafif) ve 190 adet
FLW 200 (a¤›r) uzaktan
komutal› silah istasyonu
(UKS‹) siparifli alan 
Krauss-Maffei Wegmann
(KMW), ilk teslimatlar›n
gerçeklefltirilmesini kutluyor.
Firma, 3 Kas›m’da yapt›¤›
aç›klama ile 4 ay gibi k›sa 
bir sürenin sonunda ilk
UKS‹’leri Alman Ordusu’na
teslim etti¤ini duyurdu. ‹lk
teslim edilen paket 7 adet
FLW 100 sisteminden

olufluyor. Z›rh korumas›
alt›ndaki araç personelinin,
silah sistemini gece veya
gündüz kullanmas›n› 
olanakl› k›lan FLW 100
ve FLW 200 UKS‹’ler, 
Dingo 2 ve Boxer s›n›f› 
tekerlekli z›rhl› araçlara
yerlefltirilmek üzere tedarik 
ediliyor. Yaklafl›k a¤›rl›¤› 
100 kg olan FLW 100 UKS‹,
5,56 mm ve 7,62 mm’lik
makineli tüfekler; 200 kg
a¤›rl›¤a sahip FLW 200 UKS‹
ise, 7,62 mm ve 12,7 mm
makineli tüfekler veya 40
mm’lik bombaatarlarla
donat›labiliyor.
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Geçti¤imiz ay gerçeklefltirilen son denemesinde, uçufl
s›ras›nda motoru durdurulup tekrar çal›flt›r›larak

önemli bir aflamay› daha geride b›rakan F-35 fiimflek II, 
13 Kas›m’da icra edilen testi de aln›n›n ak›yla geçerek
gelecekteki kullan›c›lar›n›n yüzünü yine güldürdü. AA-1
kuyruk numaral› uça¤›n 69’uncu uçuflunda, F-35 ilk defa
ses üstü bir h›za ulaflt›. 9144 m irtifada yap›lan ve yaklafl›k
1 saat süren deneme s›ras›nda; F-35, 2450 kg dahili yük ile
saatte yaklafl›k 1094 km’lik h›za eriflerek Müflterek Taarruz
Uça¤› (JSF) Program› için son derece önemli bir kilometre
tafl›n› daha geride b›rakt›. fiimflek II, önceden planland›¤›
gibi ses üstü h›zda toplam 8 dakika boyunca kalmay›
baflard›. JSF Program› ile ilgili bir di¤er sevindirici haber
ise Norveç’ten geldi. Norveç Baflbakan› Jens Stoltenberg,
Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac› ile F-35 fiimflek II’nin
seçilmesini 21 Kas›m’da parlamentoya 
önerdi. JSF Program›’n›n 3’üncü seviyesi olan Sistem
Gelifltirme ve Gösterim Safhas›’na ifltirak eden Norveç,
emektar F-16’lar›n› 48 adet F-35 ile de¤ifltirmeyi planl›yor.
Norveç’in ilk F-35’ine 2016 y›l›nda kavuflabilece¤i
öngörülüyor.

fiimflek Art›k 
Ses Üstü Çak›yor
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Tranche 2 F›rt›nas› 
‹talya’da da Esmeye Bafllad›

Amerikan Donanmas›’n›n
en önemli projelerinden

olan K›y› Sular› Muharebe
Gemisi (Littoral Combat 
Ship / LCS) Program›’ndan 
bir olumlu haber daha geldi.
Lockheed Martin taraf›ndan
üretilen USS Freedom 
(LCS-1), bayrak toka edilerek
8 Kas›m’da resmen hizmete
girdi. K›y› sular›nda görev
yapmak üzere flekillendirilen
ve rakibi üç gövdeli (trimaran)
LCS-2 Independence’nin
aksine konvansiyonel bir
gövde tasar›m›na sahip olan
gemi, 115 m uzunlu¤unda.
3000 ton deplasmana sahip
olan geminin azami seyir h›z›

ise 40 knot civar›nda. 
LCS Program› kapsam›nda 
tedarik edilecek gemilerin
bafll›ca görevleri; may›n 
avlama, denizalt› savunma
harbi ve su üstü muharebe
olacak. Ancak, gemilerin
arama kurtarma ve 
insani yard›m gibi destek 
operasyonlar›nda da 
görev almas› bekleniyor.
Somali ve Yemen aç›klar›nda
son dönemlerde artan 
korsan sald›r›lar›
düflünüldü¤ünde, 
k›y› sular›nda bu tip 
tehditlerle mücade etmek 
için tasarlanm›fl gemilerin
önemi daha da art›yor.

Kendi savunma ihtiyaçlar›
için gelifltirdi¤i çok say›da

özgün çözüm ile dikkat çeken
Hindistan, karadan karaya
Shourya füzesini 12 Kas›m’da
baflar›yla test ederek gözlerin
bir kez daha bu ülkenin 
üzerine çevrilmesine neden
oldu. Hindistan Savunma
Bakanl›¤›’ndan yap›lan resmi
aç›klamada, ülkenin bat›
k›y›s›nda bulunan Balasore
flehrindeki test sahas›ndan
atefllenen Shourya’n›n, baflar›l›
bir uçufl denemesi
gerçeklefltirdi¤i aç›kland›.
Halen gelifltirme çal›flmalar›
süren füzenin menzilinin 
600 km oldu¤unun belirtildi¤i ayn› aç›klamada, kapal› bir
rampadan f›rlat›lan Shourya’n›n yüksek manevra
kabiliyetine sahip oldu¤u, bu sayede de savunma
sistemlerini atlatabildi¤i vurguland›. Deneme hakk›nda
Hindistan bas›n›na aç›klamalarda bulunan Hintli yetkiler
taraf›ndan ise, test s›ras›nda ses h›z›n›n 5 kat üstüne ç›kan
10 m uzunlu¤undaki füzenin, 300 km kat ettikten sonra
dikey olarak Bengal Körfezi’ne düfltü¤ü kaydedildi. 
Ayr›ca füzenin, özgün olarak gelifltirilen lazer halka
cayraskop ataletsel seyrüsefer sistemi sayesinde hassas
isabet kabiliyetine de sahip oldu¤u ve 500 kg’l›k harp
bafll›¤› tafl›yabildi¤i belirtiliyor.

Geçti¤imiz ay
gerçeklefltirilen

testlerde, KC-130J Hercules
tanker uça¤›ndan çift kiflilik
Eurofighter Typhoon’a 
havada yak›t ikmalini
baflar›yla gerçeklefltiren
Alenia Aeronautica; ‹talyan
Hava Kuvvetleri için üretilen
Tranche 2 modeli Eurofighter
Typhoon’lar›n ilkini de teslim

etti. Tranche 2’ler, bir önceki
modelden yer taarruz
kabiliyetindeki art›fl ile
farkl›lafl›yor. Kas›m ay›nda
Tranche 2 Typhoon 
teslimatlar›na bafllayan
Alenia Aeronautica, emektar
G.222’leri ile de hasret
giderme imkân› buldu.
Amerikan Hava Kuvvetleri
taraf›ndan sat›n al›nan 18

adet G.222 nakliye uça¤›n›
287 milyon dolarl›k bir
sözleflme çerçevesinde 
modernize edecek olan firma,
Napoli’deki fabrikas›nda
çal›flmalara bafllad›. ABD
taraf›ndan Afganistan Hava
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar› için
yürütülen bu proje
kapsam›ndaki G.222’lerin
tamam›, bu uçaklar›n

üzerinden gelifltirilen 
C-27J’lerden 12 adet siparifl
ederek nakliye filosunu
yenileyen ‹talyan Hava
Kuvvetleri’nden sa¤lan›yor.
Modernize edilecek ilk
uça¤›n 2009 y›l› içerisinde
Afganistan’a do¤ru yola
ç›kaca¤› projede, son uçak
ise 2011 y›l›nda hizmete 
girecek.

Amerika’n›n Özgürlük (!)
Savaflç›s› Görev Bafl›nda

Hindistan’›n Yeni Füzesi
Gelecek Vadediyor
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Düflürdü¤ü 80 uçakla
Birinci Dünya Savafl›’n›n

en çok hava zaferi kazanan
pilotu olan “K›z›l Baron”
lakapl› Manfred von
Richthofen’in üç kanatl›
Dr.1’inin de aralar›nda
bulundu¤u çok say›da
baflar›l› uça¤›n üreticisi
Fokker’in mirasç›s› Fokker
Elmo, art›k ülkemizde de
faaliyet gösteriyor.
Geçti¤imiz y›l aç›klanan ve
yine bu sayfalardan
ayr›nt›lar›n› duyurdu¤umuz
bir yat›r›m karar› 
do¤rultusunda ‹zmir’e 
üretim tesisleri kuran
Hollandal› firma, ‹zmir Ege
Serbest Bölgesi’nde uçak ve

uçak motorlar›na yönelik
kablo sistemlerinin imalat›n›
gerçeklefltirecek. Aç›l›fl
törenine Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, Fokker Elmo’nun
Baflkan› Jan Lagasse ve

ESBAfi Yönetim Kurulu
Baflkan› Kaya Tuncer 
baflta olmak üzere çok
say›da yerli ve yabanc›
kat›l›mc›n›n ifltirak etti¤i
firma, 5 y›l içerisinde 300’ün
üzerinde çal›flan say›s›na
ulaflmay› hedefliyor. 1996

y›l›ndan itibaren
faaliyetlerine Stork
Aerospace bünyesinde
devam eden Fokker
Elmo’nun, anavatan› olan
Hollanda’n›n yan› s›ra 
ABD ve Çin’de de üretim
tesisleri bulunuyor.

Savafl karfl›tlar›n›n 
kullan›m›n› 

destekledikleri ender 
savunma sistemlerinden 
biri olan may›n temizleme
araçlar›, insanl›k nam›na
yürüttükleri faaliyetlerine
geçti¤imiz ay da ara 
vermeden devam ettiler.
May›n temizleme 
kabiliyetlerinin ve bu amaçla
kullan›lan araçlar›n 
gelifltirilmesi amac›yla
yürütülen bir araflt›rma
gelifltirme projesi
kapsam›nda MineWolf
firmas› ile görüflmelerini
sürdüren Amerikan Savunma
Bakanl›¤›, uzun bir
de¤erlendirme sürecinden

sonra Mini MineWolf arac›n›
gerçek may›nlar üzerinde
denemek üzere tedarik
edece¤ini duyurdu. Uzaktan
kumanda edilebilen ve 
standart konteyn›rlarla
tafl›nabildi¤i için lojistik
aç›dan büyük avantaj sunan
Mini MineWolf’un, 2008 y›l›
sona ermeden hemen önce
ABD’ye teslim edilmesi
planlan›yor. Di¤er yandan
Sudan’da MineWolf
araçlar›n›n yard›m›yla 
2005 y›l›ndan bu yana may›n
temizleme çal›flmalar›n›
sürdüren Norveç ‹nsani
Yard›m Örgütü (Norwegian
People´s Aid / NPA), 
tehlikeli ve ulafl›lmas› güç
bölgelerdeki may›nlar› 
temizlemek için ise yine
MineWolf’u seçti. Bu
çerçevede MineWolf, NPA
için MineWolf Bagger 
versiyonu arac›n› sa¤layacak.

Fokker Elmo
Resmen
‹zmirli Oldu

MineWolf
May›nlar› 
Ezip Geçiyor

‹skoç Liman›ndan 
Galler Ejderhas› Ç›kt›

Loch Ness Gölü’nde

yaflad›¤› iddia

edilen canavar ile uzun

y›llar gündemden

düflmeyen ‹skoçya, bu

kez de Clyde Nehri’nde

yüzen çelik ejderha ile

ad›ndan söz ettiriyor.

Hizmete al›nd›klar›nda

‹ngiliz Kraliyet

Donanmas›’n›n en

kabiliyetli su üstü 

platformlar› olacak

Daring S›n›f› (Tip 45)

hava savunma 

muhriplerinin

4’üncüsü olan Dragon (Ejderha), 17 Kas›m günü infla 

edildi¤i Govan’daki tersaneden Clyde Nehri’ne indirildi.

‹sim verme töreninin ard›ndan HMS Dragon ad›n› alacak

olan ve pruvas›n›n üzerine yerlefltirilmifl Galler 

Ejderhas› figürleri ile dikkat çeken muhribin, 2012 

y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’na kat›lmas›

öngörülüyor. ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›, bugüne kadar 

6 adet Daring S›n›f› muhribin tedarikini karara ba¤lam›fl

durumda. Bakanl›k, 2 adet muhribin daha inflas›n›n 

gelecekteki ihtiyaçlar do¤rultusunda

de¤erlendirilebilece¤ini belirtiyor. Bu s›n›fa ad›n› veren

HMS Daring’in 2010’da, 2’inci ve 3’üncü gemiler olan 

HMS Dauntless ve HMS Diamond’un ise 2011’de göreve

bafllamas› planlan›yor. 
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle TUSAfi’›n

bugün geldi¤i nokta ve gelecekteki 

hedefleri hakk›nda okuyucular›m›z› 

bilgilendirir misiniz? TUSAfi, önümüzdeki

süreçte gerçeklefltirece¤i ihracata dönük

çal›flmalar›nda hangi kabiliyetlerini öne

ç›karacak?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER:

TUSAfi’›n bugün geldi¤i noktay› iyi bir
flekilde anlayabilmemiz için, kuruluflu-
nun gerekçesine bakmam›z›n yararl›
olaca¤›n› düflünüyorum. TUSAfi, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’n›n
F-16 uça¤› ihtiyac›n›, ortak üretim yoluy-
la karfl›lama modeli içinde kurulmakla
birlikte, ülkemizin milli gücünü ve bu-
nun bir alt unsuru olan askeri kapasite-
yi destekleyecek teknolojik kapasiteyi
gelifltirmek amac›m›z› sürekli akl›m›zda
tutmaktay›z. Bu yolla, Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n uçak, helikopter, insan-
s›z hava araçlar› ve uydu gibi hava-uzay
platform ihtiyaçlar›n› özgün ve egemen
sistemlerle karfl›lamay› hedeflemekte-
yiz. Sorunuza bu pencereden bakt›¤›-
m›zda, yani TUSAfi’› ülkenin milli gücü-
nün bir unsuru olarak düflündü¤ümüz-
de, geldi¤imiz noktada önemli bir afla-
ma kaydetti¤imizi görmekteyiz.
Bu geliflim, sadece TUSAfi’›n giriflimle-
riyle de¤il, ayn› zamanda kullan›c› ve te-
darik makamlar›n›n yurt içi çözüme da-
yal› tedarik modelini birin-
cil yaklafl›m olarak belirle-
mesi ve sanayiye güven-
mesiyle sa¤lanabilmifltir.

Bu yaklafl›mla gelifltirmekte oldu¤umuz
projelerimiz aras›nda: Türk ‹nsans›z
Hava Arac› (T‹HA) ve Türk Bafllang›ç ve
Temel E¤itim Uça¤›’n›n (HÜRKUfi) TU-
SAfi özgün çözümü olarak gelifltirilme-
si; C-130 ve  uçaklar›n›n özgün konfigü-
rasyonda TUSAfi ana yüklenicili¤inde

modernizasyonu; Keflif Gözlem Uydu-
su’nun yurt içi konsorsiyum modeli ile
özgün olarak gelifltirilmesi ile ATAK
Projesi kapsam›nda taarruz ve taktik
keflif helikopterinin TUSAfi ana yükleni-
cili¤inde gelifltirilmesi yer almaktad›r.
Ayr›ca, Avrupa’n›n nakliye uça¤› progra-
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Türk Hava Kuvvetleri’nin muharip uçak ihtiyac›n› ortak

üretim yoluyla karfl›lamak amac›yla 15 May›s 1984

tarihinde kurulan Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.

(TUSAfi), bugün özgün ürünler gelifltirmeye ve 

uluslararas› projelerde kendi tasar›mlar›yla söz sahibi

olmaya varan çok uzun bir yolu geride b›rakt›.

Gelece¤e ümitle bakmak için art›k çok fazla sebebi

olan ve önümüzdeki y›l›n May›s ay›nda 25’inci kurulufl

y›ldönümünü kutlamaya haz›rlanan TUSAfi’›n Yönetim

Kurulu Baflkan› E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER ile

flirketin gelecek hedeflerini ve yürütmekte olduklar›

bafll›ca projeleri konufltuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Türk Havac›l›¤›’n›n 
Çeyrek As›rl›k Ç›nar›:TUSAfi

A400M Projesi kapsam›nda, 
geçti¤imiz Haziran ay›nda üretim
hatt›ndan ç›kan ilk prototip.



m› olan A400M Projesi’ne ve uça¤› ta-
sarlamak, üretmek, satmak ve ömür
boyu desteklemek amac›yla kurulmufl
olan Airbus Military flirketine ortak ola-
rak kat›lmaktay›z. Bu proje ile proje or-
takl›¤›n›n ötesinde flirketimiz, Avrupa
uçak tasar›m ve üretim zincirine eklem-
lenerek yeni ifl f›rsatlar›na da en yak›n
konuma gelmifl bulunuyor.
Geldi¤imiz aflamay› gösteren bu proje-
ler sayesinde geçmiflteki kabiliyet esas-
l› üretim ve s›n›rl› tasar›m katk›s› sa¤la-
yan bir flirket yap›s›ndan, ürün sahibi ve
dünya havac›l›k sektöründe söz sahibi
bir flirket yap›s›na geçmekteyiz.
Peki, bundan sonra ne olacak? 2009 ila
2013 aras›ndaki 5 y›l›, silahl› kuvvetleri-
mizin envanterine girecek uçak, insan-
s›z hava arac›, helikopter ve uydu alan-
lar›ndaki özgün ve egemen ürünlerimizi
do¤rudan sat›fl veya uluslararas› ortak-
l›klar yoluyla dünya pazar›na sunmak ve
silahl› kuvvetlerimizin bu alanlardaki
yeni ihtiyaçlar›na çözümler gelifltirecek
bir at›l›m dönemi olarak görüyoruz. Bu
dönemin, Türk Havac›l›¤›’n›n k›r›lma
noktas› olaca¤›na inan›yoruz.
Bir taraftan biraz önce bahsetti¤im bu
üst amaca hizmet ederken, di¤er taraf-
tan da varl›¤›m›z› sürdürebilmek, dünya
havac›l›k kulübünün bir oyuncusu ola-
rak geliflmelerin içinde yer almak ve ka-
zanç sa¤lamak için ticari havac›l›k ala-
n›n›n flartlar›na da uymak durumunda-
y›z. Bugün TUSAfi, küresel ölçekli tasa-
r›m ve gelifltirme programlar›nda “ta-
k›m oyuncusu” olarak yer almakta ve
havac›l›k sektöründe lider konumunda

olan uluslararas› kurulufllar ile birlikte
çal›flmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak ticari ha-
vac›l›k alan›na hizmet eden uluslararas›
alandaki hedeflerimizi ise 3 grupta top-
layabiliriz:
1. Uluslararas› ortak gelifltirme 

projelerine hak sahibi ulusal sanayi
temsilcisi olarak kat›lmak;

2. ‹stikrarl› bir ifl baz› yaratmak, 
savunma projelerindeki 
dalgalanmalar ile yetenek 
ihtiyaçlar›n› dengelemek ve 
sürdürülebilir büyüme hedefimizi
gerçeklefltirmek üzere dünya ticari
havac›l›k alan›nda vazgeçilmez bir
ortak olmak;

3. Yeni gelifltirilmekte olan yolcu uça¤›
ve helikopter projelerine belirli 
haklara sahip ifl orta¤› olarak 
kat›lmak.

Bu dinamikler içinde Türkiye’nin Havac›l›k
ve Uzay Merkezi olan TUSAfi, son y›llarda
taahhüt alt›na girilen projeler gere¤i istih-
dam kapasitesini de art›rmaktad›r. 1000’i
aflk›n mühendis a¤›rl›kl› personelin flirke-
timize kat›lmas›yla, toplam çal›flan say›-
m›z bugün itibariyle 3000’i aflm›flt›r.
Son olarak, daha uzun bir perspektifte
hedefimiz; Cumhuriyetimizin kuruluflu-
nun 100’üncü y›l› olan 2023 vizyonumuz
›fl›¤›nda, ça¤dafl yüksek teknolojileri ya-
kalayan, küresel rekabet gücüne ulafl-
m›fl, dünya markas› bir flirket olmakt›r.
Bunun ölçülebilir göstergeleri olarak 2
milyar dolar ciro ve 1 milyar dolar tuta-
r›nda ihracat yapmay› hedefledi¤imizi, bi-
zi motive eden toplumumuza duyurmak-
tan onur duydu¤umu belirtmek isterim.
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Ümit BAYRAKTAR:

TUSAfi’›n 2007 cirosu ve

ihracat›n bu rakam

içindeki pay› nedir? 

TUSAfi’›n, bugün itibariyle

ald›¤› kesinleflmifl siparifllerin

mali boyutu hangi mertebeye ulaflt›?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: 2007 y›-
l›na ait ciro, ihracat ve kesinleflmifl sipa-
rifllerin mali boyutunu flu rakamlarla
ifade edebilirim: 2007 y›l›nda yaklafl›k
194 milyon dolar ciro, 165 milyon dolar
ihracat rakamlar›na ulaflt›k. Ayn› y›l içe-
risinde imzalad›¤›m›z 1,2 milyar dolar
tutar›ndaki sözleflme ile mevcut sözlefl-
meye ba¤l› ve gerçekleflme olas›l›¤›
yüksek taahhüt yükümüz 8 milyar dolar
mertebesine yükseldi.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAfi geçti¤imiz y›l

birçok önemli projede ana yüklenici 

görevini üstlendi. Bu paralelde ne gibi 

yeni yat›r›mlar yap›l›yor?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: TUSAfi,
yat›r›mlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, esa-
sen A400M program› ile bafllayan, daha
sonra ana yüklenici oldu¤umuz proje-
lerle artarak devam eden, farkl› nitelik
ve ölçekte bir yat›r›m hamlesinin içine
girmifl durumda.
Stratejik plan›m›z, temelde flirketimizin
ça¤dafl sanayi yap›s›n› ve anlay›fl›n› ya-
kalayan bir süreci öngörüyor. Bu süreç,
TUSAfi’›n uluslararas› rekabet ortam›n-
da uygun fiyatlarla ifl al›p yapmas›, bu
alanda imalat ve rekabet gücü yüksek,
güvenilir bir ifl orta¤› olmas› ve bunu
sürdürmesi için gereken teknolojik, fi-
ziksel ve kültürel yenilenmeyi içeriyor.
Bu çerçevede fabrika ihtiyaçlar›na daha
h›zl› cevap verebilen esnek bir imalat

platformu oluflturabil-
mek için, planl› olarak

1997 y›l›ndan bafllayarak
imalat teknolojilerine dönük
yat›r›mlara h›z verdik. Özellikle
A400M program›n›n yat›r›m ih-

tiyaçlar› TUSAfi’›n kapasite ve ka-
biliyetlerine yeni bir boyut getirdi. Bu
kapsamda saç metal, talafll› imalat, bo-
ya, kimyasal ifllem ve ›s›l ifllem alanla-
r›nda yap›lan yat›r›mlar ile TUSAfi, 9 m
boyunda parça iflleme ve imalat kapasi-
tesine eriflti. Bu kapsamdaki yat›r›mlar
büyük ölçüde 2005 y›l›nda tamamland›.
2006 y›l›n›n flirketimiz aç›s›ndan en
önemli özelli¤i; modernizasyon ve mo-
difikasyon projelerinin a¤›rl›¤› ve yöneti-
midir. 2006 y›l›nda devam etmekte olan
Meltem II program›na ilave olarak, yeni
bafllayacak Meltem III, PO III, Ürdün F-
16 modernizasyonu, T-38 ve C-130
programlar› ile JSF/F-35 Kompozit De-
tay Parça Bafllang›ç Faz› yat›r›mlar›, ‹HA

programlar› ve ATAK program› üretim
tesislerimizin kapal› alan büyüklü¤ünü
yüzde 23 art›fl ile 200.000 m2’nin üzerine
ç›kartt›.
2006 y›l›nda haz›rlanan Stratejik Plan’›n
2008 y›l› içinde revizyonu, TUSAfi’›,
2008’den bafllayarak 2023 y›l›na tafl›ya-
cak bir planlama yapmam›z› gerektirdi.
Stratejik Plan’›n ana hedefi olan; 2023
y›l›ndaki “Dünya fiirketi TUSAfi”a ulafla-
bilmek için, ilk ad›mda “TUSAfi 2008-
2023 Yat›r›m ‹htiyaç Plan›” oluflturuldu,
ard›ndan 2008-2012 y›llar›n› kapsayan
yat›r›mlar için bir “Master Planlama”
çal›flmas› haz›rland›.
Yat›r›m miktar›n›n artmas›ndaki birincil
faktör, yat›r›m tutar›n›n yüzde 79’unu
oluflturan; JSF/F-35 ikinci faz, üçüncü
faz ve orta gövde montaj/kaplama tesis
yat›r›mlar› oldu. Bu kapsamda, ikinci
faz imalat tesisi ve orta gövde montaj
tesisinin yat›r›mlar›na 2009 y›l›nda bafl-
layaca¤›z.

RÖPORTAJ
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TUSAfi, T129 helikopterinin 
üretilece¤i ATAK Projesi kapsam›nda
ana yüklenicilik görevini yürütüyor.

TUSAfi, Avrupa’n›n en önemli müflterek havac›l›k projelerinden A400M Program› kapsam›nda, ön orta gövde gibi
yap›sal parçalar baflta olmak üzere çeflitli bileflenin tasar›m ve üretiminden sorumlu.
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Bir di¤er önemli faktör ise ATAK prog-
ram›d›r. Mevcut malzeme binas› 2009
y›l› bafl›ndan itibaren k›s›m k›s›m boflal-
t›larak tamamen helikopter projelerine
tahsis edilecektir. Halen bu tesiste bu-
lunan malzeme deposu, 2009 y›l›nda ya-
p›lmas› planlanan kendi binas›na tafl›-
nacakt›r.
2008 yat›r›m plan›n›n bir di¤er önemli
yat›r›m›, KT-1T program› nedeniyle
Kompozit ve Metal Birlefltirme (CAMB)
binas›nda öngörülen ilave tesislerdir.
Ayr›ca, 2009 y›l› için bir uydu montaj, en-
tegrasyon ve test tesisinin yap›m›na
bafllayaca¤›m›z haberini de burada ver-
mek isterim. Göktürk 2 uydu montaj,
entegrasyon ve test tesisi ile ekipman-
lar›n›n yat›r›m›na ise bafllam›fl bulun-
maktay›z.
Ana yüklenici oldu¤umuz programlar
nedeniyle hali haz›rda oluflturdu¤umuz
Aviyonik Entegrasyon ve ‹nsans›z Hava
Arac› Gelifltirme Merkezi’nin büyüklü-
¤ünün 2009’un ilk çeyre¤inde 4700 m2’yi
bulaca¤›n› düflünüyoruz.
Önümüzdeki 5 y›ll›k dönemin, TUSAfi ta-
rihinin, kurulufl y›llar› da dahil olmak
üzere, en yo¤un ve büyük yat›r›m döne-
mi olaca¤›n› de¤erlendiriyoruz.  Yat›r›m-
lar›m›z sadece projelerin ihtiyaçlar› ile
s›n›rl› kalm›yor. fiirketimizin artan nüfu-
su ve ekonomik ömrünü tamamlayan
altyap›s› ile sürekli büyüyen tesis ve ge-
liflen üretim teknolojisi, altyap›ya da ya-
t›r›m yapmay› gerektiriyor. Nitekim bu
y›l içinde yap›m›na bafllad›¤›m›z ve Ka-

s›m ay›nda tamamlanan “B350, Hezar-
fen Entegre Uçak Sistemleri Binas›”
400’ün üzerinde mühendisin çal›flaca¤›
bir tesis oldu.

Ümit BAYRAKTAR: PO III Program› 

kapsam›nda modernize edilen ilk 2 adet

Blok 30 F-16 Hv.K.K.l›¤›’na teslim edildi.

Bu çal›flma kapsam›nda Blok 30/40/50

uçaklar›nda gerçeklefltirilecek

modifikasyonlarda yap›lacak 

de¤ifliklikler ve kullan›lacak yeni alt 

sistemlerin neler olaca¤› ve program

takvimi hakk›nda bilgi verir misiniz?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: 2 Tem-
muz 2007 tarihinde 4 adet F-16 uça¤›n›n
TUSAfi’a gelifli ile bafllayan PO III prog-
ram›, Lockheed Martin firmas› ile birlik-
te, 3 farkl› bloktaki toplam 10 adet F-16
uça¤›n›n prototip gelifltirme ve do¤rula-
ma sürecinden geçirilerek, seri üretim
uçaklar›na tak›lacak her yönden do¤ru-

lanm›fl modifikasyon kitinin yarat›lmas›-
n› kaps›yor.
Program çerçevesinde 10 adet uça¤a bu
kitlerin tak›lmas›n›n yan› s›ra geri kalan
tüm F-16 uçaklar› için modifikasyon kit-
leri de TUSAfi taraf›ndan oluflturulacak.
Söz konusu kitlerin, takip edecek di¤er
bir program kapsam›nda tüm F-16
uçaklar›na tak›lmas› planlan›yor. PO-III
program› ile Türk F-16 uçaklar›, son de-
rece etkili ve güçlü ileri teknolojiye sa-
hip aviyonik ve silah sistemleri ile dona-
t›lacak.
Proje kapsam›nda hâlihaz›rda, 2 adet
Blok 30 konfigürasyonlu F-16 uça¤›n›n

kit do¤rulama ifllemleri tamamlana-
rak uçaklar 11 Nisan 2008 tarihinde
teslim edildi. Di¤er bloklara iliflkin
prototip gelifltirme süreci ise halen
devam ediyor. Lockheed Martin mü-
hendisleri ile TUSAfi personelinin be-
raber çal›flt›¤› bu sürecin 2009 y›l› or-
talar›nda tamamlanarak uçaklar›n
uçufl testlerine tabi tutulmas› planla-
n›yor. Takip edecek safhada, geliflim
sürecini tamamlam›fl kitler TUSAfi’ta
uçak üzerinde do¤rulanarak seri mo-
difikasyon için son fleklini alm›fl hale
gelecek. Söz konusu kitlerin 2011 y›l›
bafl›ndan itibaren di¤er F-16 uçaklar›-
na tak›labilir hale gelece¤ini de¤erlen-
diriyoruz. 19
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T-38 Aviyonik Modernizasyonu (ARI ) Projesi kapsam›nda 55 adet e¤itim uça¤›n›n modernizasyonu 
TUSAfi sorumlulu¤unda gerçeklefltiriliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin ana vurucu gücünü oluflturan
F-16 savafl uçaklar›, Peace Onyx III Program›
çerçevesinde TUSAfi taraf›ndan aviyonik ve silah 
sistemleri modernizasyonuna tabi tutuluyor.
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Halen benzer modifikasyonu baflka bir
program kapsam›nda Ürdün F-16 uçak-
lar›na uygulamakta olan TUSAfi, bu
alanda dünyada söz sahibi bir flirket ha-
line geldi. TUSAfi’›n mevcut deneyimi
ile, dünyada birçok ülkenin hava kuvvet-
lerinde önemli bir unsur olan F-16
uçaklar›na yönelik yak›n dönemde gün-
deme gelmesi muhtemel aviyonik mo-
dernizasyon ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-
s›nda önemli görevler üstlenece¤ini de-
¤erlendiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayi ‹cra

Komitesi (SS‹K) karar› do¤rultusunda 

TUSAfi ana yüklenicili¤inde yürütülecek

modernizasyon çal›flmalar›ndan 

hangilerinin TUSAfi, hangilerinin 1’inci

Hava ‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤›

(H‹BM.K.l›¤›) taraf›ndan yap›laca¤› ve

ifl paylafl›m› kapsam›ndaki uçak say›lar›

netleflti mi?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: fiirketi-
mizin ana yüklenicili¤inde gerçeklefltiri-
lecek olan seri F-16 modernizasyonu
kapsam›nda kaç uça¤›n 1’inci H‹BM.K.
taraf›ndan modernize edilece¤i konusu
henüz netleflmedi. Bu husus, ifl gücü ve
tesis bak›m›ndan uzun vadeli projeksi-
yon gerektirdi¤i için Hv.K.K.l›¤› bu konu
üzerinde çal›fl›yor. Konu ile ilgili sözlefl-
menin 2009 fiubat’›nda imzalanmas› he-
deflendi¤i için, an›lan hususun bu tarih-
ten önce Aral›k 2008’de netlik kazanma-
s›n› bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: 30 adet yeni F-16C/D

Blok 50 savafl uça¤›n›n tedarik edilece¤i

PO IV Program› kapsam›nda TUSAfi yeni

bir kabiliyet kazanacak m›? Bir de, 

Lockheed Martin’in F-35’e odaklanmas›yla

birlikte, gelecekte F-16 üretimi konusunda

TUSAfi’›n tek kaynak haline gelmesi söz

konusu olabilir mi diye sormak istiyorum.

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: PO IV
Program› dâhilinde TUSAfi, belirlene-
cek tak›m, kablo donan›m› ve yer des-
tek teçhizat› d›fl›nda bir imalat gerçek-
lefltirmeyecek. Sadece Lockheed Mar-
tin firmas›ndan sa¤lanacak olan alt
sistemleri birlefltirecek ve testlerini
gerçeklefltirecek.
Sorunuzun ikinci bölümüne gelince…
Gerek yeni uçak, gerekse modernizas-
yon konular›nda F-16’lar için en avan-
tajl› firma durumunday›z. Bu avantaj›n
di¤er bir boyutu da müflteriye sa¤lana-
cak olan sat›fl sonras› destek ve bun-
lardan en önemlisi de yedek parça ve
mühendislik deste¤idir. Bu deste¤in
daha da art›r›lmas› ve Lockheed Martin
firmas›n›n son dönemde F-35 üretimi
konusuna odaklanm›fl olmas› nedeniy-
le, tüm F-16 kullan›c›lar›na sa¤lad›¤›
bu desteklerden önemli bir k›sm›n›, 
F-16 konusunda bir “Mükemmeliyet
Merkezi” olan TUSAfi’a devretmesi hu-
susunda planlar mevcut. fiu an için ke-
sinleflmifl bir fley olmamakla birlikte,
Lockheed Martin ile uygun platform-
larda görüflmelerimiz devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAfi’›n kendi 

imkânlar› ile yürüttü¤ü GÖZCÜ K›sa 

Menzil Taktik ‹HA Projesi’nin son durumu

hakk›nda bilgi verir misiniz? Bu sistemde

kullan›lan yaz›l›m ve görüntü tespit 

sistemlerinin yap›lan deneme 

uçufllar›ndaki performanslar› hakk›nda

okuyucular›m›za neler söyleyebilirsiniz?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Bilindi¤i
üzere GÖZCÜ ile elektro optik kamera

tak›l› olarak 50 km’den görüntü alma ifl-
lemi baflar› ile sonuçland›r›ld›. Daha
sonraki aflamalarda gece uçuflu yapabil-
mek üzere ›fl›kland›rma sistemi ve k›z›l
ötesi (IR) kamera entegrasyonu yap›ld›.
Ifl›kland›rma sisteminden performans
al›nd›. Ancak IR kamera konusunda, ka-
meran›n önüne yerli piyasadan temin
edilerek monte edilen cam›n, kamera
görüntüsüne olumsuz etki etti¤i görül-
dü. Kameran›n yerini de¤ifltirerek cam
ihtiyac›n› ortadan kald›rmak amac›yla
tasar›m çal›flmalar›na devam ediliyor.
Kullan›lan yaz›l›mlar›m›z›n tam perfor-
mans verdi¤i denemeler esnas›nda göz-
lemlendi¤i gibi, GÖZCÜ’nün en önemli
sorunu, arac›n do¤as›ndan gelen yüksek
h›z› nedeniyle kamera görüntülerinde is-
tenen kalitenin elde edilememesiydi. Bu
sorun, uça¤›n daha düflük h›zla uçmas›-
na olanak verecek yeni bir motorun en-
tegre edilmesi ile afl›lacak. Tabii olarak
gücü daha az olan yeni motorla f›rlat›c›-
dan emniyetli kalk›fl için, tedarik edece-
¤imiz yeni hidrolik f›rlat›c› kullan›lacak.

Ümit BAYRAKTAR: TEI’nin TEI-TP-1X 

turboprop motoru ile teçhiz edilen Turna

‹HA’s› ile ilgili yürütülen çal›flmalar›n 

son durumu ve bu çal›flman›n gelece¤i

hakk›nda bilgi verir misiniz?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: TEI ile
yak›n iflbirli¤i içerisinde 4 Nisan 2008’de
gerçeklefltirilen ilk uçuflla bafllayan tur-
poprop motorlu Turna Projesi’nde mo-
tor ve motor entegrasyonu konular›nda
sürekli gelifltirmeler sa¤lad›k. Bu y›l
içinde tamamlanmas› planlanan dör-
düncü deneme uçuflu ile de projenin
içinde bulundu¤umuz k›sm›n› tamamla-
mak arzusunday›z.
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Gözcü K›sa Menzilli Taktik ‹HA Sistemi
Gelifltirme Projesi, TUSAfi’›n 

öz kaynaklar› ile yürütülüyor.
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‹lk kez yerli bir uçak sisteminin yerli bir
motorla uçmas›n› görmek hepimiz için
gurur verici olmakla birlikte, bu proje-
deki as›l hedefimiz, turboprop motordan
jet motoruna geçmek suretiyle, yüksek
h›zl› hedef uçak projesini hayata geçir-
mektir.

Ümit BAYRAKTAR: Türk ‹nsans›z Hava

Arac› (T‹HA) Program›’n›n geldi¤i nokta

hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Deneme

uçufllar›na ne zaman bafllanmas› 

planlan›yor. Bu paralelde TUSAfi’›n 

muharip ‹HA’lara yönelik çal›flmalar› da

olacak m›?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Özgün
T‹HA Program›’nda May›s 2008 içinde
baflar›yla geçilen Ön Tasar›m Gözden
Geçirme Toplant›s›’n› takiben Kritik Ta-
sar›m Evresi bafllad›. Y›l sonu itibar› ile
tamamlanmas› planlanan bu evreden
sonra 2009’un ilk çeyre¤i içinde imalat
ifllemlerinin bafllayaca¤›n› öngörüyoruz.
Bu çerçevede ilk deneme uçuflumuzu
da 2010 bafl›nda gerçeklefltirmek için
her türlü çabay› sarf ediyoruz.
Muharip ‹HA, üzerinde çal›flmay› çok ar-
zu etti¤imiz bir proje. Devletimizin bu
konuda taraf›m›za verece¤i her türlü
görevin üstesinden gelmek için tüm ça-
bam›z› ortaya koymaya haz›r oldu¤umu-
zu da her f›rsatta ifade ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Özgün Hafif Genel

Maksat Helikopteri Projesi kapsam›ndaki

çal›flmalar›n›z hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Hâliha-
z›rda kavramsal tasar›m çal›flmalar›na
devam etti¤imiz Özgün Hafif Genel Mak-
sat Helikopteri’nin kullan›m amaçlar›n›;
askeri / sivil e¤itim, ambulans, polis,
yolcu tafl›ma / VIP ve arama kurtarma /
yang›nla mücadele olmak üzere 5 bafll›k
alt›nda toplayabiliriz.
Bu çerçevede, en az maliyetle yüksek
performans sa¤layan ve pazar hedefle-
rini karfl›layan bu 5 farkl› kategoriye yö-
nelik; çift motorlu, sivil ve askeri havac›-
l›k otoritelerince sertifiye edilerek sis-
tem emniyeti ve güvenilirli¤i teminat al-
t›na al›nan, dünyada alternatifleriyle re-
kabet edebilecek bir helikopter gelifltir-
meyi hedefliyoruz.
TUSAfi’›n bu projeyi yürütmekteki ama-
c›n›n, Türkiye’de maksimum yerli kat-
k›yla helikopter endüstrisini kurmak ve
gelifltirmek oldu¤unu söyleyebilirim.

Ümit BAYRAKTAR: Geçti¤imiz Haziran

ay›nda yürürlü¤e giren ATAK Program›

kapsam›nda TUSAfi’›n kazan›mlar› neler

olacak? Taahhüt edilen yaklafl›k 1 milyar

dolarl›k offsetten TUSAfi ne oranda 

faydalanacak? ATAK Projesi kapsam›nda

üretimi gerçeklefltirilecek olan 

ilk T129 helikopterlerinde kendini 

kan›tlam›fl mevcut ürünler mi

kullanacaks›n›z yoksa ilk prototipten 

itibaren milli alt sistemleri mi tercih 

edeceksiniz? Bir de projedeki üretim 

fazlar› hakk›nda bizi bilgilendirir misiniz?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: ATAK
program› kapsam›nda, kendi gelifltirdi-
¤imiz ürünler kapsam d›fl› tutuldu¤un-
da, ilk defa bir baflka firma ile yap›lan
iflbirli¤inde bir hava platformunun li-
sans›na tasar›m, üretim, lojistik destek
ve sat›fl boyutlar›yla sahip olma imkân›-
na kavufltu¤umuzu ifade etmek isterim.
Helikopterin ömür devri kullan›m›nda
TSK taraf›ndan ihtiyaç duyulacak her
türlü idame ve modernizasyon yine mil-
li imkânlarla gerçeklefltirilecek. Ayr›ca,
AgustaWestland sorumlulu¤unda ‹tal-
ya’da devam etmekte olan tasar›m fa-
aliyetlerine flirketimiz yo¤un bir mü-
hendislik deste¤i sa¤lamaktad›r. Bu
imkân›n sa¤lanmas›nda her yönüyle
deste¤ini esirgemeyen Milli Savunma
Bakanl›¤›, Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› (SSM) ve Kara Kuvvetleri Komutan-
l›¤›’na bu vesile ile bir kez daha flükran-
lar›m›z› sunmak isterim.
ATAK program›n›n offseti kapsam›nda
kesinleflmifl bir pay›m›z bulunmamas›-
na ra¤men, AW-139 helikopterinin
gövdesinin üretimi, T129 ana ve kuyruk
rotor pallerinin tek kaynak olarak TU-
SAfi taraf›ndan üretimi ve müflterek
olarak helikopter gelifltirilmesinden
bafllayarak baz› temel teknolojilerin
üretim yetene¤inin TUSAfi’a kazand›-
r›lmas›na kadar giden bir yelpazedeki
görüflmeler SSM sorumlulu¤unda de-
vam ediyor.
T129 helikopterinde birinci aflamada,
büyük oranda kendini kan›tlam›fl ürün-
ler kullan›lacak. Entegrasyonun kalbi
olan görev bilgisayar› ve ilgili alt sis-
temleri ise yeni olarak gelifltirilecek.
Sonraki aflamada ise gelifltirilmesine
devam edilen ürünler bir plan dahilin-
de helikoptere entegre edilecek.
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Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri

Orta ‹rtifa Uzun Havada Kal›fll›
(MALE) ‹HA Program›, 24 Aral›k

2004 tarihinde SSM ile 
TUSAfi aras›nda 

imzalanan sözleflmenin
ard›ndan yürürlü¤e girmiflti.
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ATAK program› kapsam›nda yap›lacak
olan motor, aviyonik ve silah entegras-
yonunun çal›flmalar› 5 adet prototip he-
likopter üzerinde gerçeklefltirilecek
olup, ilk helikopterin 2013 y›l›nda, 50’nci
helikopterin ise 2017 y›l› sonuna kadar
teslimi öngörülüyor.

Ümit BAYRAKTAR: YARASA Projesi 

kapsam›nda TUSAfi’›n elde etti¤i 

kabiliyetler hakk›nda bilgi verir misiniz?

Kabul testleri süren projede hangi 

aflamaya gelindi?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Biliyor-
sunuz YARASA Projesi; Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›’nda mevcut Black Hawk he-
likopterlerine dahili ek yak›t tank› enteg-
rasyonu ve aviyonik sistem entegrasyonu
konular›nda oldukça kapsaml› tasar›m
ve gelifltirme faaliyetlerini içeriyor.
YARASA Projesi’nde TUSAfi, ana yükle-
nici olarak, pek çok yerli ve yabanc› alt
yüklenici firmayla çal›flt› ve platforma
aviyonik sistem entegrasyonu ve uçufl
testleri ba¤lam›nda çok ciddi teknoloji-
ler transfer etti¤i gibi deneyim de ka-

zand›. Bundan sonraki aviyonik sistem
entegrasyonu projelerinde bu kazan›m-
lar›n flirketimize önemli avantajlar sa¤-
layaca¤›na inan›yoruz.
Birinci (Prototip) Black Hawk helikopte-
rine yönelik sistem kabul uçufl testleri
halen devam etmekte olup, k›sa süre
içinde tamamlanmas› planlan›yor.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAfi’›n 

yürütmekte oldu¤u di¤er modernizasyon

projelerinden de k›saca bahsettikten 

sonra Erciyes Program› kapsam›nda 

modernize edilecek olan C-130 nakliye

uçaklar›na kazand›r›lan yeni kabiliyetler

hakk›nda okuyucular›m›z› bilgilendirir

misiniz? TUSAfi’›n, bu projeden elde etti¤i

tecrübeyle baflka ülkelerin C-130 

uçaklar›n› da modernize etme yönünde

bir çal›flmas› var m›?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Toplam
56 ay sürecek Erciyes C-130 Aviyonik
Modernizasyon Program›’nda 7 adedi C-
130E ve 6 adedi C-130B olmak üzere,
Hv.K.K.l›¤›’na ait toplam 13 adet C-130
Hercules nakliye uça¤›n›n aviyonik mo-

dernizasyonu yap›lacak. ‹lki 2007’nin
Aral›k ay›nda ikincisi ise 2008’in Mart
ay›nda TUSAfi tesislerine gelen C-
130’lar›m›z›n tadilat ve sistem enteg-
rasyonu çal›flmalar›na devam ediyoruz.
30 ay sürecek bu çal›flman›n ard›ndan,
kalan 11 uça¤›n modernizasyonuna ise
Kayseri’deki 2’nci H‹BM.K.l›¤›’nda de-
vam edilecek.
Modernizasyon sonucunda C-130
uçaklar›m›z say›sal kokpite sahip ola-
cak, uluslararas› havac›l›k seyrüsefer
kurallar›na uyumlu hale gelecek, eski
195 adet aviyonik sistem sökülerek ye-
rine 126 adet yüksek teknoloji ürünü
yeni aviyonik sistem uça¤a entegre
edilecek ve mevcut 2 sistem de bir üst
seviyeye yükseltilecek. Bunun sonu-
cunda uçaklar, yüksek harekât etkinli-
¤ine sahip çok amaçl› merkezi kontrol
bilgisayar›, buna yüklenecek olan ve
tamamen TUSAfi taraf›ndan gelifltiri-
len yaz›l›m ve yer görev planlama biri-
mi ile gece görüfl uyumlu (NVIS) gös-
terge ve ayd›nlatma sistemlerine sahip
olacak. Bu sayede faydal› ömrünü ta-
mamlam›fl aviyonik sistemler önemli
ölçüde gençlefltirilecek ve uçaklar lo-
jistik aç›dan uzun y›llar daha destekle-
nebilir hale gelecek.
Erciyes Program›’n›n ard›ndan, C-130
aviyonik modernizasyonu konusunda
kazand›¤›m›z bilgi birikimi ve endüstri-
yel yetenekleri, baflta Suudi Arabistan
Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar olmak
üzere, dünyadaki bir çok ülkeye ait C-
130 uçaklar›n›n aviyonik modernizasyo-
nunu yapabilmek amac›yla gerekli giri-
flimlerde bulunuyoruz.
Uça¤›n üreticisi olan Lockheed Mar-
tin firmas› ile olas› iflbirli¤i konular›-
na yönelik görüflmelerimiz de devam
ediyor. Her y›l Lockheed Martin fir-
mas› taraf›ndan organize edilen ve
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Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’n›n ihtiyaçlar› paralelinde YARASA
Program› kapsam›nda modernize edilen 4 adet S-70 Black Hawk

helikopterinden ilki 20 Eylül 2007 tarihinde havalanm›flt›.

F-16 modernizasyonunda önemli bir tecrübe edinen TUSAfi, bugün bu kabiliyeti ile Ürdün ve 
Pakistan gibi ülkelerin de ihtiyaçlar›n› karfl›layabiliyor.
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dünyadaki tüm C-130 kullan›c›s› ül-
kelerin gerek hava kuvvetleri, gerek-
se havac›l›k endüstrisi temsilcilerinin
kat›l›m sa¤lad›¤› C-130 Kullan›c›lar›
Konferans›’na (HOC; Hercules Opera-
tor Conference) TUSAfi olarak kat›l›m
sa¤lamakta, Erciyes Program›’nda
kazand›¤›m›z kabiliyetlerin tan›t›m›n›
yapmaktay›z.

Ümit BAYRAKTAR: Pakistan Hava 

Kuvvetleri de F-16’lar›n›n yar› ömür

modernizasyonu için TUSAfi’› seçti. 

Bu çal›flma kapsam›nda TUSAfi neler 

yapacak? Yeni bir kabiliyet kazan›m› 

söz konusu olacak m›?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Bu prog-
ram, içerik olarak halen baflar›yla yürü-
tülen Ürdün F-16 modernizasyon prog-
ram›na çok benziyor. Kapsam içindeki
Blok 15 F-16 uçaklar›na aviyonik (MLU)
ve yap›sal yenileme (Falcon Up / Falcon
Star) ifllemleri uygulanacak ve bu ifllem-
ler Pakistan Hava Kuvvetleri personeli-
nin de kat›l›m› ile Lockheed Martin’den
tedarik edilecek kitlerle yap›lacak. Proje
kapsam›nda yeni bir kabiliyet kazan›m›
söz konusu olmasa da, icra edilecek gö-
revle ilgili deneyimli personel say›m›z›
artt›rm›fl olaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: Meltem III Program›

kapsam›nda ilk ATR72-500 uça¤›, 

program›n ana alt yüklenicisi TUSAfi 

tesislerine bu y›l›n bafllar›nda gelmiflti.

Program›n son durumu hakk›nda bilgi

alabilir miyiz? ‹lk uçuflun ne zaman

yap›lmas› planlan›yor? Program 

takviminde bir gecikme söz konusu 

olacak m›?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Biliyor-
sunuz Meltem III Program›’n›n ilk uça¤›
fiubat 2008’de tesislerimize intikal et-

miflti. ‹lk uçak üzerindeki modifikasyon
öncesi haz›rl›k faaliyetleri, koruyucu ba-
k›m operasyonlar› ve söküm ifllemleri
tamamland›. Modifikasyonda kullan›la-
cak detay parça imalat›na yönelik faali-
yetlerimiz devam ediyor. Uçak üzerin-
deki modifikasyon çal›flmalar› Kas›m
2008 içerisinde bafllat›ld›. ‹lk uçuflun da
2009’un ilk çeyre¤inde gerçeklefltiril-
mesini bekliyoruz.
Uçak teslimat tarihlerinde bir de¤ifliklik
söz konusu de¤il. Sözleflmede belirtildi-
¤i flekilde, ilk uça¤›n Ekim 2010’da De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤›’na teslim
edilmesi öngörülüyor.

Ümit BAYRAKTAR: Bar›fl Kartal› 

Projesi’nde, geçti¤imiz günlerde 

modifikasyonu tamamlanm›fl 2’nci 

uça¤›m›z›n test uçuflu gerçeklefltirildi.

Bu projede yaflanan gecikmeler de dâhil

olmak üzere gelinen noktay› bizimle

paylafl›r m›s›n›z?

E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER: Bar›fl
Kartal› Program› çerçevesinde bilin-
di¤i üzere 4 adet Boeing 737-700 uça-

¤›n›n Hv.K.K.l›¤› için havadan erken
ihbar ve kontrol uça¤› haline dönüfl-
türülmesi söz konusu. ‹lk uçak Boe-
ing taraf›ndan, kalan 3 uçak ise flirke-
timiz taraf›ndan modifikasyona tabi
tutulmaktad›r. TUSAfi taraf›ndan mo-
difiye edilen 2 uça¤›n ilk test uçufllar›
Temmuz 2008 içerisinde baflar›yla
gerçeklefltirildi. Uçaklar›n d›fl boya-
ma ifllemleri de Hv.K.K.l›¤›’n›n Kay-
seri’deki 2’nci H‹BM.K.’l›¤› tesislerin-
de yap›ld›. Programdaki gecikmelere
iliflkin SSM ile ana yüklenici Boeing
firmas› aras›ndaki görüflmelerin de-
vam etti¤i bilgisine sahibiz.

TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› 
E. Hv. Plt. Korg. Atalay EFEER’e MSI
Dergisi’ne vakit ay›rd›¤› ve vermifl 
oldu¤u bilgiler için okuyucular›m›z 
ad›na teflekkür ederek söyleflimizi 
burada noktalarken, 25’inci yafl gününü
kutlamaya haz›rlanan TUSAfi’›n, 
gelecek say›lar›m›zda sizlerle 
paylaflaca¤›m›z yeni baflar›lar›n›n da
çok yak›nda oldu¤u müjdesini verelim.
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Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 13 adet C-130 Nakliye Uça¤›, 
Erciyes Program› çerçevesinde modernize ediliyor.

©
M

S
I D

ergisi
©

T
U

S
A

fi



Havac›l›k sektöründe
önemli aç›l›fl ve tesli-
matlar›n gerçekleflti¤i

Kas›m ay› içerisinde düzen-
lenen bir di¤er büyük etkinlik
de, sektörde ad›n› daha çok
duyuracak gibi görünen ‹z-
mir’de icra edildi. 13-14 Ka-
s›m tarihleri aras›ndaki or-
ganizasyon, Ege Serbest Böl-
ge Kurucu ve ‹flleticisi A.fi
(ESBAfi) taraf›ndan baflta Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) olmak üzere, Ege Eko-
nomiyi Gelifltirme Vakf›
(EGEV), ‹zmir Kalk›nma Ajan-
s› (‹ZKA), ‹zmir Ticaret Odas›
(‹ZTO), Ege Bölgesi Sanayi
Odas› (EBSO), Ege ‹hracatç›
Birlikleri (E‹B) ve Amerikan
fiirketler Derne¤i Federas-
yonu (ABFT)’nin deste¤iyle
düzenlendi. Konferansa,
Devlet Bakan› Kürflad Tüz-
men ve Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n
yan› s›ra Boeing, Eldor Elek-
tronik, Fokker Elmo, FTB-Li-
si, Lockheed Martin, PFW,
Sikorsky gibi yabanc› firma-
lar›n üst düzey yöneticileri
kat›ld›. Ülkemizden de Alp
Havac›l›k, Anadolu Üniversi-
tesi, HAVELSAN, ODTÜ, TEI,
THY, TÜB‹TAK ve TUSAfi
baflta olmak üzere çok say›-
da kurum ve kuruluflun üst
düzey yöneticilerinin ilgi gös-
terdi¤i 1’inci ‹zmir Küresel
Havac›l›k ve Uzay Konferan-
s›’nda, resmi aç›l›fl› 15 Ka-
s›m’da yap›lan Kale Havac›l›k
da yer ald›.
Ar-Ge, e¤itim, yenilik, küme-
lenme, offset ve yeni ürün
gelifltirme çal›flmalar› gibi
konular›n ifllendi¤i konfe-
rans, ayn› zamanda SSM’nin
deste¤iyle yürütülen “‹zmir
Havac›l›k ve Uzay Kümelen-
mesi Projesi”nin ilk ad›m›n›
oluflturuyor. Yüksek teknolo-
jili ve yüksek katma de¤erli
havac›l›k ve savunma sanayi
ürünleri üreten özellikle ya-
banc› firmalar›n ‹zmir’e yat›-
r›m yapmalar›n› sa¤lamak
amac›yla bafllat›lan bu proje-
nin devreye girmesinin ar-
d›ndan, ‹zmir’in de Ankara ve
Eskiflehir ile birlikte sektöre

a¤›rl›¤›n› koymas› hedefleni-
yor. Bu amaca uygun olarak,
konferans tarihleri içerisinde
oluflturulan sergi alan›nda,
geliflim aflamas›nda önemli
bir ifl pay›na sahip olmalar›
hedeflenen KOB‹ (Küçük ve
Orta Büyüklükteki ‹fllet-
me)’lere de ürün ve kabili-
yetlerini sergileme f›rsat› ve-
rildi.

KOB‹’lere ve 
Kümelenmeye 
Tam Destek
Konferans›n aç›l›fl konuflma-
s›n› yapan ESBAfi Yönetim
Kurulu Baflkan› Kaya Tuncer,
Türkiye’de havac›l›k ve sa-
vunmaya olan ilginin ve dola-
y›s›yla da sektörün geliflim
h›z›n›n günden güne artt›¤›n›,
bundan sonraki süreçte ise

‹zmir’in bu geliflim aflama-
s›nda daha fazla rol almak
istedi¤ini söyledi. Bunu ger-
çeklefltirmek için de küme-
leflmenin ve offset çal›flma-
lar› yap›lmas›n›n önemine
de¤inen Tuncer, konuflma-
s›nda ara ara Türkiye ve dün-
ya ekonomisindeki genel du-
rumu da esprili bir dille kat›-
l›mc›lara aktard›.
‹zmir’in havac›l›k ve savun-
ma sektöründe daha yukar›-
lara t›rmanmas› için bu gibi
organizasyonlar yapt›klar›n›
belirten Kaya Tuncer’in ar-
d›ndan kürsüye ç›kan Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar ise sözlerine SSM’nin
kurulufl y›llar›ndan bahsede-
rek bafllad›. SSM ile Türk ha-
vac›l›k ve savunma sanayile-
rinin o zamanlar sahip oldu-
¤u kabiliyetlerle flu an sahip
oldu¤u kabiliyetleri k›yasla-
yan Bayar, bugün Türk Silah-
l› Kuvvetleri’nin modernizas-
yon taleplerinin tümüne ce-
vap verebilecek seviyeye
ulaflt›klar›n› ve art›k havac›l›-
¤›n yan›nda uzay alan›nda da
birtak›m çal›flmalar yürüt-
tüklerini söyledi. Bu çal›flma-
lar kapsam›nda ülkemizin
sahip oldu¤u tüm kabiliyetle-
rin sonuna kadar kullan›ld›-
¤›n› ve bu noktada ‹zmir’de
faaliyet gösteren firmalarla
da yo¤un temas içerisinde
olduklar›n› belirten Murad

ÖZEL HABER
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Havac›l›kla ilgili bir etkinlik söz konusu oldu¤unda, 

genellikle Ankara ya da Eskiflehir ön plana ç›karken, 

13-14 Kas›m tarihleri aras›nda düzenlenen 1’inci ‹zmir

Küresel Havac›l›k ve Uzay Konferans›, Türk ve dünya

havac›l›¤›n›n önde gelen isimlerini ‹zmir’de bir araya 

getirdi. Konferansta, hâlihaz›rda çal›flmalar› süren 

“‹zmir Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Projesi” d›fl›nda,

havac›l›k ve savunma sanayimizin genel durumu da 

masaya yat›r›ld›. Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Havac›l›k Rüzgâr› 
Bu Kez Ege’den Esti
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Bayar, yurt içinde üretileme-
yen ve d›flar›dan tedarik edil-
mek zorunda kal›nan k›s›m-
lar için de ciddi bir offset
program› uygulad›klar›n›n
alt›n› çizdi.
Sektörde yer alan firmalar›n
sadece kendi içlerinde geli-
flim göstermelerinin kriz dö-
nemlerinde kapasitelerinin
çok alt›nda ifl yapmalar›na
sebep olaca¤›n› söyleyen
Bayar, bu ekonomik modeli
benimsemediklerini, gerek
havac›l›k ve savunma gerek-
se de di¤er sektörlerde sa¤-
l›kl› bir geliflim yaflanabil-
mesi için ciddi bir KOB‹ ta-
ban› oluflturulmas› gerekti-
¤ini vurgulad›. SSM’nin ana
yüklenicilerle imzalad›¤›
sözleflmelerde KOB‹’lerle il-
gili maddeler bulundu¤unu
ve böylelikle KOB‹’lere de
belli oranda ifl verme yü-
kümlülü¤ü getirildi¤ini söy-
leyen Bayar, bu yaklafl›m›n
offset çal›flmalar›na benze-
tilebilece¤ini kaydetti. Ba-
yar, buradaki amaçlar›n›n,
ilk etapta biraz zorlamayla
da olsa ana yüklenici firma-
lar ile KOB‹’ler aras›nda bir
köprü kurulmas› ve sektö-
rün kendi içerisinde kaynafl-
mas›n›n sa¤lanmas› oldu¤u-
nun alt›n› çizdi.
Bu sayede KOB‹’lerin belli
alanlarda uzmanl›klar ge-
lifltirece¤ini ve bunun ana
yüklenici firmalar›m›z için
de büyük bir kazan›m olaca-
¤›n› belirten Bayar, bu nok-

tada ‹zmir’de kurulu olan
sanayi altyap›s›ndan da fay-
dalanmak istediklerini be-
lirtti. Ancak ortada büyük
bir rekabet oldu¤unu ve ha-
vac›l›k ile savunma sektörü-
nün genellikle Ankara ve
Eskiflehir’de yo¤unlaflt›¤›n›
söyleyen Bayar, bu bölge-
lerde kümelenme oldu¤un-
dan söz etti.
“‹zmir Havac›l›k ve Uzay Kü-
melenmesi” kapsam›nda
de¤erlendirilen kümelen-
meyi basite indirgememek
gerekti¤ini ve bu oluflumla-
r›n sanayinin geliflimi aç›s›n-
dan son derece önemli oldu-
¤unu belirten Bayar, bu ko-
nuya gerek kamu gerekse
de sanayi örgütlenmelerinin
yapabilece¤i büyük katk›lar
oldu¤unu vurgulad›. Bayar,

bu katk›lar›n bafl›nda, ser-
best bölge örne¤inde oldu¤u
gibi, kümelenmeye belirli
hizmetler sa¤layacak meka-
nizmalar›n kurulmas› geldi-
¤ini söyledi. Laboratuvarlar
veya ortak tesislerin küme-
lenme içinde planlanmas›
gerekti¤ini söyleyen Bayar,
sa¤l›kl› bir kümelenme
oluflturuldu¤u takdirde bu
oluflumda yer alacak firma-
lar›n da buradan kazanacak-
lar› bir katma de¤er olaca¤›-
n›n alt›n› çizdi.

Söz Sektör 
Temsilcilerinde
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n önemle üze-
rinde durdu¤u kümelenme
konusuna bir yorum da kon-
ferans s›ras›nda sunum ya-
pan myTECHNIC Teknoloji ve
‹fl Gelifltirme Direktörü Can
Erel’den geldi. Son dönem-
lerde yapt›klar› at›l›mlarla
kabiliyetlerini sürekli gelifl-
tirdiklerini belirten Erel, bu
kabiliyetlerin ülkemizde ya-
p›lmakta olan yat›r›mlar›n
eflgüdümü ve sistematik yö-
netimi ile daha da geliflece¤i-
ni, bunun ayn› zamanda ha-
vac›l›k sektöründeki küme-
lenme faaliyetlerine de
olumlu katk› sa¤layaca¤›n›
önemle vurgulad›. Ayr›ca
Erel, savunma sektörüne yö-
nelik hizmet veren firmala-
r›n, sahip olduklar› yap›y› sivil

havac›l›k sertifikalar›na sa-
hip olacak flekilde gelifltir-
meleri ile altyap›lar›n› ikincil
amaçlar do¤rultusunda da
de¤erlendirebileceklerini
kaydetti. Sivil alanda da kü-
resel boyutta bir krizin top-
yekûn bir mücadele gerektir-
di¤ini söyleyerek konuflma-
s›na devam eden Erel, bu
amaçla yap›lan çal›flmalar›n
pazar›n geliflmesi yönünde
ve endüstriyel uyuma aç›k ol-
mas› gerekti¤ini de söyledi.
Erel’in ard›ndan ise MEGE
Teknik Genel Müdürü Ali
Han, Turbomak Genel Müdü-
rü Sinan Musubeyli, ATARD
Proje Müdürü Cem Sapmaz,
Aycan Havac›l›k Genel Müdü-
rü Adnan Cansever ve otu-
rum baflkanl›¤›n› TUSAfi Ge-
nel Müdürü Muharrem Dört-
kafll›’n›n yapt›¤› bölümde
SDT Uzay ve Savunma Tek-
nolojileri Yöneticisi Erkan
Dora gibi isimler de birer su-
num gerçeklefltirdiler.
Ülkemizin havac›l›k sektö-
ründe gerçeklefltirilen yat›-
r›mlar, karfl›lafl›lan sorun-
lar ve gelece¤e yönelik çö-
zümler ve uygulanacak yön-
temlerin masaya yat›r›ld›¤›
1’inci ‹zmir Küresel Havac›-
l›k ve Uzay Konferans›, Türk
havac›l›¤›n›n yeni merkezle-
rinden biri olmaya aday ‹z-
mir’e yak›flan bir etkinlik
olarak havac›l›k tarihimiz-
deki yerini ald›.
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Devlet Bakan› Kürflad  Tüzmen, MEGE Teknik firmas›n›n
Genel Müdürü Ali Han’dan faaliyetleri hakk›nda bilgi ald›.
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Ekber Bey, asl›nda korsanl›k

yeni bir konu de¤il, ama son

dönemde bas›n›n da olaya 

ilgi göstermesi konuyu baflka

boyutlara tafl›m›fl görünüyor.

Korsanlara karfl› Yonca-Onuk

Tersanesi’nin çok iyi bir 

çözümü oldu¤unu duyduk.

Öncelikle bu konudan 

bafllayal›m isterseniz.

MRTP22 FAC Geliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
için üretti¤imiz MRTP22/U
SAT Botu’nun bir de Fast At-
tack Craft (FAC) versiyonunu
tasarlay›p ilk defa da maketi-
ni Euronaval’da sergiledik.
Bu 24 m boyunda, çok iyi de-
nizcili¤i olan ve 60 knot’›n
üzerinde sürate ulaflabilecek
bir tekne. Her zamanki gibi,
önünde ASELSAN’›n çözüm-
leri d›fl›nda bir silah sistemi
düflünmüyoruz. 25 mm’lik

bir stabilize taret olacak. Ar-
kada ise merkezde 12,7
mm’lik bir STAMP olacak.
Boflluklarda ise yine ASEL-
SAN’›n iki lançeriyle dörtlü
Hellfire 2 bataryalar› olmas›-
n› planl›yoruz.
Raytheon ve Lockheed Mar-
tin’in birlikte gelifltirdikleri
NLOS-LS adl› yeni bir gü-
dümlü mermi var. 40 km
menzilli, çeflitli aray›c› kafa-
lara sahip olan. O da MRTP22
FAC için düflündü¤ümüz si-
lah sistemleri aras›nda yer
al›yor.
Bazen baz› ürünler zamana ve
ihtiyaca denk düflüyor. Bu çö-
züm de MSI Dergisi’nin bizi
Euronaval’da ziyaret eden
ekibiyle beyin f›rt›nas› yapar-
ken ortaya ç›kt›. Bizim ekipten
Arma¤an “bir MRTP22 FAC
Süveyfl Kanal›’ndan tekneleri
al›p Hint Okyanusu’na kadar

onlara efllik etse, sonra ora-
dan bir baflka gemiyi al›p onu
yukar›ya ç›karsa fena olmaz-
d›” dedi. Bakt›k ki konsept
tam bir çoban köpe¤i tarifine
uyuyor, bari ad› da “Kangal”
olsun dedik. Ama biliyoruz ki
“Kangal” tescil edilmifl bir
isim. Sahipleri bizim bu ismi
kullanmam›za müsaade
ederlerse, MRTP22’yi bu fle-
kilde lanse etmek istiyoruz.
Biz bu tarz bir botun, çok iyi
silah ve sistemlerle donat›l-
d›¤› takdirde son derece
efektif olaca¤›na inan›yoruz.
Çok da pahal› olmayan bir
tekne olacak. Bir MRTP33’ü
veya benzer bir platformu bu
ifl için ay›rmaya gerek yok.
Ama güçlü silah ve sistemle-
ri tafl›yabilecek bir MRTP22
FAC’nin Sivas Kangallar›’n›n
ad›n› oralara kadar tafl›yacak
iyi bir çözüm oldu¤unu düflü-
nüyoruz. Mesela bu plat-
formdan Birleflmifl Milletler

(BM) 20 tane alsa, korsanl›k
faaliyetlerine büyük darbe
indirilebilir.

fiu anda BM ile böyle bir 

temas oldu mu?

Henüz olmad› ama yak›nda
bunu birilerine iletece¤iz. Ama
önce bizim, bu fikrin uygula-
nabilirli¤inden iyice emin ol-
mam›z gerekiyor. Bizi y›llard›r
çok yak›ndan takip etti¤iniz
için biliyorsunuz ki; burada
baz›lar› hiç uygulanamayacak
kadar uç fikirler ortaya ç›kar
ve bu fikirler Yonca-Onuk Ter-
sanesi’ndeki ak›ll› ve tecrübeli
adamlar›n süzgecinden geç-
tikten sonra hayata geçirilir-
ler. Bir düflünceyi tersane
içinde müdafaa edemezsek
baflkalar›n›n da bunu benim-
seyece¤ini düflünmüyoruz.

Böyle bir çözüm kabul 

edildi¤i takdirde, 
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Yonca-Onuk, 
MRTP ile 
Korsanlar›n da 
Korkulu Rüyas› 
Olacak

Yonca-Onuk, 
MRTP ile 
Korsanlar›n da 
Korkulu Rüyas› 
Olacak
Modern korsanlar›n denizlerde 
estirdi¤i terör rüzgâr› fliddetlenirken,
dünyan›n probleme arad›¤› çözüm
Türkiye’den ç›kt›. Aralar›nda Türk
gemilerinin de bulundu¤u çok say›da
gemiye sald›ran korsanlara karfl›
Yonca-Onuk’un çözümlerini, 
Yonca-Onuk Ortakl›¤› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber ‹.N. Onuk
ile konufltuk.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com



27

Yonca-Onuk’un müflteri 

yelpazesinin biraz daha 

genifllemifl olmas›n›n 

ötesinde, bu sizi devletler 

üstü bir konuma tafl›yacak 

gibi görünüyor.

Korsan Deyip 
Geçmeyin
Tabi ki. BM’nin seçti¤i bir
platform olabilmek çok bü-
yük bir fleref. Bunu baflarabi-
lirsek hakikaten çok farkl› bir
noktaya gelmifl olaca¤›z. Hep
söylüyoruz: küresel bir çat›fl-
ma gerçekleflme ihtimali ar-
t›k çok çok düflük ve a¤›rl›kl›
olarak düflük yo¤unluklu ça-
t›flmalar ön plana ç›km›fl du-
rumda. Ben Türkiye’nin veya
NATO’nun bir iyi niyet göste-
risi olarak oraya f›rkateynleri
göndermesini sayg›yla karfl›-
l›yorum ama bir f›rkateyn
orada hiçbir flekilde soruna
çözüm getirebilecek bir plat-
form de¤il.

Bir kere ortada flöyle bir fley
var; bu korsanlar›n çok ciddi
silah ve gözetleme sistemle-
ri oldu¤unu bilmemiz laz›m.
Örne¤in temasta bulundu¤u-
muz Gana Cumhuriyeti’ndeki
yetkililerden edindi¤imiz bil-
giler çok enteresan. Bize de-
diler ki; ekonomik bölgele-
rindeki yasa d›fl› bal›kç›l›¤›
önlemek için 20-30 m’lik ra-
dara yakalanmayan teknele-
re ihtiyac›m›z var. Biz de “Siz
savafla m› gidiyorsunuz? Ba-
l›kç›lara karfl› radara yaka-
lanmayan tekneye ne gerek
var?” diye sordu¤umuzda al-
d›¤›m›z yan›tlar bizi oldukça
flafl›rtt›. Kaçak bal›kç›l›k ya-
pan gemilerin veya adam ka-
ç›ran gemilerin üzerlerinde,
askeri standartlarda radar-
lar, gece görüfl sistemleri
varm›fl.
Çok büyük paralar dönüyor
bu ifllerde. O yüzden adamlar
ne gerekiyorsa bir flekilde

bulup al›yorlar. Bond filmle-
rini aratmayacak ifller dönü-
yormufl. 

Gana’y› ilk kez duyuyoruz 

sizden. O cephede de 

geliflmeler mi var?

Gana’ya bir ‹ngiliz program›
çerçevesinde 3 tane MRTP65,
3 tane MRTP20, 3 tane de
MRTP16 önerdik. fiu anda gö-
rüflmeler sürüyor.

MRTP65 de kompozit mi 

olacak?

ONUK MRTP65 çelik gövdeli
bir tekne ama, üst binas› bü-

yük bir ihtimalle karbon a¤›r-
l›kl› kompozit olacak. Maliyet
aç›s›ndan bize baz› avantajlar
getirece¤ini düflünüyoruz. 

MRTP65 ile Yonca-Onuk 

Tersanesi yeni bir aç›l›m m›

yapm›fl olacak? Bugüne kadar

Yonca-Onuk eflittir kompozit

diye belleklere kaz›nd›¤› için…

Yonca-Onuk Yeni
Aç›l›mlar Peflinde
Yonca-Onuk ekibinde, Taflk›-
zak Tersanesi’nde buna ben-
zer bir sürü tekne imal etmifl
insanlar var. Kompoziti bil-
dikleri kadar di¤er infla yön-
temlerini de biliyor bu ekip ve
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ONUK MRTP22 FAC TEKN‹K ÖZELL‹KLER

BOYUTLAR

Toplam boy (LOA) 24,08 m

Genifllik 5,53 m

Su kesimi (Statik / Dinamik) 1,30 m / 1,00 m

HAREKAT ÖZELL‹KLER‹

Azami sürat (Tam yükte) 60+ knot (Motor ve konfigürasyon seçimine göre)

Tahrik sistemi MTU 16V2000 M93 dizel (2 x 1790 kW)

(Di¤er seçenekler mevcut)

Sevk sistemi Twin Disc Arneson Surface Drives ASD15

+ Rolla pervane

Menzil (Ekonomik h›zda) 350+ deniz mili

Silah donan›m› 25-30 mm bafl topu + k›çta 12,7 mm makineli tüfek 

+ k›sa menzilli G/M ve sat›htan havaya füzeler

KAPAS‹TELER

Yak›t kapasitesi 5,5 m3

Tatl› su kapasitesi 0,6 m3

Denizde kalma süresi 3 gün

Mürettebat 6

Personel tafl›ma kapasitesi 6

Tekne yap›s› ‹leri kompozit (DNV onayl›)
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her zaman da haz›r durum-
da. Bu alana da girmek isti-
yoruz. Maliyetinin benzerle-
rine göre çok düflük olmas›n›
hedefledi¤imiz bu platform
tamamen bizim tasar›m›m›z
olmasa da, önemli katk›lar›-
m›z olacak.

MRTP65’in inflas›nda, üst yap›

hariç kompozit malzemeler

düflünmüyor musunuz peki?

65 m’yi kompozit yapmaktan-
sa, 65 m’lik bir teknenin yapa-
bilece¤i her fleyi çok daha iyi
yapan bir 50 m’den bahsedi-
yoruz biz. Yani bu ifl için tasar-
lad›¤›m›z MRTP47’den. ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi (‹TÜ)
ile yürüttü¤ümüz bir çal›flma
kapsam›nda, MRTP47 ile pi-
yasada bulunan yaklafl›k 600
ton deplasmana sahip 60-65
m aras›ndaki birkaç iddial›
tekneyi karfl›laflt›r›rken bü-
yük bir keyifle flunu gördük:
Bizim teknemiz onlardan çok
daha iyi sonuç veriyor. Gör-
dü¤ün gibi muhtemel rakip-
leri ciddi flekilde inceliyoruz,
onlardan daha iyi olman›n
yollar›n› ar›yoruz.

Di¤er konular› gelecek 

say›lara saklay›p izninizle 

korsanlara geri dönelim. 

Rüzgâr ve kürek gücüyle 

korsanl›k yapmad›klar›n› 

biliyoruz. Peki, iflin o taraf›n›

analiz etti mi Yonca-Onuk?

Yani günümüz korsanlar› 

taraf›ndan kullan›lan 

platformlar›n teknik 

özelliklerini biliyor musunuz?

Biliyorsun Malezya’daki or-
tak üretim faaliyetlerimiz
kapsam›nda infla edilecek
botlar, sorunlu bir bölge olan
Malakka Bo¤az›’nda görev
yapacak. ABD ve Japonya,
bölgeyi kontrol edebilmek
amac›yla savafl gemilerini
göndermifl durumda. Biz de
korsanlar›n ne yapt›¤›n› an-
lamak ve gerekli cevab› vere-
bilmek için durumu analiz
etmeye mecburduk.
Bu çal›flmalarda flunlar› gör-
dük; korsanlar çok karmafl›k
sistemler kullanabiliyorlar.
Ama kulland›klar› tekneler
yüksek süratli olsa da çok id-
dial› platformlar de¤iller. En
büyük avantajlar› orman›n
içinden bir yerden ç›k›p, tek-
rar orman›n içinde kaybol-
malar›. Dolay›s› ile bulunma-
lar› oldukça güç.
Benzer olaylar Sri Lanka’da
Tamil Kaplanlar› ile devlet
güçleri aras›nda yaflan›yor.
Orman›n içerisinde 35 m tek-
neleri, hatta uçaklar› sakla-
yabiliyorlar ve devlet bunlar›
bulmakta güçlük çekiyor. Ta-
mil Kaplanlar› tekneleri ba-

l›kç›lar›n aras›na kar›fl›p, bir
anda devlet kuvvetlerine ya
da gemilere hücum edebili-
yorlar.
Korsanlar asimetrik harbin
en yarat›c› konseptlerini kul-
lan›yor. Dolay›s›yla onlarla
bafl edebilmek için öncelikle
k›y›da olan› biteni görebile-
cek iyi bir radar sistemine ve
çok ciddi bir a¤ merkezli alt-
yap›ya ihtiyaç var. Sonras›n-
da ise bu altyap›dan edindi¤i
bilgi ›fl›¤›nda bölgeye h›zla
intikal edebilecek, çok çabuk
hareket edebilen ve iyi bir
at›fl gücü olan tekneler ge-
rekli.
Stabilize taret bu ifl için
önemli, çünkü karfl›n›zdaki
adamlar›n tafl›d›klar› silah-
larla sizi tehdit edemeyecek-
leri bir noktada onlar› yaka-
lay›p vurabilmeniz laz›m. Bu
son derece önemli. Korsan›n
elinde genellikle 7,62 mm’lik
Kalaflnikof var, bunu biliyo-
ruz. 7,62 mm Kalaflnikof mü-
himmat›n›n 7,62 mm NATO
mühimmat›ndan daha güçlü
oldu¤unu da biliyoruz. Ayr›ca
bu mühimmat› neredeyse in-
ternetten siparifl yoluyla bile
alabiliyor insanlar.
‹flte bu noktada ASELSAN
devreye giriyor. ASELSAN’›n
STAMP’›, Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤› (S.G.K.l›¤›)’n›n 307
borda numaral› MRTP33’ü

üzerinde yap›lan testlerde,
dünya standard›n›n üstünde
bir hedef isabet oran› de¤eri
yakalam›flt›. Dolay›s›yla karfl›
taraf›n elinde stabilize bir
sistem olmad›¤› takdirde üs-
tünlük bizde. Yani tekneyi
12,7 mm’yi durduracak bir
balistik korumayla donatma-
ya gerek yok. Zaten böyle bir
fleye imkân da yok.
Dolay›s›yla afla¤› yukar› ne ile
karfl›laflaca¤›m›z› ve ona na-
s›l karfl› koyaca¤›m›z› biliyo-
ruz. Bir iki sene içerisinde
bölgede MRTP16, 20 veya
22’ler görev yapmaya bafllar-
sa, daha fazla ö¤renip baflka-
lar›n›n önüne geçmeyi ve
orada kalmay› baflaraca¤›-
m›za inan›yorum.

Peki, MRTP22’nin bu görev 

tan›m› kapsam›nda 

gelifltirilmifl versiyonunda

amaç sadece durdurmak m›

olacak? Sürat avantaj›

MRTP22’den yana oldu¤u 

takdirde kovalamaca 

yaflanmayacak m›?

MRTP’ler
Kaçakç›l›¤a 
Ciddi Darbe Vurdu
Korsanlar en fazla 40 ila 50
knot aras›nda sürate sahip
tekneler kullan›yorlar. Ol-
dukça düflük maliyetli, d›fl-
tan takma motorlu tekneler
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gibi çözümleri var. Kan-
gal’›n öncelikli görevi kur-
dun sürüye yaklaflmamas›n›
sa¤lamak. Yakalay›nca da
iflini bitirmek gibi bir görevi
de var tabi. Sürat avantaj›-
n›n faydalar›n› sürekli görü-
yoruz.
Biraz komik gelecek ama flu
anda ‹stanbul’da ve Türki-
ye’nin baz› yerlerinde mant›k-
l› rakamlara bal›k yiyorsak,
bunu biraz da MRTP’lere
borçluyuz. Çünkü MRTP’ler
göreve bafllad›klar›nda trolle
bal›k avlamak çok yayg›nd›.
S.G.K.l›¤›’n›n hücumbotlar›-
n›n sesi 10 km öteden duyulu-
yor, bot gelene kadar da her
fley bitmifl oluyordu. Ancak
flimdi MRTP’nin geldi¤ini bile
anlamadan suçüstü yakalan-
malar› söz konusu. Hiç flans-
lar› yok ve zaten yavafl yavafl
da bu faaliyetlerin arkas› ke-
sildi. Benzer flekilde Gümrük-
ler Muhafaza Genel Müdürlü-
¤ü’nün 70 knot sürat yapabi-
len MRTP16’lar› da mazot ka-
çakç›l›¤›na ciddi bir darbe
vurdu.

Peki, biraz s›ra d›fl› bir soru

olacak ama günün birinde

korsanlar kalk›p da; 

“Madem bu MRTP’lerle 

bafl edemiyoruz, bizde de

bunlardan olsun” derlerse 

ne olur?

fiimdi Yonca-Onuk Ortakl›-
¤›’n›n ilginç bir misyonu var.
Kaan’›n teknelerini üretmeye
devam etmek. Dünyan›n en
ahlakl› en temiz flirketi ol-
mak gibi bir iddiam›z yok.
Ama flunu biliyoruz ki uzun
bir süre burada ayakta kala-
bilmek için bilinen bütün etik
kurallar›, bilinçli veya bilinç-
siz, hiçbir flekilde ihlal etme-
memiz gerekli.
Geçenlerde ambargolu bir ül-
keyle ilgili çok önemli bir talep
geldi mesela. Adamlar ciddi
ciddi paray› verip MRTP almak
istediler. Ancak bizim “hay›r”
diyebilmek gibi bir lüksümüz
var ve bu lüksü sonuna kadar
da yafl›yoruz. Bu yüzden de ak-
flam evimize Bentley Conti-
nental GT gibi arabalarla de¤il
de mütevaz› arabalar›m›zla gi-
diyoruz. Cannes’da villalar›m›z
yok ama biliyoruz ki yapt›¤›m›z
hiçbir ifl gelecekte bafl›m›z›
a¤r›tmayacak, hiçbir masu-
mun can›n›n yak›lmas›na alet
olmayaca¤›z. Kaan’›n hep de-
di¤i gibi; “ONUK MRTP’lerin
görevi bar›fl› ve insanlar› koru-
makt›r”.

Türkiye’nin Yeni Tip Denizalt›

Projesi kapsam›nda 

ThyssenKrupp Marine

Systems’e ba¤l› 

Howaldswerke-Deutsche

Werft GmbH (HDW) ile 

sözleflme görüflmelerine 

bafllama karar› almas›n›n,

Yonca-Onuk Tersanesi 

için yeni bir meydan 

okuma imkân› yaratt›¤›n› 

duyduk. Konuyu biraz daha 

detayland›rabilir misiniz?

Yonca-Onuk 
Kockums 
Düellosu Bafllad›
Bu projenin offseti kapsa-
m›nda Yonca-Onuk Tersane-
si’nin, yine ThyssenKrupp
Marine Systems’e ba¤l› Koc-
kums Tersanesi ile birlikte,
‹sveç Sahil Güvenlik Teflkilat›
için, büyük ihtimalle SAT bo-
tu projesi için seçilen
MRTP22 platformun temel
al›nabilece¤i bir bot üretme-
si konusu gündeme geldi.
Offsetin de d›fl›nda bizim için
bir prestij bu. Burada eski bir
hesaplaflma da var. ‹sveç Sa-
hil Güvenlik Teflkilat›’na Koc-
kums ile beraber teklif vere-
ce¤iz, ama ayn› zamanda,
öncesinde aram›zda yap›sal
olarak hangimizin kompozit
çözümünün daha iyi oldu¤u-
nu ortaya koyacak bir yar›fl
da olacak.

Yonca-Onuk ve Kockums 

aras›ndaki yap›sal 

çözüm farklar› konusu 

hakk›nda biraz daha bilgi 

verir misiniz?

Kockums ekibi, karbonfiber
sandviç yap›n›n her konuda
en iyi oldu¤una inan›yor.
Amerikan Sahil Güvenlik
Projesi’nde de Kockums
Northrop Grumman’a yar-
d›m etti. 70 m’de çözümleri
muhteflem. Ama sandviç yap›
daha küçük bir tekne söz ko-
nusu oldu¤unda baz› tutar-
s›zl›klara sebep oluyor.
Biz ise problemi cam, kevlar
ve karbonla çözmeyi planl›-
yoruz. ‹ki ekip aras›nda kimin
daha iyi oldu¤unu ortaya ko-
yacak muhteflem bir yar›fl
olacak.
Bu ifli onlardan iyi becerece-
¤imize inan›yoruz. Tabi bura-
daki en önemli kriter bu botu
neyin bekledi¤ini bilebilmek.
Kockums bu boyda bot üreti-
mi konusunda bizim kadar
tecrübeli de¤il.
Karbonfiber sandviç bir yap›
büyük bir olas›l›kla ka¤›t üze-
rinde bizimkinden biraz daha
hafif olacakt›r. Ama klas›n is-
tedi¤i minimum d›fl deri ka-
l›nl›¤›na ç›kmak zorunda kal-
d›klar›nda bu a¤›rl›k avantaj-
lar›n› kaybedecekler. Ayr›ca
sandviç yap›n›n, darbe alt›n-
daki davran›fl›n›n problem
yarataca¤›n› biliyoruz.
Bizler ONUK MRTP22/U SAT
botunu bu ifl için tasarlad›k.
Sa¤a sola at›l›p, vurulup, çar-
p›laca¤›n› hesaba katarak…
Fakat onlar hiçbir yere çarp-
mayaca¤›n› düflündükleri, sa-
dece alt›nda may›n patlamas›
ihtimaline karfl› yay›l› yüklere
göre tasarlad›klar› Visby kon-
septi ile bizim tafl›n, çak›l›n
üzerinde gidecek flekilde ta-
sarlad›¤›m›z SAT botumuza
karfl› bir çözüm önerecekler.
O ekiptekiler mi (ki benim
ustam say›l›rlar) bu ifli iyi be-
cerecek, yoksa bizim çocuk-
lar m› hep birlikte görece¤iz.
Fakat flunu özellikle vurgula-
mak istiyorum: Birkaç milyar
avroluk kontratlar yapm›fl,
kompozit konusunda dünya-
n›n kabul edilmifl lideri olan
bir tersaneye karfl› bir savafla
giriyoruz ve belki biraz ukala-
ca olacak ama kazanaca¤›-
m›za eminiz.
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MRTP 22/U SAT Botu’nun kal›b› tamamlanmak üzere.
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Çok keyifli olacak. Çünkü on-
lar›n kitaplar›n› okuduk, ama
onlar›n bilmedi¤i fleyleri bili-
yoruz. 60’›n üzerinde hücum-
bot ürettik ve bu botlar› deli
gibi test ettik. Onlar›n böyle
bir tecrübesi yok.
‹hale ne flekilde sonuçlan›r o
ayr› bir konu fakat Kockums
ekibi “arkadafl sizin tasar›-
m›n›z bizden daha iyi” dedi¤i
gün zaten biz bu yar›fl› ka-
zanm›fl olaca¤›z.

Bu yar›flta her iki taraf da

MRTP22 tasar›m›n› m› 

referans al›p hareket edecek,

yoksa kendi çözümlerini 

önerip ‹sveç taraf›ndan 

seçileni birlikte mi infla 

edecekler?

SAT Botu ‹sveç’e
Çok Yak›n
‹sveç MRTP22’yi seçebilir de
seçmeyebilir de onu zaman
gösterecek. Belki bizim su
alt› formumuzu kullan›n da
diyebilirler. O zaman da yeni
bir kal›p yapmak gerekir ama
o yöne gideceklerini zannet-
miyorum. Zaten Kockums da
MRTP22’ye göre yap›sal ha-
z›rl›klar›na bafllad›. ‹sveç’in
savunma tedarik kurumu
FMV, 20 Ocak günü teklifleri
bekliyor. Çok fazla bir zaman
yok ama SAT botunun yap›s›-
n› kullanmay› planlad›¤›m›z
için biz haz›r›z, hatta biraz
avantajl› bile say›l›r›z.

‹sveç’in teklife ça¤r› 

dosyas›nda belirledi¤i 

teknik özellikler hakk›nda da 

k›saca bilgi alabilir miyiz?

31 knot gibi bizim SAT botun-
dan çok daha düflük bir sürat
beklentileri var ama biz 40
knot teklif verece¤iz. Çünkü
bot su jetli olaca¤›ndan, bu
süratin daha verimli olaca¤›-
na inan›yoruz. Sürat art›kça
su jetinin verimlili¤i art›yor.
Düflük h›zlarda ise su jeti çok
ciddi bir yak›t sarfiyat›na ne-
den oluyor.
Bütün bunlar›n da ötesinde
yüzen buz parçalar›ndan
endiflelendikleri için su je-
tini kullan›yorlar. ‹sveç ge-
milerinin ço¤u su jetli za-
ten. Biz onlar›n bekledi¤in-
den daha iyi bir tekne öne-
rece¤iz. Bu bot, 30 knot sü-
ratle 25 mm’lik k›r›lmam›fl
buzun içerisine gazlay›p gi-
rebilecek veya 50 mm’lik
k›r›lm›fl buzlar›n bulundu-
¤u ortamda 30 knot h›zla
seyir yapabilecek. Bu ne-
denden dolay› da sandviç
yap›n›n çok flans› olmad›¤›-
n›, bizim çözümümüzün
daha iyi oldu¤unu düflünü-
yoruz.

Son olarak SAT botu imza 

töreninden bahsederek 

söyleflimizi noktalayal›m 

dilerseniz. SAT botu

sözleflmesi için imzalar

31 Ekim’de at›ld›. Ama 

siz sözleflmenin 

imzalanmas›n› beklemeden

kal›p çal›flmalar›n› 

bafllatm›flt›n›z. Sizin için 

bir risk de¤il miydi bu?

Kesinlikle bir risk de¤ildi. Ne
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
ne de Savunma Sanayii Müs-

teflarl›¤› bugüne kadar söyle-
dikleri hiçbir laf› çi¤nemedi.
Elimizi çabuk tutmam›z›n tek
nedeni bu de¤il tabi. Benim
hep tekrarlad›¤›m bir konu
var: Bir teknenin maliyetini
düflürmek için ondan bir fley-
ler çalmak zorundas›n. Bizim
üretim anlay›fl›m›zda kaliteyi
düflürmeden çalabilece¤imiz
tek bir fley kal›yor geriye: Za-
man. Zaman› çalamazsan bu
ifl bir felaket olur. Biz burada
zaman› en etkili flekilde kul-
lanmak, kaynak planlama-
m›z› ona göre yapmak, üre-
timlerimizde ekiplerimizi na-
s›l da¤›taca¤›m›z› haz›rlamak
zorunday›z.
Biliyorsunuz Birleflik Arap
Emirlikleri ile ciddi bir proje
bafllatmak üzereyiz. 3 sene-
de yaklafl›k 34 bot teslim et-
mek zorunda kalaca¤›m›z bir
proje. Bugüne kadar Yonca-
Onuk’un yapt›¤› her fleyin
ötesinde bir h›zla hareket et-
memiz gerekiyor.

Dolay›s›yla flimdi zaman bofl
oldu¤unda yap›labilecek her
fleyi önceden yapmak ve ha-
z›r olmak durumunday›z. ‹m-
kânlar›m›z da böyle bir ön
yat›r›m› destek almadan yap-
maya yeterli oldu¤u sürece
bunu yapmaya da devam
edece¤iz.

SAT Botu Projesi 
kapsam›nda çal›flmalar›n›
sürdüren Yonca-Onuk 
Tersanesi, bir taraftan da
S.G.K.l›¤›’n›n MRTP33 
botlar›n›n inflas›na devam
ediyor. 311 borda numaral›
botu geçti¤imiz günlerde 
suya indiren firma, 312’nin
inflas›na da bafllad›. 
Malezya’da ortak üretim 
çal›flmalar›na bafllamak için
gün sayan Yonca-Onuk 
cephesinden bomba etkisi 
yaratacak haberleri 
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde 
sizlerle paylaflmay› ümit 
ediyoruz.
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SAT Botu ‹çin 
‹mzalar At›ld›
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyaçlar› kapsam›nda Sualt› Taarruz
Timleri’nin harekât imkân ve kabiliyetini art›rmak amac›yla bafllat›lan
SAT Botu Projesi’nde imzalar 31 Ekim’de at›ld›. Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Metin Ataç, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
ve Yonca-Onuk Ortakl›¤› Yönetim Kurulu Baflkan› fiakir Y›lmaztürk 
taraf›ndan at›lan imzalarla yürürlü¤e giren proje çerçevesinde 2 adet
SAT Botu infla edilecek. Yonca-Onuk Tersanesi’nin sözleflmenin resmen
yürürlü¤e girmesini beklemeden kendi imkânlar›yla bafllatt›¤› çal›flmalar
sayesinde yaklafl›k 5 ay daha erken teslim edilecek botlar›n, 2009 y›l›
içerisinde hizmete girmesi planlan›yor.
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Y›llarca içinde kald›¤›
kabu¤u k›r›p büyük bir
h›zla dünyaya aç›lan

havac›l›k sanayimiz, Türki-
ye’nin geçmiflinde ve bugü-
nünde derin izlere sahip
olan Kale Grubu taraf›ndan
kurulan Kale Havac›l›k’›n 15
Kas›m’da düzenlenen aç›l›fl
töreni ile yeni bir tesis daha
kazand›. Kale Havac›l›k te-
sislerinin aç›l›fl törenine;
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Bay›nd›rl›k ve
‹skân Bakan› Faruk N. Özak,
Çanakkale Milletvekili Meh-
met Danifl ve Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Ba-
yar’›n yan› s›ra baflta Kale
Havac›l›k’›n uluslararas› or-
taklar›ndan olan Airbus,
Boeing, Lockheed Martin ve
Pratt & Whitney olmak üze-
re, yerli ve yabanc› birçok
firman›n üst düzey yönetici-
leri kat›ld›.
Günün anlam ve önemini
belirtmek amac›yla kürsüye
ç›kan ilk isim olan Kale Gru-
bu Kurucusu ve Onursal
Baflkan› Dr. ‹brahim Bodur,
geliflmifl ülkelerin lokomotif
sektörünün havac›l›k sana-
yisi oldu¤unu ve Kale Hava-
c›l›k’›n da hedefinin a¤›rl›kl›
olarak ihracata yönelik üre-
tim yapmak oldu¤unu be-
lirtti. ‹brahim Bodur’un ar-
d›ndan söz alan Kale Grubu
Teknik ve Kimya Bölümü
Baflkan› Osman Okyay ise
konuflmas›na, Mo¤ol ‹mpa-
ratoru Cengiz Han’›n “En
uza¤a giden ok, en geriye
çekilmifl yaydan ç›kar” söz-
leriyle bafllad›. Kale Havac›-
l›k tesislerindeki yat›r›m›
gözle görülenler ve gözle
görülmeyenler olmak üzere
iki k›sma ay›ran Okyay,
“gözle görülen” diye tabir
etti¤i k›sm› bina, ofis ve tez-
gâh gibi maddi yat›r›mlar;
gözle görülmeyen k›sm› da
kurulan ifl ortakl›klar›, yap›-
lan mühendislik çal›flmala-
r›, kalite düzeyi ve yakala-
nan baflar›lar gibi maddi ve
manevi sonuçlar›n bir bilefl-
kesi olarak niteledi.

Kale Grubu Teknik ve Kimya
Bölümü Baflkan› Osman Ok-
yay’›n ard›ndan kürsüye ç›-
kan isim ise Lockheed Mar-
tin Füze ve Roket Bölümü
Baflkan Yard›mc›s› Ron Ab-
bott oldu. Törene kat›lan
tüm yabanc› konuklar ad›na
konuflan Abbott, Kale Hava-
c›l›k’la temasa geçtikleri ilk
andan beri memnuniyetleri-
nin her geçen gün artt›¤›n›
ve firman›n bu sektördeki
gelece¤inin çok parlak oldu-
¤unu düflündüklerini belirtti.

“Kale Havac›l›k, 
Savunma Sektörünün
Büyük Oyuncular›ndan”
Ron Abbott’›n ard›ndan kür-
süye ç›kan isim, savunma
sanayimizin son y›llarda
geçirdi¤i büyük dönüflüm-
de en önemli paya sahip ki-
flilerden olan Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Ba-
yar oldu. Konuflmas›na,
Müflterek Taarruz Uça¤›
(JSF) Program› ve bu prog-
ram dâhilinde ülkemizde
yap›lan yat›r›mlardan söz

ederek bafllayan Bayar, sa-
vunma sanayi firmalar›na
devlet taraf›ndan verilen
destekten bahsetti. Bayar,
KaleKal›p’›n da bu imkân-
lardan azami ölçüde fayda-
land›¤›n› ve firman›n JSF
Program›’ndan önemli bir
pay ald›¤›n› belirtti. Bu sa-
yede KaleKal›p’›n hem sa-
vunma sanayi tecrübesinin
artt›¤›n› hem de ulusal ve
uluslararas› firmalarla da-
ha fazla birlikte çal›flma
f›rsat›n› yakalad›¤›n›n alt›n›

ÖZEL HABER
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Havac›l›¤›n 
Yeni “Kale”si
Tuzla’ya Kuruldu

Gerek askeri gerekse de sivil havac›l›k alan›nda dünya 

devleriyle birlikte çal›flan ve bu devlere kendini her alanda

kabul ettirmeyi baflaran Kale Havac›l›k, Tuzla’daki ‹stanbul

Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde yer alan yeni tesislerini

15 Kas›m tarihinde düzenlenen törenle Türk ve dünya

havac›l›¤›na kazand›rd›. MSI Dergisi olarak tan›kl›k etti¤imiz

bu tarihi gün, Türk havac›l›k sanayinin ulaflt›¤› seviyeyi

göstermesi aç›s›ndan da sembolik bir anlama sahipti.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com



çizen Bayar, Kale Havac›-
l›k’›n da art›k savunma
sektörünün büyük oyuncu-
lar›ndan biri oldu¤unu söz-
lerine ekledi.
Bayar’›n ard›ndan konufl-
mas›na bafllayan Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül
ise Kale Havac›l›k’›n aç›l›fl›-
n›n, ulusal havac›l›k sanayi-
mizin son dönemlerde yap-
t›¤› ciddi at›l›mlar›n, tekno-
lojik alt yap›daki geliflmele-
rin, havac›l›k yan sanayisin-
de faaliyet gösteren kuru-
lufllar›n gösterdi¤i h›zl› bü-
yümenin ve dolay›s›yla da
ülke ekonomisine yap›lan
katk›n›n ne düzeye geldi¤i-
nin bir göstergesi oldu¤unu
söyledi.
Gönül’ün hemen sonras›nda
kürsüye ç›kan Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül ise sözle-
rine, Türkiye’nin geçmifl y›l-
lardaki havac›l›k yat›r›mla-
r›ndan bahsederek bafllad›.
Atatürk’ün emriyle 1927 y›-
l›nda Kayseri’de ilk uçak
fabrikas›n›n kuruldu¤unu,
ancak daha sonradan bu
fabrikan›n kapat›ld›¤›n› söy-
leyen Gül, ac› bir flekilde
koptu¤umuz havac›l›k yar›-
fl›na son 5-6 y›ll›k süreçte
etkili bir flekilde yeniden da-
hil oldu¤umuzu ve d›fla ba-
¤›ml›l›¤›m›z› önemli ölçüde
azaltt›¤›m›z› belirtti. Bu
noktada Kale Havac›l›k’›n
aç›l›fl›n› stratejik bir olay

olarak de¤erlendiren Cum-
hurbaflkan› Gül, ileriki sü-
reçte Türkiye’nin kendi uçak
tasar›mlar›yla da uluslara-
ras› piyasada yer al›p hava-
c›l›k alan›nda kendi kendine
yeten bir ülke olabilece¤ini
söyledi.
F-35 fiimflek II’nin tasar›m
ve üretim faaliyetlerinin
gerçeklefltirildi¤i JSF Prog-
ram›’nda, Türkiye’nin de
aralar›nda bulundu¤u 9 ülke
yer al›yor. Projede, havac›-
l›k devimiz TUSAfi’›n yan› s›-
ra TEI ve Alp Havac›l›k gibi
firmalar›m›zla birlikte önem-
li görevler üstlenen Kale Ha-
vac›l›k’›n resmi aç›l›fl›, 
F-35’in yüksek teknolojiye
sahip pilot kask› ve kuman-
da kolu (joystick) ile yap›ld›.
Cumhurbaflkan› Gül’ün ku-
manda kolunda yer alan
dü¤meye basmas›n›n ard›n-
dan yükselen siren sesiyle
birlikte fabrikan›n sembolik
olarak çal›flmaya bafllama-
s›n›n hemen ard›ndan da
Cumhurbaflkan›’na F-35
uça¤› için üretilen bir parça
takdim edildi.

“Y›ld›z”a Herkes 
Güveniyor
Tören s›ras›nda kendisin-
den bilgi ald›¤›m›z Kale
Grubu Teknik ve Kimya
Bölümü Baflkan› Osman Ok-
yay, firman›n bugün geldi¤i
noktay› ve firmaya duyulan

güveni, “üretti¤imiz parça-
lar, ço¤u zaman yabanc› fir-
malar taraf›ndan tekrar ka-
lite kontrolü yap›lmaya ge-
rek görülmeden kabul edili-
yor” diyerek özetledi.
Bu aç›l›fl ile birlikte, Türki-
ye’de sanayicili¤in geliflme-
sinde çok büyük bir paya sa-
hip olan Kale Grubu, havac›-
l›k alan›nda geçmifl y›llarda
bafllatt›¤› çal›flmalar›n› Kale
Havac›l›k ile daha da h›zlan-
d›raca¤›n› ve baflar› ç›tas›n›
daha yukar›lara çekece¤ini
göstermifl oldu.
Lockheed Martin’in dünya
çap›ndaki yaklafl›k 900 adet
alt yüklenicisi aras›nda,
ABD d›fl›ndaki tek “Y›ld›z
Tedarikçisi” olan Kale Ha-

vac›l›k, 1997 y›l›nda baflla-
yan çal›flmalar kapsam›n-
da, KaleKal›p ad› alt›nda
Lockheed Martin’in GMLRS
ve ATACMS projeleri için de
çeflitli parçalar üretmiflti.
JSF Program› kapsam›nda
flu ana kadar toplamda 5,5
milyar dolar›n üzerinde pay
alan savunma sanayi firma-
lar›m›zdan biri olan Kale
Havac›l›k’›n üretti¤i parça-
lar, AA-1 kuyruk numaral›
ilk prototip F-35’in üzerinde
de yer al›yor. NHIndustries
firmas› taraf›ndan üretilen
ve flu ana kadar 500’ün üze-
rinde siparifl alan NH90 he-
likopterinin ana rotorunun
en kritik ve hata kald›rma-
yan parçalar›ndan birinin de
üretimini üstlenen Kale Ha-
vac›l›k, askeri oldu¤u kadar
sivil havac›l›¤a yönelik ça-
l›flmalar›yla da ad›ndan söz
ettiriyor.
Yaklafl›k yüzde 80’lik bir
bölümü kompozit malze-
melerden üretilecek olan
ve bu nedenle bir devrim
niteli¤i tafl›yan Boeing 787
Dreamliner yolcu uça¤›
projesine henüz tasar›m
aflamas›ndayken dâhil olan
ve uça¤›n 51 farkl› parças›-
n›n üretiminin sorumlulu-
¤unu üstlenen Kale Hava-
c›l›k, proje kapsam›nda
2250’den fazla parçay› s›f›r
hatayla teslim etmeyi ba-
flarm›fl durumda.
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Kale Grubu Kurucusu 
ve Onursal Baflkan› 
Dr. ‹brahim Bodur

Kale Havac›l›k Direktörü Murathan Toprak, T.C. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Kale Grubu Teknik Kimya Bölümü Baflkan› 
Osman Okyay, Kale Havac›l›k’›n resmi aç›l›fl›nda.



Kudret KILIÇ: Say›n Tennant öncelikle 

biraz kendinizden bahseder misiniz?

Daniel TENNANT: Oldukça kolay bir
soru ile bafllad›k… Neredeyse bütün ifl
hayat›m› P&W’de jet motorlar› üzerin-
de çal›flarak geçirdim. 32 y›l›n biraz
üzerinde bir süredir, motorlar›n gelifl-
tirilmesi, bak›m›, onar›m›, yenilenmesi
ve üretimi üzerine deneyim sahibiyim.
Yani P&W’de oldukça genifl bir yelpa-
zede çal›flt›m. Tabi bunlar›n büyük ço-
¤unlu¤u askeri ürünler üzerineydi; za-
ten P&W’deki son konumum da F135
Program›’nda yöneticilikti. Türkiye
Motor Merkezi yat›r›m›n›n ortaya ç›k-
mas›ndan önceki 6 y›l boyunca bu gö-
revi yürüttüm. Ayr›ca F-15 ve F-16 sa-
vafl uçaklar›na güç veren F100 motor-
lar› ve havada yak›t ikmal uçaklar› için
gelifltirilen PW4000 motorunun da
aralar›nda bulundu¤u P&W taraf›ndan
üretilen çok say›da askeri ve sivil itki
sistemi üzerinde deneyimim var. Mes-
lek hayat›m boyunca bir motor adam›
oldum diyebilirim k›saca.
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Türk Havac›l›¤›’n›n
Yeni Y›ld›z Aday› 

Sabiha Gökçen’de
Yükseliyor

Ad›n› Türkiye’nin ve dünyan›n ilk kad›n savafl 

pilotundan alan Sabiha Gökçen Havaliman›, 

‹stanbul’un hava tafl›mac›l›¤›n›n yükünü Atatürk Hava

Liman› ile paylaflman›n yan›nda, Türk havac›l›k

sanayinin yeni merkezlerinden biri olma yolunda

h›zla ilerliyor. Bu kapsamda Sabiha Gökçen’in yeni

sakinlerinden olmaya haz›rlanan firmalardan biri de

Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bak›m

Merkezi Ltd., k›sa ad›yla “Türkiye Motor Merkezi”.

Türk Hava Yollar› Teknik A.fi. (THY Teknik) ile

dünyan›n önde gelen jet motoru üreticilerinden 

Pratt & Whitney (P&W)’in ortak giriflimi olan Türkiye

Motor Merkezi’nin kurulufl hikâyesi ve gelecek 

hedeflerini, firman›n Genel Müdürü Daniel TENNANT

ile THY Teknik Genel Müdürü ‹smail DEM‹R’e sorduk.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
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En son geldi¤im konumu de¤erlendir-
mem gerekirse, bugün burada çal›flma-
ma olanak sa¤layan bu f›rsat› bekliyor-
dum. Ayr›ca; ben, bu yat›r›m›n hem ken-
dim hem de P&W, THY Teknik ve çal›flan-
lar› için büyük bir f›rsat oldu¤unu de¤er-
lendiriyorum. Her iki firmay› do¤ru bir
zamanlama ile bir araya getiren bu çal›fl-
ma sayesinde herkesin gurur duyaca¤›
bir tesise sahip olaca¤›z. Türk insan›,
Türk iflçilerin niteli¤i ve bu ülkenin hava-
c›l›k sanayisinde halen sahip oldu¤u güç,
gerçekten Türkiye’yi çekici bir hale geti-
riyor. Bugüne kadar baflar›l› programlar-
da çal›flt›m ve umar›m halen bafl›nda ol-
du¤um bu proje de onlardan biri olur.

Kudret KILIÇ: P&W’nin Türkiye Motor

Merkezi kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i 

yat›r›m için Türkiye’yi seçme

nedenlerinizi bize aç›klar m›s›n›z?

Daniel TENNANT: Türkiye, havac›l›k
sanayi için önemli bir potansiyeli bünye-
sinde bar›nd›r›yor. Mesela bu kapsamda
verilebilecek en önemli örneklerden bi-
ri Türk Hava Yollar› (THY). Küresel eko-
nominin kötüye gitti¤i ve di¤er baz› ha-
vayolu flirketlerinin zor günler yaflad›¤›
bir ortamda, THY’nin çok iyi bir durum-
da oldu¤unu görüyoruz. Bugün Türki-
ye’de hava tafl›mac›l›¤›n›n gelifltirilmesi
çal›flmalar›na destek veriliyor ve bu
destek de havac›l›k sanayinin büyümesi-
ne yard›mc› oluyor. Sadece büyüme po-
tansiyeli aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Türkiye
mükemmel bir bölge. Ayr›ca sadece ko-
numu bile bölgeyi yat›r›m için oldukça
cazip bir seçenek haline getiriyor. Bir
defa çok merkezi, Avrupa pazar›na bir-
kaç saatlik uçufl mesafesinde. Avru-
pa’dan ve hatta Orta Do¤u’dan çok say›-
da müflteri buraya rahatl›kla ulaflabilir.

Kudret KILIÇ: Yani tercihinizde sadece

pazar›n sa¤lad›¤› potansiyel de¤il ayr›ca

konum etkili oldu?

Daniel TENNANT: Evet.

Kudret KILIÇ: Peki ‹stanbul’u ve Sabiha

Gökçen Havaliman›’n› tercih etmenizin

sebebi nedir?

Daniel TENNANT: Sabiha Gökçen seçi-
minin alt›nda yatan fikir, Türk yetkililer
ve THY Teknik’in birkaç y›l önce bafllayan
çal›flmalar› do¤rultusunda ortaya ç›kt›.
THY Teknik’in hâlihaz›rda konuflland›¤›
Atatürk Hava Liman›’n›n art›k flehrin
içinde kalm›fl olmas› ve yeni binalar›n in-
flas›na uygun alanlara sahip olmamas›,
burada daha büyük bir sanayi yat›r›m›na
izin vermiyordu. Sabiha Gökçen ise bu
çerçevede çok daha fazla imkân sunma-
s›n›n yan› s›ra flehrin büyüme istikameti
üzerinde bulunuyor. Hükümetin bir tek-
nopark infla edilmesini istedi¤i bu havali-
man›, bak›m, onar›m ve yenilenme (BOY)
faaliyetlerinin yap›laca¤› tesislerinizi ku-
rabilmenize olanak sa¤l›yor. Bu olana¤›
de¤erlendiren di¤er bir firma olan
myTECHNIC’in Sabiha Gökçen’de sahip

oldu¤u alan›n hemen yan›nda Türkiye
Motor Merkezi, di¤er yan›nda ise Havac›-
l›k Bak›m Onar›m ve Modifikasyon Mer-
kezi (HABOM) Projesi kapsam›nda tesis-
lerini infla eden THY Teknik bulunuyor.
K›saca söylemek gerekirse, Sabiha
Gökçen Havaliman› bir havac›l›k bak›m
merkezi olma yolunda ilerliyor. Mevcut
kabiliyetlerimizi gelifltirmemize olanak
sa¤layacak imkânlar› sunabilen bu yer-
de kendimize ait alan›m›z›n bulunmas›
da bizim için iyi bir yat›r›m. THY Teknik
için halen Atatürk Hava Liman›’nda çal›-
flan deneyimli iflgücünü Sabiha Gök-
çen’deki yeni tesislere aktaraca¤›z.
Sonras›nda da mevcut kapasitemizi art-
t›rmay› hedefliyoruz.
Bugün y›lda yaklafl›k 80 jet motorunun
BOY faaliyetlerini gerçeklefltirme imkâ-
n›m›z var. Bu motorlar›n yaklafl›k yüzde
10’u di¤er havayolu firmalar›na, yüzde
90’l›k bölümü ise THY’ye ait. Yeni tesis-
lerimiz aç›ld›¤› zaman ise ilk aflamada
y›lda 100 motorun, daha sonra da k›sa
bir zaman içerisinde 200 motorun BOY
faaliyetlerini gerçeklefltirebilece¤imizi
öngörüyoruz. 
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Yani art›k THY’nin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yabilmenin çok daha ötesinde bir kapa-
siteye sahip olaca¤›z. Bu sayede de di-
¤er Türk, Avrupal› veya Orta Do¤ulu
müflterilere hizmet sa¤layarak yeni ya-
t›r›m›m›z› de¤erlendirece¤iz. Benim ki-
flisel hedefim, yeni tesislerimizi, CFM 56
ve V2500 motorlar›n›n BOY faaliyetleri-
nin yap›ld›¤› dünya çap›nda bir yer hali-
ne getirmek.

Kudret KILIÇ: Bu yat›r›m›n›z için neden

ortak giriflim yap›s›n› tercih ettiniz?

Daniel TENNANT: THY Teknik’in güçlü
bir geçmifli olmas› elbette bu tercihimiz-
de etkili oldu. Ayr›ca THY Teknik’in sahip
oldu¤u son derece olumlu mali perfor-
mans, güçlü firma görünümlerini des-
tekliyor. Firman›n mevcut motor bak›m
tesislerine göz att›¤›m›zda, oldukça nite-
likli ürünler sa¤layabildiklerini de göre-

biliyoruz. Böylelikle biz, zaten mevcut
gücün üzerine yat›r›m yapaca¤›z. Bu
kapsamda P&W, mali deste¤in yan› s›ra
yeni çal›flma yöntemleri ve teknikleri ile
araçlar›n› sa¤layabilir. Ayr›ca P&W’nin
kendi alan›ndaki en büyük üreticilerden
biri olmas›n›n verdi¤i uzmanl›k da eklen-
di¤inde, her iki firman›n kaynaklar›n› or-
tak giriflim çat›s› alt›nda birlefltirmesi,
dünya çap›nda BOY faaliyeti icra edebile-
cek bir kurumun oluflmas›n› sa¤layacak.

Kudret KILIÇ: Türkiye’deki yat›r›m 

sürecinizde ne gibi zorluk ve engellerle

karfl›laflt›n›z?

Daniel TENNANT: Asl›nda pek bir en-
gelle karfl›laflt›¤›m›z› söyleyemem. Hü-
kümetin bize bu noktadaki yaklafl›m› ol-
dukça olumluydu. Uygun koflullar›n
sa¤lanabilmesi ad›na, alt yap› yat›r›mla-
r› yerel makamlar taraf›ndan gerçek-

lefltiriliyor. Gerek Türk gerekse ABD hü-
kümeti, bu ve benzeri yat›r›mlar ile or-
tak giriflimleri destekliyor. Dolay›s›yla
benim düflünceme göre hem THY Tek-
nik hem de P&W, her iki hükümetin
deste¤inden de son derece memnun.

Kudret KILIÇ: Yani genel yaklafl›m son

derece olumlu…

Daniel TENNANT: Evet. Mesela Sabiha
Gökçen Havaliman›’nda bulunan arazi-
nin üzerindeki tesisleri Türk hüküme-
tinden kiral›yoruz. Yani kiralad›¤›m›z
arazinin Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤›’na ait olmas›, bize yap›lan deste¤in en
aç›k göstergelerinden biri. Bizim bura-
daki bir di¤er beklentimiz de hükümet
ile daha uzun vadeli bir kiralama anlafl-
mas› gerçeklefltirebilmek.

Kudret KILIÇ: Yapt›¤›n›z bu yat›r›m›n 

sonucunda müflterilerin sizi hangi 

sebeplerden dolay› tercih edece¤ini 

düflünüyorsunuz?

Daniel TENNANT: Pazar flu anda ol-
dukça rekabetçi bir yap›ya sahip. Bu se-
bepten ötürü P&W’nin bak›fl aç›s›, müfl-
teri talebinin en iyi flekilde karfl›lanmas›
gerekti¤i yönünde. E¤er müflteri talep-
lerini karfl›layabilirseniz, yani bir moto-
ru istenilen sürede teslim edebilirseniz
ki bu yaklafl›k 60 güne denk geliyor, bu-
nu da en iyi kalitede ve rekabetçi fiyatlar
ile gerçeklefltirebilirseniz, müflteriler
sizi tercih edecektir.

Kudret KILIÇ: Büyüme hedeflerinizi 

gerçeklefltirmek için gerekli nitelikli

iflgücünü nas›l sa¤lamay› 

düflünüyorsunuz?

Daniel TENNANT: Özellikle yeterli say›
ve nitelikte teknisyen bulabilmek bizim
için önemli bir mücadele olacak. Bu kap-
samda e¤itim kurumlar› ve Türk hüküme-
ti ile birlikte hareket ederek yeterli say›da
insana, ihtiyaç duyulan alanlarda e¤itim
sa¤lanmas›n› garanti alt›na almaya çal›fl›-
yoruz. Böylelikle yeterli say›da iflgücünü
bu büyüyen sektöre çekebilece¤iz.

Kudret KILIÇ: E¤itim sektörüne do¤rudan

yat›r›m› içeren projeleriniz var m›?

Daniel TENNANT: Evet, birkaç görüfl-
me yürütüyoruz. Ancak henüz kesinlefl-
mifl bir fley yok. Halen sahip oldu¤umuz
200 kiflinin üzerindeki iflgücü ile y›lda
yaklafl›k 100 motorun BOY faaliyetlerini
kolayca gerçeklefltirebiliyoruz. Fakat bu
arada verimlili¤i art›rmaya yönelik kabi-
liyetlerimizi, yeni insanlar› bünyemize
katarak ve onlar› e¤iterek gelifltiriyoruz.
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Kudret KILIÇ: Türkiye’de mevcut 

olmayan teknolojileri yeni tesislerinize

getirecek misiniz?

Daniel TENNANT: Burada Türkiye’nin
sahip olmad›¤› yeni teknolojilerden çok,
hâlihaz›rda P&W ve di¤er ortak giriflim-
lerin bünyesindeki motor BOY tesisle-
rinde uygulanan kullan›fll› baz› ifllemler
ve yöntemlerden bahsedebiliriz. Ancak
biz daha çok; üretim süreçlerine, fazla-
dan hiçbir ifllemin yürütülmemesine,
hiçbir fleyin fazladan harcanmamas›na
dikkat ediyoruz. Örne¤in, yöneticilerin
tesisin içerisinde dolafl›rken birkaç sa-
niye içerisinde neler olup bitti¤inden ha-
berdar olacaklar›, iyi giden ve geciken
iflleri tespit edebilecekleri, görüflün son
derece iyi oldu¤u bir atölyeden söz ede-

biliriz. P&W, yeni teknolojilerden çok bu
ve benzeri üretim yöntemlerini ve sü-
reçlerini uygulayacak diyebilirim.

Kudret KILIÇ: Türkiye Motor 

Merkezi’nde sadece BOY faaliyetleri mi

gerçeklefltirilecek? K›s›tl› da olsa üretim

yap›lmas› düflünülüyor mu?

Daniel TENNANT: fiimdilik sadece BOY
faaliyetlerine odaklan›yoruz. Yani parça
üretimi yerine tamirini gerçeklefltirece-
¤iz. Üretime yönelik bir düflüncemiz flu
anda yok. Bu tesis için planlanan ifl tan›-
m› içerisinde üretim bulunmuyor.

Kudret KILIÇ: Bu tesise yapt›¤›n›z 

yat›r›m›n geri dönüflümünün ne kadar 

bir süre zarf›nda gerçekleflmesini 

planl›yorsunuz?

Daniel TENNANT: Benim, P&W’nin ve
THY Teknik’in bu yat›r›mdan beklentisi
uzun vadeli. Tesisimiz yak›nda karl› bir
hale gelecektir. Ancak faaliyete geçme-
sinin hemen ard›ndan da kar etmeye-
cektir. Herkes bir yat›r›m döneminin,
ard›ndan da her fleyin yerli yerine otur-
du¤u bir faaliyet döneminin olmas›n›
bekliyor. Bu durumda P&W ve THY Tek-
nik aras›nda uzun dönemli bir iflbirli¤i
söz konusu.

Kudret KILIÇ: Sizin Türkiye Motor 

Merkezi Genel Müdürlü¤ü görevine 

gelmeden önce Müflterek Taarruz Uça¤›

(JSF) Program› kapsam›nda gelifltirilen

F135 motoru projesinin bafl›nda 

oldu¤unuzu biliyoruz. F135 hakk›nda 

neler söyleyebilirsiniz?

Daniel TENNANT: F135 hakk›ndaki
flahsi düflüncem ki gelifltirme sürecinde
uzun y›llar çal›flt›m, mükemmel bir mo-
tor oldu¤unu söyleyebilirim. Bugüne ka-
dar F-35 fiimflek II’ye uçufl s›ras›nda
güç veren tek motor ve önümüzdeki y›l-
larda da bu konumunu koruyacak. GE
taraf›ndan gelifltirilen F136 da göz önü-
ne al›nmas› gereken bir rakip. Ancak
F136, F135 gibi gösterimi yap›lm›fl bir
motor de¤il. Daha önceki deneyimlerim
do¤rultusunda söyleyebilirim ki, F135
Türk F-35’leri için de en uygun seçenek
olabilir.

Kudret KILIÇ: P&W olarak Türkiye’de

gerçeklefltirdi¤iniz yat›r›mlar›n, Türk 

F-35’lerine güç verecek motorun 

belirlenmesinde etkili olaca¤›n›

düflünüyor musunuz?

Daniel TENNANT: Bu yat›r›m kuflku-
suz, P&W’nin, Türk hükümeti ve sanayi-
si ile birlikte çal›flma iste¤ini gösteriyor.
Firma, Türkiye’de olumlu iliflkilere sa-
hip olmaya çal›fl›yor. Ama tekrar ifade
etmek gerekirse, flimdilik sadece BOY
faaliyetleri ile ilgilenmeyi planl›yoruz.

Türkiye Motor Merkezi’nin Genel 

Müdürü Daniel Tennant’a verdi¤i 

bilgiler için teflekkür ettikten sonra,

THY Teknik Genel Müdürü ‹smail 

Demir’in yan›na geçerek sorular›m›z›n

cevaplar›n› arad›k.

37

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2008



Kudret KILIÇ: Say›n Demir, öncelikle THY

Teknik ve P&W ortak giriflimi ile kurulan

Türkiye Motor Merkezi’nin kurulufl süreci

hakk›nda bilgi verir misiniz?

‹smail DEM‹R: Uçak bak›m› ve kompo-
nent bak›m› iflinde Türkiye’de bir büyü-
menin gerekliklili¤ini zaman›nda gör-
dük. Yapt›rd›¤›m›z detayl› fizibilite çal›fl-
malar› da bu öngörümüzü destekleyince
yat›r›m karar›n› vererek gerekli çal›fl-
malar› yapt›k. Oldukça zengin bir kabili-
yet listesi ile Türkiye’de uçak ve kompo-
netlerinin bak›m›n› yap›yoruz. Ancak ko-
nuyu uçak gövde bak›m› ve komponent
bak›m› olarak ay›rd›¤›m›zda, uça¤›n
malzeme teknolojileri bak›m›ndan en
yo¤un teknoloji yat›r›m› gerektiren ve
bak›m› en pahal› olan komponentlerden
bir tanesi olarak karfl›m›za motor ç›k›-
yor. Burada da as›l masraf kalemlerini
malzemeler oluflturuyor. Örnek vermek
gerekirse 2,5 milyon dolara mal olan
motor bak›m›n›n 2 milyon dolardan faz-
las›n› malzeme masraf› oluflturuyor. Bu
da, imalat› yapan flirketlerle gerçeklefl-
tirilecek olas› bir birlikteli¤in size büyük
bir sinerji katabilece¤inin en önemli
göstergesidir. 
Bu nedenle, e¤er o alanda bir kabiliyet
gelifltirmek istiyorsan›z, böyle bir iflbirli-
¤i çok mant›kl›. Kendi bafl›n›za böyle bir
kabiliyet gelifltirmenizin ise zorlu¤u ve
riskleri vard›r. Bu noktada biz, motor gi-
bi komponetlerin bak›m›nda bir imalatç›
orta¤›n gereklili¤ini görerek. motor
imalatç›s› bir ortak aramaya bafllad›k ve
baz› isimlerin öne ç›kt›¤›n› gördük.
Uçak motoru imalat pazar›na bakt›¤›-
m›zda; GE, P&W, Snecma, Rolls Royce
ve her ne kadar ana imalatç› olmasa da
MTU gibi firmalar›n öne ç›kt›¤›n› görü-
yoruz. Bu flirketler ve oluflturduklar›
konsorsiyumlar, dünyadaki uçak moto-
ru talebinin önemli bir bölümünü karfl›-

layabiliyor. Bunlardan birisiyle iflbirli¤i
söz konusu olacakt›. Bu kapsamda yap-
t›¤›m›z temaslarda, bize en uygun flart-
lar›n P&W’de oldu¤unu gördük. Onlar›n
da böyle bir arzular› oldu¤unu görünce
ortakl›¤›m›z gerçekleflti.

Kudret KILIÇ: Peki böyle bir yat›r›m 

için neden Sabiha Gökçen seçildi?

myTECHNIC de bu bölgeye bir yat›r›m

yapm›fl durumda.

‹smail DEM‹R: Asl›nda myTECHNIC’in
yat›r›m›n› da biz tetikledik. Bu bölgeye
yat›r›m yapma fikri bize aitti. Bunun da
ana sebebi, Sabiha Gökçen gibi bir hava-
liman›n›n çevresinde yap›lmas› planla-
nan bir teknoloji park› olmas›. Bu plan›n
merkezinde olan bir havaliman›, bizim
de bak›m kabiliyetlerimizi geniflletmek
ve dünya ölçe¤inde bir bak›m merkezi
olma stratejimizi ortaya koyabilece¤i-
miz konum olarak öne ç›kt›.
Atatürk Havaliman›’ndaki büyümenin
art›k çok zor oldu¤unu ve fiyatlar›n da
fazla oldu¤unu göz önüne ald›¤›n›zda,
Sabiha Gökçen en ideal yer. Zaten bizim
bu vizyonumuzdan sonra, aralar›nda
myTECHNIC’in de bulundu¤u di¤er fir-
malar da Sabiha Gökçen’i tercih etti.

Kudret KILIÇ: THY Teknik ile ayn› alanda

faaliyet gösteren myTECHNIC ile olan

ba¤lant›n›z ve iliflkileriniz ne düzeyde?

‹smail DEM‹R: myTECHNIC özel bir gi-
riflim. Türkiye’de uçak bak›m kabiliye-
tinin artarak geliflmesi ve Türkiye’nin
dünyada ad›n› bir uçak bak›m merkezi
olarak duyurmas›, bütün sektöre si-
nerji katan bir hadise olacakt›r. Bu aç›-
dan da myTECHNIC’in kurulmas› bu
sinerjinin artmas›n› sa¤layacak. On-
larla mümkün oranda en ileri iflbirli¤i-
ni ve yak›nlaflmay› gündeme almak is-
teriz. Bu hususta olabilecek ortak giri-

flimler, müflteri memnuniyetine yöne-
lik iki tarafa da fayda sa¤layacak aç›-
l›mlar olursa onlarla masaya oturma-
ya her zaman haz›r›z. Ayr›ca, bu ülke-
nin kaynaklar›n› kullanarak ülkemize
istihdam sa¤layan ve katma de¤er ya-
ratan her giriflimin bizi mutlu etti¤ini
de belirtmek isterim.

Kudret KILIÇ: Peki P&W ile birlikte 

gerçeklefltirece¤iniz yat›r›mlarda 

alt yüklenicilerle de çal›flmay›

düflünüyor musunuz?

‹smail DEM‹R: Alt yüklenicilik konusun-
da seçeneklerimiz maalesef k›s›tl›. Da-
ha aç›k ifade etmek gerekirse, bak›m
sertifikas›na sahip kurum say›s› Türki-
ye’de fazla de¤il. Bizim d›fl›m›zda sade-
ce bir kaç flirket var. Dolay›s› ile bizim ifl
yapt›rabilece¤imiz kurum say›s› s›n›rl›.
Ama bunun yan›nda baz› komponentle-
rimize destek için ilgili kurulufllara alt
yüklenici olarak ifl verebiliriz.
Buradaki kriterimiz ise yine sertifikas-
yon. Yani gerekli kabiliyete sahip olsa
dahi sertifikasyon sürecinden geçme-
mifl herhangi bir flirkete biz ifl yapt›ra-
m›yoruz. Havac›l›k sektöründe çal›flan,
hatta imalat da yapan flirketler olabilir,
ama bunlar›n bak›m sektöründe ifl yap-
ma kabiliyeti ancak bu sertifikasyon sü-
recinden geçmelerindeki yeterlilikleri-
ne paralel olacak. Bu yeterlili¤in bulun-
mad›¤› durumlarda biz de alt yüklenici-
ye ifl yapt›rmak teflebbüsünde buluna-
m›yoruz.
Ancak halen bizim kendi bünyemizde yü-
rüttü¤ümüz baz› iflleri alt yüklenicilere
de yapt›rabiliriz. Bunu yapabilecek birisi
varsa ve sertifikasyon sürecini de geç-
miflse biz o firmaya ifl vermeye haz›r›z. 

Kudret KILIÇ: Yeni tesislerinizde 

P&W üretimi olmayan motorlara da 

hizmet verilece¤ini biliyoruz. Hangi 

motorlara yönelik faaliyet gösterilece¤i

konusunu biraz daha açar m›s›n›z?

‹smail DEM‹R: Asl›nda, ilk aflamada hiç-
bir P&W üretimi motora bak›lmayacak.
fiimdilik CFM ve V2500 Aero Engines fir-
malar› taraf›ndan üretilen motorlar›n
BOY faaliyetlerinin yürütülece¤i bir tesis
olacak. CFM, Snecma ile GE’nin kurdu-
¤u bir konsorsiyum. V2500 International
Aero Engines ise MTU, Rolls Royce,
P&W ve Japon Aero Engines Corporati-
on’un kurdu¤u bir flirket. Yani P&W sa-
dece V2500 firmas›n›n bir orta¤› olarak
var. Yani bu anlamda P&W’nin varl›¤›,
bizim motor bak›m kavram›m›z› gelifltir-
meye yönelik.

RÖPORTAJ
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Kudret KILIÇ: Anlad›¤›m kadar› ile 

sadece yurt içi de¤il, yurt d›fl› talebi de

karfl›lama gibi bir niyetiniz var. Bu

do¤rultuda da herhalde ileride daha 

fazla say›da motorun BOY faaliyetlerinin 

yürütülebilmesi için gerekli yat›r›m 

yap›lacak.

‹smail DEM‹R: Zaten yat›r›m›n flu anda-
ki plan› y›ll›k 200 civar›nda motora ba-
k›m yapmak. fiu an bizim tesislerimizde
y›lda yaklafl›k 70 motorun bak›m› yap›l›-
yor. Yani ilk hedef mevcut kapasiteyi 2
veya 3 kat›na ç›kartmak. K›sa vadedeki
bu hedefimiz, uzun vadede daha da ge-
niflleyebilir.

Kudret KILIÇ: Peki bu projeden orta ve

uzun vadeli beklentileriniz nedir? Mesela

ne kadar bir sürede kar dönüflü ya da

yapt›¤›n›z yat›r›m›n geri dönüflünün 

ne kadar bir sürede gerçekleflmesini

bekliyorsunuz?

‹smail DEM‹R: fiimdi önümüzdeki 2-3
sene içinde kar beklemiyoruz. Belirli bir
sürecin ard›ndan, özellikle motor say›s›-
n›n artmas› ile do¤ru orant›l› olarak kar-
l›l›¤›m›z daha da artacak. Bu yat›r›mda-
ki karl›l›¤›n ve yat›r›m›n geri dönüflü, bi-
raz da kabiliyetlerinizi gelifltirmeniz ile
ilgili. THY Teknik olarak bizim do¤rudan

yapt›¤›m›z nakdi yat›r›m yok denecek
kadar az diyebilirim. Bizimki tamamen
elimizde mevcut olan teçhizat›n ve iflgü-
cünün Sabiha Gökçen Havaalan›’ndaki
yeni tesislere devriyle ilgili. Nakit yat›r›-
m›n yükü ise daha çok P&W taraf›ndan
çekilecek. Yat›r›m›n flu anki mali boyutu
70-80 milyon dolar civar›nda. Geri dönü-
flü ise tahminen 10 senenin biraz üze-
rinde olabilir. ‹malatç› orta¤›m›z›n mev-
cut know-how ve teknolojisinin buraya
aktar›lmas›n› bekliyoruz. Tabi bu ilk
aflamadaki hedeflerimizden birisi ve ya-
z›l› bir fley de¤il. Ama bu iflbirli¤inin do-
¤al bir sonucu olarak böyle bir beklenti-
ye sahibiz.

Kudret KILIÇ: Peki HABOM Projesi

ile Türkiye Motor Merkezi Projesi’nin

ba¤lant›s›n› anlat›r m›s›n›z?

‹smail DEM‹R: Biz zaten HABOM’un
kavram›nda bunu aç›klam›flt›k. HABOM
ortakl›klar ile yürüyen bir flirket olacak-
t›. HABOM kavram›, bütün tesisleri or-
tak bir flirket de ç›kabilirdi. Bizim için
as›l sinerji yarataca¤›n› düflündü¤ümüz
durum ise HABOM’un bir flemsiye gibi
olmas› ve onun alt›nda çeflitli uzmanl›k
alanlar› ile ilgili flirketlerin oluflturul-
mas›. Tabi ayn› zamanda bu uzmanl›k

alanlar›ndan biri olan motor da bunun
bir örne¤i.
HABOM’u art›k küresel bir proje olarak
düflünüyoruz. Amac›m›z, uçak ve kom-
ponentlerin bak›m onar›m›nda müflteri
odakl› bir mükemmeliyet merkezi ol-
mak. Bu do¤rultuda, belli alanlarda uz-
manlaflmak ve en iyi olmakla ilgili bir id-
dia ortaya koymak gerekiyor. Motorla il-
gili çal›flmam›z bu perspektiften de¤er-
lendirilebilir. Aviyonik sistemler, inifl ta-
k›mlar›, güç üniteleri, motor veya ka-
porta gövde kompozit iflleri gibi, di¤er
komponentler ve hizmetlerin her birin-
de uzmanl›k sahibi, tan›nm›fl imalatç›
flirketler devreye girdi¤i takdirde bun-
larla iflbirli¤ine de s›cak bak›yoruz. HA-
BOM bu çerçevede geliflen bir konsept
oluflumdur.
Uça¤›n do¤rudan gövde bak›m› ile ilgili
belirli kabiliyetlere uzun y›llard›r sahibiz
ve bu ifli iyi yapt›¤›m›za da inan›yoruz.
2010’lu y›llarda HABOM’un di¤er birim-
leri de devreye girdi¤inde, Sabiha Gök-
çen Havaliman› Türkiye’nin en önemli
bak›m üssü olacak. Gerek istihdam›, ge-
rekse ihracat› artt›racak ve teknolojik ge-
liflim sa¤layacak bu alana yap›lacak her
türlü yat›r›m›n yarataca¤› katma de¤erin
yüksek ve kal›c› olaca¤›na inan›yorum.
Ayr›ca yan getirileri de ihmal etmemek
laz›m, kurulacak tesisler yan sanayinin
geliflimini sa¤layacak. Türkiye’deki yan
sanayinin alt kollar›, havac›l›k alan›nda
oldukça zay›f. Bunun en önemli sebebi
de havac›l›¤›n ve sertifikasyon süreçle-
rinin tam olarak bilinmemesidir. Oto-
motivde çok iyi parça üreten bir fabrika-
n›z olabilir. Bu fabrika ayn› ölçekte
uçaklar için parça da imal edebilir ama
maalesef havac›l›k sektörüne, girebil-
mek için nelerin gerekti¤i ve sertifikas-
yon süreci bilinmedi¤inden ülkemiz ha-
vac›l›k imalat›nda hak etti¤i yere gele-
memifltir. Biz bu noktada onlara da yeni
kap›lar açabilece¤imizi, sadece Türki-
ye’ye de¤il, tüm dünyaya imalat yapan
flirketler olmalar›na yard›mc› olabilece-
¤imizi düflünüyoruz.
fiu an Türkiye’de havac›l›k sektöründe
faaliyet gösteren Alp Havac›l›k, Coflku-
nöz ve Kale Havac›l›k gibi flirketler var.
Havac›l›k alan›na yönelik imalat yapan
bu gibi flirketlerin hem say›lar›n›n hem
de pazar paylar›n›n artmas›n› umuyoruz.

Türkiye’nin havac›l›k bak›m üssü 

olmas› yolunda önemli bir ad›m olan 

bu ortak giriflimin gelecekteki 

faaliyetleri ve baflar›lar› ile tekrar 

birlikte olmak dile¤iyle…
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Türk havac›l›¤›ndaki
sayg›nl›¤›n›n yan› s›ra
havac›l›k alan›nda dün-

ya lideri flirketlerin de tasa-
r›m, üretim ve montaj konu-
lar›nda birlikte çal›flt›¤› önce-
likli firmalardan biri olmay›
baflaran Alp Havac›l›k’›n te-
melleri, bundan 10 y›l önce
Sikorsky ortakl›¤› ile Eskifle-
hir’de at›lm›flt›. O günden bu-
güne TUSAfi, P&W, Sikorsky,
Aero Vodochody, Air Indus-

tries, Goodrich, Helicopter
Support International, Ka-
man ve Vought gibi firmalar-
la çal›flan Alp Havac›l›k, ken-
disine duyulan güven saye-
sinde bugün Sikorsky heli-
kopterlerinde kullan›lan kuy-
ruk rotoru sürücü flaftlar›n›n
dünya üzerindeki tek üretici-
si haline geldi. Bu ve benzeri
birçok baflar›yla dolu bir 10
y›l› geride b›rakarak geçti¤i-
miz ay 10’uncu y›ldönümünü
kutlayan Alp Havac›l›k, ikinci
10 y›la ise tabir-i caizse
“bomba” gibi girdi.

Alp Havac›l›k’›n 
Çifte Mutlulu¤u
Alp Havac›l›k geçti¤imiz ay,
10’uncu y›l heyecan›n yan› s›-
ra bir de teslimat heyecan›

yaflad›. Her gün üretti¤i on-
larca ürünü sahiplerine gön-
deren Alp Havac›l›k aç›s›ndan
bu teslimat› di¤erlerinden
farkl› k›lan ise F135 motorun-
da kullan›lmak üzere Türki-
ye’den yap›lan ilk teslimat ol-
mas›yd›. F135 motorunda
kullan›lan ve “Fan Rotor Rear
Hub” ad› verilen parça; Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, baz› milletvekilleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri men-
suplar›, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› mensuplar› ve
Türk Savunma Sanayisi’nden
üst düzey yöneticilerin yan›
s›ra BAE Systems, Lockheed
Martin, P&W ve Sikorsky gibi
firmalar›n üst düzey yönetici-
leri ile diplomatik ve askeri
misyon temsilcilerinin de ka-
t›ld›¤› bir törenle Alp Havac›-
l›k Yönetim Kurulu Baflkan›
Tuncer Alpata taraf›ndan
P&W F135 Program› Baflkan
Yard›mc›s› William J. Gostic’e
teslim edildi.

“Fan Rotor Rear Hub”›n tes-
lim edilmesi öncesinde töre-
ne kat›lan davetlilere bir ko-
nuflma yapan Tuncer Alpata,
ilk olarak bu törenin inanç
tazelemenin yan› s›ra daha
büyük ve iddial› hedeflere yö-
nelme aç›s›ndan da büyük bir
itici güç oldu¤unu söyledi.
Alp Havac›l›k’›n bu teslimat›
gerçeklefltirmekle büyük bir
baflar› gösterdi¤ini vurgula-
yan Alpata, bu baflar›n›n ayn›
zamanda Alp Havac›l›k’›n ve
Türkiye’nin motor teknolojisi

ve üretimi konusundaki kabi-
liyetlerinin uluslararas› plat-
formda tan›nd›¤›n› göster-
mesi aç›s›ndan da çok önem-
li oldu¤unun alt›n› çizdi. Al-
pata, Alp Havac›l›k’›n kendi
alan›nda bir mükemmeliyet
merkezi haline geldi¤ini be-
lirtirken, Türkiye’nin içinde
yer ald›¤› yüksek teknolojiye
dayal› ve yüksek katma de-
¤erli ürünlerin ihraç edilme-
si sürecinde örnek bir flirket
oldu¤unu vurgulayarak söz-
lerine devam etti.
Konuflmas› s›ras›nda P&W
ile ifl birliklerinin kökeni hak-

ÖZEL HABER
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Alp Havac›l›k 10’uncu Yafl›nda
JSF’e Damgas›n› Vurdu
Kuruldu¤undan bu yana yapt›¤› özverili çal›flmalarla dünya standartlar›nda üretim

kalitesini yakalayan Alp Havac›l›k, geçti¤imiz ay kutlad›¤› 10. y›l dönümünden 3 gün

sonra, F135 motorunun en önemli parçalar›ndan birini Pratt & Whitney (P&W)’ye 

teslim etti. Müflterek Taarruz Uça¤› (JSF) Program› kapsam›nda gelifltirilen F135

motoru için Türkiye’den yap›lan “ilk teslimat” olma özelli¤ini de tafl›yan bu geliflme,

Alp Havac›l›k’›n 10 y›la neler s›¤d›rd›¤›n›n “küçük” bir kan›t› oldu.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

JSF Program› kapsam›nda üretilen 
ilk prototip uçak olan AA-1 kuyruk numaral›

F-35 fiimflek II’nin inifl tak›mlar›ndaki
parçalar›n 46 adedi, Alp Havac›l›k 

imzas› tafl›yor.



k›nda da kat›l›mc›lara bilgi
veren Alpata, firma ile yap›-
lan endüstriyel iflbirli¤ine,
2005 y›l›ndaki Paris Air Show
s›ras›nda Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n
flahitli¤inde imzalanan pro-
tokolle bafllad›klar›n› söyledi.
Bu anlaflmay› F135’in fan ro-
torlar› ve baflka kritik tekno-
lojileri de kapsayacak flekilde
geniflletmek için çal›flmalar›-
n› sürdürdüklerini belirten
Alpata, baflar›ya ulaflt›klar›
takdirde, dünyan›n en mo-
dern motor teknolojisini
temsil eden fan rotorlar›
üzerinde de ifl pay›na sahip
olacaklar›n›n alt›n› çizdi.

P&W: “F135 ‹çin
Dönüm Noktas›”
Müflterek Taarruz Uça¤› F-
35 fiimflek II’nin konvansiyo-
nel kalk›fl ve inifl, k›sa mesa-
feden kalk›fl ve dikey inifl ile
uçak gemisi olmak üzere her
üç versiyonda da kullan›la-
cak olan F135’in Türkiye’deki
bu tarihi gününde, motorun
üreticisi P&W’nin üst düzey
yöneticileri de törende haz›r
bulundu. Tuncer Alpata’n›n
ard›ndan konuflmas›n› yapan
P&W F135 Program› Baflkan
Yard›mc›s› William J. Gos-
tic’in sözleri ise baflta Alp
Havac›l›k olmak üzere Türk
Havac›l›k Sanayi aç›s›ndan
oldukça mutluluk vericiydi.
F135 motor program› için
Türkiye’den yap›lan bu ilk

teslimat›n Alp Havac›l›k’›n
mükemmeliyetçi yaklafl›m›
ve müflteri memnuniyetine
sadakati sayesinde mümkün
oldu¤unu söyleyen Gostic, bu
teslimat›n Türk Havac›l›k Sa-
nayi, Alp Havac›l›k ve F135
Program› için bir dönüm
noktas› oldu¤unu önemle
vurgulad›. Gostic, F135 fan
modülünün en önemli döner
aksam› olan Rear Hub’›n Alp
Havac›l›k taraf›ndan üretile-
ce¤ini söyledi ve ard›ndan da
Alp Havac›l›k Ailesi’nin her
üyesinin, sahip olduklar› mü-
hendislik altyap›lar›, yüksek
kalitedeki üretimleri ve za-
man›nda teslim performans-

lar› nedeniyle kendileriyle
gurur duymalar› gerekti¤ini
belirterek konuflmas›n› nok-
talad›.

Geçmiflten Gelece¤e
Alp Havac›l›k
Bundan 10 y›l önce kuruldu-
¤unda yaln›zca 10 kifliden
oluflan Alp Havac›l›k, bugün
mevcudunu 280’e ç›karm›fl
durumda. Y›l sonunda 300’e
ulaflmas› hedeflenen bu ra-
kam›n, 2009 sonunda da
400’ü bulmas› bekleniyor. Yi-
ne bundan 10 y›l önce 3500
m2’lik bir alanda 4 adet CNC
tezgâhla havac›l›k sektörüne
giren Alp Havac›l›k, bugün
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Alp Havac›l›k Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncer Alpata, Milli Savunma Bakan› 
Vecdi Gönül’e bu önemli günün an›s›na plâket takdim etti.

Vecdi Gönül, 
konuflmas›nda 

Alp Havac›l›k’›n 
bu baflar›s›n›n son

derece stratejik 
bir öneme sahip

oldu¤unu 
vurgulad›.
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12.500 m2 kapal› alanda 70’e
yak›n tezgâh ve çok say›da
özel prosesle hizmet veriyor.
10 y›ll›k bir süreçte gösterdi-
¤i bu geliflime binaen kendi-
sine 2009 y›l› için 50 milyon
dolarl›k bir ihracat hedefi ko-
yan Alp Havac›l›k’› 2010 y›l›-
n›n sonras›nda ise daha da
h›zl› bir büyüme bekliyor. 
Müflterek Taarruz Uça¤›
(JSF) Program› kapsam›n-
da hâlihaz›rda önemli gö-
revler üstlenen Alp Havac›-
l›k, hedeflerini sürekli daha
üst noktalara tafl›yor. JSF
Program› kapsam›nda bu-
güne kadar ald›¤› ifller ve
k›sa vadede sonuçland›r-
may› planlad›¤› projelerle
birlikte JSF proje dönemi-
ne düflecek sat›fl beklentisi
1 milyar dolara yaklaflan
firma, koydu¤u 2 milyar
dolarl›k hedefle bu rakam-
larla yetinmemeye kararl›
oldu¤unu gösteriyor. Tören
s›ras›nda teslim edilen
“Fan Rotor Rear Hub”›n
üretimi için yaklafl›k 4 mil-
yon dolarl›k bir yat›r›m ya-
pan Alp Havac›l›k, bu yat›-
r›mdan kazand›¤› birikimi
ise F135’in yan› s›ra daha
farkl› motor projelerinde
de kullanmay› amaçl›yor.
Di¤er yandan y›llar boyu
edindi¤i tecrübeler sonucu
kal›c› baflar›ya ulaflmak için
mikro ve makro düzeydeki
kaynaklar›n en verimli fle-

kilde kullan›lmas› gerekti¤i-
ni gören Alp Havac›l›k, ülke-
miz havac›l›k ve uzay sana-
yisi ile karfl›l›kl› bir etkile-
flim içerisinde sanayinin im-
kânlar›ndan faydalan›rken
kendi imkânlar›n› da sanayi-
ye sunmak için yo¤un çaba
sarf ediyor.
Bu amaç do¤rultusunda, off-
set projelerini özellikle KO-
B‹’leri de hesaba katarak
kurgulayan Alp Havac›l›k; k›-
sa bir süre önce fikstür tasa-
r›m ve üretimi, parça imalat›,
mühendislik ve prototip ça-
l›flmalar›, özel prosesler ve
imalat destek hizmetlerini de
içeren oldukça genifl kap-
saml› bir altyüklenici progra-
m› bafllatm›fl durumda.
Yak›n zaman içerisinde so-

nuçlanmas› beklenen Genel
Maksat Helikopteri Proje-
si’nde de görev almay› he-
defleyen Alp Havac›l›k, proje
kapsam›nda bekledi¤i so-
rumluluk kendisine verildi¤i
takdirde, ifl pay›n› KOB‹’lerle
paylaflacak. Firman›n Genel
Maksat Helikopteri Proje-
si’ndeki hedefi ise Türk Si-
lahl› Kuvvetleri taraf›ndan
da kullan›lan UH-60 Black
Hawk helikopterlerinin tüm
döner sistemleri, rotor
asamblesi (montaj›) ve
transmisyon (diflli) sistem-
lerinin yurt içi üretimini ger-
çeklefltirmek.
Alp Havac›l›k Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Tuncer Alpa-
ta’n›n da konuflmas› s›ras›n-
da de¤indi¤i gibi, Müflterek

Taarruz Uça¤› Türk Endüstri
Grubu üyesi olarak P&W
F135 motorunun Fan Rotor
Rear Hub, Turbin Shaft Co-
upling ve Seal gibi çok
önemli bölümlerinin yükle-
nicili¤ini üstlenen firma, F-
35 fiimflek II muharebe uça-
¤›n›n inifl tak›mlar›n›n da
birçok parças›n› üretiyor.
‹nifl tak›mlar›na ait 300’ün
üzerinde farkl› parçan›n ta-
sar›m ve üretimini gerçek-
lefltiren firman›n, JSF Prog-
ram› kapsam›ndaki ilk uçu-
flu gerçeklefltiren AA-1 kuy-
ruk numaral› prototip uça-
¤›n inifl tak›mlar›ndaki par-
çalar›n 46 adedinde imzas›
yer al›yor.
JSF Program› kapsam›nda-
ki görevleri d›fl›nda Black
Hawk, Sea Hawk, S-76, S-92
ve CH-53K helikopterleri ile
F-22 Raptor muharebe uça-
¤› için de yüksek teknolojili
üretim gerçeklefltiren Alp
Havac›l›k; Boeing 787, Boe-
ing 737 ve Airbus A380 gibi
ticari uçak projelerinde de
boy gösteriyor. Firman›n dö-
ner kanatl› platformlar ko-
nusundaki “ustal›¤›” ise
ABD Savunma Bakanl›¤› ta-
raf›ndan ABD firmalar› d›-
fl›nda yaln›zca Alp Havac›-
l›k’a verilen, Sikorsky heli-
kopterleri için “Uçufl Emni-
yet Parças› ‹malat Yeterlilik
Onay›” ile belgelenmifl du-
rumda.

ÖZEL HABER
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Tuncer Alpata,
Alp Havac›l›k’›n

kendi alan›nda bir
mükemmeliyet
merkezi haline

geldi¤ini belirtti.

F135 Program› Baflkan
Yard›mc›s› William J. Gostic,
“Fan Rotor Rear Hub”
parças›n› Tuncer Alpata’dan
teslim ald›.
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4 gün süren ve her zaman oldu¤u gibi renkli görüntülere
sahip olan fuarda, kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin
üzerinde en çok durduklar› konunun, giderek artma

e¤ilimi gösteren asimetrik sald›r› tehditleri oldu¤u dikkatler-
den kaçmad›. Gerek ikili sohbetlerde gerekse fuar süresince
düzenlenen konferanslarda ise korsanl›k ve terör kaynakl›
tehditlerin ve bu tehditlere karfl› al›nacak önlemlerin hararetli
tart›flmalara sebep oldu¤una flahit olduk. Fuardan elde
etti¤imiz genel izlenim, bu gibi tehditlerle mücadele etme
amaçl› donanma konseptleri ile baflta insans›z su alt› ve su
üstü araçlar› olmak üzere, yeni ürünlerin önümüzdeki
dönemlerde a¤›rl›¤›n›n artaca¤› oldu.

Asimetrik Tehditler Baflrolde
Asimetrik tehditlerin son derece öne ç›kt›¤› bir dönemde
gerçeklefltirilen Euronaval’da, beklendi¤i gibi bu tehditlerle
mücadele etmek için gelifltirilen; k›y› sular› muharebe kon-
septine uygun gemiler, stabilize platformlara entegre edilmifl
top ve makineli tüfekler, insans›z araçlar ve keflif, gözetleme
ve istihbarat yetene¤inin artt›r›lmas›na yönelik sistemler
baflrolde yer ald›.

Gelece¤in Gemileri
Euronaval 2008, gelece¤in gemilerinin nas›l olaca¤›n›n
anlafl›lmas› bak›m›ndan da önemli bir etapt›. Bugün iki donan-

man›n aç›k denizde
karfl› karfl›ya gelme
ihtimali en az›ndan
k›sa ve orta vadede pek
mümkün görünmüyor.
Bu nedenle, harekat
planlar› ve envanter
yap›lar› önemli ölçüde
de¤iflmekte. Gelecekte
deniz muharebeleri,
MSI Dergisi’nin say-
falar›nda daha önce de
öngörüldü¤ü üzere

karaya dönük olacak. K›y› sular› muharebe konsepti olarak
tan›mlanan bu muharebe biçimine adapte olmak, modern
donamalar›n öncelikli hedefi olarak görülüyor.

Bayra¤›m›z Gururla Dalgaland›
Dünyada askeri denizcili¤in en önemli etkinli¤i olan
Euronaval’da Türkiye iki önemli temsilciyle yer ald›.
Gelifltirdi¤i özgün yaz›l›m ve simülasyon çözümleri ile çok
say›da baflar›l› projenin alt›na imza atan HAVELSAN ve
s›n›f›n›n en süratli su üstü platformlar›n› üreterek ihracat
baflar›lar› ile ülkemizin ad›n› yurt d›fl›nda da duyuran Yonca-
Onuk Tersanesi, gördükleri yo¤un ilgi ile Türkiye’nin ad›n›
Euronaval’a yazd›rd›lar. Her iki firman›n stand›ndan hiç
eksilmeyen kalabal›k, Türk Savunma Sanayi’nin uluslararas›
alanda art›k 1’inci lige ç›kt›¤›n›n en somut kan›t›yd›. Fuara
kat›lan firmalardan HAVELSAN, özellikle komuta kontrol sis-
temleri ile gündeme gelirken, Yonca-Onuk ise son zamanlar-
da yapm›fl oldu¤u ihracat baflar›lar› ile art›k uluslararas› bir
marka oldu¤unu gösteren MRTP S›n›f› botlarla yerini alm›flt›.
Euronaval’da edindi¤imiz bilgiler, yak›n bir gelecekte fir-
malar›m›z›n bu baflar›lar›n› çok daha üst seviyelere
tafl›yaca¤›na iflaret ediyor.

Euronaval 2008’in 
Gündemi Korsanlar Oldu
Korsanlar›n Hollywood filmlerini 

terk edip Somali k›y›lar›nda 

görülmeye bafllad›¤› bu günlerde, 

denizlerdeki güvenli¤i ilgilendiren 

en önemli etkinliklerden biri olan

Euronaval fuar›n›n 21’ncisi, 27-31 

Ekim tarihleri aras›nda Fransa’n›n

baflkenti Paris’te düzenlendi.
Cenk ÖZGEN, Derya TÜRKSEN
editor@savunmahaber.com ©
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Havadan ba¤›ms›z tahrik
sistemi (Air Indepen-

dent Propulsion System /
AIP) donan›ml› dizel-elek-
trik denizalt›lar›n gün geç-
tikçe donanmalar›n ilgisini
daha fazla çekti¤ini gören
ThyssenKrupp Marine, bu
s›n›f›n en iddial› platformla-
r›ndan biri olan Tip 214 ile
Paris’te de kendinden emin
görünüyordu. 1700 ton dep-
lasmana sahip olan bu de-
nizalt›lar, AIP donan›m› sa-
yesinde haftalarca su alt›n-
da görev yapabiliyor. Modü-
ler yap›s› sayesinde farkl›
kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na

göre flekillendirilebilen ilk
Tip 214 ise, Aral›k 2007’de
Kore Cumhuriyeti Donan-
mas›’na teslim edilmiflti.
Bu ülkede Son Won-il S›n›f›
olarak adland›r›lan denizal-
t›lardan 2 adedinin daha in-
fla ve test aflamas›nda ol-
du¤u biliniyor. Yunanistan
Donanmas›’n›n 4 adet sipa-
rifl verdi¤i Tip 214’lerin en
son müflterisi ise Türkiye
oldu. Ortak üretim modeli-
nin belirlendi¤i proje kap-
sam›nda tedarikine karar
verilen denizalt›lar, Gölcük
Tersanesi Komutanl›¤›’nda
infla edilecek.

Euronaval 2008’in bir di¤er konu¤u ise ‹talyan Orizzonte
Sistemi Navali idi. Hisselerinin yüzde 51’i Fincantieri

ve yüzde 49’u Finmeccanica’n›n kontrolündeki firma, hâli-
haz›rda ‹talya ile Fransa’n›n birlikte yürüttü¤ü çok uluslu
FREMM ve Horizon f›rkateyn programlar›n›n da yüklenici-
lerinden biri. Uzun y›llard›r edindi¤i tecrübeleri paylafl-
mak isteyen firman›n, önümüzdeki dönemde uluslararas›
alanda bafllatmay› düflündü¤ü; yabanc› ülke tersaneleri-
nin ulusal gemi infla etme kapasitelerini gelifltirmek ama-
c›n› tafl›yan yeni ifl birli¤i modeli ise oldukça ilgimizi çekti.
Konsepte göre, ilk olarak seçilecek olan ulusal tersane ile
o ülke donanmas›n›n operasyonel ihtiyaçlar› tespit edile-
cek ve daha sonra bu tersanenin imkânlar› incelenecek.
En son olarak ise, uygun bulunmas› durumunda yeni bir
geminin tasar›m ve inflas›nda yerel tersaneye mümkün
olan tüm destek verilecek. Akla ‹talyanlar yeni rakipler mi
yaratmaya çal›fl›yor sorusunu da getiren Orizzonte Siste-
mi Navali’nin bu aç›l›m›n›n, daralan savunma pazar›nda
yeni ifl alanlar› yaratma konusunda ne kadar baflar›l› bir
yaklafl›m oldu¤unu ise zaman gösterecek.

AIP Konusunda Bir Uzman: ThyssenKrupp Marine

Orizzonte Sistemi
Navali Kendine
Rakipler Yaratacak

NARWHAL’›n En Yeni
Versiyonu Sahnede
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Terörist eylemler ve korsan sald›r›lar gibi asimetrik

tehditlerin her geçen gün artt›¤› günümüzde, bu

tehditlere karfl› cevap olabilecek silah sistemleri de

geliflimlerini sürdürüyor. Bu alanda yapt›¤› çal›flma-

larla dikkatleri üzerine çeken Nexter firmas› da stan-

d›nda NARWHAL (NAval Remote Weapon, Highly Accu-

rate, Lightweight) uzaktan komutal› silah istasyonu

(UKS‹)’nin en son versiyonunu sergiledi. Halen 20

mm’lik M621 topunun kullan›ld›¤› NARWHAL 20A ve

çift beslemeli 20 mm’lik M693 namlular›n›n kullan›la-

bildi¤i NARWHAL 20B modelleri müflterilere sunulan

silah sisteminin, 25 mm’lik NARWHAL 25 ile 30 mm’lik

NARWHAL 30 versiyonlar› da mevcut. Uzaktan veya el-

le kullan›labilme seçenekleri sunan NARWHAL’›n

standart donan›m›nda stabilize edilmifl gündüz hedef

takip kameras› yer al›rken, sistemin k›z›lötesi kamera

ve lazer mesafe ölçer ile donat›lmas› da mümkün.

NARWHAL, hafifli¤i sayesinde, a¤›r platformlar›n yan›

s›ra hafif su üstü platformlara da entegre edilebilme-

siyle benzerlerinden bir ad›m öne geçiyor.
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NLOS-LS Hem Denizde Hem de Karada Vuruyor

Rus Savunma Sanayi
Denizlerde de ‹ddial›

Düflman unsurlar›n› mümkün oldu¤unca uzak mesafe-
lerden atefl alt›na alma düflüncesinin giderek daha faz-

la önem kazand›¤› günümüzde, bu amaçla gelifltirilen uzun
menzilli NLOS-LS füze sistemi, Raytheon stand›n›n en çok
ilgi gören ürünlerinden birisi oldu. Sistem, Amerikan Kara
ve Deniz Kuvvetleri’nin muharebe sahas›ndaki sabit veya
hareketli hedefleri görüfl hatt› d›fl›ndan atefl alt›na alabil-
me amac› do¤rultusunda gelifltiriliyor. 15 adet füzenin at›-
fla haz›r olarak dikey bir lançer içerisinde muhafaza edildi-
¤i sistem, Amerikan Donanmas›’n›n halen gelifltirilme afla-
mas›nda olan LCS S›n›f› gemilerinin su üstü muharebe
modüllerinde kullan›lacak. Muharebe sahas›ndan ba¤›m-
s›z görev yapabilme kabiliyetine de sahip olan NLOS-LS, C-
130 nakliye uçaklar› ve helikopterlerle tafl›nabilmesine
olanak sa¤layan tasar›m› ile de dikkat çekiyor. NLOS-
LS’nin gelifltirilmesinden sorumlu olan Raytheon ve Lock-
heed Martin firmalar›n›n ortak giriflimi olan NETFIRES
LLC, bu ve benzeri alternatif donanma sistemleri ile dünya
bahriyeleri nezdinde avantaj elde etmeye çal›fl›yor.

‹spanya’n›n dünyaca ünlü
tersanesi Navantia, kuzey

komflusunda düzenlenen
fuar› en iyi de¤erlendiren
firmalardan biriydi. Son y›l-
larda ‹spanyol Donanma-
s›’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
man›n yan›nda ihracata yö-
nelik faaliyetlerine de a¤›r-
l›k veren Navantia, fuar bo-
yunca çok say›da ülkenin
temsilcisi taraf›ndan ziya-
ret edildi. Stand›nda Fransa
Savunma Bakan› Herve
Morin’i de a¤›rlayan Navan-
tia, Alvaro de Bazán S›n›f›
F-100 ve Fridtjof Nansen

S›n›f› F-310 f›rkateynleri,
çeflitli s›n›ftan amfibi taar-

ruz gemileri ile S-80 deni-
zalt›s›n› sergileyerek ko-
nuklar›n›n ilgisini çekmeyi
baflard›. Geçti¤imiz Ekim
ay›n›n sonlar›nda Malezya
Kraliyet Donanmas› için
Frans›z DCNS firmas› ile
ortak olarak infla etti¤i
Scorpene S›n›f› 2’nci deni-
zalt›y› suya indiren firma,
Avustralya, Norveç ve Ve-
nezüela ile de baflar›l› pro-
jeler yürütüyor. Fuar›n son
gününde konuflma f›rsat›
buldu¤umuz firma yetkili-
leri, biraz yorgun görünse-
ler de, genel olarak Euro-
naval’› oldukça baflar›l› ge-
çirdiklerini belirttiler.

Yeni nesil Borei S›n›f›
nükleer balistik füze

denizalt›lar›ndan ilki olan
ve halen infla aflamas›nda
olan Yuri Dolgorukiy’in
nükleer reaktörünün çal›fl-
t›r›ld›¤›n› geçti¤imiz ay du-
yuran Rusya, Ekim ay›n›n
son günlerinde düzenlenen
Euronaval 2008’de donan-
ma sistemlerine yönelik
kabiliyetlerinin ulaflt›¤›
noktay› sergileme f›rsat›n›
kaç›rmad›. Her fuarda ol-
du¤u gibi yine Rosoboro-
nexport çat›s› alt›nda top-
lanan Rus firmalar›, 3M-
54E Club-S seyir füzesi ta-
fl›yabilen ve AIP tahrik sis-
temi ile donat›labilen
Amur 1650 dizel elektrik
denizalt›s›, Project 11661
Gepard-3.9 f›rkateyni, ha-
len Rus Donanmas› için in-
fla edilen Stereguschiy

korvetlerinin bir benzeri
olan Project 20382 ve Pro-
ject 12300 Skorpion gü-
dümlü mermi botunun da
aralar›nda bulundu¤u
özellikle ihracata yönelik
ürünlerini sergilediler. Sa-
vunma sistemleri alan›n-
daki ihracat hedefini 2008
y›l› için 8 milyar dolar ola-
rak belirleyen Rusya, bu
rakam›n yaklafl›k yüzde
9’unu donanma sistemleri-
nin oluflturmas›n› öngörü-
yor. Rusya’n›n bu alandaki
en önemli müflterilerinin
bafl›nda ise Cezayir, Çin,
Endonezya, Hindistan ve
Vietnam geliyor. Donanma
sistemlerine yönelik kendi
fuar›n› IMDS ad› alt›nda St.
Petersburg flehrinde dü-
zenleyen Rusya, önümüz-
deki y›llarda pazar pay›n›
da artt›rmay› hedefliyor.

Euronaval’›n A¤›r Konuklar› 
Navantia’y› Yordu
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Sea Skua’n›n Varisi MBDA’dan

BAE Systems’in ARTISAN’› Göz Dolduruyor

Atlas Elektronik’in
May›n Avc›s› SeaFox

DM2 A4 Seahake torpidolar› ile ülkemizde de ad›n› du-
yuran Atlas Elektronik, bu seneki Euronaval’da torpi-

dolar›n›n yan› s›ra insans›z su alt› araçlar› (Unmanned
Underwater Vehicle / UUV) konusunda da oldukça iddi-
al›yd›. Stand›nda, flu ana kadar 100’ün üzerinde deniz ma-
y›n›n› baflar› ile imha etmifl olan SeaFox C UUV’sini sergi-
leyen Atlas Elektronik’in bu ürünü, flu ana kadar 9 ülke
donanmas› taraf›ndan tercih edilmifl durumda. Su üstü
platformlar ve helikopterlerden kullan›labilen SeaFox C,
üzerindeki kamera arac›l›¤›yla tan›mlanan may›n veya bir
patlay›c›y›, çukur imla hakl› harp bafll›¤› sayesinde yok
edebiliyor. 2,3 m’lik boy ve 0,4 m’lik geniflli¤e sahip olan
SeaFox C, 300 m derinli¤e kadar dalabiliyor. Atlas Elek-

tronik, ayn› zamanda su üstü platformlar› için gelifltirmifl
oldu¤u Omada komuta kontrol konsolu, SeaOtter UUV’si
ve denizalt›lar için gelifltirdi¤i ISUS komuta ve silah kon-
trol sistemlerini de Euronaval’da sergiledi.

Dünya’n›n önde gelen

savunma sanayi fir-

malar› aras›nda yer alan

BAE Systems, Eurona-

val’da sergiledi¤i ürünle-

re gösterilen yo¤un ilgi

karfl›s›nda memnun görü-

nüyordu. Firman›n stan-

d›nda, ‹ngiliz Daring s›n›f›

(Tip 45) hava savunma

muhriplerinin muharebe

yönetim sistemi olarak

seçilen CMS-1 ön planda

yer ald›. Modüler yap›s›

sayesinde, farkl› s›n›ftaki

gemilerde de kullan›labi-

len CMS-1, ayn› zamanda,

‹ngiliz Kraliyet Donanma-

s›’n›n 2011 ve 2013 y›lla-

r›nda hizmete alaca¤›

Queen Elizabeth ve Prince

of Wales uçak gemilerine

de yerlefltirilecek. BAE

Systems’in fuar s›ras›nda

dikkat çeken bir di¤er

ürünü ise 3 boyutlu ARTI-

SAN 3D radar› oldu. Gö-

zetleme ve hedef tespit

görevlerine yönelik gelifl-

tirilen radar›n, karakol

botlar›ndan uçak gemile-

rine kadar genifl bir yelpa-

zede kullan›m alan› bulu-

nuyor. Sahip oldu¤u bu

özellikler nedeniyle ARTI-

SAN 3D, ‹ngiliz Savunma

Bakanl›¤› taraf›ndan,

A¤ustos 2008’de imzala-

nan 100 milyon sterlinlik

bir sözleflme ile Kraliyet

Donanmas›’ndaki mevcut

birçok su üstü platformun

orta menzilli radar› olarak

seçildi.

Dünyan›n önde gelen fü-
ze sistemleri üreticile-

rinden MBDA, Euronaval
s›ras›nda, özellikle güdüm-
lü mermiler aras›nda efsa-
nevi bir yere sahip Exocet
füzesinin, k›y› sular› muha-
rebe konseptine uygun ola-
rak gelifltirilmekte olan
MM40 Blok3 versiyonu
üzerinde durdu. Havadan
karaya Storm Shadow /
Scalp füzesi üzerinden ge-
lifltirilen Scalp Naval seyir
füzesi de, MBDA’n›n fuar

s›ras›nda ilgi toplayan bir
di¤er ürünü oldu. Fransa
ve ‹talya ortakl›¤›nda infla
edilecek olan FREMM f›r-
kateynlerinde de kullan›l-
mas› planlanan füzenin,
500 kg’l›k harp bafll›¤›n›
1000 km’lik menzile ulafl-
t›rmas› öngörülüyor. MBDA
ile ilgili önemli bir baflka
geliflme de, ‹ngiliz donan-
ma helikopterlerinin kulla-
n›m›nda olan Sea Skua ve
AS-15TT güdümlü mermi-
lerinin yerini alacak olan

FASGW / ANL (Future Anti
Ship Guided Weapon / Anti
Navire Léger) ad› verilen
yeni bir füzenin gelifltirilme
çal›flmalar›na 2009 y›l› iti-
bari ile bafllayaca¤› haberi
oldu. 2015 y›l›nda hizmete
girmesi planlanan, çift
bantl› k›z›lötesi (IR) aray›c›
bafll›¤a sahip yeni güdümlü
merminin, Super Lynx ve
NH-90’›n donanma versi-
yonu olan NFH-90 helikop-
terlerinde kullan›lmas›
planlan›yor.©
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Son günlerde artan kor-
sanl›k olaylar›, Eurona-

val’da sergilenen asimetrik
tehditlere karfl› gelifltiril-
mifl silah sistemlerine yö-
nelik ilginin büyük ölçüde
artmas›na neden oldu. ‹s-
railli Rafael firmas›n›n bu
tür tehditlere karfl› gelifl-
tirdi¤i Typhoon uzaktan ko-
mutal› silah istasyonu (UK-
S‹) da fuarda kat›l›mc›lar›n

dikkatini üzerine toplamay›
baflaran sistemler aras›n-
da yer ald›. Hücumbotlar-
dan f›rkateynler ve muh-
riplere kadar çok çeflitli
deniz platformlar›na yer-
lefltirilebilen Typhoon’un;
30 mm’lik top, Spike ER
tanksavar ve k›sa menzilli
uçaksavar füzeleri gibi si-
lah sistemlerinin yan› s›ra
sahte hedefler ile de dona-

t›labilen çeflitli versiyonlar›
var. Rafael’in asimetrik
tehditlere karfl› gelifltirdi¤i
Protector insans›z deniz
arac› da, firma stand›n›n
bir di¤er y›ld›z›yd›. Liman-
larda terör sald›r›lar›na
aç›k hale gelen savafl ge-
milerinin korunmas›na yö-
nelik gelifltirilen Protector,
düflük siluetli bir gövde ya-
p›s›na sahip. Arac›n oto-

nom harekât icra edebilme
kabiliyeti, kontrolü s›ras›n-
da insan müdahalesi ge-
reksiniminin en aza indiril-
mesine de olanak tan›yor.

Su üstü ve su alt› plat-

formlar› için 30 y›l› aflk›n

süredir çeflitli elektronik

sistemler üreten Sagem,

Euronaval 2008’de bu tec-

rübesi ›fl›¤›nda gelifltirdi¤i

ürünleri ile karfl›m›zdayd›.

Firma, son günlerde artan

korsan tehdidine karfl› ticari

gemilere yönelik gelifltirdi¤i

Virma sensörünü fuar bo-

yunca sergileme imkân›

buldu. Konuflland›r›ld›¤› ge-

milere gece ve gündüz 360

derecelik görüfl sa¤layan

Virma, radar taraf›ndan tes-

pit edilmesi zor olan küçük

ahflap ve plastik tekneleri

dahi saptayabiliyor. Frans›z

Donanmas›’n›n Rubis S›n›f›

nükleer taarruz denizalt›la-

r›n›n modernizasyonunda

kullan›lan SIGMA 40XP sey-

rüsefer sistemi de Sagem

stand›nda öne ç›kan ürün-

lerden bir di¤eri oldu. Fuar

s›ras›nda bilgi alma f›rsat›

buldu¤umuz Sagem yetkili-

leri, darbelere ve fliddetli

bas›nca karfl› yüksek bir di-

rence sahip oldu¤u belirt-

tikleri sistemin, yo¤un man-

yetik ortamlarda dahi per-

formans›nda azalma olma-

dan görev yapabilece¤inde

oldukça iddial›lar. SIGMA

40XP, flu ana kadar Nor-

veç’in Ula, Avustralya’n›n

Collins ve Hindistan’›n Scor-

pene S›n›f› denizalt›lar› için

seçilmifl durumda.

Somali K›y›lar›nda “Typhoon” Alarm›

Korsanlar Art›k
Saklanamayacak

ALISTER ile Derinlere
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48 Bu seneki Euronaval’a genifl bir kat›l›m gösteren ECA
Group, halen üzerinde çal›flt›¤› insans›z araçlar, simü-

lasyon ve komuta kontrol sistemleri ile ziyaretçileri karfl›la-
d›. Firman›n fuarda sergilenen ürünlerinden belki de en dik-
kat çekici olan› ise bir insans›z sualt› arac› (Unmanned Un-
derwater Vehicle / UUV) olan ALISTER’di. 4,8 m boya ve 0,7 m
çapa sahip olan araç 300 m derinli¤e dalabildi¤i gibi, su al-
t›nda azami 8 knot sürat yapabiliyor. 4 knot’l›k sürat ile yak-
lafl›k 10 saat su alt›nda kalabilen arac›n görev süresi, üze-
rinde tafl›d›¤› sensörlere ba¤l› olarak 20 saate kadar ç›kabi-
liyor. Arac›n görev tan›m›na yönelik olarak farkl› sensörler-
le donat›labilmesi, kullan›c› için önemli bir esnekli¤i de be-
raberinde getiriyor. ALISTER’in öncelikli görevleri aras›nda,
bir gemi veya k›y›daki istasyondan komuta edilerek deniz ta-
ban› araflt›rmalar›n›n gerçeklefltirilmesi, may›n tarama, ke-
flif, gözetleme ve istihbarat toplama bulunuyor.
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Euronaval ziyaretçileri, Eurocopter (yüzde 62,5), Agus-
taWestland (yüzde 32) ve Stork Fokker (yüzde 5,5) or-

tak giriflimi olan NHIndustries’in NFH helikopterini yak›n-
dan görme f›rsat› buldular. NH90 genel maksat helikopte-
rinin donanma operasyonlar› için modifiye edilmifl versi-
yonu olan çift motorlu helikopter, yap›m› s›ras›nda kulla-
n›lan kompozit malzemeler ve sahip oldu¤u yüksek tekno-
loji ürünü aviyonik ve silah sistemleri ile dikkat çekiyor.
Helikopterin silah sistemleri aras›nda, yüzey hedeflerine
karfl› güdümlü mermiler ile denizalt›lara karfl› torpidolar
ve su bombalar› bulunuyor. Bugüne kadar 27 adedi Fran-
sa, 20 adedi Hollanda, 46 adedi ‹talya, 5 adedi ‹sveç, 14
adedi Norveç ve 4 adedi Belçika taraf›ndan olmak üzere
toplam 116 adet NFH serisi helikopterin siparifl edildi¤i bi-
liniyor. Firma, sat›fl anlam›nda bugüne kadar beklentileri
karfl›layan helikopterine ileriki dönemlerde uluslararas›
pazarlardaki ilginin daha da artmas›n› bekliyor.

Fransa’n›n savafl gemisi
tasar›m ve inflas›ndaki

a¤›r topu DCNS, Paris’te dü-
zenlenen fuar s›ras›nda ser-
giledi¤i su üstü ve su alt›
platformlar›yla en çok dikkat
çeken firmalardan birisi ol-
du. Firma’n›n ilgi toplayan
ürünlerinin bafl›nda, Scorpe-
ne s›n›f› denizalt›lardan yola
ç›k›larak gelifltirilen Andras-
ta denizalt›s› geldi. 855 ton
deplasmana ve 49 m boya
sahip denizalt›n›n, Scorpene
ile yüzde 70’e varan oranda
ayn› parçalar› kullanaca¤›
belirtiliyor. 3000 deniz millik
bir harekât s›¤as›na sahip ol-
mas› planlanan bu yeni deni-

zalt›n›n, su alt›nda 15
knot’luk bir h›za ulaflmas› ve
200 m derinli¤e kadar dala-
bilmesi öngörülüyor. Sahip
oldu¤u düflük tonaja ra¤men
a¤›r torpidolardan güdümlü
mermilere kadar genifl yel-
pazedeki silah sistemlerini
kullanabilecek olan Andras-
ta’n›n ayn› zamanda, s›¤ su-
larda keflif ve may›n dökme
görevlerini icra edebilmesi
de bekleniyor. DCNS’nin ‹tal-
yan Fincantieri tersanesi ile
müflterek gelifltirdi¤i
FREMM f›rkateynleri de ev
sahibi firman›n yo¤un ilgi
toplayan ürünleri aras›nda
yer ald›.

NHIndustries 
Uluslararas› Pazardaki
‹ddias›n› Artt›r›yor

DCNS Ev Sahibi Olman›n
Avantaj›n› Yaflad›
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VisionMaster FT ile
Seyrüsefer Daha Kolay

Amerikan Deniz Kuvvet-

leri’nin yeni nesil uçak

gemisi Gerald R. Ford’un in-

fla sorumlu¤unu geçti¤imiz

A¤ustos ay›nda 5,1 milyar

dolar karfl›l›¤›nda üstlenen

Northrop Grumman, Euro-

naval’a oldukça moralli bir

girifl yapt›. Fuarda, San An-

tonio S›n›f› doklu ç›karma

gemisi ve hâlihaz›rda ‹srail

Donanmas›’n›n hizmetinde

olan Sa’ar 5’in gelifltirilmifl modeli Sa’ar 5B korvetini ser-

gileyen firma, seyrüsefer sistemleri ailesi ile de Eurona-

val’a damgas›n› vurdu. ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n Da-

ring S›n›f› (Tip 45)  hava savunma f›rkateynleri için seçilen

sistemin benzeri olan VisionMaster FT seyrüsefer sistemi;

özgün radar›, radardan elde etti¤i görüntüyü konsol ekra-

n›ndaki elektronik haritaya yans›tan yaz›l›m› ve çok ifllevli

konsollar› ile savafl gemilerine modern bir seyrüsefer sis-

temi sunuyor. Sistemin üreticisi olan Northrop Grum-

man’a ba¤l› Sperry Marine, köprü bölümleri bu sistem ve

bileflenleri ile donat›lan savafl gemilerinin, personeline

çok daha etkin bir seyrüsefer imkân› sa¤lad›¤›n› belirtiyor.
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Son dönemde üretti¤i elektro optik sistemler ve insans›z ha-
va araçlar› ile ad›n› ülkemizde de s›kça duyuran ‹srailli IAI

firmas›, Euronaval s›ras›nda kabiliyetlerinin büyük bölümünü
sergiledi. Firman›n en çok dikkat çeken ürünlerinden birisi de
art›k her fuarda görmeye al›flt›¤›m›z tank namlular›ndan atefl-
lenen lazer güdümlü LAHAT füzesinin, su üstü platformlar için
gelifltirilmifl versiyonu oldu. Helikopterlerden, hareketli ya da
hareketsiz kara hedeflerine kadar pek çok platforma karfl› kul-
lan›labilen LAHAT, 8 km’yi aflan menzili ile potansiyel kullan›-
c›lar›n dikkatini çekiyor. Lazer güdüm teknolojisine sahip LA-
HAT, konuflland›r›ld›¤› platformdan ya da baflka bir noktadan

lazer yard›m›yla yönlendirilebiliyor. Firman›n öne ç›kan bir di-
¤er ürünü ise donanma platformlar› için gelifltirilen otomatik
dikine kalk›fl ve inifl kabiliyetine sahip döner kanatl› NRUAV
(Naval Rotary Unmanned Air Vehicle) insans›z arac› oldu. Çok
modlu bir radara ve kameraya sahip olan NRUAV, elde etti¤i
verileri efl zamanl› olarak konuflland›¤› platforma aktarabili-
yor. IAI ayr›ca, halen gelifltirilmekte oldu¤u Barak 8 hava sa-
vunma füzesini de Paris’teki kat›l›mc›lar›n dikkatine sundu.

Gelifltirdi¤i MRTP kon-
septi do¤rultusunda in-

fla etti¤i botlar ile yakalad›¤›
ihracat baflar›lar›n› daha da
ileriye tafl›maya haz›rlanan
Yonca-Onuk Tersanesi, gö-
reve bafllad›klar› donanma-
larda art›k muharebe tecrü-
besi de edinen süratli botla-
r› ile Paris’teydi. Haziran
ay›nda Gürcistan’a teslim
edilen Sokhumi isimli Kaan
33 S›n›f› MRTP33 botu, geç-
ti¤imiz A¤ustos ay›nda Gür-

cistan ve Rusya aras›nda
Osetya sorunu yüzünden
patlak veren savafltan, ço¤u
Gürcü gemisinin aksine tek
parça halinde ç›kmay› ba-
flard›. Rus taarruzu karfl›-
s›nda s›¤›nd›¤› limanlarda
büyük kay›p veren Gürcü
Donanmas›’n›n Sokhumi
botu, üzerine biraz flarapnel
parças›, arkas›na da tüm
Rus Donanmas›’n› alarak 50
knot’un üzerindeki süratinin
de yard›m› ile güvenli sulara

ulaflabildi. Euronaval’da 3
ton görev yükü tafl›yabilen
Kaan 22 S›n›f› özel harekât
botu tasar›m›n› da ilk kez
sergileyen Yonca-Onuk Ter-
sanesi, görev esnas›nda 57
knot süratle 350 deniz mili
harekât s›¤as›na sahip olan
yeni botuna oldukça güveni-
yor. Firma, kendi s›n›f›n›n
en h›zl› botu olan Kaan
22’nin ihracat pazarlar›nda
baflar›l› olaca¤›ndan ise
emin.

Her ne kadar slogan›n› “Türkiye’nin Biliflim ve Sistem Evi”
olarak belirlemifl olsa da, yurt içindeki çal›flmalardan elde

etti¤i birikim ve tecrübeyi uluslararas› alanda da de¤erlendir-
meyi hedefleyen HAVELSAN, Euronaval 2008’de ülkemizi tem-
sil eden iki firmam›zdan biri olarak Türk savunma sanayinin
bayra¤›n› Paris’te dalgaland›rd›. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihti-
yaçlar› için Yönetim Bilgi, Anayurt Güvenli¤i, Simülasyon ve E¤i-
tim, Komuta Kontrol ve görev kritik savunma sistemleri tasar-
lay›p üreten firma, stand›nda bu alanlardaki kabiliyetlerini ser-
giledi. Türk Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan G S›n›f› f›rkateyn-

lerin modernize edildi¤i Gemi Entegre Savafl ‹dare Sistemi (GE-
NES‹S) Program› ile komuta kontrol sistemlerinin tasar›m ve
üretiminde tecrübe edinen HAVELSAN, M‹LGEM korveti ve Ye-
ni Tip Karakol Botu projelerinin komuta kontrol sistemlerine de
ad›n› yazd›rm›fl durumda. Tüm bu çal›flmalar›n›n yan›nda firma,
art›k uzman› oldu¤u simülatör ve e¤itim sistemleri ile de, art›k
sadece Türkiye’de de¤il tüm dünyada ad›ndan söz ettiriyor.

IAI’nin Bohças›ndan 
Yine LAHAT Ç›kt›

MRTP’ler Ruslar’dan Sonra Frans›zlar’›n da Nefesini Kesti

Paris’in “Komuta ve Kontrolü” HAVELSAN’da  
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Günümüzde en yayg›n
olarak kullan›lan mo-
bil iletiflim sistemi

olan GSM, 2008 y›l› verileri-
ne göre [1], dünyadaki mo-
bil iletiflimin yüzde 85’ini
oluflturmakta ve 218 ülkede
3 milyar›n üzerindeki abone
GSM altyap›s›n› kullanmak-
tad›r. Di¤er hücresel haber-
leflme sistemlerine oranla
GSM’nin bu kadar yayg›n-
laflmas›ndaki en önemli et-
kenler, GSM’nin standart-
laflm›fl ve farkl› standartlar-
la uyum içerisinde çal›flabi-
lir olmas›n›n yan› s›ra k›rsal
alanlar ve zorlu co¤rafi ko-
flullarda da nitelikli mobil
iletiflim olana¤› sa¤lamas›-
d›r. GSM, kullan›c›ya, ses
haberleflmesinin yan› s›ra
k›sa mesaj servisi (Short
Message Service, SMS),
faks ve veri iletimi gibi bir-
çok farkl› servis imkân› da
sunmaktad›r.
GSM mimarisi genel olarak 3
ana a¤ eleman›ndan oluflur:
� GSM telefonu (halk

aras›nda cep telefonu

olarak bilinen mobil
istasyonlar),

� Baz istasyonu 
alt sistemi,

� A¤ anahtarlama 
alt sistemi.

GSM Ne Kadar 
Güvenli?
GSM’de iletiflimin güvenli
olmas› oldukça önemlidir.
GSM telefonu ile baz istas-
yonu aras›nda veriler A5/1
veya A5/2 flifreleme algo-
ritmas› ile flifrelenerek ile-
tilmektedir. A5/1 algorit-
mas› genellikle Avrupa ül-
kelerinde kullan›lmakta
olup, A5/2 algoritmas›ndan
daha güçlüdür (Fransa’da
flifrelemenin etkin olmad›-
¤›, flifreleme olmayan A5/0
modunun kullan›ld›¤› iddia
edilmektedir. [2]).
Ancak, A5/1 ve A5/2 algo-
ritmalar› üzerinde yap›lan
çal›flmalar sonucunda, her
iki algoritman›n da yeterli
ölçüde güçlü olmad›¤› gö-
rülmüfltür. Ayr›ca, flifrele-
me ifllemi yaln›zca GSM

telefonu ile baz istasyonu
aras›nda yap›ld›¤›ndan, di-
¤er k›s›mlarda bilgi iletimi
flifresiz gerçeklefltirilmek-
tedir. Özellikle baz istas-
yonu ile denetim birimi
aras›ndaki iletiflim genel-
likle mikrodalgalar arac›-
l›¤›yla gerçeklefltirildi¤in-
den, uygun donan›mla ile-
tilen veriler kolayca ele
geçirilebilir.
Bahsedilen güvenlik aç›kla-
r›na, protokol güvenlik za-
y›fl›klar› da eklenebilir.
GSM a¤›nda kimlik do¤rula-
ma ifllemi yaln›zca GSM te-
lefonu için yap›l›p baz istas-
yonu için yap›lmad›¤›ndan,
IMSI yakalay›c› (IMSI catc-
her) gibi cihazlar bu aç›ktan
yararlanarak iletilen bilgiyi
ele geçirebilir [2].
Bu tip bir cihaz, genellikle
flu flekilde çal›fl›r: Önce
kullan›c›ya kendisini baz
istasyonu gibi gösterip ile-
tiflimin flifresiz olaca¤› ko-
mutunu gönderir. Bu saye-
de a¤ ile kullan›c› aras›na
giren IMSI yakalay›c›, sesin
kendisi üzerinden aktar›l-
mas›n›, dolay›s›yla görüfl-

menin dinlenmesini sa¤lar.
Teknolojinin ucuzlamas›yla
birlikte, eskiden James
Bond filmlerinde gördü¤ü-
müz bu tip cihazlar çok dü-
flük maliyetle tedarik edile-
bilir hale gelmifltir.
Görüldü¤ü üzere, ciddi gü-
venlik aç›klar›na sahip olan
GSM iletiflimini ülkemizde
daha güvenli hale getirme
iflini de üstlenen TÜB‹TAK
Ulusal Elektronik ve Krip-
toloji Araflt›rma Enstitüsü
(UEKAE),
� GSM a¤› üzerinde 

çift yönlü (full-duplex)
uçtan uca güvenli 
iletiflim sa¤layan,

� Güvenli ‹letiflimle 
Birlikte Çal›flabilirlik
Protokolü (Secure
Communications 
Interoperability 
Protocol, SCIP) tabanl›
cihazlarla uyumlu bir
altyap›ya sahip,

� Donan›msal ve
yaz›l›msal olarak 
ulusal bir çözüm olan
“M‹LCEP K1 Milli 
Kriptolu Cep Telefonu”nu
gelifltirmifltir.

ÖZEL HABER
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TÜB‹TAK UEKAE’den

Milli Kriptolu
Cep Telefonu:
M‹LCEP K1
Bugün 3 milyar›n üzerinde 

kullan›c›s› bulunan küresel mobil

iletiflim sistemi ya da GSM’nin güvenli¤i,

art›k hayati önem arz eden bir konu haline

geldi. Bu paralelde GSM’nin güvenlik 

mekanizmalar›n›n zay›f noktalar›n› tespit eden 

TÜB‹TAK UEKAE, GSM a¤› üzerinde uçtan uca (point-to-point) güvenli iletiflim

sa¤layan “M‹LCEP K1 Milli Kriptolu Cep Telefonu”nu tasarlad›.

Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com



M‹LCEP K1 uçtan uca gü-
venli iletiflim için 9600
b/s’lik veri kanal›n› kullan›r.
Genellikle askeri uygulama-
lar ve uydu haberleflmesin-
de tercih edilen bir konufl-
ma kodlama standard› olan
2400 b/s h›z›ndaki MELPe
(Enhanced Mixed-Excitation
Linear Predictive) ile kod-
lanm›fl ve kriptolanm›fl ses,
bu kanal üzerinden gönderi-
lir ve al›n›r.

M‹LCEP K1’in 
Tasar›m Özellikleri
Donan›m tasar›m›nda, te-
lefon yaz›l›mlar› ve ses
kodlama yaz›l›mlar› için
k›rm›z› (aç›k bilgi) ve siyah
(kapal›, kriptolu bilgi) ayr›-
m›na uygun olarak, birbi-
rinden ba¤›ms›z iki ifllemci
kullan›lmaktad›r. Telefon-
daki “kripto modülü” sökü-
lüp tak›labilir olarak tasar-
lanm›flt›r. Bu modülün ç›-
kar›l›p standart arka kapa-
¤›n tak›lmas› durumunda,
telefon normal bir GSM te-
lefonu gibi çal›flmaktad›r.
M‹LCEP K1’de kullan›lan
bütün yaz›l›mlar TÜB‹TAK
UEKAE taraf›ndan gelifltiril-

mifl olup, aç›k kaynak kodlu
Linux iflletim sistemi üze-
rinde çal›flmaktad›r. Tele-
fonda, farkl› haberleflme
kanallar›nda çal›flan güvenli
haberleflme cihazlar›n›n
birbirleriyle görüflebilmesi-
ni sa¤layan SCIP protokolü
kullan›lmaktad›r.
‹letiflim güvenli¤inin sa¤lan-
mas› gereken her noktada
ulusal çözümlerin kullan›l-
mas›n›n, teknolojinin her
alanda h›zla geliflti¤i günü-
müzde kaç›n›lmaz bir ge-
reklilik oldu¤unun bilincin-
de olan TÜB‹TAK UEKAE,
üzerine düfleni yapmakta ve
genifl bir kriptografik ürün
yelpazesi ile ülkemizdeki
bofllu¤u doldurmaktad›r.
TÜB‹TAK UEKAE’nin bu ça-
l›flmalara ekledi¤i yeni bir
halka olan M‹LCEP K1’in ya-
n› s›ra ülkemizin ihtiyaçlar›-
n› tamamen ulusal çözüm-
lerle karfl›lamaya yönelik

yeni tasar›mlar ve ürünler
üzerindeki çal›flmalar› hak-
k›ndaki geliflmelerle gele-
cek say›lar›m›zda sizlerle
birlikte olaca¤›z.

[1] GSM Association, “3 Billion GSM
Connections On the Mobile Planet

Reports the GSMA”, Press Release 2008,
London UK, 16 April 2008:
http://www.gsmworld.com/news/press_20
08/press08_31.shtml.
[2] D. Strobel, “IMSI Catcher”, 
IT-Sicherheit Seminar SS 2007, 
Ruhr-Universität, Bochum, 
July 2007.
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GSM Kanal Yap›s›
GSM sistemi kullan›c›ya çeflitli verileri iletim hizmeti sunmaktad›r.
Örne¤in bir sesli arama söz konusu oldu¤unda, mikrofondan al›nan
ve bu verilerin bir parças› olan analog ses, ses s›k›flt›rma algorit-
malar› (RPE-LPC, ACELP vb.) kullan›larak kodlan›r ve GSM modem
üzerinde modüle edilerek baz istasyonu üzerinden denetim birimine
gönderilir. Bu veri, baz istasyonunda ses kodlay›c› arac›l›¤›yla darbe
kod modülasyonu (Pulse Code Modulation, PCM) uygulanarak a¤›n
ilgili k›s›mlar›na aktar›l›r. Baz istasyonundan gelen verilere ise ayn›
ifllemler, bu kez ters s›rada uygulan›r; gelen modüle edilmifl ses
iflareti, modem üzerinde demodüle edilir ve kodlanm›fl ses çözülür.
Veri iletiflimi için ise devre anahtarlamal› veri (Circuit Switched 
Data, CSD) hizmeti verilmektedir. Say›sal veriler, kullan›c›ya ayr›lan
sabit h›zl› veri kanal› üzerinden saydam (transparent) ve asenkron
olarak uçtan uca, müdahale olmaks›z›n iletilebilmektedir. Veri
kanal›, kriptolanm›fl say›sal verilerin son kullan›c›ya ifllem
yap›lmadan iletilebilmesi için uygun bir ortam sunmaktad›r.



1860y›l› veri-
lerine gö-
re, 4 y›l

süren Amerikan ‹ç Sava-
fl›’nda hastal›klar ve kötü
koflullar yüzünden ölen ki-
fli say›s› 200.000; 1910
Prusya Savafl›’nda yine ay-
n› gerekçe ile ölen kifli sa-
y›s› ise 162.000 civarlar›n-
dayd›. Birinci Dünya Sava-
fl›’n›n sonunda ise yaln›zca
bir sene içerisinde tüm
dünya genelinde süratle
yay›lan ve “‹spanyol Nez-
lesi” olarak bilinen küre-
sel çaptaki salg›ndan do-
lay› ölen toplam insan sa-
y›s› 21 milyona ulaflm›flt›.
Salg›n, ABD’de 550.000 ki-
flinin ölmesine neden ol-
mufltur. Bu rakam, süper
gücün, her iki dünya sava-
fl›, Kore, Vietnam ve yak›n
tarihimizde gerçekleflen
her iki Irak savafl›nda kay-
betti¤i toplam asker mik-
tar›ndan bile fazlad›r.
Dönemin ordular›n›n sa¤-
l›k koflullar›na vermifl ol-
du¤u önemin ve s›hhiye
kapasitelerinin günümüz
koflullar› ile k›yasland›¤›n-

da son derece yetersiz
kalmas›, bu sonuca var›l-
mas›ndaki temel sebeple-
ri oluflturuyor. Ancak gü-
nümüzde de epidemik
hastal›klardaki dikkat çe-
kici art›fl, tehdidin halen
devam etti¤ini gösterir ni-
telikte. Tek bir askerin da-
hi savafl›n seyrini de¤iflti-
rebilece¤i gerçe¤inden
yola ç›kacak olursak, sa-
vafl s›ras›nda yaflanan sal-
g›n hastal›klar›n ve sebep
oldu¤u toplu ölümlerin,
askeri ve siyasi tarihin
seyrini ve günümüz flart-
lar›n›n oluflumunu nas›l
etkiledi¤ini görebiliriz.
Bu önermeden yola ç›k›la-
rak haz›rlanan kitap, Os-
manl›’n›n sonunu getiren
Birinci Dünya Savafl› s›ra-
s›nda, Osmanl› Ordu-
su’nda gerek cephede ge-
rekse cephe gerisinde kit-
lesel ölümlere yol açan
salg›n hastal›klar›n yarat-
t›¤› y›k›c› ve ac› dönemi
tüm gerçekli¤iyle gün ›fl›-
¤›na ç›kar›yor. Bu vahim
tablo ve “görünmez düfl-
mana” karfl› verilen insa-

nüstü mücadele, hastane
ve ordu kay›tlar›ndan elde
edilen say›sal veriler ile o
döneme bizzat tan›kl›k et-
mifl yerli ve yabanc› gö-
revlilerin kiflisel not, kay›t
ve an›lar›n›n ustaca der-
lenmesiyle haz›rlanarak
harp tarihi severler için
detayl› bir kaynak eser
oluflturulmufl.
Kitapta, özellikle Birinci
Dünya Savafl›’ndaki du-
rum irdelenmifl olsa da,
Prof. Dr. Özdemir, 1914
öncesi dönemden (Os-
manl›-Rus Savafl› ve Bal-
kan Savafllar›) bafllayarak
konuyu masaya yat›r›yor.
Yaln›zca 1877-1878 Os-
manl›-Rus Savafl› s›ras›n-
da özellikle tifüs, tifo ve
zatürre salg›nlar›ndan
ötürü, ‹stanbul’da  ölen ki-
fli say›s›n›n günde 300 ile
500 kifli aras›nda olmas›
ve hastane morglar›n›n
yetersiz kalmas› sonucu,
bulafl›c› hastal›k tafl›yan
cesetlerin ‹stanbul’daki
büyük camilerde muhafa-
za edilmek zorunda kal›n-
mas› durumun vahametini

gösterir nitelikte. Bu denli
çarp›c› say›sal örnekle-
melere ve trajik hikayele-
re kitab›n genelinde s›kça
rastlamak mümkün.
Kitapta ayr›ca, cephenin
di¤er taraf›nda yer alan

K‹TAP
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Osmanl›’n›n Sinsi Düflman›:
Savafl Alan›nda
Hastal›klar ve Ölümler
Tarih boyunca gerçekleflen birçok büyük savaflta, hastal›k ve kötü koflullar 

yüzünden ölen asker say›s›, savaflarak ölen asker say›s›ndan fazla olmufltur. 

Özellikle Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda yaflanan salg›n hastal›klar, bu savafl›n da

kaderini belirlemede büyük bir rol oynayarak Osmanl›’n›n çöküflünde önemli 

bir faktör olmufltur. Prof. Dr. Hikmet Özdemir taraf›ndan haz›rlanan ve 

geçti¤imiz aylarda ‹ngilizce olarak piyasaya ç›kan “Ottoman Army 1914-1918:

Disease & Death on the Battlefield” (Osmanl› Ordusu 1914-1918: Savafl Alan›nda

Hastal›klar ve Ölümler) adl› eserde, ac› dolu bu dönemin sayfalar› aralanarak

hastal›klar›n bir imparatorlu¤un çöküflünde nas›l bir rol oynad›¤›

tüm yönleri ile ortaya konuluyor.

fiükrü Okyar ÇEB‹ / editor@savunmahaber.com

Kitab›n Ad›: Ottoman Army 
1914-1918: Disease & 
Death on the Battlefield
Yazar›: Prof. Dr. Hikmet ÖZDEM‹R
Yay›nlayan: University of Utah Press
Yay›n Tarihi: May›s 2008
Dili: ‹ngilizce
Sayfa: 256
ISBN: 9780874809237



devletlerin kay›p oranlar›-
na da yer verilerek verile-
rin karfl›laflt›r›labilmesi
mümkün k›l›nm›fl. Ancak
yazar, genifl ve doyurucu
nitelikte say›sal veri ak-
tarmas›na ra¤men, yorum
yapmaktan olabildi¤ince
kaç›nm›flt›r. Okuyucunun
bu ham veriler üzerinden
karfl›laflt›rma ve analiz ya-
parak kendi fikir ve sonuç-
lar›n› ç›karmas›n› hedefle-
mektedir.

Ordular›m›z› 
So¤uk ve Tifüs 
Mahvetti
Savafl ortam›ndaki genel
durum göz önüne al›narak
salg›n hastal›klar›n yay›l-
mas›ndaki etmenler de ki-
tapta ayr›nt›l› biçimde ir-
deleniyor. Bu nedenler se-
bep-sonuç iliflkisi içerisin-
de incelenerek kapsaml›
bir flekilde ele al›nm›fl ve
savafl s›ras›nda yaflanan
kitlesel göçler, ulafl›m ve
lojistikte yaflanan güçlük-
ler, yeterli beslenememe,
çetin iklim koflullar›, hij-
yen eksikli¤i, sa¤l›k ekip-
man› ve personel yetersiz-
li¤i ile hastal›k tafl›yan ce-
setlerin uygun defnedile-
memesi, hastal›klar›n ya-
y›lmas›nda ve kitlesel
ölümlerin gerçekleflme-
sinde temel sebepler ola-
rak s›ralanm›flt›r.
Asl›nda tüm bu etmenler,
Birinci Dünya Savafl› dö-
neminde Osmanl›’da ya-
flanan yoklu¤u ve bunun
sonucu yaflanan çaresizli-
¤i tüm ç›plakl›¤›yla gözler
önüne seriyor.
Kitab›n ilerleyen bölümle-
rinde Kafkas, Hicaz, Suri-
ye, Irak ve Libya cephele-
rindeki durum mercek al-
t›na al›narak savafl›n do¤u
bölgesi anlat›l›yor. Özellik-
le tarihimizin en a¤›r faci-
alar›ndan biri olan Sar›ka-
m›fl üzerinde önemle du-
rularak bu facian›n sebep-
lerinden biri olan salg›n
hastal›klar›n yaratt›¤› or-
tam betimlenmeye çal›fl›l›-

yor. Zorlay›c› da¤l›k bir
arazide gerçekleflen mü-
cadeleye, k›fl mevsiminin
de fliddetli bir biçimde etki
etmesi ve askerlerin bu
zorlu koflullara haz›rl›ks›z
yakalanmas› neticesinde,
özellikle 3’üncü Ordu’ya
ba¤l› birliklerde kay›p ina-
n›lmaz boyutlara ulaflm›fl-
t›r. Felaketten yayan ola-
rak kurtulmaya çabalayan
binlerce hasta ve yorgun
bedenin yolculuklar› ise,
ya yol üzerinde ya da Erzu-
rum’da kapasitesinin üze-
rinde talebi karfl›lamaya
çal›flan hastanelerde hazin
bir flekilde son bulmufltur.
Kitab›n son bölümünde ise
mühendislik e¤itimini ya-
r›da b›rakarak Kafkas
Cephesi’nde savafla kat›-
lan ve TBMM eski baflkan-
lar›ndan Hüsamettin Cin-
doruk’un da babas› olan
Vasfi Cindoruk ile yap›lm›fl
olan röportaj, cephenin
durumu ve koflullar›na
iliflkin önemli ayr›nt›lar
içermesi bak›m›ndan ko-
nuyu tamamlay›c› bir nite-
lik tafl›yor.

Silahs›z Savaflç›lar
Tüm imkâns›zl›klara ra¤-
men, hayatlar›n› hiçe sa-
yarak ola¤anüstü gayret-
ler sarf eden kahraman
Türk askeri doktorlar› ve
sa¤l›k personelleri de
unutulmayarak kitapta
hak ettikleri yeri alm›fllar-
d›r. Sar›kam›fl’ta 3’üncü
Ordu’nun sa¤l›k birimleri-
nin bafl›nda bulunan Dr.
Tevfik Sa¤lam’dan, Irak
Cephesi’nde 6’nc› Ordu’da
bafltabiplik görevini yürü-
ten Dr. Abdulkadir No-
yan’a, dünya üzerinde ilk
tifüs afl›s›n› bularak ad›n›
tarihe alt›n harflerle yazd›-
ran Dr. Reflit R›za’dan,
Türkiye’de ça¤dafl patolo-
jinin kurucusu Dr. ‹brahim
Tali’ye kadar, Birinci Dün-
ya Savafl› ve ard›ndan Kur-
tulufl Savafl›’nda kahra-
manca görev alm›fl, savafl
sonras›nda ise genç cum-

huriyette t›p ve di¤er alan-
larda baflar›l› görevlerde
bulunan isimlerin, 1914-
1918 aras› dönemdeki zor-
lu mücadelelerine de ki-
tapta tan›k olacaks›n›z.

Hastal›klar 
Asker Sivil 
Ay›rt Etmiyor
Savafl döneminin çetin ve
zorlu koflullar› askeri bir-
likleri etkiledi¤i gibi sivil
kesimler üzerinde de
olumsuz sonuçlar do¤ur-
mufltur. Özellikle cephede
hastal›¤a yakalanan aske-
ri birliklerin, cephe gerisi-
ne nakilleri ve savafl s›ra-
s›nda yaflanan kitlesel si-
vil göç hareketleri hasta-
l›klar›n geçifl güzergâhlar›
boyunca yay›lmas›na ve si-
vil yerleflkeler üzerinde de
yer yer toplu ölümlerin
görülmesine yol açm›flt›r.
Bu ba¤lamda kitap, Ana-
dolu’da o dönemde salg›n
hastal›klar yüzünden ölen
Ermeni vatandafllar›n›n,
diaspora taraf›ndan çarp›-
t›lan ve uluslararas› are-
nada bizlere zorla dayat›l-
mak istenen çirkin iftira
kampanyas›na alet edil-
mesinin ard›nda yatan
gerçekleri de somut delil-
lerle ortaya koyuyor.
Bizler, her ne kadar tarihi-
mizle övünmeyi seven bir
toplum olsak da, ayn› has-
sasiyeti maalesef onu ko-
rumak ve yaflatmakta tam
anlam›yla gösterememek-
teyiz. Tarihi konularla ilgili
haz›rlanan akademik, ede-
bi ve sanatsal çal›flmalar›-
m›z, Bat›l› ülkelerin yap-
m›fl olduklar›yla k›yaslan-
d›¤›nda son derece yeter-
siz kalmaktad›r. Tarihi-
mizle ilgili bu ve benzeri
derinlemesine ve do¤ru
çal›flmalar, tarihimizi unu-
tulmaktan kurtar›p, gele-
cek nesillere aktarmam›z-
da büyük rol oynayaca¤›
gibi, bu sayede tarihin çar-
p›t›larak farkl› yerlere çe-
kilmesinin de önüne geçil-
mifl olacakt›r.
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TSK HABER

Haber Merkezi / editor@savunmahaber.com

� Ankara'da görev yapan askeri atafleler, Atatürk'ü anma
etkinlikleri kapsam›nda 03 Kas›m 2008 günü, Genelkurmay
‹stihbarat Baflkan› Korgeneral ‹smail H. Pekin baflkanl›¤›nda
An›tkabir'i ziyaret etti.

� Pakistan Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Ashfaq
Parvez Kayani ve beraberindeki heyet, 5 Kas›m’da
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤’u ziyaret etti.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, Kuvvet
Komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte 12
Kas›m 2008 tarihinde Ege Ordusu Komutanl›¤› Bölgesi’ni
ziyaret etti. Bu kapsamda; Orgeneral Baflbu¤, Ege Ordusu
Komutanl›¤› (‹zmir), Jandarma Komando Okulu ve E¤itim
Merkez Komutanl›¤› (Foça/‹zmir) ve Ç›karma Filosu
Komutanl›¤› (Foça/‹zmir)’e tetkik ziyaretinde bulundu. Ayr›ca
Orgeneral Baflbu¤ taraf›ndan Jandarma Komando Okulu ve
E¤itim Merkez Komutanl›¤›’nda subay, astsubay, uzman jan-
darma çavufllar›n terörle mücadele harekât› kapsam›ndaki
zor arazi flartlar› e¤itimleri yerinde görülerek Ç›karma Filosu
Komutanl›¤›’nda TCG Osmangazi Lojistik Nakliye Gemisi’nin
yükleme ve bindirme kabiliyetleri ile envanterine yeni giren
teçhizat› hakk›nda bilgi al›nd›.

� Toplumsal Geliflime Destek Faaliyetleri kapsam›nda,
Diyarbak›r-Lice Kaymakaml›¤› ile koordineli olarak, 
Lice Ahmet Toprak Çok Programl› Lisesi’nde okuyan 
42 ö¤renci ile 5 idareci, “10 Kas›m Atatürk'ü Anma Günü”
törenlerini Ankara’da izlemek, tarihî ve kültürel yerleri
görmek maksad›yla Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n misafiri
olarak, 08-11 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda çeflitli ziyaret 
ve etkinlikler için Ankara’da misafir edildi.

� 19 Kas›m 2008 tarihinde 2’nci Ordu Komutanl›¤› bünyesinde
bulunan ‹stihkâm Alay Komutanl›¤›’na, Say›n Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün kat›l›m›yla sancak tevdi edildi.

� Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, NATO
Askeri Komite Toplant›s›’na kat›lmak üzere 17 Kas›m günü
Brüksel / Belçika'ya gitti.

� Türkiye ve K›br›s Türkleri aras›nda karfl›l›kl› sevgi ve
güvene dayal› iliflkileri devam ettirmek ve desteklemek 
maksad›yla; 1997 y›l›ndan beri K›br›s Gazisi Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) personelinden oluflan heyetler, Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n misafiri olarak KKTC’yi ziyaret etmektedir. 
Bu y›l da 12-17 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda, 2 general, 
6 subay, 8 astsubay ile 19 Mehmetçik’ten oluflan 35 kiflilik
K›br›s Gazi Heyeti, KKTC’nin 25’inci kurulufl y›l› 
etkinliklerine kat›ld›.

� 25-28 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Genelkurmay
Baflkanl›¤›, Kuvvet Komutanl›klar› ve Harp Akademileri
karargâhlar›nda komuta ve kontrol sistemlerinin denendi¤i
bir tatbikat icra edildi.

� 25 Kas›m 2008 tarihinde Genelkurmay Karargâh›’nda
Birlefltirilmifl Komutanlar Toplant›s› icra edildi. Toplant›da;

� ‹letiflim ve teknoloji alan›ndaki ilerlemelere karfl› bilgi
güvenli¤i ve emniyeti konusunda al›nacak tedbirler,
� Askeri tabiplerin, mesleki ve özlük haklar›n›n 
iyilefltirilmesine yönelik konular görüflüldü.

Bir sonraki toplant›da ise TSK’n›n tüm personeline yönelik
yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› kapsam›nda, subay ve 
astsubaylar›n durumlar› ile ilgili hususlar›n ele al›nmas› 
planlan›yor.
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� Jandarma Genel Komutan›
Orgeneral A. Atila Ifl›k 06-09 Kas›m
2008 tarihlerinde, Jandarma
Komando Okulu ve E¤itim Merkez
Komutanl›¤› (Foça), 6’nc› ve 7’nci Jandarma Komando 
E¤itim Alay Komutanl›klar› (K›rka¤aç, Yenifoça), 10’uncu
Jandarma E¤itim Alay Komutanl›¤› (Bornova) ile ‹zmir, 
Ayd›n ve Denizli’de bulunan Jandarma Genel
Komutanl›klar›’na ba¤l› di¤er birliklerde incelemelerde 
ve denetlemelerde bulundu.

� Jandarma Genel Komutan› Orgeneral A. Atila Ifl›k, 
26-27 Kas›m 2008 tarihlerinde A¤r›, Erzurum ve Kars’ta 
bulunan Jandarma Genel Komutanl›¤› birliklerinde
incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.

� Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) Deniz Araçlar› 
Daire Baflkanl›¤› bünyesinde yürütülmekte olan Amfibi 
Gemi (LST) Projesi kapsam›nda Teklife Ça¤r› Dosyas› 
(TÇD) sat›n al›m süresi 07 Kas›m 2008 tarihinde 
sona erdi. Bu kapsamda TÇD sat›n alan firma listesi 
flu flekildedir;
1. RMK Marine Gemi Yap›m San. ve Deniz 

Tafl›mac›l›¤› A.fi.
2. ASELSAN A.fi.
3. DEARSAN Gemi ‹nflaat San. A.fi.
4. ‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla San. ve Tic. A.fi.
5. HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.fi.
6. METEKSAN Savunma San. A.fi.
7. Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik A.fi.

� ALTAY Projesi kapsam›nda Z›rh Alt Yüklenicisi tayin 
edilen ROKETSAN A.fi. ile yap›lan görüflmeler 
tamamlanarak “ALTAY Program› ‹çin Z›rh Sistemi 
Gelifltirilmesi ve Balistik Koruma Merkezi Kurulmas› 
Projesi Sözleflmesi”, 11 Kas›m 2008 tarihinde Savunma
Sanayi Müsteflar› Murad Bayar baflkanl›¤›nda, SSM ve
Roketsan A.fi. personelinin kat›l›m›yla gerçekleflen 
bir törenle imzaland›.

� SSM, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve ODTÜ 
Teknokent taraf›ndan düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni ‹fller
Yar›flmas›”nda bu sene ilk defa “Savunma Sanayi Özel 
Ödülü” verdi. Nisan ay›nda teslim edilen savunma
alan›ndaki 24 projenin 5’i, Haziran ay›ndaki ilk elemeye
kalm›fl, daha sonra yap›lan de¤erlendirme 
sonucunda da 2 proje finalde yar›flmaya 
hak kazanm›flt›. 15 Kas›m 2008 Cumartesi 
günü, Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Acar, SSM’in üst düzey yetkilileri,
akademisyenler ve savunma sanayi 
firmalar›n›n üst düzey yöneticilerinden
oluflan savunma sanayii özel ödül 
jürisi taraf›ndan yap›lan final
de¤erlendirmesi sonucunda;
- SSM Özel Ödülü’ne, B‹YONES‹L (Biyolojik
May›n Tespit Sistemi)
- SSM ‹kincilik Ödülü’ne ise TERAHERTZ
(Kompakt Terahertz Spektrometre)
projeleri lay›k görüldü.

� Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n planl› davet
tatbikatlar›ndan olan Do¤u Akdeniz-2008 Tatbikat›,
02-14 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Ege Denizi ve Do¤u
Akdeniz’de icra edildi.
Dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlar› aras›ndaki
karfl›l›kl› iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla icra edilen tatbikata;
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’na mensup f›rkateyn,
hücumbot, denizalt›, korvet, ç›karma gemisi, lojistik destek
gemileri, deniz karakol uçaklar› ve helikopterler ile Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’na ba¤l› uçaklar›n yan› s›ra ABD,
Almanya, ‹spanya, Kanada ve Polonya’ya ait gemilerden
oluflan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) gemileri
ile NATO’ya ba¤l› hava erken ihbar uçaklar› ve Eskiflehir’de
konufllu Birleflik Hava Harekat Merkezi-6 ifltirak etti.

� 17 Kas›m’da Deniz Astsubay Okullar› ve 18 Kas›m’da da
Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu kurulufl y›ldönümleri,
düzenlenen törenler ile kutland›.

� Hava Harp Okulu Komutanl›¤›’nca düzenlenen
“Uluslararas› Sürdürülebilir Bir Çevre ‹çin Uzaydan Enerji
Çal›fltay›” 06-07 Kas›m 2008 tarihlerinde Harbiye Askeri 
Müze Komutanl›¤›’nda icra edildi.

� 21’inci Türkiye Plastik Model Uçak Yar›flmas›, 08-09 Kas›m
2008 tarihlerinde ‹stanbul Yeflilköy’de Hava Harp Okulu Hava
Kuvvetleri Müzesi Komutanl›¤›’nda icra edildi. Yar›flmada
dereceye girenlere 09 Kas›m 2008 tarihinde düzenlenen
törenle ödülleri verildi.

� Hava Kuvvetleri Komutan› Hava Orgeneral Aydo¤an
Babao¤lu’nun resmi konu¤u olarak 17-21 Kas›m 2008 
tarihleri aras›nda Türkiye’de bulunan fiili Hava Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral Ricardo Ortega, 18 Kas›m 2008 Sal› 
günü Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Karargâh›’nda 
Orgeneral Babao¤lu’nu ziyaret etti.

� Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi “Türk Y›ld›zlar›”, 
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin 25’inci Kurulufl Y›ldönümü
Kutlamalar› kapsam›nda 15 Kas›m 2008 Cumartesi günü
KKTC’de halka aç›k hava gösterileri icra etti.

� Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Temel E¤itim Uça¤›
Sözleflmesi, Cessna Firmas› ile SSM aras›nda, 10 Kas›m 2008
tarihinde imzaland›. Sözleflme kapsam›nda 46 Adet T182T
uça¤› tedarik edilecek.
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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi “Türk Y›ld›zlar›”



Küba ve U-2 casus uça-
¤› krizi esnas›nda Tür-
kiye’de konufllanan

nükleer bafll›kl› ABD füzeleri
ve istihbarat keflif uçaklar›,
Kremlin’in uykular›n› kaç›ran
faaliyetler olarak nitelendi-
rilse de 1974’de patlak veren
K›br›s ve Yunanistan sorun-
lar› nedeniyle Washington ve
Ankara aras›nda yaflanan so-
runlarla birlikte Ankara,
Moskova ile yeni ekonomik ifl
birli¤i projelerini faaliyete
geçirmek için dü¤meye bas-
m›flt›r. Ancak, 1979’da ‹ran’-
da patlak veren Ayetullah
Humeyni önderli¤indeki ‹s-
lam Devrimi ile Tahran’› kay-
beden ABD, ‹ran-Irak Sava-
fl›’n›n hemen ard›ndan gelen
Körfez Savafl› yüzünden Tür-
kiye ile olan iliflkilerini yeni-
den ele alm›flt›r. Süper güç
ABD ile bölgesel güç Türkiye
aras›ndaki stratejik ortakl›k
yaklafl›m› Turgut Özal döne-
mine damgas›n› vuran bir
geliflmedir.
Bununla birlikte, Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›, NATO
ve AB’nin Do¤u’ya do¤ru ge-
nifllemesine sebep olmufltur.
De¤iflen uluslararas› kon-
jonktürde ortaya ç›kan s›cak
çat›flmalarda, Türkiye ve
ABD, Bosna ve Kosova hare-
kâtlar›nda ortak hareket
ederken, Orgeneral Çevik
Bir, Somali Bar›fl› Koruma
Harekat›’nda, ABD birlikleri-
ne komuta etmifltir. Ayr›ca,
Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri’ndeki Hazar petrol ve gaz
rezervlerinin iflletilmesinde,
iki ülke aras›nda bafllat›lan
ekonomik iflbirli¤i kapsam›n-
da, Washington’un deste¤i
ile Bakü-Ceyhan Projesi, Do-
¤u-Bat› enerji koridoru ola-
rak hayata geçirilmifltir.
1991 Körfez Savafl› esnas›n-
da, Türk Ordusu, Kuzey Irak

s›n›r›nda tertiplenerek ciddi
katk›larda bulunmufl, müte-
akiben bölgede Saddam kuv-
vetlerine karfl› Türkiye s›n›r›-
na s›¤›nan yaklafl›k 450 bin
Irak Kürdü’ne insani yard›m-
da bulunan Ankara, Huzur
Harekât› (Provide Comfort)
için, Çekiç Güç askeri kuvvet-
lerine topraklar›n› açm›flt›r.

Ancak, Türkiye; Irak, ‹ran, ve
Suriye s›n›r›nda oluflan güç
bofllu¤undan istifade eden
PKK terör örgütü ile müca-
dele ederken ABD’nin insan
haklar› ihlali gerekçesiyle
askeri yard›m› yüzde 25’ten
yüzde 10’a indirmesi Anka-
ra’y› telaflland›rm›flt›r.
2001 y›l›na gelindi¤inde ise,

ABD’ye karfl› gerçeklefltiri-
len 11 Eylül sald›r›lar› sonra-
s›ndaki Afganistan harekâ-
t›nda, Türk Ordusu, ABD as-
keri ile terörle mücadele ve
ülkenin yeniden yap›land›r›l-
mas›nda birlikte görev al-
m›flt›r. Bu kargafla ortam›n-
da Pentagon’un, Irak’›n en-
vanterinde kitle imha silah-

GÜNDEM
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ABD Baflkanl›k Seçimleri ve
Türk-Amerikan ‹liflkileri

So¤uk Savafl’›n iki önemli müttefiki olan ABD ve Türkiye,

NATO ‹ttifak› içinde, Akdeniz-Orta Do¤u-Kafkaslar 

bölgesinin bar›fl ve istikrar›n›n muhafazas›nda hayati roller

üstlenmifllerdir. Esasen, 1800 y›l›nda George Washington

savafl gemisinin Türkiye ziyareti ile bafllayan ve 1830 Ticari

Antlaflmas› ile kurulan diplomatik iliflkiler, ‹kinci Dünya

Savafl› ve savafl sonras›ndaki iki kutuplu güçler dengesi 

içinde askeri ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma

gelmifltir. ABD silahlar› ile donat›lan Türk Ordusu’nun, Kore

Savafl›’nda büyük kahramanl›klar göstermesi, Bat› savunma

flemsiyesi içinde Mehmetçik’in üst düzeyde kabul görmesini

sa¤lam›flt›r. Nitekim bu dönemde Türkiye topraklar›, 

Sovyet askeri ve ideolojik yay›lmas›n›n bloke edilmesinde

önemli bir ileri karakol misyonunu da üstlenmifltir.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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lar› bulundurdu¤u (her ne
kadar bahsi geçen silahlar
bulunamasa ve ABD’nin
Irak’a müdahale sebebi son-
radan unutulsa da) ve Tali-
ban örgütüne destek verdi¤i
gerekçesi ile askeri operas-
yon talebi, TBMM taraf›ndan
1 Mart 2003 tezkeresi ile red-
dedilmifltir. Bu krizin yol aç-
t›¤› fay k›r›lmas›, Baflkan
Bush yönetiminin d›fl politi-
kada, bölgedeki Kuzey Irak
Peflmerge Kürtleri’ni tercih
etme nedeni olarak ön plana
ç›km›flt›r.
PKK terör örgütünün, ABD
kontrolü alt›ndaki Irak top-
raklar›ndan Türkiye’ye karfl›
düzenledi¤i sald›r›lar›n, Türk
kamuoyunda yaratt›¤› üzün-
tü, kamuoyu araflt›rmalar›n-
da, Beyaz Saray’a duyulan
sempatiyi yüzde 10 oran›nda
azaltm›flt›r. Bu tespitin ar-
d›nda Kuzey Irak’ta federal
yap› alt›nda veya ba¤›ms›z bir
Kürt devleti kurulmas› se-
naryolar›, endiflelerin asli
kayna¤›n› teflkil etmifltir.
Buna ra¤men, Bush Yönetimi
sözde Ermeni soyk›r›m iddi-
alar›n›n Senato’da yasalafl-
mas›na izin vermemifltir. ‹flte
bu kritik noktada, Baflkan
Bush ile Baflbakan Erdo¤an
aras›ndaki Washington mu-
tabakat›nda, ABD ve Türk as-
keri makamlar›n›n askeri is-
tihbarat paylafl›m›na karar
verilmifltir. Türk Ordusu’nun
Kuzey Irak’ta gerçeklefltirdi-
¤i kapsaml› harekât, iki ülke
aras›ndaki buzlar›n erimesi-
ne vesile olmufltur.
Cumhurbaflkan› Gül’ün 2008

y›l›ndaki Beyaz Saray ziyare-
tinde, Baflkan Bush’un PKK
terör örgütünü, “ABD ve Tür-
kiye’nin ortak düflman›” ilan
etmesi, iliflkilerdeki normal-
leflmenin ve karfl›l›kl› güven-
sizli¤in azalmas›nda önemli
bir ad›m olmufltur.
Öte yandan, Kafkaslar’da ya-
flanan k›sa süreli Gürcistan
krizi esnas›nda, Rusya ile
ekonomik iliflkilerinde ilerle-
me kaydeden Ankara, NATO
üyesi s›fat› ile ABD savafl ge-
milerinin -1936 Montrö Bo-
¤azlar Sözleflmesi hükümle-
rine uyarak da olsa- Karade-
niz’e demir atmas› yüzünden
oldukça zor anlar yaflam›flt›r.

Yeni Baflkan›n 
De¤iflim Söylemi
Ne ‹fade Ediyor?
Yafll› dünyam›z›n ekonomik
ve askeri krizlerle çalkalan-
d›¤› zor bir dönemde Kas›m
2008 Baflkanl›k Seçimleri’ni
kazanan Barack Obama, tüm

dünyaya yeni bir umut ve de-
¤iflim mesaj› vermifltir. Oba-
ma, 2009’da görevi resmen
devrald›ktan sonra, elbette
önündeki küresel ekonomik
krizi çözmek için bir seri çö-
züm paketleri ile dünya ve
ABD kamuoyundaki ilk ciddi
s›nav›n› verecektir.
Ancak, d›fl politika ve güven-
lik stratejileri aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda, ABD’nin süper
güç kimli¤i ile güçler denge-
si aç›s›ndan daha pratik ve
esnek veya daha iddial› bir
güç dengesi modelini takip
edip etmeyece¤i, küresel ek-
sendeki aç›l›mlar› ciddi ölçü-
de etkileyecektir. Bu paralel-
de, ABD’nin Çin ve Rusya ile
takip edece¤i politikalarda
daha sa¤l›kl› ve rasyonel
yaklaflmas›, Asya Pasifik, Or-
ta Do¤u, Karadeniz, Orta As-
ya ve nihayet Do¤u Avrupa’y›
etkileyece¤i gibi, NATO’nun
müttefiki s›fat› ile Türkiye’yi
de etkileyecektir.
ABD siyasal hayat›nda,
1963'te Dallas’ta suikasta
kurban giden Baflkan John F.
Kennedy'den sonra en dona-
n›ml› ve akademik entelektü-
el birikime sahip baflkan ola-
rak nitelendirilen Obama, al-
d›¤› senato ve temsilciler
meclisindeki destek ve ka-
muoyundaki de¤ifliklik bek-
lentilerine ra¤men, muhafa-
zakâr ABD halk›n›n siyasal
bask›s›n› daima çal›flma ma-
sas›n›n üzerinde hissedecek-
tir. Oldukça parlak siyasal ve

akademik kariyerinde Har-
vard Üniversitesi’nin hukuk
kürsüsünde ö¤retim üyeli¤i
de yapan yeni baflkan, de-
mokrasi, insan haklar› ve hu-
kukun üstünlü¤ü normlar›n›
tafl›yan çizgisiyle de dikkatle-
ri üzerine çekiyor.
Konumuz aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda, 44’üncü baflkan olan
siyahî demokrat lider Barack
Obama, yapm›fl oldu¤u; “Bu
seçim, bizim alayc› ve flüphe-
cilere cevab›m›zd›r. Bu gece
yapt›¤›m›z fley, ABD’ye de¤i-
flimi getirdi.” aç›klamas› ile
neo-con ç›lg›nl›¤›na son ve-
rece¤ini belirtirken, diplo-
masi ve diyalog kap›s›n› aç›k
b›rakarak müttefikler aras›
iflbirli¤ine a¤›rl›k verece¤ini
aç›klamas›, Ankara’n›n flan-
s›n› art›rmaktad›r.
‹ran’la s›cak savafl yerine
diplomasi enstrüman›n› ön
plana ç›karan, Irak'tan kade-
meli olarak asker çekmeyi
öngören ve Irak’›n toprak bü-
tünlü¤ünü korumay› taahhüt
eden, hatta Afganistan’da
Taliban’la müzakere süreci
için aç›k oldu¤unu belirten
Obama, Türkiye için yeni bir
ümit olabilir. Avrupa yaklafl›-
m› yerine, eski k›ta ile Al-
manya’dan ald›¤› deste¤i de-
rinlefltiren Obama, Anka-
ra’n›n Brüksel aç›l›mlar›n› da
h›zland›rabilece¤i gibi Mos-
kova ve Pekin ile çat›flma ye-
rine uzlaflmas›, bölgesel
düzlemde Ankara’n›n elini
güçlendirebilir.
Bu noktada, Türkiye’yi yak›n-
dan ilgilendiren ivedi mahi-
yetteki baz› konular daha da
önem kazanmaktad›r. Irak’da
askerin geri çekilmesi sonra-
s›nda ortaya ç›kacak yeni tab-
lo, sözde Ermeni soyk›r›m›,
PKK konusundaki iflbirli¤i ve
terörle mücadele, petrol ve
do¤al gaz boru hatlar›, Kaf-
kaslar ve Karadeniz’in güven-
li¤i, Ege ve K›br›s meselesi ile
Balkanlar’da yeni bir düzenin
kurulmas›, ‹ran ve Suriye ara-
s›nda ‹srail ile iliflkilerde Tür-
kiye’nin rolü gibi konular›n
seyri yeni ABD iktidar›n›n tu-
tumundan etkilenecektir.
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Kritik Konular 
Yeni Baflkan›n da
Gündeminde
Yak›n geçmiflte, Türkiye’yi de
yak›ndan ilgilendiren, söz-
de soyk›r›m yasas›n›n ka-
nunlaflt›r›lmas›, hem eski
Baflkan Clinton hem de
Bush taraf›ndan ulusal gü-
venlik aç›s›ndan sak›ncal›
oldu¤u gerekçesiyle destek
almam›flt›. E¤er Obama da
bu pozisyonu korursa,
Türk-Amerikan iliflkilerin-
de çok ciddi bir k›r›lganl›k
noktas›na gelinmeyebilir
ama Obama ve yard›mc›s›
Joe Biden, Bush'tan farkl›
olarak çok tarafl› bir diplo-
masi yürütecekleri sinyal-

leri veriyor diyebiliriz.
Bu varsay›mlarda, asli un-
surlardan bir tanesinin, 30
y›ldan beri Amerikan Sena-
tosu’nun D›fl ‹liflkiler Ko-
mitesi’nde bölgeyi yak›n-
dan takip eden Senatör 
Joe Biden oldu¤u gözden
kaç›r›lmamal›d›r. Nitekim
yeni dan›flmanlar kurulu ile
birlikte kilit role sahip ola-
cak olan Biden’in, bir devlet
adam› olarak Baflkan Yar-
d›mc›s› flapkas› ile Türki-
ye'nin önemini daha de¤iflik
bir aç›dan alg›lamas›, iki ül-
kenin bu hassas geçifl dö-
neminde diplomatik yakla-
fl›mlar›n› ve bölge güvenli-
¤ini olumlu ve olumsuz

mecralara sürükleyebilir.
ABD’nin diplomatik prestiji-
nin sars›ld›¤› bir dönemde,
dev ABD Transatlanti¤i’nin
gelecek 4 y›l kaptanl›¤›n›
yapmak için güvertedeki
yerini almak üzere son ha-
z›rl›klar›n› yapan Obama,
ABD'de, d›fl politika alan›n-
da genifl çapta de¤ifliklik
yapmay› istedi¤ini belirt-
mektedir. Baflkan Oba-
ma’n›n iktidar›, Ankara ve
Washington aras›nda yeni
f›rsatlar ve yeni iflbirli¤i
alanlar› da oluflturabilir.
Nitekim yeni Baflkan Oba-
ma’n›n, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül'ü arayarak,
Türkiye ile ABD aras›ndaki

özel müttefiklik iliflkilerinin
önemini vurgulamas› ve
Türkiye’nin kendini savun-
ma hakk› çerçevesinde te-
rörizme karfl› mücadele
hakk› bulundu¤una inand›-
¤›n› belirtmesi, önemli bir
ad›m olarak yorumlanabilir.
Baflbakan Erdo¤an’›n, Tür-
kiye-ABD iliflkilerinin, ABD
yönetiminden ba¤›ms›z ola-
rak ilerledi¤ini belirterek,
NATO müttefiki iki ülke
aras›ndaki “stratejik” ç›-
karlar yolunda ilerleme
kaydedilece¤i umudunu di-
le getirmesi önemlidir. Ay-
r›ca bu aç›klaman›n aka-
binde yapt›¤›, “Seçim kam-
panyas› s›ras›nda savunul-
mufl olan baz› tezlerin
kampanyan›n bir parças›
olarak kalmas›n› ve Beyaz
Saray'›n politikas›n› etkile-
memesini umuyoruz” aç›k-
lamas› da dikkat çekicidir.
Birleflmifl Milletler Güven-
lik Konseyi’nde geçici üyelik
koltu¤una oturmam›z› sa¤-
layan 151 oy ile diplomatik
alandaki ataklar›n› sürdür-
meye kararl› bir çizgi izle-
yen Türkiye, iyi komfluluk
iliflkileri ve bölgesel güç ye-
tene¤i yüzünden Washing-
ton’la olan müttefikli¤inde
veya Avrupa kulübüne gir-
me iste¤inde bir de¤ifliklik
olmad›¤›n› göstermek niye-
tindedir. Unutulmamal›d›r
ki, diplomasi sanat› yanl›fl-
lardan ders alarak, gelece-
¤e yönelik faydal› yat›r›r›m-
lar yapmakt›r.

GÜNDEM
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Fosil yak›tlar›n yerini alacak seçenek say›s›n›n giderek
artt›¤› günümüzde, yenilenebilir özelli¤e sahip biyolojik

yak›tlar sürekli gündemin üst s›ralar›nda yer al›yor. 
Yetifltirilme ve hasat esnas›nda benzerlerine k›yasla çok
daha az kayna¤a gereksim duyan Güney Amerika kökenli
Jatropha bitkisi de biyolojik yak›t teknolojisinin gelecek 
vadeden adaylar› aras›na girdi. Jatropha’n›n potansiyelini

çok önceden fark eden Honeywell’e ba¤l› UOP firmas› da,
bu bitkiden üretti¤i biyolojik yak›t›n kabiliyetlerini
önümüzdeki günlerde sergileyecek. Bu gösterim
kapsam›nda Yeni Zelanda’n›n ulusal havayolu Air New
Zealand’a ait bir Boeing 747-400, depolar› Jatropha’dan
elde edilen biyolojik yak›t ile dolu olarak 3 Aral›k’ta bir 
gösteri uçuflu yapacak. Bu uçufl ile birlikte ilk kez bir ticari
havayolu, ikinci nesil yenilenebilir yak›t kullanarak
gökyüzüne yükselmifl olacak. Bu gösteri uçuflu s›ras›nda, 
Boeing 747-400’ün depolar›na doldurulacak yüzde 50 
biyolojik yak›t ve yüzde 50 Jet A1 yak›t› kar›fl›m›, uça¤›n
Rolls-Royce RB211 motoruna güç verecek. UOP firmas›n›n
bitkileri jet yak›t›na dönüfltürme yöntemi, hidro üretim
teknolojisine dayan›yor. Temel olarak, Jatropha veya su
yosunu gibi biyolojik kaynaklardan elde edilen ya¤a
hidrojen eklenerek ya¤›n bileflimindeki oksijen
ayr›flt›r›lmas›na dayanan bu yöntem sayesinde uçufl için
gerekli özelliklere sahip jet yak›t› üretilebiliyor. Bu flekilde
elde edilen biyolojik yak›t, uçufl s›ras›nda petrol türevleri 
ile denk performans› sunmas›n›n yan›nda çok daha ucuz ve
temiz bir yanma gerçeklefltiriyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde
17 Kas›m 2008 tarihinde

düzenlenen Uluslararas›
Yüksek Performansl› Bilgi
Toplama, A¤ Oluflturma ve
Analiz Konferans› (SC08)’de,
dünyan›n en güçlü 500 
bilgisayar›ndan oluflan son
liste aç›kland›. NASA’n›n
gelifltirmifl oldu¤u ve
Kaliforniya’daki Ames
Araflt›rma Merkezi’nde 
yer alan Pleiades süper 
bilgisayar› da, farkl›
kabiliyetleri ile bu zorlu
listeye 3’üncü s›radan
girmeyi baflard›.
NASA Geliflmifl Süper
‹flleme (NAS) Bölümü, en
son teknolojileri bünyesinde
bar›nd›ran Pleiedas 
bilgisayar› ile bilimsel 
ve mühendislik
çal›flmalar›ndaki simülasyon
ve modelleme kabiliyetini
2,5 kat artt›rmay› hedefliyor.
Bu kapsamda Pleiades,

gelece¤in uzay arac›
tasar›mlar›nda ortaya
ç›kabilecek büyük 
hesaplama sorunlar›n›n
simülasyonu ve galaksi 
evrimi ile genifl çapl› kara
deliklerin detayl› olarak
modellenmesi konusunda
birçok çal›flma yürütecek.
Ayn› zamanda bu geliflmifl
bilgisayar, okyanus-atmosfer
birleflimini modelleyerek

Uluslararas› Ekoloji
Platformu (Intergovernmental
Panel on Climate Change)
için 10 y›ll›k iklim tahmini
haz›rlanmas›na da katk›
sa¤layacak.
SGI taraf›ndan gelifltirilen
Pleiades, sahip oldu¤u
12.800 adet 4 çekirdekli 
Intel Xeon ifllemcisi
sayesinde 487 teraflop h›za
ulaflabiliyor, yani saniyede

487 trilyon kayan nokta
ifllemi yapabiliyor.
NASA’n›n 4 ana görev 
alan› olan; havac›l›k ve 
uzay araflt›rmalar›, keflif
çal›flmalar›, bilim ve 
uzay operasyonlar›n›
destekleyecek olan
Pleiades, selefi
Columbia’n›n ard›ndan
NASA’›n baflar›lar›n› daha da
artt›rmaya kararl›.

Güney Amerika’n›n Sakl› Gücü: Jatropha

Süper Bilgisayar Listesi Yenilendi
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Hint okyanusunda 
meydana gelen bir

depremin hemen sonras›nda
26 Aral›k 2004 tarihinde
gerçekleflen ve yaklafl›k
çeyrek milyon insan›n
hayat›n› mal olan tsunami
felaketi s›ras›nda çekilen
görüntüler, bugün bile
birço¤umuzun haf›zas›ndan
silinmedi. Bu felaketin en
fliddetli etkiledi¤i ülkelerden
biri olan Endonezya, tsunami
tehlikesine karfl› ilk silah›na
geçti¤imiz ay kavufltu.
Almanya ile daha önce
var›lan anlaflma kapsam›nda
gelifltirilmifl olan GITEWS
(German Indonesian
Tsunami Early Warning
System) adl› tsunami erken
uyar› sistemi, 11 Kas›m’da
Endonezya’n›n baflkenti
Jakarta’daki merkezde
faaliyete bafllad›.
Alman Yer Bilimi Araflt›rma
Merkezi (German Research
Centre for Geosciences /
GFZ) öncülü¤ünde yürütülen
GITEWS Projesi, sismoloji 

ve deniz seviyesi ölçüm 
istasyonlar› ile erken uyar›
flamand›ralar›ndan olufluyor.
Hint Okyanusu üzerine
yerlefltirilmifl ve küresel
konumland›rma sistemi
(GPS) ile donat›lm›fl
flamand›ralar, okyanus
yüzeyine yerlefltirilmifl
ölçüm birimlerinden elde
edilen verileri, gerçek
zamanl› olarak uydular
arac›l›¤› ile kara üzerindeki
istasyonlara iletiyor. Bu
sayede, k›y›dan 200 km 
uzakta oluflan dalgalar›n
boylar› bile tespit 
edilebiliyor.
Geliflmifl yaz›l›mlarla da
desteklenen sistem,

depremin fliddetini ve 
meydana geldi¤i yeri
dakikalar içerisinde veri
haline getiriyor. Ard›ndan
da, elde edilen bu veriler
farkl› programlar yard›m› ile
modelleniyor ve son olarak
risk de¤erlendirmesinin
yap›ld›¤› Karar Destek
Sistemi’ne (DSS / Decision
Support System) aktar›l›yor.
Bu merkez, farkl›
alg›lay›c›lardan gelen çok
say›da veriyi bir a¤
üzerinden elde edip gerekli
uyar›n›n zaman›nda
yap›labilmesini sa¤l›yor.
Almanya’n›n, 45 milyon avro
ve bilimsel kurumlar› ile
katk› sa¤lad›¤› GITEWS

Projesi’ne; ABD, Çin,
Fransa, Japonya ve 
UNESCO gibi ülke ve
kurumlar da mali 
destek veriyor.
Endonezya felaketinde
oldu¤u gibi tsunamilerin
ço¤u, deniz ya da okyanus
taban›nda meydana gelen
güçlü depremler sonucu
olufluyor. Depremin etkisi 
ile suyun taban›nda jet 
uçaklar›nkine denk bir 
h›zla yol almaya bafllayan
dalgalar, tabandaki
engellere çarparak 
yükseliyor ve ard›ndan da
deniz yüzeyinde 30 m’ye
yaklaflan dev boyutlara
ulaflabiliyor.

Tsunami’ye
Karfl›
Almanya ve
Endonezya
‹ttifak› 

Ça¤dafl toplumlar›n

demirbafllar›ndan 

biri haline gelen cep 

telefonlar› baflta olmak

üzere, hemen hemen tüm

iletiflim araçlar› ile

yapt›¤›m›z görüflmeler,

gerekli donan›ma ve 

motivasyona sahip üçüncü

kifliler taraf›ndan rahatl›kla 

dinlenebiliyor. Ülke güvenli¤inin yan›nda

ifl ve özel hayat›m›z gibi bireysel alanlar› da tehdit 

edebilecek bu duruma karfl› önlem almak ise kriptoloji 

bilimi sayesinde mümkün. 

Bu kapsamda son olarak Hollandal› firma Sectra’n›n

gelifltirmifl oldu¤u Tiger XS, say›lar› her geçen gün artan

telefon dinleme sistemlerine karfl› önemli ölçüde 

koruma sa¤l›yor. Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerinin neredeyse

yar›s› taraf›ndan tercih edildi¤i belirtilen Tiger XS sistemi,

daha çok bu ülkelerdeki askeri personel, devlet 

çal›flanlar› ve üst düzey yetkililer taraf›ndan tercih 

ediliyor. Cep telefonu, sabit telefon veya bilgisayar

üzerinden gerçeklefltirilen görüflmeleri kriptolayarak

casuslu¤u önlemeye çal›flan bu sistem, bluetooth 

teknolojisinin de yard›m› ile cep telefonlar›na çok kolay

ba¤lanabiliyor. Ayr›ca ses, veri, faks ya da SMS

iletiflimlerinde çeflitli kriptolama yöntemlerini 

kullanabilen Tiger XS, GSM, PSTN, ISDN ve Satcom

iletiflim flebekelerinde de yüksek güvenlikte görüflme

gerçeklefltirebilme imkân› sa¤l›yor.

Avrupa’da hükümet yetkilileri ve özellikle savunma ve

güvenlik birimlerinde çal›flan personel taraf›ndan yo¤un

olarak kullan›lan Tiger XS, NATO’nun NATO Secret ve

AB’nin Secret UE sertifikalar›na sahip tek ürün olma 

özelli¤ini de tafl›yor. Ülkemizde ise bu ve benzeri

çal›flmalar, ulusal gururumuz TÜB‹TAK Ulusal Elektronik

ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) taraf›ndan

yürütülüyor.

Tele Kulaklara Kripto Engeli
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A lman denizalt›lar› ile
Atlantik’te, Alman Or-
dusu ile de Kuzey Afri-

ka’da çarp›flan ABD, ‹ngilte-
re’deki üsler üzerinden Al-
manya topraklar›na stratejik
bombard›man uçaklar› ile
ak›nlar düzenlemifltir. ABD,
ne pahas›na olursa olsun
düflman›n can damarlar›n›
kesmeye niyetlidir. Çünkü
K›ta Avrupas›’n›n en önemli
petrol üretim merkezi olan
Ploesti, Alman Ordusu için
kritik de¤erdeki akaryak›t›n
önemli bölümünü sa¤lamak-
tad›r.

Alman savafl ekonomisinin
stratejik bombard›man yolu
ile çökertilmesine yönelik ka-
rar, 1943 y›l›n›n Ocak ay›nda
gerçeklefltirilen Kazablanka
Konferans› esnas›nda bir ara-
ya gelen ABD Devlet Baflkan›
Franklin D. Roosevelt ve ‹ngil-
tere Baflbakan› Winston
Churchill taraf›ndan ortakla-
fla al›nm›flt›r. Bu karar do¤-
rultusunda, ‹ngiltere’de ko-
nufllu Müttefik Hava Gücü’ne
ba¤l› stratejik bombard›man

uçaklar›n›n da deste¤i ile Al-
manya’ya karfl› hava ak›nlar›-
n›n yo¤unlaflt›r›lmas› ve bu
ülkenin savafl ekonomisinin
imha edilerek Alman halk›n›n
savaflma azminin k›r›lmas›
hedeflenmifltir. Alman Ordu-
su’nun akaryak›t kaynaklar›-
n›n stratejik bombard›man ile
kurutulmas› amac› ile Ploesti
ve Naziler’in balistik füzeleri-
nin do¤um yeri Peenemünde
flehri, ABD’nin hedefleri ara-
s›nda yerlerini alm›flt›r.

Müttefik 
Hava Harekât›’n›n
Sonuçlar›
Almanya, savafl›n ilerleyen
safhalar›nda da Müttefik Ha-
va Kuvvetleri’nin yo¤un hava
sald›r›lar›na hedef olmufltur.
Hamburg’a Temmuz 1943’de
yap›lan büyük hava taarruzu,
di¤er Alman flehirlerinin de
gelecekte müttefik bombar-
d›manlar›na hedef olaca¤› ve
bu sald›r›lar›n sonucunda da
ülkenin çökebilece¤i argü-
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Petrol ve Füzelere Karfl›
Stratejik Hava Bombard›man›: 
Ploesti ve Peenemünde
Midway’de Japon Donanmas›’na önemli bir darbe vurarak düflman›n›n taarruz

gücünü k›ran ABD, Pearl Harbour bask›n›n›n ard›ndan kendisine savafl ilan eden 

Nazi Almanyas›’n› da unutmam›flt›r. Savafl uçaklar›, uçaksavar bataryalar› ve 

radarlardan oluflan güçlü bir hava savunma flemsiyesi taraf›ndan korunan

Almanya’daki stratejik hedeflere, Kraliyet Hava Kuvvetleri ile eflgüdümlü olarak

düzenli taarruzlar gerçeklefltiren Amerikan Hava Kuvvetleri, 1943 y›l›na gelindi¤inde,

bu üslerin uza¤›nda bulunan önemli bir hedefi gözüne kestirmifltir. Bu hedef,

Almanya’n›n müttefiklerinden olan Romanya’n›n topraklar›ndaki Ploesti kentidir.

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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manlar›n› güçlendirmifltir.
Silahlanma ve Savafl Üretimi
Bakan› Albert Speer’in ald›¤›
tedbirler ile Alman Ordusu;
denizalt›, savafl uça¤›, tank
ve top üretimini yüzde 50
oran›nda art›rmay› baflar-
m›flt›r. Öte yandan Speer, ila-
ve tedbir olarak savafl sanayi
için imalat yapan fabrikalar›,
ülkenin iç kesimlerine da¤›t-
m›flt›r.
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin 1943 y›l›nda cepheye
12.000 yeni savafl uça¤› sür-
mesi ve Müttefik Hava Kuv-
vetleri’nin gündüz üstünlü-
¤üne ra¤men, gece muha-
rebelerinin hâkimi halen Al-
man Hava Kuvvetleri’dir.
Fakat Alman avc› uçaklar›
ciddi bir yak›t s›k›nt›s› için-
dedir. Ayr›ca, Fransa sahil-
lerindeki radarlar›n a¤›r
bombard›manlar sonucun-
da kaybedilmesinin bir so-
nucu olarak Almanya’n›n
hava savunma birimleri, is-
tihbarat eksikli¤inin de etki-
si ile av-önleme görevlerin-
de yetersiz kalmaya baflla-
m›flt›r. Bu da yetmiyormufl
gibi, Müttefikler, Almanya
üzerindeki bombard›man
uçaklar›na refakat için P-51
Mustang avc› uçaklar›n› gö-
revlendirmifllerdir. Art›k,
hava üstünlü¤ü kademeli
olarak Müttefiklere geçme-
ye bafllam›flt›r.

Neden Ploesti ve
Peenemünde?
Alman Ordusu’nun, Kuzey
Afrika ve Rusya cephelerinde
akaryak›t s›k›nt›s› yaflamas›,
Müttefik Ordular›’n›n baflar›-
lar›n› h›zland›ran nedenlerin
en önemlilerinden biri ol-
mufltur. Ayn› sorun, Japon-
ya’n›n da Amerikan Ordusu
karfl›s›ndaki yenilgisinin asli
nedenleri aras›nda yer al-
m›flt›r.
Bir ada devleti olan Japonya,
uçaklar›na muharebe için
yeterli akaryak›t› sa¤layama-
d›¤› gibi, savafl pilotlar›n›n
e¤itimleri için de yeterli
akaryak›t stoklar›na sahip
olamam›flt›r. Dolay›s›yla da
yeterince uçufl tecrübesi edi-
nemeyen Japon pilotlar›,
ABD’nin avc› uçaklar›na ko-
lay hedef olmufltur. Hava üs-
tünlü¤ünü düflman›na teslim
eden Japonya ise, ABD’nin
bombard›man uçaklar› tara-
f›ndan cezaland›r›lm›flt›r.
Bu tespit, Alman Hava Kuv-
vetleri için de geçerli olmufl-
tur. Müttefik hava gücü, özel-
likle 1942’den itibaren Al-
manya anavatan› üzerine ta-
arruzlar›n› yo¤unlaflt›rm›fl,
savafl sanayine yönelik ima-
lat yapan merkezler ile ba-
rajlar ve enerji üretim mer-
kezlerini ya imha etmifl ya da
hasara u¤ratm›flt›r. Bu kap-
samdaki taarruzlardan biri

de, Alman Ordusu’nun petrol
ihtiyac›n›n yaklafl›k üçte biri-
ni temin eden Romanya’n›n
Ploesti flehrine gerçekleflti-
rilmifltir.
Ploesti’deki petrol tesisleri,
Sovyet Hava Kuvvetleri ve
Amerikan Hava Kuvvetleri’ne
daha önce de hedef olmufl,
ancak bu taarruzlardan bek-
lenilen sonuçlar al›nama-
m›flt›r. Öte yandan, baflta
Londra olmak üzere ‹ngilte-
re’deki hedefleri vuran V1 ve
V2 balistik füzelerinin do¤du-
¤u gizli üs olan “Peenemün-
de” bölgesi de, stratejik sal-
d›r› hedeflerinin aras›na dâ-
hil edilmifltir.

Harekât Plan›
Romanya’n›n Ploesti flehrin-
deki petrol rafinerisine 1
A¤ustos 1943 tarihinde ger-
çeklefltirilecek harekat için,
uzun menzilli B-24 a¤›r bom-
bard›man uçaklar› görevlen-
dirilmifltir. Taarruzun bafl-
lang›ç noktas› olarak ise Lib-
ya’daki üslerin kullan›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. “Operati-
on Tidalwave” (Dev Dalga Ha-
rekat›) olarak adland›r›lan bu
harekât için, ABD’nin 8’inci ve
19’uncu hava kuvvetlerine
ba¤l› toplam 177 adet B-24
tahsis edilmifltir. Alman ra-
darlar›n›n atlat›labilmesi ve
böylelikle sürpriz unsurunun
kullan›labilmesi amac› ile ha-
rekât bölgesine alçak irtifa-
dan uçufl ile intikal edilmesi-
ne karar verilmifl, bu do¤rul-

tuda da Libya’da intibak
uçufllar› gerçeklefltirilmifltir.
Ek yak›t depolar› ile donat›lan
uçaklar›n menzilleri artt›r›l-
d›¤› gibi uçaklara, alçak irtifa-
da hedeflerini vurmak için
yeni optik niflangâhlar tak›l-
m›flt›r. Bingazi’den kalkan
uçaklara, Korfu Liman›, Ar-
navutluk’un Pindus da¤lar› ve
Yugoslavya’n›n güneyi üze-
rinden Ploesti üzerine ulafla-
caklar› bir uçufl rotas› haz›r-
lanm›flt›r. Pilotlar›n toplam
uçufl süresi 18 saat, hedef
üzerindeki en fazla bombar-
d›man süresi ise 27 dakika
olarak belirlenmifltir. Gündüz
bombard›man› fleklinde icra
edilecek bu plan, ayn› za-
manda müttefik hava gücü-
nün ilk kapsaml› rafineri ta-
arruzu olarak haz›rlanm›flt›r.

Dev Dalga’n›n 
Sonuçlar›
A¤›rl›kl› olarak Alman Hava
Kuvvetleri taraf›ndan savu-
nulan Romanya Hava Sahas›,
Orgeneral Alfred Gersten-
berg’e verilmifltir. Ploesti
bölgesinin savunulmas› için
105 ve 88 mm’lik uçaksavar
toplar›na ilave olarak toplam
52 adet Messerchmitt B-109
ve B-110 tipi avc› uçaklar›
tahsis edilmifltir. 
Müttefik hava filosu, Adriya-
tik üzerinde tüm radyo ve tel-
siz ba¤lant›lar›n› kapatarak
Arnavutluk üzerindeki Pin-
dus da¤lar›n›n eteklerine
ulaflm›flt›r. Filo, da¤lar› aflar-
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Ploesti Bombard›man›
neticesinde ortaya ç›kan
yo¤un duman, pilotlar›n
görüflünü kötü yönde
etkilemiflti.

Romanya’n›n Ploesti flehrindeki petrol rafinerilerinin kuflbak›fl› görünümü



ken irtifa 4900 m civar›nda-
d›r. Yugoslavya topraklar›n›
aflan filo, daha sonra 5 ayr›
koldan hedefe do¤ru yaklafl-
mas›n› sürdürmüfl, Pitesti
üzerinde son dönüfl noktas›
ile Floresti tren yolunu takip
ederek Ploesti taarruzu için
son haz›rl›klar›na bafllam›fl-
t›r. Uçaklar, alçak irtifadan
yüksek sürat ile hedeflerine
do¤ru yaklaflmaktad›r.
Ploesti’ye yaklaflan ilk taar-
ruz kolu, çok yo¤un uçaksa-
var baraj atefli ile karfl›lafla-
rak, kol komutan›n›nki dâhil
11 uça¤›n› kaybetmifltir. ‹kin-
ci taarruz kolu ise, daha yo-
¤un bir uçaksavar atefli ile
karfl›laflm›flt›r. Rotalar›n› fla-
fl›rmalar›n›n ard›ndan tekrar
hedefe yönelen baz› taarruz
kollar›, hedef üzerine farkl›
istikametlerden yaklaflmak
zorunda kalm›fllard›r. Baz›
uçaklar da hedeflerini bula-
mayarak, “Campina” bölge-
sine taarruz etmifllerdir.
Alman ve Romen avc› uçak-
lar›, Müttefik bombard›man
kollar›na özellikle dönüfl ro-
tas› üzerinde taarruza geç-
mifllerdir. Ancak, alçak irtifa-
daki sald›r›lar yeterli sonuç
vermemifltir. Buna ra¤men,
avc›lar›n ateflinden kaçmak
için t›rman›fla geçen müttefik
uçaklar›n›n bir k›sm› da¤l›k
arazide düflürülmüfltür. Ta-
arruza kat›lan uçaklardan 54
tanesi ile birlikte 532 müret-

tebat üslerine geri dönmeyi
baflaramam›flt›r. Bu kay›p-
lardan baz›lar› ise 8 adedi
Türkiye’ye zorunlu inifl yapan
ve mürettebatlar› ile birlikte
el koyulan B-24’lerdir.
Taarruz sonucunda Ploes-
ti’deki tesislerin üretim ka-
pasitesinin yaklafl›k yüzde
42’si yok edilmifltir. Ancak,
müttefiklerin verdi¤i a¤›r ka-
y›plar yüzünden bir daha tek-
rarlanamayan harekât sonu-
cunda Almanlar, k›sa bir sü-
re içerisinde gerekli onar›m-
lar› yaparak taarruzun yara-
lar›n› sarm›fllard›r.

Peenemünde’ye 
Önleyici Taarruz
Almanya’n›n Nazi iktidar›
sonras›nda bafllatt›¤› silah-
lanma seferberli¤i, esasen,
Birinci Dünya Savafl›’n›n son-
ras›nda 1919 y›l›nda imzala-
nan Versay Antlaflmas›’ndaki
silahs›zlanma hükümleri ile
yak›ndan ilgilidir. Bu anlafl-
man›n yasaklay›c› hükümle-

rine ra¤men, baz› gizli silah
üretim projeleri henüz Nazi-
ler iktidar› ele geçirmeden
önce bafllam›flt›r. Bu gizli
projelerden biri de “Balistik
Füzeler”in üretimi ile ilgili-
dir. Sonu, k›saca “V” (Vergel-
tungswaffen / ‹ntikam) ola-
rak tan›mlanan V-1 ve V-2 fü-
zelerin üretilmesine kadar
giden çal›flmalar, 1930’lu y›l-
lar›n bafl›nda Berlin yak›nla-
r›ndaki Kummersdorf’ta
bafllam›flt›r.
Sonraki y›llarda ise füze ge-
lifltirme çal›flmalar›n›n yeni
üssü olarak Balt›k Denizi k›-
y›s›ndaki Peenemünde seçil-
mifltir. Gizlilik içinde sürdü-
rülen füze çal›flmalar›, arala-
r›nda Wernher von Braun’un
da bulundu¤u 80 araflt›rmac›
taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.
fiimdiki seyir füzelerinin ata-
s› say›labilecek V-1’in ilk test
uçufllar›n› 1941 tarihinde ba-
flar›yla tamamlayan Alman-
lar, 1942’de çal›flan personel
say›s›n› 5000’e kadar yük-
seltmifllerdir.
Almanlar›n gizli füze gelifltir-
me faaliyetlerinden flüphele-
nen ‹ngiliz istihbarat›,
1939’dan itibaren konuya ilgi
göstermeye bafllam›flt›r.
1942’de, ‹ngiliz Hava Kuvvet-
leri’ne ait bir keflif uça¤›, Pe-
enemünde füze tesislerinin
foto¤raflar›n› çekmeyi baflar-
m›flt›r. 1943’de ise ‹ngiliz is-
tihbarat›, elde etti¤i bilgiler
sonucunda füzelerin varl›¤›n›
do¤rulam›flt›r. Alman Hava
Kuvvetleri’nin V-1 füzelerin-
den sonra V-2 modelini de
gelifltirmesi, bu son derece
stratejik füze üssünün imha
edilmesini, Müttefikler’in bi-
rinci öncelikli hedefleri ara-

s›na sokmufltur. Bu kapsam-
da planlanan ilk harekâta,
“Operation Hydra” ad› veril-
mifltir.

Sald›r› Bafll›yor
Operation Hydra çerçevesin-
de Peenemünde’ye icra edi-
len taarruz, 17 ve 18 A¤ustos
1943 tarihlerinde gerçeklefl-
tirilmifltir. Gece ay ›fl›¤›nda
gerçeklefltirilen bu taarruza,
324’ü Lancaster, 218’i Hali-
fax ve 54’ü Stirling olmak
üzere toplam 596 bombard›-
man uça¤› kat›lm›flt›r. Mütte-
fik uçaklar›, hedeflerine yüz-
de 80’i yüksek infilakl› olan
1800 ton bomba atm›flt›r. Ta-
arruz planlar›nda, as›l hedef
olarak füze projesinde çal›-
flan kilit personelin öldürül-
mesi amaçlanm›flt›r. Ayr›ca,
füze tesislerinin kullan›la-
maz hale getirilerek imhas›
planlanm›flt›r.
Tesislerin bulundu¤u bölge-
nin hava savunmas›nda gö-
rev alan Alman avc› uçaklar›,
23’ü Lancaster, 15’i Halifax
ve 2’si Stirling olmak üzere,
40 müttefik uça¤›n› düflür-
meyi baflarm›fllard›r. Toplam
taarruz gücünün yüzde
6,7’sine denk gelen bu oran,
Kraliyet Hava Kuvvetleri için
makul bir kay›p olarak kabul
edilmifltir. Bu kay›p oranla-
r›nda, Berlin’e do¤ru uçarak
Alman gece avc›lar›n› yan›l-
tan ve onlar› üzerlerine çe-
ken Mosquito bombard›man
uçaklar›n›n pay› büyük ol-
mufltur.
Müttefik uçaklar›, müteakip
taarruzlarda hedeflere yeni-
den bombard›man etmifller
ve taarruzlar esnas›nda 180
Alman personel öldürülmüfl-
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Günümüzde kullan›mda olan seyir ve balistik füzelerin atalar›; V-1 ve V-2

Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin ‹kinci Dünya Savafl›’nda kulland›¤› 4 motorlu 
bombard›man uça¤› Halifax, 1940 y›l›ndan itibaren hizmete al›nmaya bafllam›flt›.



tür. Çal›flma kamplar›nda
görev yapan 600 Polonyal›
savafl esiri de hayat›n› kay-
betmifltir. Taarruzlar esna-
s›nda V-2 füzelerinin motor-
lar› zarar görmüfl ve bu da
projenin gecikmesine neden
olmufltur. Taarruz sonras›n-
da ise Almanlar, füze üretim
tesislerini farkl› noktalara
tafl›may› baflarm›fllard›r.
V-2 füze tesislerinde, 1945’e
kadar yaklafl›k 60.000 savafl
esiri çal›flt›r›lm›flt›r. Kay›tlara
göre esirlerin 20.000’i açl›k
ve hastal›ktan hayatlar›n›
kaybetmifltir. Peenemünde
Füze Araflt›rma Üssü’nde,
teknik tasar›m, balistik ve
matematik uçufl test labora-
tuarlar›, rüzgâr tünelleri,
malzeme, uçufl, balistik, te-
lemetre ve seyrüsefer sis-
temleri araflt›rma laboratu-
arlar› ile Ar-Ge laboratuarla-
r›, yeralt›ndaki beton s›¤›nak-
larda gizlenmifltir. Taarruz-
lar sonras›nda ise füze tesis-
leri, Avusturya ve Alp Da¤la-
r›’ndaki gizli laboratuarlara

tafl›nm›flt›r. Savafl sonras›n-
da Peenemünde, Üssü K›z›l
Ordu birlikleri taraf›ndan ele
geçirilmifl ve tesisler imha
edilmifltir.

Her ‹ki Harekât›n
Sonucu ve Al›nan
Dersler
Müttefik Hava Kuvvetleri’nin
Ploesti bask›n›, sald›r› sonra-
s›nda Ploesti’deki akaryak›t
iflleme kapasitesinin yakla-
fl›k yüzde 42’sinin imhas›na
yol açm›flt›r. Buna mukabil,
personel ve uçak kayb› çok
yüksek olmufltur. Öncelikle;
B-17’lere göre daha k›sa
menzile sahip olan B-24 a¤›r
bombard›man uçaklar›n›n
tahsis edilmesi, kay›plar›n
artmas›na yol açm›flt›r.
‹kinci stratejik hata olarak da
bombard›man uçaklar›n›n
avc› himaye kollar›n›n deste-
¤inden yoksun b›rak›lmas›,
uçak kay›plar›n›n çok yüksek
olmas›na neden olmufltur.
Ayr›ca, uçaklar›n takip ettik-
leri taarruz rotas› ve dönüfl

rotalar›n›n do¤ru tespit edil-
memesi de pilotlar› zor duru-
ma sokmufltur. Görev dönü-
flü, alternatif uçufl rotalar›n›n
yetersiz olmas›, uçaklar›n
denize düflmelerine neden
olmufltur.
Son kritik hata da, bombard›-
man›n alçak irtifadan yap›l-
mas› olmufltur. Bunun sonu-
cunda hedef üzerindeki bask›
azalm›fl, pilotlar uçaksavar
ve avc› kollar›n›n hedefi hali-
ne gelmifltir. Bu durum, he-
def üzerinde yo¤unlaflan
uçaklar›n, taarruz esnas›nda
kendi uçaklar› ile karfl› karfl›-
ya gelmeleri gibi, arzu edil-
meyen bir kargafla ortam›n›n
do¤mas›na yol açm›flt›r.
Özellikle, hedefin petrol te-
sisleri olmas› ve ç›kan yan-
g›n›n yaratt›¤› duman bulutu,
bombalar›n hedeflerine isa-
betli olarak at›lmas›n› önle-
mifltir.
B-24 uçaklar›, hedeflerine
daha yüksek irtifalardan ta-
arruz etmek için tasarlan-
m›flt›r. Hâlbuki Ploesti görevi
esnas›nda uçaklar baz› hal-
lerde yaklafl›k 60 m irtifaya
kadar alçalarak hedeflere
taarruz etmek zorunda kal-
m›fllard›r. Ayr›ca kurma ta-
palar›n›n zamanlamas›n›n iyi
yap›lamamas› da, alçak irti-
fadan at›lan bombalar›n pat-
lamadan düflmesine neden
olan bir teknik hatad›r.
Amerikan Hava Kuvvetleri,
Ploesti’ye, ‹talya’n›n Foggia

Hava Üssü’nden Ekim 1944
tarihinde 760 uçakla yap›lan
ikinci bir sald›r› düzenleye-
rek toplam 13.000 ton bomba
b›rakm›flt›r.
1856’dan itibaren faaliyette
bulunan Ploesti petrol rafi-
nerisi ve Romanya’n›n sa¤la-
d›¤› akaryak›t ve petrol, kay-
nak s›k›nt›s› çeken Almanya
için daima stratejik öneme
sahip olmufltur. Harp tarihi
aç›s›ndan ABD pilotlar› ve
havac›lar›n›n bireysel kahra-
manl›klar›na ra¤men, taar-
ruz sonucunda rafineri k›sa
sürede tamir edilerek faali-
yetine devam etmifltir. Bu
nedenle de Ploesti Harekât›,
kay›plar›n yüksekli¤i ve stra-
tejik hedeflerin elde edile-
memesi yüzünden daha çok
bir fiyasko olarak hat›rlan-
maktad›r.
Peenemünde’ye Kraliyet Ha-
va Kuvvetleri’nin gerçeklefl-
tirdi¤i taarruz sonucunda ise,
makul kay›plar karfl›l›¤›nda
Naziler’in füze program›
önemli bir zaafa u¤rat›lm›fl-
t›r. Bombard›man sonucun-
da tesislerini daha iç bölge-
lere tafl›mak zorunda kalan
Almanlar, hem zaman hem
de kaynak yitirmifltir. Bu ha-
rekât›n baflar›s›ndaki dikkate
de¤er en önemli noktalardan
biri de, Alman hava savun-
mas›n›n dikkatinin da¤›t›l-
mas› ve bunun sonucunda da
Müttefik kay›plar›n›n azalt›l-
mas›d›r.
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Almanya’n›n Ruhr bölgesindeki barajlara gerçeklefltirilen taarruzun sonunda
“Baraj Y›k›c›” ünvan›n› alan Avro Lancaster.

B-24’ler, B-17’ler ile birlikte 
‹kinci Dünya Savafl›’nda Amerikan

Hava Kuvvetleri’nin a¤›r
bombard›man uça¤› filosunun 

belkemi¤ini oluflturuyordu.
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Avrupa Komisyonu’ndan H›rvatistan’a Yeflil Ifl›k
Türkiye ile ayn› gün Avrupa Birli¤i’nden müzakere tarihi alan H›rvatistan,

Avrupa Komisyonu’ndan gelen son haberlere bak›l›rsa, birli¤e kat›l›m 

yolunda Türkiye’den daha h›zl› yol al›yor. Komisyon’un 5 Kas›m’da 

belirtti¤ine göre, birli¤e kat›l›m müzakerelerinde son aflamaya 2009

y›l›n›n sonlar›na do¤ru geçilebilecek. Görüflmelerde her fley yolunda

giderse, H›rvatistan 2011 y›l›nda birli¤in tam üyesi olacak. Her ne kadar

H›rvatistan, AB yolunda oldukça h›zl› ilerlese de, az›nl›k haklar› 

ve yolsuzluklar konusunda halledilmesi gereken problemler, AB yolundaki

bu pembe tabloyu bozuyor.

Rus Donanmas›
Karayipler’e Demir Att›
Venezüela’n›n La Guaira Liman› 25 Kas›m’da 

Rus Donanmas›’n› karfl›lad›. So¤uk Savafl y›llar›ndan

sonra ilk defa Karayipler’de demir atan Rus

Donanmas› ile ortak bir tatbikat gerçeklefltirecek

olan Venezüela, yaklafl›k 4,4 milyar dolarl›k kontrat

ile Rusya’dan silah ithal eden ülkelerin bafl›nda 

yer al›yor. Rus Filosu ile birlikte Karakas’a gelen

Baflkan Medvedev, ayn› zamanda Güney Amerika

turuna da ç›kacak. Yap›lan bu ortak tatbikat ile

Rusya, ABD’ye; Avrupa’da Rusya s›n›r›nda hofllar›na

gitmeyen bir faaliyette bulunmalar› halinde, 

kendilerinin de ABD’nin arka bahçesinde rahatl›kla

faaliyet gösterebilecekleri mesaj›n› veriyor.

Darfur Huzura Kavufluyor
Y›llard›r insan haklar› ihlalleri ile dünya gündemini meflgul

eden Darfur Bölgesi’nde ifller iyiye gidiyor. ‹ki ülkenin

karfl›l›kl› olarak büyükelçilerini atamas›, yaklafl›k 6 ayd›r

Sudan ile Çad aras›nda süregelen diplomatik ç›kmaz›n

çözümü yolunda at›lan ilk ad›mlar olarak dikkat çekti.

Ekim ay›nda Sudan’›n baflkenti Hartum’da bir araya

gelen Sudan ve Çad büyükelçileri, yapt›klar› ortak bas›n

aç›klamas›nda, taraflar›n bundan sonra yerel bas›nda

birbirlerinin aleyhinde hiç bir aç›klama yapmayaca¤›n›

ve isyanc›lara hiç bir flekilde destek vermeyeceklerini

belirtti. Bu geliflmelerin akabinde, Sudan Devlet Baflkan›

Omar Hassan al-Bashir’in Kas›m ay›nda Darfur’da ateflkes

ilan etmesi de bu olumlu havay› iyice pekifltirmifl görünüyor.

Lübnan’dan
Hizbullah’a Karfl›
‹ttifak Talebi
‹ran Cumhurbaflkan›

Mahmud Ahmedinejad,

Lübnan Cumhurbaflkan›

Michel Suleiman ile 

24 Ekim’de Tahran’da bir

araya geldi. Suleiman’›n 

2 gün süren bu ziyareti

esnas›nda siyasi ve

ekonomik konular›n

d›fl›nda, iki ülkenin 

savunma alan›nda 

iflbirli¤i yapmas› halinde,

Lübnan’›n olas› bir 

‹srail sald›r›s› karfl›s›nda

daha güçlü olaca¤› da

konufluldu. Gündemin 

en önemli konusu ise

Lübnan parlamentosunun

Hizbullah militanlar›n›n

silahs›zland›r›lmas›

karar›na, bu örgüte silah

teçhiz etti¤i (!) iddia 

edilen ‹ran’›n deste¤ini

alabilmekti.

NATO 
Afrika’ya Aç›l›yor
Gana Cumhurbaflkan› 

John Kufuor’un davetlisi

olarak 19-21 Kas›m 

tarihlerinde “Alt›n

Sahiller”e bir ziyaret

gerçeklefltiren NATO

Genel Sekreteri Jaap de

Hoop Scheffer,

Cumhurbaflkan› Kufuor’un

yan› s›ra Gana Savunma

Bakan› ile de görüfltü.

Taraflar, NATO ile Afrika

Birli¤i aras›ndaki

iliflkilerin, Afrika Birli¤i’nin

Darfur ve Somali’de 

yürüttü¤ü operasyonlar

kapsam›nda prati¤e dönük

olarak gelifltirilmesi 

üzerine fikir al›flveriflinde

bulundu.
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K›z›l Ordu’da Reform Haz›rl›klar›
Günümüzün en modern silah sistemlerini üreten ve kullanan ülkelerinden biri

olan Rusya, 2020 y›l›na kadar ordusunu, en son teknoloji ürünü silahlarla teçhiz

etmeyi planl›yor. Rusya Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Nikolai Makarov’un yapt›¤› aç›klamaya göre; k›sa vadede ordunun

yüzde 30’unu modern silahlarla teçhiz etmeye haz›rlanan Rusya, 2020 y›l›na kadar ordusunun tamam›n› yenilemifl olacak. Bu

reform ile Rusya’n›n hedefi; fluan yaklafl›k yüzde 20 oran›ndaki sürekli harbe haz›r asker kapasitesini yüzde 100’e ç›kartmak.

‹ngiltere’den Afganistan’a Koflullu Destek
Afganistan’da bir türlü sa¤lanamayan

istikrar ve Afgan Ordusu’nun hala

bölgede etkili olamamas›, d›fl deste¤e

olan ihtiyac› gündemde tutmaya devam

ediyor. Bas›nda yer alan, ‹ngiltere’nin

Afganistan’›n kritik bölgelerinde görev

yapan askerlerine ek olarak 2000 

askerini daha önümüzdeki y›l içerisinde

bölgeye sevk edece¤i haberleri ise

‹ngiltere D›fliflleri Bakan› David Miliband

taraf›ndan yalanland›. Kendisinin böyle

bir sevkiyat› onaylamad›¤›n› belirten

bakan, Afganistan’daki asker aç›¤›n›n

kapat›lmas› için tüm ülkelerin adil bir

flekilde bölgeye asker göndermesi

halinde ‹ngiltere’nin de üzerine düflen

görevi yerine getirece¤ini söyledi.

Türkmenistan'da
Iran Rüzgârlari

Esiyor
Türkmenistan’›n

baflkenti Aflkabat, 3’üncü

‹ran Ürünleri Fuar›’na ev

sahipli¤i yapt›. 28 Kas›m’da

bafllayan fuar›n aç›l›fl töreninde

Türkmen Lider Gurbanguli

Berdimuhammedov, ‹ran ile birlikte yürüttükleri

demiryolu, do¤al gaz boru hatt› ve baraj yap›m› gibi

birçok projenin, iki ülke aras›ndaki olumlu iliflkilerin

göstergesi oldu¤unu belirtirken, gelecekte de

düzenlenecek olan benzer fuar ve konferanslar ile

bu tablonun pekifltirilece¤i mesaj›n› verdi. Enerji

s›k›nt›s› yaflanan günümüzde, Orta Asya’daki do¤al

gaz rezervlerinin Rusya kontrolünde oldu¤u da

düflünülürse, ‹ran’›n Türkmenistan ile olan bu

yak›nlaflmas› daha fazla anlam kazan›yor.
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Kore’de 
Gerginlik Artacak

Yürüttü¤ü nükleer

çal›flmalar›n önemli bir

k›sm›n› durdurmas›n›n

ard›ndan ABD’nin teröre

destek veren devletler

listesinden ç›kartt›¤›

Kuzey Kore, komflusu

Kore Cumhuriyeti ile

olan iliflkilerini s›k›nt›ya

sokabilecek yeni bir

ad›ma haz›rlan›yor.

Kuzey Koreli yetkililerin

yapt›¤› bir aç›klamaya

göre, 1 Aral›k’tan

itibaren güney ile olan

s›n›r, tüm girifl ve

ç›k›fllara kapat›lacak.

Kuzey Kore’nin bu 

tutumunun nedeninin,

Kore Cumhuriyeti’nin

balonlara ba¤lad›¤› 

anti-komünist 

propaganda bildirilerini

Kuzey’e göndermesi

oldu¤u da iddialar

aras›nda.
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T ahran’dan yap›lan
aç›klamalarda, flu an-
da ülkenin uranyum

zenginlefltirme tesislerinde
5000 santrifüjün çal›flmala-
r›n› sürdürdü¤ünün vurgu-
lanmas› da bu gerginli¤in
“patlama noktas›na” dönü-
flece¤inin ilk iflareti olarak
de¤erlendiriliyor.
ABD ve ‹srail istihbaratlar›-
n›n elde etti¤i bilgiler,
‹ran’›n nükleer bomba yap›-
m› aflamas›na beklenilen-

den çok erken geldi¤i yö-
nünde. Tahminler, Tah-
ran’›n ilk bombas›n› Ocak
2009’da üretebilece¤i, deva-
m›nda da y›l sonuna kadar 2
adet bomba daha yapabile-
ce¤i fleklinde.
‹srail kaynaklar› ise, ‹ran’›n
2009 y›l› ortalar›nda bir “yer
alt› nükleer bomba deneme-
si” ile özellikle Orta Do¤u’da-
ki fiii nüfusa, “art›k kimse bi-
ze bir fley yapamaz” mesaj›
verece¤inde birlefliyorlar.
‹ran’›n nükleer bomba üret-
me giriflimleri ile “uzay arafl-
t›rmalar›” program›n›n eflgü-
dümlü sürmesi, sadece ‹sra-
il’de de¤il, art›k “‹ran balistik
füze menzili içinde” yer alan
pek çok Avrupa ülkesinde de
tedirginlik bafllad›¤› sonucu-
nu do¤uruyor. Tahran, son
olarak, 2000 km menzilli Se-
jili füze sisteminin denemesi-
ni gerçeklefltirerek bu alanda
tam anlam›yla bir gövde gös-
terisi yapt›.

Fakat bölgede as›l tart›flma-
y›, geçti¤imiz ay, ilk kez “Ka-
vosh-2” roketi ile uzaya
eriflmesi yaratt›. ‹lk defa 3
kademeli bir roket ile uzaya
ulaflan ve yörüngeye att›¤›
bir araflt›rma laboratuvar›n›
da paraflütle ülke toprakla-
r›na döndürmeyi baflaran
‹ran, böylece üretebilece¤i
nükleer bombay› tahmin
edilenden çok daha uzakla-
ra gönderebilece¤inin ifla-
retini de vermifl oldu.
Bu geliflmeler, ‹srail’deki
tart›flman›n da alevlenmesi-
ne neden oldu. Uzmanlar,
‹ran’›n art›k nükleer bomba
yapma ve bu bombay› balis-
tik füze sistemleri ile istedi-
¤i yere gönderme teknoloji-

sine sahip oldu¤unun anla-
fl›ld›¤›nda birlefliyorlar.
Tart›flmalarda üzerinde
anlaflma sa¤lanan bir bafl-
ka konu da ‹ran’›n askeri
amaçl› nükleer çal›flmala-
r›n›n, askeri bir operasyon-
la 2002-2006 y›llar› aras›n-
da daha kolay önlenebile-
ce¤i fakat Kudüs yönetimi-
nin bu f›rsat› kaç›rd›¤› yö-
nünde.
‹srail yönetim kadrolar›nda
ve kamuoyunda artan e¤ilim
ise, ‹srail’in özellikle Barack
Obama döneminde en yak›n
müttefiki ABD’nin genel po-
litika e¤ilimlerine kulak as-
madan kendi güvenli¤ini
sa¤lamada daha aktif ad›m-
lar atmas› yönünde.
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Orta Do¤u’da
Nükleer

Hesaplaflmaya 
Do¤ru

Amerikan yönetiminin haz›rlad›¤› 
son raporlarda, ‹ran ‹slam

Cumhuriyeti’nin 2009 y›l›n›n sonuna
kadar 3 adet nükleer bomba sahibi

olaca¤›n›n belirtilmesi, bölgede, 
özellikle ‹srail ile ‹ran aras›ndaki

gerginli¤in t›rmanmas›na 
neden oldu.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Suriye’den Yeni Strateji
ABD’nin Irak’ta yaflamakta oldu¤u zorluklar ve Bat› ekonomilerinin atlatmakta zorland›¤› kriz ortam›, Suriye yönetiminin yeniden “eski 
dengelere dönme” e¤ilimini güçlendirdi. Bir dönem, Türkiye arac›l›¤›yla ‹srail ile bar›fl görüflmelerini sürdüren ve Bat› ülkeleriyle iliflkilerinin
güçlenmesine çal›flan fiam yönetimi, tekrar Rusya ile yak›n müttefiklik konumunu güçlendiriyor.  Rusya’ya, özellikle petrol yollar› aç›s›ndan
stratejik olan Do¤u Akdeniz’de güçlü bir donanma bulundurmas›n›n yolunu açan ve Moskova’n›n Lazkiye Liman› yak›n›nda bir donanma üssü
kurmas›na izin veren Suriye, savunmas›n› da Rus teknolojisinin son ürünleri olarak kabul edilen S-300PMU-2 ve ‹skender-E füzeleri ile
güçlendirmeye haz›rlan›yor. Kaynaklar, Suriye’nin ‹ran’dan sa¤lad›¤› ekonomik destekle, Rusya’dan ayr›ca MiG-29M2, MiG-31 ve Su-30 savafl 

uçaklar› baflta olmak üzere pek çok geliflmifl silah sistemi almaya haz›rland›¤›n› da bildiriyor.
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Asya’n›n en stratejik ülkesi Pakistan’› yöneten kadrolar›n
“Pefltun Milliyetçili¤i” ile “‹slami Radikalizmi” birbirine
yak›n iki kavram olarak kullanmas›, giderek bu ülkenin

çok ciddi uluslararas› bask› alt›nda kalmas›na neden oluyor.
Özellikle Afganistan’da 1996-2001 y›llar› aras›nda “korkunç”
bir rejim olarak hüküm süren Taliban yönetiminin, bafllang›-
c›ndan son gününe kadar Pakistan Gizli ‹stihbarat Servisi (ISI)
taraf›ndan yarat›lm›fl olmas›, ‹slamabad üzerindeki kuflku bu-
lutlar›n›n derinleflmesine yol aç›yor.
ABD, Afganistan ve Hindistan, Pakistan yönetiminden özellikle
ISI içindeki “Taliban yanl›s› ajan ve üst düzey kadrolar›n” temiz-
lenmesi ça¤r›s›nda bulunuyor.
Asl›nda geliflmeler son dönemde h›zlanm›fl durumda. Afganis-
tan’›n baflkenti Kabil’deki Hindistan Büyükelçili¤i’ne karfl› 7
Temmuz günü gerçeklefltirilen ve 60 kiflinin ölümüyle sonuçla-
nan bombal› sald›r›n›n perde arkas›nda Pakistan gizli servis
ajanlar›ndan baz›lar›n›n ç›kmas›, bu konudaki tart›flmalar›n t›r-
manmas›na neden oldu.
Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai, Kabil bombalamas›
hakk›nda yap›lan incelemede, Pakistan gizli servisi içinde yer
alan “Taliban yanl›s› ajanlar›n” varl›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n› savun-
du. Bu görüflü, Afganistan’da görevli Amerikan askeri karargâ-
h›n›n ve Hindistan’›n da desteklemesi dikkat çekti.
Pakistan her ne kadar, söz konusu iddialar› kesin bir dille red-
detse de, Eylül ay›nda, “Taliban yanl›s›” olmakla suçlanan ISI
Baflkan› Tu¤general Nedim Tac’›n görevden al›nd›¤›, yerine,
›l›ml› görüflleriyle tan›nan Tu¤general Ahmed Shuja Pafla’n›n
getirildi¤i biliniyor.
ISI’y› kar›flt›ran son geliflme ise, Kas›m ay›nda, Taliban yanl›s›
yüzlerce ajan›n ifllerine son verilmesi ve bir dönem Taliban’›n
yarat›lmas›nda önemli rol üstlenmifl istihbarat birimlerinin ka-
pat›lmas› oldu. Fakat Amerikan yönetiminin Pakistan’da yafla-
n›lan bütün geliflmelere karfl›n ISI ile Pakistan ordusunun “ra-
dikal ‹slam’a yak›n” komutanlar›n› yak›ndan izlemeye devam
etti¤i de belirtiliyor.
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Pakistan’da ‹stihbarat Servisi Temizli¤i
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Hindistan’›n turizm ve

finans merkezi ola-

rak da kabul edilen

Bombay (Mumbai) kentin-

deki terör eylemlerini ger-

çeklefltirdi¤ini aç›klayan

Deccan Mücahitleri Örgütü

hakk›nda kesin bir bilgi yok.

Ama yaklafl›k 1 y›l önce

kendini ilk kez gösteren

Hindistan Mücahit Örgü-

tü’nün benzer bir sald›r›y›

gerçeklefltirebilecek kapa-

sitede oldu¤u biliniyor.

Sald›r›n›n, Hindistan, Afga-

nistan ve Pakistan’daki ge-

nifl Müslüman toplumunu

çok yak›ndan ilgilendiren

bir “fetva” ve sonras›nda

yap›lan çal›flmalardan yak-

lafl›k 3 hafta sonra gerçek-

leflmesi dikkat çekici.

Hindistan’›n kuzeyindeki

Uttar Pradefl eyaletinde bu-

lunan Deoband kenti, bölge

Müslümanlar› aç›s›ndan

çok büyük bir öneme sahip.

1866 y›l›nda dönemin önde

gelen Müslüman âlimleri-

nin önderli¤inde bu kentte

kurulan Darül Uloom Deo-

band Medresesi, ayn› za-

manda “Taliban”,  deva-

m›nda da “El-Kaide”nin

ideolojik zeminini yaratan

Sünni dini kurumu olarak

tan›mlan›yor.

Hindistan’da hüküm süren

‹ngiliz sömürgecili¤ine kar-

fl› Müslümanlar’›n örgüt-

lenmesini ve Hindular ile

omuz omuza mücadele ver-

melerini sa¤layan Deoband

Medresesi, Molla Ömer

baflta, bütün Taliban kadro-

lar›n›n e¤itildi¤i bir yer ola-

rak biliniyor.

Pakistan ve Afganistan üze-

rinden Hindistan’a s›zan

afl›r› dinci gruplar›n, özel-

likle son 1 y›l içinde artan

terör eylemleri, bu ülkede

yaflayan 150 milyon Müslü-

man’›n Hindular karfl›s›nda

zor durumda kalmas›na ne-

den oluyordu. Hindular, be-

raber yaflad›klar› Müslü-
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Hindistan’daki Kanl› 
Sald›r›n›n Gerçek Nedeni

Orta Asya Demokrasi
Mücadelesi Yolunda

Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan bu yana, Orta Asya’da-
ki yönetimler, dünyaya, sürekli olarak “demokratik siya-
sal rejim için çal›flt›klar›” görüntüsünü vermeye çal›fl›-

yorlar. Fakat bu bölgede bugüne kadar K›rg›z halk› hariç, hiç-
bir halk gerçek anlamda demokratik ad›m atma flans› bula-
mad›.
Özellikle, Özbekistan’daki ‹slam Kerimov, Türkmenistan’daki
Gurbanguli Berdimuhammedov ve Kazakistan’daki Nursultan
Nazarbayev yönetimleri, dünya siyaset co¤rafyas›nda Rus-
ya’n›n bile ötesinde “tipik birer Sovyet sonras› devletler” ola-
rak de¤erlendiriliyorlar.
Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T), bir ülkenin “de-
mokratik” say›labilmesi için esas olarak iki kriter belirlemifl
durumda: Parlamentosunda en az iki güçlü parti olacak ve hür
medyaya sahip bulunacak.
2010 y›l›nda AG‹T dönem baflkanl›¤›n› üstlenmeye haz›rlanan
Kazakistan’da bu ikisi de yok! Ülkede, Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›ndan sonra tek lider olarak görev yapan Nursultan
Nazarbayev bütün siyasi yetkileri elinde toplam›fl durumda.
Nazarbayev’in Nur-Otan Partisi ise parlamentodaki bütün
sandalyelere tek bafl›na sahip. Ülkedeki medya ise, birkaç
küçük derginin d›fl›nda tamamen devletin kontrolünde.
Kazakistan, parlamentosunda birden fazla partinin üyesinin

yer alabilmesi için seçim kanununu de¤ifltirmeye bafllad›. Ya-
p›lacak yeni seçimlerde, parlamentoya üye sokabilmek için
oylar›n en az yüzde 7’sini alm›fl olma flart› kald›r›lacak. Yöne-
timin, dünyan›n gözü önünde yaflan›lan “sand›k hilelerini” de
önlemesi halinde, bütün bask› ve hile uygulamalar›na karfl›n
son seçimde yüzde 5 oran›nda oy alan Sosyal Demokrat Par-
ti’nin parlamentoya üye sokabilece¤i öngörülüyor.
Kazakistan yönetimi, gazetecilerin daha serbest çal›flmas› için
gerekli ça¤dafl düzenlemelerin de en k›sa zamanda bafllaya-
ca¤›n› ifade ediyor.

Türkmenistan’›n ‹fli Zor
Kazakistan “gerçek demokratikleflme” yolunda yaflad›¤› “d›fl
zorlama” ile önemli ad›mlar atmaya haz›rlan›rken ayn› bölge-
deki bir baflka ülke Türkmenistan’a dönük öngörülerde ben-
zer iyimserlikler yaflanm›yor.
Ülkenin kurucu lideri Saparmurat Türkmenbafl›’n›n dayand›¤›
“diktatörlük” sisteminin, yeni lider Berdimuhammedov’un
tüm sözlerine karfl›n henüz düzelmedi¤i biliniyor. Türkmenis-
tan’da flu anda sadece bir tane siyasal parti var ve o, ba¤›ms›z-
l›k kazan›lmas›ndan bu yana ülkeyi yönetiyor.
Ülkede internet kafeler kapat›lm›fl durumda; siyasi mahkûm-
lar cezaevlerinde; medya tam anlam›yla devlet kontrolünde ve
Berdimuhammedov etraf›nda Türkmenbafl›’na benzer bir
“diktatör yaratma” gayretleri artm›fl görünüyor.
Türkmenistan son olarak Amerikan yönetimine, ülkede yap›-
lacak ilk seçimde birden fazla partinin yer alaca¤›n› bildirmifl
durumda ama ülkenin, siyasi partilerin nas›l kurulup, finanse
edilece¤ini belirten herhangi bir kanunu bile yok.

© Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
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manlar’›n “terörizme karfl›”

kesin bir tav›r alamad›klar›-

n› ileri sürüyorlard›.

Bu tart›flma, May›s 2008’de

Deoband Medresesi ulema-

s›n›n yay›nlad›¤› tarihi bir

fetva ile sonland›. Medrese,

fetvas›nda “masum insanla-

r›n öldürülmesi ve masum

insanlara karfl› yap›lan sal-

d›rganl›k terörizmdir, ‹s-

lam’a karfl› bir tutumdur”

dedi.

Medrese, bununla da kalma-

d›; bu ay›n hemen bafl›nda,

Afganistan, Pakistan ve Hin-

distan’dan yaklafl›k 4000 din

adam›n› Haydarabad kentin-

de bir araya getirdi; fetvan›n

içeri¤ini enine boyuna tart›fl-

t›rd› ve bölgenin bütün din

âlimlerinin onay›n› ald›.

Deoband Medresesi’nin

resmi siyasi partisi olarak

hizmet gören Jamiat Ula-

ma-i Hind’in Genel Sekrete-

ri, Maulana Mahmud Mede-

ni, medresenin bu konuda

ataca¤› yeni ad›m›n bütün

Asya ülkelerinden gelecek

din adamlar›n› toplayarak,

‹slam ile terörizm aras›nda

kurulmaya çal›fl›lan ba¤› or-

tadan kald›rmak oldu¤unu

aç›klad›.

Bombay sald›r›s› bu aç›kla-

madan yaklafl›k bir hafta

sonra meydana geldi. Hin-

distan’da yerleflik ama As-

ya’daki Müslümanlar’› de-

rinden etkileyen medrese-

nin bu çal›flmalar›n›n, El-

Kaide, ba¤lant›s›nda da Ta-

liban aç›s›ndan çok ciddi so-

run yaratt›¤› biliniyor.

Özellikle Deoband Medre-

sesi’nin, Pakistan’›n Afga-

nistan s›n›r›ndaki stratejik

Peflaver kentinde bulunan

temsilcisi Maulana Seyidül

Arifin’in, son dönemde Tali-

ban’a “silah›n› b›rak, afliret-

ler ile bar›fl masas›na otur”

ça¤r›s› yapm›fl olmas› böl-

gedeki dengeleri sarsm›flt›.

Bölge Müslümanlar›’n›n

özel sayg› duydu¤u Maula-

na Seyidül Arifin, 1980 y›-

l›nda, Afganistan’daki Sov-

yet iflgaline karfl› ilk “Cihad

fetvas›n›” yay›nlayan ve

böylelikle tarihin ilk Müs-

lüman mücahit direniflini

bafllatan Maulana Rahat

Gül’ün o¤lu.

Bombay sald›r›s›n›n, sade-

ce bölgede de¤il, belki de

bütün dünyada ‹slam ile te-

rörizm kavram›n›n yollar›-

n›n kesin olarak ayr›laca¤›

bir dönemde gerçekleflmifl

olmas› önemlidir.

Rusya’n›n Arka Bahçe Politikalar›

ABD
’nin Orta Asya
ve Kafkasya’da
artan siyasi

manevralar›n› giderek “kendi
arka bahçesine do¤rudan
müdahale” olarak gören Rus-
ya’n›n, benzer politikalar›
do¤rudan “Latin Amerika”ya
tafl›mas› dikkat çekti. Orta ve
güney Amerika, bilindi¤i gibi,
ABD’nin do¤rudan etki ala-
n›nda kabul etti¤i co¤rafya
olarak de¤erlendiriliyor.
Bu konudaki geliflmelerin en
belirgin süreci, Rusya ile
Amerikan karfl›t› politikalar›
ile tan›nan Venezüela lideri
Hugo Chavez aras›ndaki iliflki-
lerin iyice ›s›nmas› oldu. Ame-
rikan yönetiminin Gürcistan
Savafl› s›ras›nda Rusya’ya mi-
silleme olarak Karadeniz’e,
özellikle de Batum ve Poti li-
manlar› aç›klar›na savafl ge-
misi göndermesi, Mosko-
va’n›n sert tepkisini çekmiflti.
Rusya, misillemesini, Vene-
züela’n›n La Guaira Lima-
n›’na nükleer savafl gemileri
göndermek ve Venezüela
Donanmas› ile ortak askeri
tatbikat düzenlemekte bul-
du. Bu “askeri gövde gösteri-
sini” tamamlayan geliflme
ise, Rusya Devlet Baflkan› Di-
mitri Medvedev’in Karakas’›
ziyaret etmesi oldu.
Latin Amerika ülkelerine
gerçeklefltirdi¤i ziyaretin

üçüncü aya¤› olan Venezüela
temaslar›nda Medvedev,
Chavez'le petrol, do¤al gaz,
nükleer enerji ve di¤er alan-
larda ifl birli¤ini kapsayan bir
dizi anlaflma imzalad›. ‹kili
görüflme sonras› ortak bir
bas›n toplant›s› düzenleyen
iki lider, dünyan›n yeni bir
güvenlik yap›s›na ihtiyac› ol-
du¤unu söyledi. Medvedev
aç›klamas›nda, "Rusya ve
Venezüela, çok kutuplu bir
dünya ve verimli küresel bir
güvenlik yap›s›n›n kurulmas›
için ifl birli¤ini devam ettire-
cek" dedi.
Ria Novosti haber ajans›na
aç›klamada bulunan Rusya
Baflbakan Yard›mc›s› Igor
Seçin, enerji alan›nda ise 25
y›ll›k bir anlaflma imzaland›-
¤›n› ifade etti. Baflkan Med-
vedev'le birlikte bölgede te-
maslarda bulunan Seçin,

"Enerji alan›ndaki iflbirli¤i;
boru hatlar›, enerji ç›kart›l-
mas›, rafine ifllemleri gibi
genifl bir alan› kaps›yor." de-
di. Rus enerji flirketi Gaz-
prom Venezüela devlet pet-
rol flirketi PDVSA ile birlikte
Ayacucho-3 petrol bölgesin-
de birlikte çal›flacak. ‹ki ülke
ortak bir bankan›n kurulmas›
konusunda da fikir birli¤ine
vard›. Yeni kurulacak banka
ortak projelerin finanse edil-
mesinde aktif rol üstlenecek.
Chavez, Medvedev'le görüfl-
mesinde savunma sanayinde
iflbirli¤inin gelifltirilmesini de
ele ald›klar›n› söyledi.
Medvedev’in Venezüela ziya-
retinden hemen sonra, Sov-
yetler Birli¤i döneminden bu
yana “en sad›k Rusya mütte-
fiki” olarak de¤erlendirilen
Kastro’nun Küba’s›na geç-
mesi de dikkat çekti.

ABD’den
Geri Ad›m
Ukrayna ve Gürcistan’›n bir an
önce NATO üyesi olmas›n›
isteyen Amerikan yönetiminin
bu ›srar›n› erteledi¤ini 
aç›klamas›, Washington-
Moskova iliflkilerinde belirgin
bir rahatlama yaratt›. Özellikle
Amerikan D›fliflleri Bakan›
Condoleezza Rice’›n, “Yönetim
olarak Ukrayna ve Gürcistan’a
NATO tam üyeli¤i için bir an
önce bir yol haritas› verilmesi
talebimizi ask›ya al›yoruz.”
aç›klamas› bu rahatlamada
önemli rol oynad›. Amerikan
yönetimi, ‹ngiliz diplomasisinin,
bu iki ülkenin NATO üyeli¤i
konusunda yeni bir formül
gelifltirmekte oldu¤unu da 
vurgulad›.
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1992-1995 y›llar› aras›nda ya-
flan›lan ve an az 260.000 ma-
sum Müslüman Boflnak sivilin
yaflam›na mal olan Bosna-
Hersek Savafl›’n› durdurup,
günümüz dengelerinin sa¤-
lanmas›nda aktif rol alm›fl iki
önemli diplomat, bu stratejik
Balkan ülkesinin bir kez daha
da¤›lma riski yaflamaya bafl-
lad›¤›n› aç›klad›lar.
Bosna-Hersek’in, iki bölgeli
(S›rp Cumhuriyeti ile Boflnak-
H›rvat Konfederasyonu) ve
“zay›f merkezi otoriteli” fede-
ral bir devlet haline gelmesini
sa¤layan 1996 Dayton Anlafl-
mas›’n›n mimar› Richard Hol-
brooke ile ayn› dönemde böl-
gede “yüksek temsilci” olarak
görev yapan Paddy Ashdown
“vahim” geliflmeyi The Guardi-
an gazetesine yazd›klar› ortak
makale ile de¤erlendirdiler.
Bosna-Hersek’te “etnik milli-
yetçili¤in” bir kez daha alev-
lendi¤ini, merkezi yönetimin
gücünün zay›flad›¤›n› belirten
iki uzman diplomat, “Balkan-
lar’da herkes yaflamakta ol-
du¤u uyurgezerlikten kurtul-
mal› ve bir an önce yaklafl-
makta olan bölgesel y›k›ma
bir çare bulmal›” dediler.
Bölgeden gelen haberler, Ko-
sova’n›n ba¤›ms›zl›k ilan›n›n
Avrupa ülkeleri taraf›ndan
onaylanmas›ndan çok rahat-
s›z olan Rusya’n›n, S›rbistan
yönetimi ile birlikte bölgedeki
S›rp milliyetçili¤ini tetikledi¤i
yönünde. Bosna-Hersek’in k›-
demli devlet adamlar›ndan,

halen üç temsilcili “baflkanl›k
komisyonunda” Boflnak tara-
f›n› temsil eden Haris Slad-
ziç’in merkezi yönetimi güç-
lendirme giriflimlerinin de et-
nik gruplar aras›nda gerginli-
¤e yol açt›¤› belirtiliyor.
Bosna-Hersek’te yaflayan
Müslüman Boflnak ve Katolik
H›rvatlar, merkezi yönetimin
güçlenmesini, ülkenin, “daha
üniter bir kimlik” kazanma-
s›n› destekliyorlar. Buna
karfl›l›k S›rplar, Belgrad ve
Moskova’dan gelen destek-
lerine de güvenerek, bu tür
yaklafl›mlara kesin olarak
karfl› ç›k›yorlar.
Holbrooke ve Ashdown, bütün
bu geliflmelerin yafland›¤› bir
dönemde, as›l tehlikenin yine
Bat›’dan kaynakland›¤›n› da
savunuyor: “Bush yönetimi
Irak ve Afganistan ile çok
meflgul oldu¤u için Balkan-
lar’›n istikrar›n› tamamen Av-
rupa Birli¤i’ne devretmifl du-
rumda. ABD’nin s›rt›n› bölge-
ye döndü¤ünü anlayan as›l
güç Rusya, Avrupa’n›n bu
alanda kendisiyle bafl etmesi-
nin çok zor oldu¤unu biliyor.”
Uzmanlar, Bosna-Hersek’te
hangi etnik gruptan olursa ol-
sun, bütün halk›n öncelikle
ekonomik kalk›nma, ülkedeki
geri kalm›fll›¤›n ortadan kald›-
r›lmas› ve yeni ifl alanlar›n›n
aç›lmas›n› talep etti¤ini, fakat
zay›f merkezi yönetimli bir fe-
derasyonda bu taleplerin kar-
fl›lanmas›n›n da çok zor oldu-
¤unu vurguluyorlar.
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Kafkasya’da
Savafllara ‹nat
Politikas›

Balkanlar’da Yeniden
Y›k›m Alarm›

Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’de bir araya gelen 15

ülkenin devlet adamlar›, bu y›l›n A¤ustos ay›nda

Gürcistan’a dönük gerçekleflen Rus müdahalesine

ra¤men, her fleyin önceden planland›¤› gibi yürüyece¤i-

ni göstermek ister gibiydiler.

6 devlet baflkan› (Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya, Po-

lonya, Türkiye, Ukrayna), 3 baflbakan (Bulgaristan, Es-

tonya, Macaristan), 5 enerji bakan› (ABD, Kazakistan,

Letonya, Romanya, Yunanistan) ve Avrupa Birli¤i (AB)

Komisyonu temsilcisi, bütün dünyaya, Orta Asya-Kaf-

kasya petrol ve do¤al gaz kaynaklar›n›n uluslararas› pa-

zarlara alternatif yollardan tafl›nmas› konusundaki ka-

rarl›l›¤› bir kez daha sergiledi.

Bakü’de at›lan imzalar ile Kazakistan ilk kez, 2012 y›l›n-

dan itibaren devreye girecek Kaflagan Bölgesi petrolü-

nün önemli bir bölümünün Azerbaycan üzerinden Türki-

ye’ye, Ceyhan’dan da dünyaya ulaflmas› konusunda ka-

rarl› oldu¤unu sergiledi.

Rusya’n›n hiçbir düzeyde temsilci göndermedi¤i bu ola-

¤anüstü toplant› sonras›nda, Azerbaycan Kafkasya pet-

rolünün ana da¤›t›m; Türkiye ise ana geçifl noktas› olma

konumuna tam olarak yerlefltiler.

Uzmanlar, bu kadar genifl çapl› bir zirve toplant›s›nda

Azerbaycan’›n Kazakistan ve Gürcistan ile imzalad›¤›

anlaflmalar›n, “bölgesel enerji politikas›n›n çeflitlili¤i”

aç›s›ndan önemli oldu¤unu, bu geliflmeyi, Türkmenis-

tan’›n uzakta durmas›n›n gölgeleyemeyece¤ini de be-

lirttiler.

Geliflmenin ve 15 ülkenin, AB ile birlikte sergiledikleri

kararl›l›k tablosunun temelinde, Rusya’n›n 2004 y›l›nda,

petrol ve do¤al gaz gücünü Ukrayna’ya karfl› siyasi güç

gösterisi olarak kullanmas›n›n yatt›¤› biliniyor.

Uzmanlar, Bakü toplant›s›nda ortaya ç›kan tablonun,

Türkiye’yi AB ülkelerinin en önemli enerji sa¤lay›c›s›

konumuna yükseltecek NABUCCO projesinin de önünü

açt›¤›nda birlefliyorlar. ©
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ABD
’nin, Afrika k›-
tas›nda artan
Rus ve Çin et-

kisine karfl› kurdu¤u Afrika
Askeri Komutanl›¤› AFRI-
COM’dan sonra, Somali’de
artan korsanl›k eylemlerini,
k›tan›n tamam›na el koyma
amac›yla kullanma aflamas›-
na geldi¤i belirtiliyor.
Türk D›fliflleri Bakanl›¤› kay-
naklar›, ABD’nin Irak’tan 2011
y›l›n› hedefleyen çekilme
program› çerçevesinde, bu
ülkedeki askerlerini “a¤›rl›kl›
olarak” Afganistan’a kayd›r-
mas›n›n beklendi¤ini, fakat
bir bölümünün de Afrika K›ta-
s›’na konuflland›r›lmas›n›n
normal karfl›lanmas› gerekti-
¤ini vurgulad›lar.
ABD, flu anda günlük petrol
tüketiminin yüzde 15’ini Afri-
ka’dan karfl›l›yor ve bu k›ta-
daki Nijerya, Amerikan pet-
rol ithalat› listesinde 5’inci,
Angola ise 6’nc› s›rada bulu-
nuyor. Amerikan yönetimini,
k›taya dönük çok özel bir as-
keri komutanl›k kurmaya
iten ana nedenin ise Çin Halk
Cumhuriyeti’nin, petrol ihti-
yac›n›n önemli bir bölümünü
Afrika’dan karfl›lamas› oldu-
¤u da vurgulan›yor. Çin Halk
Cumhuriyeti, Nijerya, Angola
ve Sudan’dan artan bir flekil-
de petrol al›yor. Pekin; Nijer-
ya ve Angola’ya son bir y›l
içinde 2 milyar dolar, Su-
dan’a ise tam 10 milyar do-
larl›k yat›r›m yapt›.
2015 y›l›nda, ABD’nin ihtiyac›
olan petrolün yaklafl›k yüzde
25’inin Afrika’dan gelmesi
planlan›yor.
Amerikan kaynaklar› ise AF-
RICOM’un bu k›tadaki Rus ve
Çin egemenlik alanlar›n›
dengelemek amac›yla kurul-
du¤una iliflkin iddialar› red-
dediyorlar. Fakat geliflmeler,
ABD’nin Afrika’daki ordular›,
“terörizmle mücadele” prog-
ram› ad› alt›nda e¤itti¤ini ve
k›taya dönük hakimiyet plan-
lar›n› gösteriyor.
AFRICOM, 1 Ekim 2008 günü
itibariyle devreye girdi. Bu
tarihten sonra, Somali kor-
sanlar›n›n iflinin, bölgedeki

NATO kuvvetlerine sald›rma-
ya kadar varmas› ve “deniz
haydutlu¤u”nun en üst düze-
ye ulaflmas› dikkat çekti.

Ne Olabilir?
Geliflmeler ile ilgili, bilgisine
baflvurdu¤umuz uzman kay-
naklar›n, Somali’deki kor-
sanl›k eylemleriyle ilgili yo-
rumlar›n›n ayn› noktada bir-
leflmesi de dikkat çekici:
“Türkiye olarak kendi kara-
sular›m›z ve ekonomik ç›kar
alan›m›z d›fl›nda kalsa da
bölgeyle yak›ndan ilgiliyiz.
Deniz haydutlu¤u, yani kor-
sanl›k ile ilgili Birleflmifl Mil-
letler taraf›ndan al›nm›fl ka-
rarlar varl›klar›n› korumak-
tad›r ve tüm uluslar bu ka-
rarlara uymak durumunda-
d›r. Bu nedenle, korsanl›kla
mücadele, bir tek ülkenin tek
bafl›na yürütece¤i bir müca-
dele türü de¤ildir. Bu gerçe-
¤in ›fl›¤› alt›nda, Amerikan
yönetiminin yak›n bir gele-
cekte NATO müttefiklerine
gelerek uluslararas› bir mü-
dahale karar› ald›rmas› bek-
lenmektedir. Böyle bir du-
rumda Türkiye, zaten o böl-
gede bulunan NATO gücü
çerçevesinde, bu mücadele-
nin içinde yer alacakt›r. Bu
tür bir harekâtta, ABD’nin
tek bafl›na hareket etmesi
öngörülmemektedir. Bunun-
la birlikte, ABD’nin, Afrika’ya

dönük hedefleri do¤rultu-
sunda, bölgedeki korsanl›¤›
kullanarak k›tadaki askeri
varl›¤›n› art›rmas› da beklen-
mektedir.”

Müdahalenin Riskleri
Ankara’daki kaynaklar, “kor-
sanl›¤a” dönük müdahalede
önemli riskler oldu¤una da
vurgulad›lar:
“Uluslararas› hukuk, bütün
devletlere, deniz haydutlu¤u-
na müdahale hakk› tan›mak-
tad›r. Yani uluslararas› su-
larda, korsan gemisi oldu-
¤undan flüphelendi¤iniz bir
gemiye müdahale edebilir,
hatta bat›rabilirsiniz. Fakat
bu çok ciddi bir risktir. Müda-
hale etti¤iniz gemi korsan
gemisi ç›kmayabilir ve siz
onu bat›rm›fl olabilirsiniz.
Somali aç›klar›ndaki gelifl-
melerde dünya donanmala-
r›n›n biraz da yavafl davran-
mas›n›n ana nedeni budur.”

Sistem Nas›l ‹flliyor?
Aralar›nda Türk gemileri ve-
ya Japon süper tankerlerinin
de bulundu¤u onlarca gemi-
nin korsanlar›n elinde rehin
kalmas›n›n nedeni de flu sis-
teme ba¤lan›yor:
“Korsanlar, bir gemiyi ele ge-
çirdikten sonra, gemiyi iflle-
ten armatör grup otomatik
olarak devreden ç›k›yor ve
geminin sigortac›s› flirket

devreye giriyor. Korsanlar,
dikkat edin, gemilerin perso-
neline hiç kötü davranm›yor-
lar. Nedeni, do¤rudan sigorta
flirketi ile yürüttükleri pazar-
l›klar. Sigorta flirketi, söz ko-
nusu geminin bat›r›lmas› ha-
linde çok büyük bir tazminat
ödeyece¤ini bildi¤i için, he-
men armatörü devre d›fl› b›-
rakarak korsanlar ile pazarl›-
¤a oturuyor. Bu noktada, ne
personel ne de armatör için
bir risk var. Nitekim bir gemi,
bu tür bir pazarl›k sonucu 10
milyon dolar verilerek kurta-
r›ld›. Korsan ne geminin ne
gemideki yükün ne de perso-
nelin peflinde. O sadece, si-
gorta flirketi ile pazarl›k yap›p
para almak istiyor.”

Nas›l Sonuçlan›r?
Kaynaklar, ABD’nin son y›llar-
da, Afrika’daki hemen hemen
tüm yönetimler ve ordular ile
terörizme karfl› mücadele
program› çerçevesinde zaten
çok güçlü iliflkiler kurdu¤unu,
bu iliflkilerin AFRICOM’un ku-
rulmas›yla daha da ileri gide-
ce¤ini belirtiyorlar.
Amerikan Ordusu’nun, So-
mali korsanlar›n› bahane
ederek Cibuti’de kurulu üs-
sünü geniflletmesi ve gide-
rek tüm Afrika’n›n “Ameri-
kan tarz› istikrara kavuflan”
bir bölge olmas›n›n beklen-
di¤i de vurgulan›yor.

ABD’nin Korsanl›k Bahanesiyle
Afrika Müdahalesi
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F rans›zlar için Vietnam
gibi co¤rafi yap›s› ol-
dukça farkl› olan bir

bölgede savaflmak, farkl› tip-
te araç ve silah donan›mlar›-
na sahip olmay› gerektiriyor-
du. 1946’dan bafllayarak, ‹kin-
ci Dünya Savafl›’ndan kalma
savafl araçlar›n› kullanmaya
bafllayan Frans›z Ordusu, ne
say›lar› ne de atefl güçleri ye-
terli olmayan bu araçlarla Vi-
etnam’daki ba¤›ms›zl›k yan-
l›s› güçler ile süregelen sa-
vafl›n sonucunu de¤ifltirebi-
lecek bir etki yaratamad›.
Frans›zlar’›n Dien Bien Phu
Savafl›’ndaki hezimetinin he-
men ard›ndan 1954’te çekil-
mesinden sonra ise ABD’nin

bölgeye ilgisi bafllad›. Kuzey
Vietnam destekli Vietkong
gerillalar›na karfl› Güney Viet-
nam Cumhuriyeti Ordusu
(ARVN)’ye çok say›da araç ve
silah yard›m› yapmaya baflla-
yan ABD, sonradan kendi bir-
likleri ve silahlar›yla gelerek
savafla bizzat müdahil oldu.
30 seneyi bulan bu mücadele,
karfl›l›kl› olarak silahlar›n ye-
nilendi¤i bir dönemi de harp
tarihine ekledi. ‹kinci Dünya
Savafl›’na damgas›n› vuran
z›rhl› birlikler, büyük bölümü
gayrinizamî harp fleklinde ge-
liflen ve son y›llar›nda genel
bir harbe dönüflen Vietnam
Savafl›’nda da yo¤un olarak
yer ald›.

Frans›z Z›rhl› Gücü
ABD’nin, Fransa ile olan si-
lah tedarikine yönelik anlafl-
malar›n›, bu ülkenin sat›n al-
d›¤› silahlar› kolonilerdeki
birliklerine gönderme iste¤i
nedeniyle 1940 y›l›nda veto
ederek ‹ngilizler’e devretme-
si, Frans›zlar’› kolonilerde
zor durumda b›rakt›. Bugün-
kü Laos, Vietnam ve Kam-
boçya’n›n oluflturdu¤u Çin-
hindi’n de konufllu bulunan
70.000 kiflilik Frans›z Ordu-
su, kötü ve yetersiz donan›m-
l›yd›. Bölgede sadece tek bir
tank bölü¤ü bulunmaktayd›
ve hava kuvveti sadece bir
tek modern uçak filosundan
olufluyordu.
Savafltan sonra Orgeneral
Leclerc komutas›ndaki Fran-
s›z Seferi Birlikleri, ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan kalan
modern savafl araçlar›yla
bölgeye geldiler. Bölgedeki
komünist gruplar›n olufltur-
du¤u Viet Minh, bu durum
üzerine ulafl›m imkân›n›n zor
oldu¤u yüksek kesimlere çe-
kildi. 1950’ye kadarki faali-
yetleri etkili olmayan Viet
Minh, bu tarihten itibaren
tehlikeli olmaya bafllad› ve
Frans›zlar, z›rhl› müfrezele-
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Vietnam Savafl›’nda

Z›rhl› Birlikler I
‹kinci Dünya Savafl› bittikten sonra Frans›z sömürgecili¤ini
tekrar karfl›s›nda bulan Vietnam, komünizm söylemi ile 
birlikte yürüttü¤ü ba¤›ms›zl›k hareketinin sonucunda, 
savafl yorgunu Fransa’ya a¤›r darbeler vurmay› baflard›. 
Ancak Do¤u Asya’daki dengelerin Sovyetler Birli¤i ve Çin 
taraf›na kaymas›ndan endifle duyan ABD, bayra¤›
Fransa’dan devralarak Vietnam’a müdahale etti. Böylece
ABD, Vietnam’da sömürgecili¤e karfl› bafllat›lan ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin, So¤uk Savafl’›n temelindeki ideolojik
çat›flman›n tetikledi¤i bir s›cak savafla dönüflmesine yol 
açt›. Bu s›cak savafl s›ras›nda z›rhl› birlikler, tüm co¤rafi 
engellere ra¤men her iki safta da baflar› ile görev yapt›.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Vietnam’daki Frans›zlar
taraf›ndan kullan›lan ABD 

üretimi M24 Chaffee tank›.
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rini bir bir kaybetmeye bafl-
lad›. 10 Aral›k 1951’de bir
Frans›z z›rhl› bölü¤ü, ilk kez
el bombalar›, el yap›m› patla-
y›c›lar ve bazukalarla yok
edildi.
Özellikle Saygon’dan baflla-
yarak Mekong Deltas›’n›
kapsayan Vietnam’›n üçte bi-
rine yak›n olan güney bölü-
mü, ya¤›fll› dönemde tankla-
r›n kullan›lmas›n› tamamen
engelliyordu. Bu yüzden ara-
zi yap›s›na uygun, farkl› tipte
araçlara baflvuruldu. Fran-
s›zlar, 1947’de M29C (Wea-
sel) amfibik kargo tafl›y›c›-
lardan oluflturduklar› birim-
le delta, batakl›k ve sel ya-
taklar› gibi zor co¤rafi koflul-
larda baflar›l› malzeme nakli
görevleri icra ettiler. Önce-
likle ikmal için kullan›lan bu
araçlar, sonradan keflif arac›
olarak da hizmet vermeye
bafllad›lar. Ancak yetersiz
araç say›s› ve e¤itimsiz per-
sonel nedeniyle sorunlarla
da karfl›lafl›ld›.
1951’de Güney Vietnam’da ve
Tonkin Bölgesi’nde birer oto-
nom grup mevcuttu. Bunlar-
dan her birinde 33’er adet
M29’a sahip, 3’er müfrezeli 2
bölük; her biri 11’er adet
LVT4’e sahip ve 3 piyade bö-
lü¤ü tafl›yan 3 Alligator bölü-
¤ü ile 75 mm’lik obüsle si-
lahlanm›fl 6 adet LVT(A)4’ten
oluflan bir de atefl destek bö-
lü¤ü vard›. Bu ç›karma grup-
lar›, 1953 Nisan’›nda z›rhl›
gruplar›n eklenmesiyle genifl
bir esnekli¤e sahip olacak
flekilde yeniden düzenlendi
ve böylece ayn› y›l›n sonunda
düflmanla ba¤›ms›z çarp›fl-
ma kabiliyeti kazand›.
1949’da iç savafl› komünist-
lerin kazanmas› ile birlikte
Çin’in de Vietnam’daki sava-
fla müdahil olma olas›l›¤›,
1952’de M36 (Jackson) tank
avc›lar›n›n da tank taburlar›-
na dâhil edilmesine neden
oldu. Öte yandan 1940’lar›n
sonlar›ndan bafllayarak M4
(Sherman) tanklar› da M24
(Chaffee) gibi ABD menfleli
daha yeni araçlarla de¤iflti-
rildiler.
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Amerikan Ordusu’nun 
M-48 tanklar›, pusulara 

karfl› gelifltirilen 
Harrington Düzeni’ni 

alm›fl.



GER (Groupes D’escadrons
de Reconnaissance) ad› ve-
rilen z›rhl› keflif gruplar›n›n
bulundu¤u di¤er z›rhl› bi-
rimlerin her birinde ise 1
adet M24 bölü¤ü; her biri
5’er adet M8 (Greyho-
und)’dan oluflan 3 müfrezeli
bir taktik tekerlekli z›rhl›
keflif arac› bölü¤ü; her biri
75 mm havan tafl›yan
M8’lerden oluflan bir destek
bölü¤ü; her biri 2 araca sa-
hip 3’er devriyeli 2 müfreze-
den oluflan 2 z›rhl› keflif
müfrezesi; M3 yar› paletli
araç ya da M3 (White) keflif
arabas› ile tafl›nan 2 bindi-
rilmifl piyade müfrezesi ve
Çin’in Tonkin’e yapmas›
muhtemel bir tank ç›kar-
mas›na karfl› da 1 adet
M36B2 tank avc› taburu bu-
lunuyordu. Ayr›ca demiryolu
üzerinde “Rafale” denilen
z›rhl› trenler de mevcuttu.

Z›rhl› Birlikleri
Fransa’y› 
Kurtaram›yor
Frans›zlar’›n GB (Groupe-
ment Blinders) olarak ad-
land›rd›klar› tank taburlar›,
M24 tanklar› ile M3 yar› pa-
letli araçlar› kullanan 2 piya-
de bölü¤ünden olufluyordu.
Ancak Frans›zlar’›n as›l ha-
reketli taarruz gücünü olufl-
turan, GM (Groupement Mo-
biles) adl› mekanize tabur-
lard›. Bunlar, 2 tanktan olu-
flan bir tank müfrezesi ve 1
adet 105 mm topçu batarya-
s›yla desteklenen 3 piyade

taburundan olufluyordu. Pi-
yade nakil vas›tas› olarak
kamyon kullanan bu gruplar,
yola ba¤›ml› olduklar›ndan
pusulara duyarl›yd›lar. Bu
pusular›n en bilinenlerinden
birinin sonucunda, Vietnaml›
direniflçilerle dolu olan Mon-
taignard Platosu’nda 3200
km yol kat eden tank bölü¤ü
destekli GM 100, 1954 Hazi-
ran’›nda yok edildi ve bu
olaydan k›sa bir süre sonra
da Frans›zlar bölgeden çe-
kildi.
Fransa’n›n Vietnam’dan çe-
kilmesine yol açan Dien Bien
Phu Muharebesi’nde; 10 adet
M24’ten oluflan tek bir tank
bölü¤üyle birlikte, 4’lü 12,7
mm’lik makineli tüfe¤i bulu-
nan M3 flasesine sahip 4 adet
M16 MGMC yar› paletli uçak-
savar arac›, Frans›z paraflüt-
çülerine destek veriyordu.
Normalde her bölükte 17
adet olmas› gereken M24’le-
rin say›lar› eksikti ve mevcut
olanlar da her gün çarp›flma-
ya kat›ld›klar› için y›pran›yor-
lard›. Tamir edilemeyecek
hale gelenler ise korugan
olarak kullan›l›yorlard›. As-
l›nda bu z›rhl› araçlar saye-
sinde, Viet Minh topçusunun,
uçak pistini atefl alt›na ala-
cak menzile sokulmamas›
amaçlan›yordu. Ancak Viet
Minh’in, Çinliler’den tedarik
etti¤i, savafl ganimeti 105
mm’lik ABD üretimi obüsler,
bu durumu de¤ifltirdi. Yine de
bu tanklar, muharebe boyun-
ca baflar›yla görev yapt›.

Güney Vietnam
Z›rhl› Gücü
Daha çekilmeden önce sava-
fl› “Vietnaml›laflt›rma” girifli-
mini bafllatan Frans›zlar, ko-
münistlere karfl› olan Viet-
naml›lar› saflar›na katmaya
bafllad›lar. Bunun bir parças›
olarak 1950’de Vietnam Z›rh-
l› Kolordusu oluflturularak
Güney Vietnam Z›rhl› Birlik-
leri’nin belkemi¤ini olufltu-
racak subay ve erlerin e¤iti-
mine baflland›.
1954’te Frans›zlar’›n çekil-
mesinin ard›ndan ARVN,
Frans›zlar’dan kalan araçlar›
devralarak 1956’da z›rhl› kuv-
vetlerini yeniden yap›land›rd›.
Her ARVN tümenine bir z›rhl›
alay verildi. Bu alaylar›n her
birinde; 1 adet M24 tak›m›n›n
yan›nda M8 taktik tekerlekli
z›rhl› keflif araçlar› ve M8
kunda¤› motorlu havan araç-
lar› ile M3 yar› paletli araçla-
r›ndan meydana gelen 2 keflif
tak›m›ndan oluflan 4 z›rhl› sü-
vari bölü¤ü yer al›yordu.
Ancak Frans›z Ordusu’ndan
kalan bu ‹kinci Dünya Savafl›
hat›ras› araçlar art›k eski-
miflti. Vietkong yani Komü-
nist Vietnam güçleriyle giri-
len çat›flmalarda, kullan›lan
araçlardan sadece M8’ler
beklenilen baflar›y› gösterdi-
ler. Bunlar, devriye ve z›rhl›
refakatin yan› s›ra iletiflim
hatlar›n› aç›k tutma görevle-
rinde kullan›ld›lar. Bununla
birlikte çat›flmalara dâhil
edilemeyen tanklar, Say-
gon’da konuflland›r›larak hü-
kümet darbelerinde rol ald›-
lar. Hatta bunlara “Darbe

Birlikleri” ismi bile tak›ld›.
Amerikan yard›m program›-
n›n devreye girmesinin ard›n-
dan, 1962 Nisan’›nda her biri
15’er adet M113’ten meydana
gelen 2 adet z›rhl› mekanize
bölü¤ü oluflturularak 11 Hazi-
ran’da arazi flartlar› z›rhl›
araçlar için son derece elve-
riflsiz olan Mekong Delta-
s›’nda konuflland›r›ld›. Ülke-
nin pirinç ambar› olan bölge-
nin Saygon ile ba¤lant›s›n›n
sa¤lanmas› stratejik öneme
sahipti. Bu stratejik bölgede
görevlendirilen M113’ler, pi-
yadenin hedefe z›rh korumas›
alt›nda ulaflt›r›lmas› görevi
için kullan›labiliyorlard›. “Ro-
ta 4” denilen bu stratejik hatt›
korumak için 7’nci ve 21’inci
mekanize piyade bölükleri
M113’leriyle seferber olarak
bu rotay› engelleyen Vietkong
müstahkem mevkilerini te-
mizlemeye koyuldular. An-
cak, yeni araçlarla ilgili baz›
eksiklikler de ortaya ç›kt›.

Yeni Z›rhl› Araçlar›n
Etkileri
7’nci ARVN tümenine dâhil
edilen 7’nci Mekanize Piyade
Bölü¤ü, Eylül’deki harekât-
larda çeflitli baflar›lar elde
etti. Bu baflar›l› muharebe-
lerden birinde; L-19 irtibat
uça¤›nda bulunan ABD’li bir
dan›flman taraf›ndan yönlen-
dirilen bölü¤ün harekâta ha-
z›r 9 adet M113’ü çat›flmaya
girdi. Hedefe ulaflmadan ön-
ce sadece 1 adet M113 savafl
d›fl› kald›; di¤erleri ise yak›n-
daki bir kanal› geçerek böl-
gede bulunan Vietkong birli-
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Verilen a¤›r kay›plar nedeniyle
M113’lerin makinal› tüfekçileri
z›rh korumas› alt›na al›nm›flt›.

ARVN’ye ait bir M113’ün personeli, 12,7 mm’lik
makineli tüfe¤ini e¤itim esnas›nda atefllerken.



¤ine sald›rd›. 3 kifliden olu-
flan ABD’li askeri dan›flman
ekibinin de haz›r bulundu¤u
bölük, B-26’lar›n bombard›-
man›ndan ustaca saklanmay›
baflaran Vietkong gerillalar›-
n› tespit ederek, ani bir sald›-
r› ile düflmana kay›p verdirse
de araçlar di¤er Vietkong ge-
rillalar› taraf›ndan kuflat›ld›.
Bölü¤ün komuta ve kontro-
lünde ciddi sorunlar yafland›-
¤›ndan, askerler bireysel
olarak çat›flmaya zorlansa da
M113’lerin 12,7 mm’lik ma-
kineli tüfeklerinin de yard›-
m›yla tehlike geçifltirilebildi.
Kaçan gerillalar ise destek
istenerek takip edildi ve sak-
land›klar› tilki yuvalar›nda
avland›lar.
Sabah›n erken saatlerinde
bafllay›p ö¤leden sonra so-
nuçlanan harekâtta, 150’yi
aflk›n Vietkong gerillas› öldü-
rüldü, 38’i ise esir al›nd›. Zor
arazide M113’lerin bu bafla-
r›s›na tan›k olan Vietnaml›-
lar, yeflil kamuflaja sahip
olan ve tepelerindeki 12,7
mm’lik makineli tüfeklerden
atefl püskürten bu paletli
araçlara “Yeflil Ejderhalar”
ismini yak›flt›rd›lar.
M113’lerin, pirinç tarlalar›n-
da, bol engelli alanlarda ve
kanallarda h›zl› bir flekilde ha-
reket ederek önemli bir bafla-
r›ya imza att›¤› muharebenin
ard›ndan, bu araçlardan olu-
flan yeni mekanize piyade bö-
lüklerinin kurulmas›na h›z ve-
rildi. K›sa zamanda Güney Vi-
etnam’›n ayr›ld›¤› 4 savafl böl-
gesinin her birinde 1’er tane
olmak üzere, toplam 4 meka-
nize süvari alay› oluflturuldu

ve M113’lerin say›s› da art›r›-
larak kurulan yeni mekanize
piyade bölükleri bu alaylara
dâhil edildi. Ancak, 13 adet
M113’ten oluflan bölü¤ün ka-
t›ld›¤› 1963’teki Ap Bac Muha-
rebesi’nde 14 makineli tüfek-
çinin öldürülmesi, 12,7 mm’-
lik makineli tüfekçi için bir ko-
ruma kalkan› konulmas› ihti-
yac›n› ortaya ç›kard›. Bu arada
yeni gelifltirilen M114 keflif
arac›, M113’lerin yan›nda de-
nendiyse de, Vietnam’›n flart-
lar›na uymad›¤› anlafl›ld›.

ABD Kara Savafl›na
Müdahil Oluyor
Her ne kadar muharebelerde
baz› baflar›lar sa¤lansa da,
ARVN birliklerinin morali,
hem Saygon’daki siyasi kar›-
fl›kl›klar hem de Vietkong’un
sa¤lam duruflu yüzünden bo-
zuktu. Vietkong etkinli¤ini
h›zla artt›r›yordu ve ç›kan ça-
t›flmalara destek olarak gön-
derilen ARVN z›rhl› birlikleri-
ni de ço¤u kez pusuya düflü-
rüyorlard›. Güney Vietnaml›-
lar, 1964 y›l› boyunca ciddi
kay›plar verdiler ve 1965’te

ülke savafl› kaybetme nokta-
s›na geldi. Bu da ABD’nin du-
ruma do¤rudan müdahalesi-
ne neden oldu.
Bu f›rsatla 1965’te, eskimifl
olan M24’ler, M41A3 (Walker
Bulldog) hafif tanklar›yla de-
¤ifltirildi. Ayn› y›l›n sonuna ge-
lindi¤inde, ARVN bünyesinde
görev yapan 8 mekanize sü-
vari alay›nda, M41A3’lerden
oluflan 5 tank bölü¤ü,
M113’lerden oluflan 21 meka-
nize piyade bölü¤ü ve hala gö-
revlerine devam eden M8’ler-
den kurulu 3 keflif bölü¤ü bu-
lunmaktayd›. 2’nci Z›rhl› Sü-
vari Alay›’nda ise 107 mm’lik
M30 havanlar›na sahip olan
M106 kunda¤› motorlu havan
araçlar›ndan kurulu bir birlik
de bulunuyordu.
Envanterdeki M113’ler de ge-
lifltirilerek üst kapak z›rh› ka-
l›nlaflt›r›lm›fl, yanlara maki-
neli tüfekler yerlefltirilerek
atefl gücü art›r›lm›fl ve maki-
neli tüfeklere de koruyucu
kalkanlar eklenmiflti. Araç,
bu sayede muharebeye yöne-
lik yeni rolüne de uyumlu ha-
le getirilmifl oluyordu.

Z›rhl› Birliklerin
Siyasetteki Rolü
ARVN z›rhl› birlikleri, siyasi
geliflmeler üzerinde de
önemli bir rol oynamaktayd›.
Baflkan Diem, 1963 Ka-
s›m’›nda maruz kald›¤› dar-
bede,  saray›ndan bir M113
ile kaçm›fl, ancak daha sonra
yakalanarak öldürülmüfltü.
1966 y›l› bafllar›nda z›rhl›
kuvvetler komutan› henüz
atanmadan önce Baflbakan’›
uyararak bu gücün siyasi be-
lirleyicili¤e sahip oldu¤unu
göstermiflti. Ayn› y›l içerisin-
de z›rhl› birlikler, ülkeyi Bu-
distlerin ayaklanmas›ndan
korudu. Siyasi olaylarda gi-
derek daha etkin rol oynayan
bu gücün bafl›na güvenilir bi-
rinin getirilmesi, ülkedeki is-
tikrar›n da sa¤lanmas› de-
mekti. Bu yüzden baflkent
Saygon’daki otoritenin sür-
dürülmesi amac›yla, sürekli
olarak bir z›rhl› birlik bulun-
duruluyordu.
Yeni Z›rhl› Birlikler Komutan›
Yarbay Tung, bu kuvvetin h›z-
la daha da büyütülmesi ta-
raftar›yd› ve çabalar› sonu-
cunda ayn› y›l içinde 9’uncu
ve 10’uncu Mekanize Süvari
alaylar› kuruldu. V-100 z›rhl›
araçlar›ndan oluflan bir birli-
¤in 1967’de kurulmas› ile
birlikte de M8’lerin de¤ifltiril-
mesine baflland›. ‹lerleyen
zamanda mekanize süvari
alaylar›n›n say›s› 19’a ulaflt›;
M48A3 (Patton) tanklar›ndan
oluflan 20, 21 ve 22’nci tank
alaylar› kuruldu. Bunlar›n
haricinde 4 de Karargâh
Z›rhl› Tugay› bulunuyordu.

79

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Aral›k 2008

Amerikan Ordusu mühendisleri
taraf›ndan aç›lan ve düflman 

topraklar›n›n içlerine ulafl›labilmesini
sa¤layan “K›z›l fieytan Holü”.

57 mm’lik geri
tepmesiz topun, 
o dönemki M113
üzerindeki etkileri

M48 ve M113’ler ikmal yollar›n›n güvenli¤ini sa¤l›yor.



1968’deki Tet Taarruzu’nun
bertaraf edilmesinde, ARVN
mekanize süvari alaylar›n›n
flehirlerdeki atefl seslerinin
geldi¤i bölgelere yönelerek
önemli görevler üstlenme-
lerinin pay› oldu. ARVN z›rh-
l› birlikleri, birçok flehirde
Amerikal›larla birlikte so-
kak savafllar›na girdiler. En
a¤›r çarp›flmalar›n yafland›-
¤› Hue’de, mesafenin az
oluflu topçu ve hava deste-
¤ini engelledi¤inden, piya-
deye destek, ARVN’nin M41
ve M113’leri taraf›ndan sa¤-
land›.
Tet’in atlat›ld›¤› sene, ARVN
z›rhl› birliklerinin teçhizat›, 3
y›l içinde ABD standartlar›na
ulaflm›fl oldu. 1970’e gelindi-
¤inde ARVN z›rhl› birlikleri,
daha önce Amerikal›lar›n bi-
le denemedi¤i fleyleri yapa-
bilecek bir organizasyona
kavuflmufltu. 3 adet ARVN
z›rhl› görev gücü Kamboç-
ya’ya girdi ve burada oldukça
etkili oldu. ARVN ertesi y›l da
Laos’a genifl bir harekât dü-
zenledi.

ABD ve Sovyet
Tanklar› Karfl› 
Karfl›ya
Kuzey Vietnam’dan Gü-
ney’deki Vietkong birliklerine
ikmal sa¤lanmas›nda önemli
bir rolü bulunan Ho Shi Minh
Yolu’nun kesilmesi için La-
os’a düzenlenen “Lam Son
719 Harekât›”na 2 ordu ile 1
deniz piyade tümeni kat›la-
cakt›. Harekât, 4000 kiflilik
mevcuda sahip olan ve

M113’lerin yan› s›ra 17 adet
M41 ile de desteklenen 1’inci
Z›rhl› Tugay’›n 8 fiubat
1971’de taarruza geçmesiyle
bafllad›.
Bölge co¤rafyas› tek hatta
ilerlemeye müsaitti ve sald›-
r›y› haber alan Kuzey Viet-
naml›lar gerekli tüm tedbir-
leri alm›flt›. 1’inci Z›rhl› Tu-
gay’›n ilerlemesi, Aloui’yi al-
d›ktan sonra durdu. Buradan
gönderilen 11’inci Mekanize
Süvari Alay›’n›n 1’inci Bölü-
¤ü’ne ba¤l› 5 adet M41 tank›
harekâta öncülük etti ve 456
rak›ml› 31’inci Tepe’de Viet-
nam Savafl›’n›n ilk büyük
tank muharebesi yafland›.
M41’lerin karfl›s›nda T-54 ve
PT-76 tanklar› bulunuyordu.
25 fiubat ile 3 Mart aras›nda
devam eden çarp›flmalarda,
Amerikan Hava Kuvvetle-
ri’nin de deste¤iyle, 6 adet T-
54 ile 17 adet PT-76 tank› yok
edildi. Ancak M41’lerin 3’ü de
kaybedildi. Bu muharebede
ARVN ayr›ca, 25 adet de
M113 kaybetti. Kuzey Viet-
nam Ordusu’nun (NVA)’n›n
bask›s›yla ARVN birlikleri ge-
ri çekilirken, takipçileri de
hava deste¤iyle durduruldu.
Kötü haz›rl›¤›n kurban› olan
ARVN, Nisan’da sona eren
harekâtta büyük kay›plar
verdi. Bilânço son derece
a¤›rd›: yaklafl›k 9000 ARVN
ile 1462 ABD askeri, 168 he-
likopter, 21 tank, 26 z›rhl›
personel tafl›y›c› (ZPT), 13
buldozer ve 55 de di¤er tipte
araç kaybedildi. Ayr›ca 618
helikopter de hasarl›yd›.

Tanksavar Füzeleri de
Sahnede
Savafl›n ikinci büyük tank kar-
fl›laflmas› ise “Easter Sunday
1972 Harekât›” kapsam›nda,
Dong Ha yak›nlar›ndaki Cua
Viet Nehri civar›nda 9 Nisan
1972’de yafland›. Güneyin
20’nci Tank Alay›’n›n M48’leri,
PT-76 ve T-54’lerden oluflan
ve 1 numaral› otoyolda güne-
ye do¤ru seyreden Kuzey Vi-
etnam kolunu önlediler.
M48’lerin 90 mm’lik toplar›
sayesinde, hem panikleyen
Kuzey Vietnaml› piyadeler da-
¤›ld› hem de 2800 ila 3200 m
mesafeden 7 adet PT-76 ve 2
adet T-54 imha edildi. Bu ha-
rekât ayr›ca, Vietnam’da ilk
kez kullan›lan 9M14 Malyutka
(NATO kod ad› AT-3 Sagger)
tanksavar füzeleriyle, M48 ve
M113’lerin imha edilmesine
de sahne oldu.
Bu muharebe, ARVN’ye Dong
Ha Hatt›’n› oluflturacak vakit
kazand›r›rken Quang Tri’nin
düflmesini de 1 ay geciktire-
rek 1’inci Kolordu’nun çökü-
flünü engelledi. Ancak mü-
teakip süreçte NVA bask›s›
sürünce, ARVN birlikleri bir
bozgun fleklinde çekilmeye
bafllad›. 20’nci Tank Alay›’n›n
çekilifli s›ras›nda M48’ler, 90’›
aflk›n PT-76 ve T-54 tank›n›
yok etmeyi baflarsa da ya düfl-
man topçusu taraf›ndan ya da
ikmal yetersizli¤inden alay›n
bütün tanklar› kaybedildi.
‹lerleyen süreçte tank muha-
rebelerine daha s›k rastlan-
maya bafllad›. Kontum ve An
Loc’ta da benzer sahneler ya-

fland›. Kontum yak›nlar›nda
T-54’ler ve Malyutkalar,
ARVN’nin M41’lerini geri püs-
kürttü. An Loc’ta ise flehre
girmeye çal›flan bir T-54 kolu
ARVN birlikleri taraf›ndan im-
ha edildi. Yeniden oluflturul-
mufl olan 20’nci Tank Ala-
y›’n›n deste¤iyle, ARVN’nin
seçkin birlikleri, sokak savafl-
lar› vererek Quang Tri flehrini
geri almay› baflard›.
ARVN askerleri ve helikop-
terleri, TOW tanksavar füze-
leri sayesinde T-54 ve PT-
76’lar› durdurabiliyorlard›.
Ayr›ca Güney Vietnaml›
tankç›lar da Amerikan Hava
Kuvvetleri’nin deste¤iyle bu
çarp›flmalarda etkili olabili-
yorlard›. Ancak ABD, Ocak
1973’te Kuzey Vietnam ile
bar›fl masas›na oturdu. Ar-
t›k ARVN’nin sadece 5 tank
birli¤i vard›. Bunlardan 4’ü
bir M48 taburu, M41’li 2 sü-
vari bölü¤ü ile 2 adet M113
bölü¤ünden olufluyordu.
5’incide ise sadece M113’ler
vard›. Gerçi Amerikal›lar gi-
derken 2200 adet M113 ile
300 adet M48’i ARVN’ye b›-
rakm›flt›. Ama 1975’e gelin-
di¤inde bu gücü destekleye-
cek hava kuvveti art›k yoktu;
ARVN tanklar› yedek parça,
yak›t ve cephane s›k›nt›s›
çekiyordu.
Ban Me Thout’a Mart ay›nda
yap›lan tank ve piyade sald›r›-
lar› sonucu bozulan ARVN
kuvvetleri, 300’ü aflk›n tank ve
çok say›da M113 kaybetti. Bu
durum ise NVA’n›n güneye
yürüyüflünü h›zland›rd›.

ANAL‹Z
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ARVN taraf›ndan
ele geçirilmifl bir
Tip 59 (Çin üretimi
T-54) tank›. 

Kuzey Vietnam mürettebat›
taraf›ndan terk edilmifl 
bir Amfibik PT76 tank›
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