TÜRKÇE
1 no.lu harici kıyafet

İNGİLİZCE
green service uniform

EŞ
EŞ
KISALTMA KISALTMA ANLAMLILAR- ANLAMLILARTÜRKÇE
İNGİLİZCE
(TÜRKÇE) (İNGİLİZCE)
TANIM
greens

ABD Afrika Komutanlığı

US Africa Command

USAFRICOM

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri

United States Air Forces in Europe

USAFE

ABD Avrupa Komutanlığı

US European Command

USEUCOM

karargâhı
Stuttgard/Al
manya'dadır
.Afrika'dan
sorumludur.

karargâhı
Stuttgart/Al
manya'dadır
.Avrupa'dan
sorumludur.

Deputy Commander of US Forces in
Europe

Aynı
zamanda
Avrupa'daki
en kıdemli 2
nci
ABD'liOrge
neral

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı

Commander of US Forces in Europe

Aynı
zamanda
Avrupa'daki
en kıdemli
ABD'li
Orgeneral

ABD Avrupa Ordusu

United States Army Europe

USAREUR

ABD Deniz Harp Okulu

United States Naval Academy, Annapolis

USNA

ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı

Secretary of the Navy

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan
Yardımcısı

BAĞLAM

ABD

ESKİ TERİM

ABD Güney Komutanlığı

US Southern Command

ABD Kuzey Komutanlığı

US Northern Command

ABD Liyakat Madalyası

United States Order of Merit

ABD Merkezi Komutanlığı

ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı

US Central Command

US Special Forces Command

SOTHCOM

karargâhı
Florida'dadı
r.Güney
Amerika'da
n
sorumludur

NORTHCOM

karargâhı
Colorado'da
dır. Kuzey
Amerika'da
n
sorumludur.

CENTCOM

karargâhı
Florida'dadı
r.Orta
Doğu'dan
sorumludur

USSOCOM

karargâhı
Florida'dadı
r.Kara,Deni
z,Hava Kuv.
ve Deniz
piyade özel
kuvvetlerini
n
operasyonla
rını
koordine ve
komuta eder

ABD Pasifik Komutanlığı

US Pacific Command

ABD Savunma İşbirliği Ofisi

United States Office of the Defence
Cooperation

ABD Stratjik Komutanlığı

US Strategic Command

ABD Ulaştırma Komutanlığı

US Transportation Command

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

National Aeronautics and Space
Administration (U.S.)
blockade
to blockade

abluka
abluka altına almak
ACE Çevik Kuvveti

ACE Mobile Force

acele geçiş

hasty crossing

acele pusu
acele sahra tahkimatı

hasty ambush
hasty field fortification

USPACOM

karargâhı
Hawai'dedir
. Pasifik
bölgesinden
sorumludur.

USSTRATCO
M

karargâhı
Nebraska'da
dır. Uzay
harekâtı ve
stratejik
kararlardan
sorumludur.

USTRANSCO
M

karargâhı
Illinois'dedi
r.Kara
Deniz ve
Hava
stratejik
ulaştırma
faaliyetlerin
den
sorumludur.

NASA

COMAMF

Ekim
2002'de
feshedilmişt
ir.
Nehir veya
köprü geçişi

acemi deniz eri
acemi eğitimi
acemi er
acemi hava eri

seaman recruit
recruit training
recruit
airman recruit

ABD

acil dalış

emergency descent

acil demirleme
acil durum alarmı
acil durum yer belirleme biykını
acil durumda yapılacak işler
acil durumdaki denizaltı personeli
acil görev talebi
acil ikmal maddesi
acil ikmal süresi
acil işareti
acil muharebe kabiliyeti

emergency anchorage
urgent alarm
emergency locator beacon
emergency response action
distressed submarine personnel
immediate mission request
rapid service item
emergency replenishment time
urgent signal
emergency combat capability

acil satıh

emergency ascent

acil yeniden tertiplenme bölgesi

emergency relocation site

acilen bulaşıcı maddelerden temizleme

immediate decontamination

açık cephanelik sahası
açık deniz
açık deniz devriyesi
açık deniz intikali
açık deniz konvoyu

open ammunition space
high seas
ocean patrol
high seas travel
ocean convoy

Açık Deniz Ulaştırma Planlama Kurulu

Planning Board for Ocean Shipping

açık depolama sahası

open storage space

açık devre dalışı

open circuit diving

açık düzen
açık faaliyet
açık hava türbülansı
açık kaynak istihbaratı
açık kaynaklı bilgi

open formation
overt operation
clear air turbulence
open source intelligence
open source information

AHT

açık kol

open column

AKOL

açık nişangah
Açık Semalar Antlaşması

direct fire sight
Treaty on Open Skies

ASA

ABD
havacılık ve
sualtı terimi

ECC
havacılık ve
sualtı terimi
ERS

open seas

PBOS

açık harekât

Deniz
Kuvvetleri
havacılık
istihbarat

CAT
OSINT
Hava
Kuvvetleri

Açık Semalar Danışma Komisyonu

Open Skies Consultative Commission

açık sıra düzeni

open ranks

açık yan

open flank

açılma noktası
açma paraşütü
Adalet Bakanı
Adalet Bakanı
Adalet Bakanlığı
adli müşavir
adli yardım
aerobalistik füze
aerodinamik güdümlü füze
aerodinamik mermi
aerodinamik silah sistemi
afet önleme tedbirleri
afet yardım harekâtı
ağ merkezli harp
ağır bakım birliği
ağır bombardıman uçağı
ağır kaldırma kapasiteli gemi
ağır kapasiteli yük
ağır kruvazör
ağır nakliye helikopteri
ağır silah bölüğü
ağır silahlar
ağır silahlı muharebe aracı
ağır tank
ağır topçu
ağırlık merkezi
aile tahsisatı

release point
pilot parachute
Attorney General
Minister of Justice
Department of Justice
legal advisor
legal assistance
aeroballistic missile
aerodynamic guided missile
aerodynamic missile
aerodynamic weapon system
disaster control measures
disaster relief operation
network centric warfare
heavy maintenance unit
heavy bombardment airplane
heavy lift ship
heavy lift cargo
heavy cruiser
heavy-lift helicopter
heavy weapons company
heavy weapons
heavy armament combat vehicle
heavy tank
heavy artillery
centre of gravity
family allowance

aile ve tazminat bedeli

dependency and indemnity
compensation

akaryakıt aracı

fuel vehicle

ASDK

OSCC
yanaşık
düzen
eğitiminde

RP

exposed flank,
unsupported
flank
point of release

cenah

ABD
ABD
LEGAL

heavy bomber

HC

ASMA

HACV

centre of mass
FA
şehit ve gazi
yakınlarının
desteklenme
si

akaryakıt, yağ, yağlayıcı madde

petroleum oils and lubricants

Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti

Standing Naval Force Mediterranean

Akdeniz Diyaloğu Askeri Programı

Mediterranean Dialogue Military
Programme

ADAP

MDMP

Akdeniz Diyaloğu Çalışma Grubu

Mediterranean Dialogue Working Group

ADÇG

MDWG

Akdeniz İşbirliği Grubu

Mediterranean Cooperation Group

AİG

MCG

akın

raid

akın kolu
akıncı müfrezesi
akıntı ölçme şamandırası
akış diyagramı
akreditasyon mektubu

raid patrol
raiding party
drift float
flow chart
letter of credit

aksırtıcı gaz

nose irritant gas

akşam alacakaranlık başlangıcı

beginning of evening nautical twilight

AAKB

akşam alacakaranlık sonu
aktarma bölgesi
aktarma demir yeri

end of evening nautical twilight
transshipment area
transfer berth

AAKS

aktarma imla hakkı

relay charge

aktarma tahsisatı

transfer appropriation

aktif balistik füze savunması
aktif elektronik karşı tedbirler
aktif görev

active ballistic missile defence
active electronic counter measures
active mission

aktif haberleşme uydusu

active communications satellite

aktif hava savunması
aktif hedef güdümlü torpido
aktif hedef güdümü

active air defence
active homing guided torpedo
active homing guidance

POL
STANAVFOR
MEDSNFM

baskın
tarzında
taarruz

sneeze gas,
sternutator

EENT

sirayetle
ateşlemeli
patlayıcı
düzeneği
devlet
daireleri
arasında
kaynak
aktarımı
AECM
active duty
yayın yapan
ve algılayan
uydu
AHS
AHTOR

aktif madde
aktif mayın
aktif savunma
aktif uydu savunması
akustik arama sistemi
akustik devre
akustik düzeltmesi
akustik harbe karşı tedbirlere karşı
tedbirler
akustik harp
akustik harp destek tedbirleri

active material
active mine
active defence
active satellite defence
acoustic detection system
acoustic circuit
acoustic correction
acoustic warfare countercountermeasures
acoustic warfare
acoustic warfare support measures

akustik istihbarat

acoustic intelligence

akustik izleme
akustik karıştırma
akustik mayın
akustik mayın arama
alan amiri
alan planlaması
alanlar arası rotasyon
alarm ateş timi
alarm kuvveti
alarm mevkii
alarm tatbikatı
alarm tepki timleri
alarm tertibatı
alarm uçuşu
alarm uygulama raporu

acoustical surveillance
acoustic jamming
acoustic mine
acoustic minehunting
area supervisor
spatial planning
inter-theatre rotation
alert fire team
alert force
alert station
alert exercise
alarm response teams
alarm device
scramble flight
alert implementation report

alay

regiment

alay ağırlığı

regimental train

albay
alçak açılı bombalama
alçak frekans
alçak ihtiraklı infilak
alçak irtifa

colonel
low angle loft bombing
low frequency
low burst
low-altitude

ACINT,
ACOUSTINT

AKUM

AFT
denizcilik
ALEX

alarm kalkışı
ALUYRAP

ALIMPREP
Kara
Kuvvetleri
geri
kademede
intikal eden
malzeme ve
teçhizattır.

LF
ALIHIN

nükleer

alçak irtifa bombardımanı
alçak irtifa entegre radar ünitesi
alçak irtifa hava savunması
alçak irtifa radar sistemi
alçak irtifa savunma sistemi
alçak irtifa seyrüseferi
alçak irtifa uydusu
alçak irtifada gece uçuş ve hedefleme
sistemi
alçak irtifada nükleer infilak

low-altitude bombing
low-level radar integration unit
low-level air defence
low-level radar system
low altitude defence system
low-level navigation
satelloid
low altitude navigation and targeting
infra-red for night
low nuclear airburst

alçak irtifadan paraşütle bırakma sistemi low altitude parachute extraction system
alçak irtifadan yaklaşma
alçak irtifali transit koridor
alçak muharebe hava devriyesi
alçak seviyede uçuş
alçak sürünme
alçak tel engeli
alçak uçuşta
alçaktan alçak açılı bombalama
alçaktan bombalama
alçaktan bombalama durumu
alçaktan bombardıman
alçaktan tarama
alçaktan uçuş
alçalma
aldatıcı cihaz
aldatıcı çıkarma

low approach
low level transit route
low combat air patrol
low level flight
low crawl
low wire entanglement
on the deck
low angle loft bombing
laydown bombing
low-altitude bombing system mode
loft bombing
ground strafing
low level flight
descent
decoy
diversionary landing

aldatma

spoof

aldatma araçları
aldatma tedbirleri
aldatmaya karşı koyma

deception means
enemy deception
counter deception

alem

finial

alesta
alet aydınlatma lambası
alet veya gözlem hatası
aletli iniş

stand by
instrument light
accidental error
instrument landing
instrument landing system marker
beacon

aletli iniş sistemi işaret sinyali

LAB
LLRIU
LLRS

LANTIRN
LAB
LAPES
LLTR
LOCAP

terrain flight

elektronik
harp tedbiri

bayrağın
tepesi
denizcilik

aletli iniş sistemi süzülme hattı

instrument landing system glide slope

aletli iniş sistemi yer belirleme
aletli uçuş
aletli uçuş kuralları
aletsiz uçuş kuralları
alev makinesi

instrument landing system localizer
instrument flight
instrument flight rules
visual flight rules
flame thrower

alev topu

flare

alfabe kod flaması
alfabe kodu

alphabet code flag
alphabet code

algılama devresi

detecting circuit

radarda görülmeyen hayalet uçak
algılayıcı
algılayıcı ağları akıllı bağımsız yer
sensörleri
alıcı

stealth aircraft
sensor
sensor networks intelligent unattended
ground sensors
receiver

alıcı-verici

transceiver

alıkonmuş düşman personeli
alınan radyasyon miktarı
alıştırma atışı

retained enemy personnel
radiation absorbed dose
preliminary firing

alttan tek kanatlı uçak

low wing monoplane

amaçlanan kuvvet seviyesi
ambar
ambargo
amblem

objective force level
warehouse
embargo
insignia

Amerika dışı menkul ordu malı fazlası

foreign excess personal property

Amerikan Milli Marşı
amfibi aktarma bölgesi
amfibi araç

Star Spangled Banner
amphibious transfer area
amphibious vehicle

alet uçuşu
AUK

IFR
VFR
ısı güdümlü
füzeleri
şaşırtmak
için
kullanılan
sistem.

mayın
ateşleme
devresi

almaç-göndermeç

radyo, radar

RAD
kanatları
gövdenin
altındaki
uçak
hold

amfibi araç indirme bölgesi

amphibious vehicle launching area

amfibi araç kullanma planı

amphibious vehicle employment plan

amfibi birlik
amfibi çıkarma
amfibi deniz haritası
amfibi destek grubu

amphibious unit
amphibious landing
amphibious chart
amphibious support group

amfibi filo

amphibious fleet

amfibi gemi
amfibi görev grubu
amfibi görev kuvveti
amfibi harekât
amfibi hücum
amfibi hücum bölgesi
amfibi hücum çıkarması
amfibi hücum gemisi
amfibi ihtiyat kıtaları
amfibi istihkam birliği
amfibi keşif
amfibi kolordu
amfibi komuta gemisi
amfibi kuvvet sancak gemisi
amfibi kuvveti
amfibi öncü kuvveti
amfibi taarruza karşı mayın tarlası
amfibi uçak
amfibi vurucu kuvvet
amiral

amphibious ship
amphibious task group
amphibious task force
amphibious operation
amphibious assault
amphibious assault area
amphibious assault landing
amphibious assault ship
floating reserve
amphibian engineer unit
amphibious reconnaissance
amphibious corps
amphibious command ship
amphibious force flagship
amphibious force
amphibious advance force
antiamphibious minefield
amphibious airplane
amphibious striking force
admiral

ana ast komutanlık

major subordinate command

ana bakım

base maintenance

AAİB

ADG
Deniz
Kuvvetleri
filosu

amphibious
squadron
AGG
AGK

ATG
ATF

LHA

LCC

Adm.
MSC

Genel
principal
subordinate
command
kapsamlı
bakım

ana direk

mast

ana esaslar
ana faaliyetler

guidelines
key activities

ana gövde

main frame

ana harekât üssü
ana ikmal istasyonu

main operating base
parent station

ana ikmal yolu

main supply route

ana ilerleme hattı
ana irtifa bombardıman usulü
ana istek sözleşmesi
ana jet üs komutanlığı
ana komutanlık
ana kontrol merkezi
ana kütük
ana liman
ana muharebe gemisi
ana muharebe tankı
ana sahra komutanlığı
ana savunma bölgesi
ana savunma kuvveti
ana silah sistemi
ana silahlar
ana tahrip kuşağı
ana tamir fabrikası
ana teçhizat

main line of advance
base altitude method
basic ordering agreement
main jet base command
major command
main control centre
master file
major port
main battle ship
main battle tank
major field command
main defence area
main defence force
major weapon system
main armament
primary demolition belt
base repair shop
major equipment

Yelkenli
gemilerde
üzerine dört
köşe yelken
açmak ve
işaret
kaldırmak
için direğe
yatay olarak
bağlanan
gönder

primary fuselage
MOB

MSR

line of
communications
(LOC), principle
supply road

BOA
MAJ COM
MCC

MBS
MBT

capital ship

MDF

BS

base shop

ana üs
ana üsteki yedek ikmal maddeleri
ana yüklenici
angajman
angajman bölgesi

main base
base reserves
prime contractor
engagement
engagement area

angajman kontrolü

engagement control

angajman kuralları
angajman öncelikleri
angajmanı kesme
ani destek görevi

rules of engagement
engagement priorities
disengagement
call mission

ani görsel değerlendirme

immediate visual assessment

IVA

ani harekâta hazırlık durumu
ani hava desteği
ani müdahale alarmı
ani müdahale bakım timi
ani müdahale birliği
ani müdahale kuvveti
ani taarruza kalkmak
anlaşma

immediate operational readiness
immediate air support
quick reaction alert
emergency service team
quick reaction force
immediate reaction force
sally
agreement

QRA
EST
QRF
IRF

anlaşma mektubu

letter of agreement

anlaşma yoluyla sözleşme
anlaşmanın uygulanması
anlaşmazlık
antenli mayın
anti balistik füze
anti personel
anti personel engel

negotiated contract
application of the convention
disagreement
antenna mine
antiballistic missile
antipersonnel
antipersonnel obstacle

anti personel mayın

antipersonnel mine

anti personel mayın tarlası

antipersonnel minefield

anti taktik balistik füze
anti terörist önlemler
antipodal bombardıman uçağı
antiradyasyon füzesi
antlaşma

anti tactical ballistic missile
antiterrorist measures
antipodal bomber
antiradiation missile
treaty

antlaşmaya tabi silah ve araç

treaty-related armament and equipment

PC
EA
hava
savunmada
AGJMK

ROE

ani görsel
kıymetlendirme

hazır kıta

letter of
arrangement
(LOA)

dispute
ABF
A/P

ABM

kara mayın
harbi
kara mayın
harbi
ATBM

ARF

ARM

ATSA

TRE

antlaşmayla sınırlandırılan
konvansiyonel silah ve araç
antlaşmayla sınırlandırılmış silah ve
araç
ara bölge
ara hattı
Ara Kuvvet Planlama Seviyesi
ara mesafesi
ara mevzisi

conventional armament and equipment
limited by the treaty
treaty limited armament and equipment
zone of separation
sector boundary
Intermediate Force Planning Level
interval
intermediate position

ara tahkimatı

intermediate trench

araca bindirme noktası
araca monteli

entrucking point
vehicle-mounted

aracı istasyon

linking station

araç boşaltma öncelik çizelgesi
araç emniyet mesafesi
araç forsu
araç kol düzeni
araç telsiz istasyonu
araç toplanma noktası
araç üstü teçhizat
araç üzerinden atış
araç ve personel çıkarma aracı
araç yük ve öncelik listesi
araçtan indirme bölgesi
aralıklı zırh
arama devriyesi
arama görevi
arama harekâtı
arama hücum birliği
arama ışıldağı
arama izni
arama keşif görevi
arama kurtarma
arama kurtarma alarm ilanı
arama kurtarma bölgesi

vehicle debarcation priority table
safe driving distance
vehicle pennant
trail formation
vehicular station
vehicle assembly point
on vehicle material
vehicular firing
landing craft vehicles and personnel
vehicle summary and priority table
detrucking area
spaced armour
search patrol
search mission
search operation
search attack unit
searching light
search warrant
search reconnaissance mission
search and rescue
search and rescue alert notice
search and rescue region

arama kurtarma koordinasyon merkezi

search and rescue coordination centre

ASSA

TLE

AH

dividing line

ana
mevzilerin
arasındaki
tahkimat
entrucking area
on-board

APÇA

LCVP

Havacılık
Havacılık
Havacılık
Denizcilik
Havacılık
A/K

SAR

AKB

SRR

AKKM

arama kurtarma olay sınıflandırması

search and rescue incident classification

arama kurtarma tatbikatı
arama kurtarma ve yönlendirme
arama, kurtarma ve hayatta kalma
eğitim merkezi
araştırma geliştirme
araştırma roketi
araştırma ve geliştirme füzesi
arayıcı karıştırıcısı
arazi analizi
arazi aracı
arazi araştırması
arazi arızaları
arazi bilgileri müracaat sistemi
arazi bombardımanı
arazi etüdü
arazi harekâtı
arazi hedefi
arazi incelemesi
arazi istihbaratı
arazi kabiliyetli araç
arazi kontrol merkezi
arazi örtüsü
arazi özellikleri
arazi tatbikatı
arazide gizleme
araziyi takip sistemi
arızalı maddelere parça isteği
arızalı motorla uçuş irtıfası
arka arkaya kalkış
art arda ateş toplamaları
art arda hedefler
art arda mevziler

search and rescue exercise
search and rescue and homing
search, rescue and survivability training
centre
research and development
probe rocket
research and development missile
search jammer
terrain analysis
cross-country vehicle
land search
terrain features
terrain index reference system
area bombing
terrain analysis
area operations
terrain objective
terrain study
terrain intelligence
cross-country vehicle
area control centre
cover
terrain features
field training exercise
concealment
terrain following system
deadline requisition
emergency ceiling
stream take-off
successive concentrations
successive objectives
successive positions

artan terörist hareket tehditi

threat condition bravo

artçı kuvvet
artçı kuvvetler taarruzu
artık radyoaktivite
asgari alçalma irtifası
asgari emniyet mesafesi

rear guard
follow forces attack
residual radioactivity
minimum descent altitude
minimum safety distance

SAREX
SARAH

ARGE

R&D
research rocket

TIRS

ACC

FTX
Havacılık

Havacılık

Bravo tehlike THREATCON
durumu
BRAVO

ASEM

MSD

ABD

nükleer

asgari emniyetli uçuş irtifası
asgari geçiş irtifası
asgari ikmal görevi
asgari ikmal seviyesi
asgari irtifa bombardımanı

minimum safety altitude
minimum crossing altitude
reduced supply mission
minimum level of supply
minimum- altitude bombing

asgari kalıcı etkisi olan silah

minimum residual radioactivity weapon

asgari normal paralanma yüksekliği
asgari taarruz irtifası
asıl görev yeri
asıl mevzisi
asıl muharebe hattı
asıl muharebe hattı birlikleri bölgesi
asıl muharebe sahası
asıl mukavemet hattı
asıl taarruz kuvveti
asimetrik tarama
asimetrik tehdit
asker alma
asker alma bölgesi
asker alma hedefi
asker alma kurulu
asker alma merkezi
askerden arındırılmış bölge
askere çağrılmak
askeri adalet işleri başkanı
askeri adli inceleme kurulu
askeri adli müşavir
askeri ataşe
askeri birlik
askeri bölge
Askeri Ceza Kanunu
Askeri Ceza ve Askeri Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu
askeri charter uçağı

minimum normal burst altitude
minimum attack altitude
permanent station
primary position
forward edge of the battle area
holding garrison
main battle area
main line of resistance
main body
asymmetrical sweep
asymmetrical threat
recruitment
recruiting district
recruiting objective
local board
recruiting station
demilitarized zone
to be called up
judge advocate general
military judicial board of review
staff judge advocate
military attaché
military unit
military reservation
Military Penal Code

askeri deniz nakliyat servisi komutanı
askeri deniz ulaştırma komutanlığı
askeri devriyeler
askeri din işleri sınıfı
askeri disiplin mahkemesi
askeri doktrin

Uniform Code of Military Justice
military chartered flight
commander military sea transport
service
military sealift command
military patrols
corps of chaplains
disciplinary court
military doctrine

MSA
MCA

MNBA

AMH

FEBA

AMS
AMUH
ATK

MBA
MLR

ASAL
İngiltere
ABD

JAG

ABD

SJA

ABD

ASCK
UCMJ

MSC
ABD

askeri durum değerlendirmesi
askeri eğitim işbirliği

military situation assessment
military training cooperation

askeri eğitim işbirliği anlaşması

military training cooperation agreement

Askeri Elektronik Sanayi
askeri gazino
askeri güç
askeri güvenlik bölgesi
askeri hakim
askeri harekât ihtiyacı
askeri harekât planı
askeri hareketlilik bölgesi

Military Electronics Industries
open mess
military power
military security zone
judge advocate, staff judge advocate
military operational requirement
military campaign plan
active zone

askeri hasar değerlendirmesi

military damage assessment

MDA

askeri hava alanı
askeri hava trafiği
askeri hava ulaştırma hizmeti
askeri havacılık

military airfield
operational air traffic
military air transport service
military aviation

MA
OAT
MATS

askeri havadan nakliyat klerans yetkilisi

military airlift clearance authority

askeri hükümet emirnamesi
askeri idare hukuku
askeri idare mahkemesi
askeri imkan ve kabiliyet
askeri inzibat
askeri inzibat astsubayı
askeri inzibat bölge komutanı

military government ordinance
military administrative law
military administrative court
military capability
military police
provost sergeant
provost marshal

askeri inzibat okulu

army military police school

Askeri İrtibat Bürosu
askeri istihbarat
askeri istihbarat başkanlığı
askeri istihbarat yorumlayıcısı

Military Liaison Office
military intelligence
military intelligence division
military intelligence interpreter

Askeri İşbirliği Çalışma Grubu

Military Cooperation Working Group

askeri işgal hükümeti

Military Government for Occupied
Territories
military ground surveillance radar
military expedition

askeri kara gözetleme radarı
askeri keşif seferi

ADD
ASEİŞ

ASELSAN

AGB
SJA
MOR

AS. İZ.

MP

askeri hasar
kıymetlendirmesi

provost-corp

PM
Provost Marshal
General School

ABD

Ml
ABD
MCWG

ASKARAD

Askeri Komite Askeri Temsilciler
toplantısı

Askeri Komite Genelkurmay Başkanları
Toplantısı
Askeri Komite mutabakat metni
askeri mahkeme
askeri mevki
askeri mezarlık
askeri misyon
askeri müdahale

Military Committee in Permanent
Session
military representative to the Military
Committee
Military Committee in Chiefs of Staff
Session
Military Committee memorandum
military court
military post
military cemetery
military mission
military intervention

askeri müşterek çalışabilirlik görevleri

military tasks for interoperability

AMÇG

MTI

askeri müşterek çalışabilirlik ihtiyaçları

military interoperability requirements

AMÇİ

MIRs

askeri nezaket kuralları
askeri nükleer güç

military courtesy rules
military nuclear power

askeri öğrenci

cadet

askeri öneme sahip serpinti bölgesi
askeri rütbe
askeri savcı
askeri sefer planı
askeri seferberlik
askeri silah gücü
askeri suç

askeri teçhizat deposu
askeri tedarik subayı
askeri temsilci
askeri teşkilat
askeri teyakkuz durumu

area of militarily significant fallout
military rank
military prosecutor
military campaign plan
military mobilization
armament
military offence
Department of Military History and
Strategic Study
military exercise directive and
programme
arsenal
military procurement officer
military representative
military establishment
state of military vigilance

Askeri Trafik İdare Komutanlığı

Military Traffic Management Command

askeri tutuklu

garrison prisoner

askeri uydu haberleşme sistemi

military satellite communications system

askeri yanıltma

military deception

Askeri Komite askeri temsilcisi

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi
askeri tatbikat direktif ve programı

MC/PS

MC/CS
MCM

MM

harp okulu
öğrencisi

ATASE
MEDP

MR
ME
MTMC

ABD

military
assistance

askeri yardım

military aid

askeri yardım danışma grubu
askeri yardım programı

military assistance advisory group
military aid programme

MAAG
MAP

askeri yardım programı eğitimi

military assistance programme training

MAPT

askeri yargı
askeri yargı yetkisi
Askeri Yargıtay
askeri yasak bölge

military judiciary
military jurisdiction
Military Court of Appeals
forbidden zone

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Supreme Military Administrative Court

askerlik eğitimi
askerlik hizmeti
askerlik şubesi
asli vurucu unsur
ast birlik
asteğmen
astsubay
astsubay başçavuş
astsubay başçavuş
astsubay başçavuş
astsubay çavuş
astsubay çavuş
astsubay çavuş
Astsubay Hazırlama Okulu
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubay üstçavuş
astsubay üstçavuş
astsubay üstçavuş
atalet kuvveti
ataletle seyrüsefer sistemi
ataletli güdüm
atanma emri bekleyen subay

military training
military service
recruiting office
main striking element
subordinate unit
third lieutenant
non-commissioned officer
senior chief petty officer
senior master sergeant
sergeant major
petty officer third class
sergeant
staff sergeant
NCOs High School
master chief petty officer
chief master sergeant
command sergeant major
petty officer second class
staff sergeant
sergeant first class
chief petty officer
master sergeant
first sergeant
petty officer first class
technical sergeant
master sergeant
inertial force
inertial navigation system
inertial guidance
casual officer

military district
AYİM

Astsb.

NCO
SMSGT
SGM
Sgt
SSG

denizcilik
havacılık
karacılık
denizcilik
havacılık
karacılık

AHOK

CSM
SSG
SFC
CPO
MSGT
1 SG

MSGT
INS

denizcilik
havacılık
karacılık
denizcilik
havacılık
karacılık
denizcilik
havacılık
karacılık
denizcilik
havacılık
karacılık

ataşe
ateş açmak
ateş bölgesi
ateş desteği

attaché
to open fire
zone of fire
fire support

ateş desteği için hedef tespiti

acquisition of targets for fire support

ateş destek gemisi
ateş destek grubu
ateş destek koordinasyon hattı
ateş destek koordinasyon merkezi
ateş destek merkezi
ateş destek mesafesi
ateş destek timi
ateş emniyet bölgesi
ateş emniyet hattı
ateş emri
ateş hattı
ateş idare aletleri
ateş koordinasyon hattı
ateş önceliği
ateş serbest bölgesi
ateş tasarrufu
ateş toplaması
ateş üstünlüğü
ateş yasak bölgesi
ateşkes
ateşle keşif
ateşleme fitili
ateşleme fünyesi
ateşleme hakkı
ateşleme tertibatı
ateşleyici
ateşli silah
atış bataryası
atış eğitimi
atış emniyet açısı
atış emniyet şeması
atış hattı
atış kapasitesi
atış mühimmatı
atış poligonu
atış sıhhati

fire support ship
fire support group
fire support coordination line
fire support coordination centre
fire support centre
supporting distance
fire support team
no-fire area
fire control line
fire order
hotline
fire control instruments
fire coordination line
priority of fire
free fire area
firing control
concentrated fire
fire superiority
restricted fire area
ceasefire
recon by fire
detonation cord
detonation fuze
primer charge
firing mechanism
initiator
firearm
firing battery
fire practice
limit of fire
safety diagram
line of fire
fire capability
live ammunition
gallery
accuracy of fire

AD

ZF
FS

ADKH
ADKM

FSCL
FSCC

ADESTİM
AEB
AEH

FIST
NFA

AKH

FCL
POF
FFA

ASB

RFA

atış tatbikatı
atlama bölgesi
atlama yüksekliği

firing exercise
dropping zone
drop height

Atlantik Darbe Filosu

Striking Fleet Atlantic

STRIKFLTLA
NT

Atlantik Müttefik Denizaltı
Komutanlığı

Submarines Allied Command Atlantic

SUBACLANT

Atlantik Müttefik Komutanlığı

Allied Command, Atlantic

ACLANT

Atlantik Müttefik Yüksek Komutanı

Supreme Allied Commander Atlantic

SACLANT

Atlantik Stratejik Komutanlığı

Strategic Command Atlantic

SC Atlantic

atma bölgesi
atmosfer dışı nükleer patlama
atmosferik kirletici madde
atomik tahrip mühimmatı

drop zone
nuclear exoatmospheric burst
atmospheric contaminant
atomic demolition munition

DZ

av bombardıman uçağı

fighter bombing aircraft

av bombardıman uçağı sorumluluk
sahası
Avrupa ABD Hava Kuvvetleri
Komutanı
Avrupa ABD Kara Kuvvetleri
Komutanı
Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi
Avrupa Hava Sahası Koordinasyon
Komitesi

Commander-in-Chief, US Air Force,
Europe

CINCUSAFE

Commander-in-Chief, US Army, Europe

European Corps

Avrupa Konvansiyonel Silahlı
Kuvvetler Antlaşması
Avrupa Konvansiyonel Silahlı
Kuvvetleri

Treaty on Conventional Armed Forces
in Europe

Avrupa Müttefik Komutanlığı

AAOK

Norfolk
/ABD

CINCUSAREU
R
EAPC
CEAC
EUROCORPS

AKKA

Conventional Armed Forces in Europe

Allied Command Europe

Norfolk

air combat
fighter
FAOR

Avrupa Kolordusu

2003'te
lağvedilmişt
ir.
NATO,
2003'te
lağvedilmişt
ir.

ADM

fighter area of responsibility

Euro-Atlantic Partnership Council
Committee for European Airspace
Coordination

Norfolk /
ABD
Norfolk /
ABD

CFE Treaty
CFE

AMK

ACE

eskidir,
yerini SC
Europe aldı,
Mons /
Belçika

Avrupa Müttefik Komutanlığı Süratli
Reaksiyon Kolordu Komutanı

Rheindahien
/ Almanya

Commander ACE Rapid Reaction Corps

Avrupa Müttefik Komutanlığı Süratli
Reaksiyon Merkezi
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek
karargâhı

Supreme Headquarters Allied Powers,
Europe

SHAPE

Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı

Supreme Allied Commander Europe

SACEUR

Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı
Yardımcısı

Deputy Supreme Allied Commander,
Europe

DSACEUR

Avrupa Silahsızlanma Konferansı

Conference on Disarmament in Europe

ASK

CDE

Avrupa-Atlantik Ortaklık Askeri
Komitesi
Avrupa-NATO Müşterek Jet Pilotu
Eğitimi
Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu
Birliği
ayaklanma
ayaklanmaya karşı koyma
aydınlatma atışı
ayrılma kısmı

Euro-Atlantic Partnership Military
Committee

AAOAK

EAPMC

ACE Rapid Reaction Centre

Euro-NATO Joint Jet Pilot Training
Australian and New Zeeland Army
Corps
insurgency
counter-insurgency
illuminating fire
fall-away section

ayrılma pozisyonu

breakoff position

ayrıntılı kaza raporu

detailed accident report

azami ikmal seviyesi
azami menzil
azami takat süratiyle uçmak
bağlı birlikler
bağlı komutanlıklar
bakım birliği
bakım bölgesi
bakım ikmal maddeleri
bakım-onarım
bakmakla yükümlü olunan kişiler
balistik füze
balistik füze erken haber ve ihbar
sistemi
balistik füze önleme füzesi

maximum level of supply
maximum range
to buster
affiliated units
subordinate commands
maintenance unit
maintenance area
maintenance supplies
repair and maintenance
dependants
ballistic missile

Casteau /
Belçika

ENJJPT
ANZAK
AKK

COIN
roket
Konvoydan
ayrılma
noktası

AYKAZRAP

MA

BM

ballistic missile early warning system

BMEWS

ballistic missile interceptor

BMI

balistik füze savunma füzesi
ballistic missile anti-missile
balistik füze savunması
ballistic missile defence
balistik mermi yolu
ballistic trajectory
baraj ateşi
barrage
Barış İçin Ortaklık
Partnership for Peace
Barış İçin Ortaklık Bilgi Yönetim
PfP information management system
Sistemi
Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi
PfP Training Centre
Barış İçin Ortaklık irtibat timi
Partnership liaison team
Barış İçin Ortaklık karargâh unsuru
PfP staff element
Barış İçin Ortaklık ortak yönetim
PfP Partner Management Programme
programı
Barış İçin Ortaklık planlama ve gözden
PfP planning and review process
geçirme süreci
Barış İçin Ortaklık Politik Askeri
Political Military Steering Committee on
Gündem Hazırlama Komitesi
Partnership for Peace
Barış İçin Ortaklık Simülasyon Çevrimi
Barış İçin Ortaklık Yönlendirme
Komitesi
barış kadrolarının yapılanmasından
sorumlu makamlar
Barış Kalkanı
barış karargâhı
barış koşulları
barış kuruluşu
barış zamanı askeri gücü
barış zamanı askeri gücü malzeme
tedarik hedefi
barış zamanı malzeme ihtiyacı
barışı destekleme harekâtı
barışı destekleme harekâtı eğitim
merkezi
barışı koruma harekâtı

BFSFÜ
BMD

BİO

PfP

BİOBYS

PIMS

BİOEM

PfP TC
PLT
PSE
PMA
PARP
PfP / SC

PfP simulation network

BİOSÇ

PSN

PfP Steering Committee

BİOYK

PfP / SC

peacetime establishment authorities
Peace Shield
peacetime headquarters
peace terms
peacetime establishment
peacetime force
peacetime force material procurement
objective
peacetime force material requirement
peace support operation

PEAs
PHQ
PE
PTFMR
BDH

peace support operation training centre
peacekeeping operation

barışı tesis harekâtı

peacebuilding operation

barışı uygulama
barışın ihlali
barışın sağlanması
barışın tesisi
basınç eşitleme odası
baskı ateşi

peace enforcement
disturbance of peace
peace settlement
peace establishment
decompression chamber
suppressive fire

PSO
PSOTC

BKH

PKO
peacemaking
operation

baskın taarruzu
bastırma
baş
baş çarkçı
baş irtibat subayı
baş korumalı gaz maskesi
başarısız sorti
başarısızlık ihtimali
Başkomutan
başlangıç durumu barış kuruluşu

surprise attack
suppression
bow
chief engineer
chief liaison officer
head wounds gas mask
noneffective sortie
probability of failure
commander-in-chief
initial state peacetime establishment

batarya

battery

batarya subayı

line officer

Batı Atlantik Komutanlığı

Regional Command West

bayrak çekmek
bayrak direği

to hoist the flag
flagstaff

beaufort cinsinden rüzgar hızı skalası

beaufort scale

beceri seviyesi
beka harekâtı
beka kabiliyeti
beka tedbirleri
bekletme bölgesi
belde taşınan silahlar
benzeterek elektronik aldatma
benzin ikmal uçağı
beşeri istihbarat
beşinci madde harici harekâtlar
beton füze fırlatma üssü
beton rampa
beton sığınak
beyan edilmiş mevki denetimi
beyaz kuvvetler
beyaz propaganda
bildiri
bildirim

skill level
survivability operation
survivability
survival measures
holding area
side arms
imitative electronic deception
nurse plane
human intelligence
non-article 5 operations
hard missile base
hard base
concrete shelter
declared site inspection
white forces
white propaganda
communique
notification

bileşik kuvvetler

combined forces

bilgi değişimi

information exchange

denizcilik
CE
CLO
havacılık
POF
CINC
ISPE
topçu
birlikleri
için bölük
seviyesi
RC WEST

Norfolk /
ABD

SL

HA
IED
HUMINT
NATO
HMB

BEMD

DSİ

müşekkel
kuvvetler

bilgi emniyeti
bilgi harbi
bilgi harekâtı
bilgi işlem merkezi
bilgi işleme merkezi

information security
information warfare
information operations
data processing centre
information processing centre

INFOSEC

bilgi merkezi

information Centre

IC

bilgi toplama
bilgi yönetimi
bilimsel karar desteği
bilişim
binbaşı

information collection
information management
scientific decision support
informatics
major

Maj

binbaşı

squadron leader

bindirilmiş birlik
bindirme birliği
bindirme emri

mounted unit
embarkation unit
embarkation order

bilgilendirme
merkezi

İngiltere
Hava
Kuvvetleri

bindirme limanı

port of embarkation

bindirme limanı ikmal isteği
bindirme mevzuatı
biniş iskelesi
bir nolu günlük üniforma
bir üst komutan
birbiri ardınca taarruz
birbiri yerine kullanabilme kabiliyeti
birinci pilot
birinci sınıf astsubay
birinci sınıf dalgıç brövesi
birinci sınıf deniz astsubayı
birinci sınıf er

port extract requisition
embarkation regulations
accommodation ladder
service dress white
immediate commander
successive attack
operational interchangeability
senior pilot
chief warrant officer
first class diver badge
commissioned warrant officer
private first class

birinci subay

first officer

birleşik amfibi görev kuvveti
birleşik çıkarma kuvveti

combined amphibious task force
combined landing force

CATF
CLF

birleşik elektronik muhabere

electronic communications incorporated

ECI

birleşik gözetleme
birleşik harekât

combined observation
combined operation

POE

embarkation port,
seaport of
embarkation
(SPOD)

denizcilik

ABD
ABD
ABD

PFC
first mate, mate

ikinci
kaptan

birleşik karargâh

combined staff

birleşik müşterek görev kuvveti

combined joint task force

birleşik müşterek harekât merkezi
birleşik müşterek özel harekât görev
kuvveti
Birleşik Müşterek Planlama karargâhı
Direktörü
birleşik özel görev kuvveti
birleşik tatbikat
Birleşmiş Milletler Askeri İnzibat
Teşkilatı
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
Birleşmiş Milletler Şartı
birleştirilmiş hava harekât merkezi
birleştirilmiş karargâh
birleştirilmiş muhabere sistemi
birleştirilmiş savunma
birleştirilmiş sevkiyat
birlik devamlı talimatı
birlik eğitim merkezi
birlik emniyeti
birlik flaması
birlik forsu
birlik gücü
birlik harp ceridesi
birlik hava ikmal safhası
birlik hava ikmali
birlik ikmal maddeleri
birlik ikmali

combined joint operations centre
combined joint special operations task
force

BMGK

CJTF

CJOC
CJSOTF

Director Combined Joint Planning Staff

DIR CJPS

combined task force
combined exercise

CTF

United Nations Military Police

UNMP

United Nations Peace Force
United Nations Charter
combined air operations centre
integrated staff
integrated communications system
integrated defence
consolidated shipment
standing operating procedures
unit training centre
troop safety
post flag
unit banner
unit strength
unit journal
unit air supply phase
unit air supply
accompanying supplies
unit supply

farklı
ülkelerden
müteşekkil
karargâh
farklı
ülkelerden
ve farklı
kuvvetlerde
n oluşan
birliktir

BMBG

UNPF

BHHM

CAOC

DT

SOP

Casteau /
Belçika

nükleer

birlik kıdemli astsubayı

command master chief

CMC

birlik komutanı

commanding general

CG

Denizcilik,
ABD
general
seviyesinde
dir.

birlik muharebe hazırlık derecesi
birlik nişanı
birlik teçhizat denetlemesi noksan
raporu
birlik tekamül eğitimi
birlik yedekleri
birlik yemekhanesi
birlikte çalışabilirlik
biyografik istihbarat
biyolojik cephane
biyolojik harekât
biyolojik harp
biyolojik harp maddesi
boğucu gaz
bomba atar
bomba bırakma hattı
bomba bırakmak
bomba emniyet hattı

unit combat readiness level
unit decoration

bomba hasar değerlendirmesi

bomb damage assessment

BDA

bomba imha
bomba salış izi
bomba salış tertibatı

bomb disposal
bomb trail
bomb release mechanism

BD

inspection shortage report
advanced unit training
unit reserves
unit mess
interoperability
biographical intelligence
biological ammunition
biological operation
biological warfare
biological agent
choking agent
grenade launcher
bomb release line
to lay bomb
bomb line

bombacık

submunition

bombalanmış bölge
bombardıman hava kuvveti
bombardıman hedef bölgesi
borda ateşi
bordada teslim
boş ağırlık
boş gemi kiralama sözleşmesi
boşaltma limanı
boşluk doldurucu radar

shelled area
bombardment aviation
bombardment target area
broadside fire
free on board
dry weight
bareboat charter
port of debarkation
gap-filler radar

BHM
lung irritant
BBH

BRL

BEH
bomba hasar
kıymetlendirmesi

bomblets

Bir
mühimmatı
n içinden
fırlayarak
dağılan
daha küçük
patlayıcılar

Denizcilik
FOB
Havacılık
POD
GFR

boşluklu imla hakkı
bot buluşma sahası

shaped charge
boat rendez-vous area

bozguncu savaş

catalytic war

bozucu taarruz

spoiling attack

bozulmayan ikmal maddeleri

nonperishable supplies

bölge destek grubu

area support group

bölge harekât merkezi

sector operation centre

bölge hasar kontrolü
bölge hava harekât merkezi
bölge hava komutanı
bölge hava sahası kontrol ve yönetim
merkezi
bölge hava savunma komutanı
bölge hava trafik kontrol merkezi

area damage control
regional air operations centre
regional air commander
regional airspace control and direction
centre
regional air defence commander
area control centre

bölge komutanlığı

regional command

bölge krokisi
bölge muhabere merkezi
bölge muhabere sistemi
bölge mukavemet lideri
bölge önleme harekâtı
bölge tahliyesi
bölgesel dağıtım merkezi
bölgesel hava trafik kontrol merkezi
bölgesel karargâh
bölgesel kontrol merkezi

zone sketch
area signal centre
area communications system
area resistance leader
area interdiction operation
area evacuation
regional distribution centre
regional air traffic control centre
regional headquarter
regional control centre

Bir üçüncü
devletin
gizli
entrikaları
ile, iki
büyük
devlet
arasında
harbe
sebebiyet
verme
amacını
güden bir
taarruz

catalytic attack

nondeteriorating
supplies
ASG
BHM

SOC

regional operation
center

Havacılık

ADC
BHHM
RAC
BHSKYM
RADC
ACC
RC

BMS
BML
AE

BKM

RATCC
RHQ
RCC

territorial
command

bölgesel sistem kontrol merkezi
bölgesel tedarik

regional system control centre
local procurement

bölük

company

bölük astsubayı
bölük çıkarma timi
bölük kol düzeni
bölünmüş hava taarruzu

first sergeant
company landing team
column of platoons
divided air attack

bröve

brevet

burç

bastion

buz ev

igloo

bütçe subayı
bütçe şubesi
bütünleme ihtiyaçları
bütünleme ikmali kapasitesi
büyük amiral
büyük çaplı silah

budget officer
estimating agencies
replacement requirements
resupply capacity
fleet admiral
major-calibre weapon

Büyük Mareşal

General of the Armies

büyük nükleer güç
büyük onarım

major nuclear power
major repair

BSKM
Kara
Kuvvetleri
1st SG

göğüste
taşınan
bir kalede
veya
müstahkem
mevkide
büyük kulel
erin
aralarında
yer alan ve
silah
mevzisi
veya
gözetleme
kulesi
olarak
kullanılan
yüksek
yapılar
mühimmat deposu

ABD
Ordusunda
Orgeneralin
üstünde bir
rütbe

büyük ordonat hava bombası
can yeleği
cari gelir ve gider bütçesi
cari istihbarat
casusluğa karşı koyma
casusluk
caydırıcılık
cebri keşif

massive ordnance air blast
life vest
operating budget
current intelligence
counterespionage
espionage
deterrence
reconnaissance in force

cebri yürüyüş

forced march

celp eratı
celpname
cephane
cephane dağıtım noktası
cephane sarfiyatı
cephanelik sahası
cephe çıkıntısı
cephe gerisi
cephe hattı
cephe taarruzu
ceza işleri soruşturma birliği

draftee
summons
ammunition
ammunition distributing point
ammunition expenditures
magazine area
salient
hinterland
front line
frontal attack
criminal investigation detachment

MOAB
OB

spying
CK
zaman
faktörünün
önem
kazandığı
hallerde
daha
az mola
verilerek,
muharebe
düzeni ve
donanımı
ile yapılan y
aya birlik
intikalleridir
, bu
intikalin
sonunda
birlik kısa
süre içinde
muharebeye
girmeye
hazır
olmalıdır

ADP

cezaevi nezaret personeli

supervisor of prisoners

cihaz yardımıyla taklit ekolar çıkarma

bypass simulation

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
Komutanlığı
çabuk reaksiyon alarmı

BPS

Regiment of Presidential Guard
havacılık

quick reaction alert

çağrı ismi

call sign

çağrı istasyonu

calling station

çağrı kuvveti
çalışma esasları
çapraz ateş
çarpışma alarmı
çarpışmanın durması
çarpma
çatal atışı
çatışan grup
çatışma
çatışma bölgesi
çatışma önleme merkezi
çatışmayı önleme
çekici
Çekiç Güç harekâtı
çekili top
çekince
çekirdek kabiliyet
çelik miğfer
çelik yelek
çembere alma
çevik birlik
çevik emniyet kuvvetleri
çevik engel müfrezesi
çevik kuvvet
çevik stratejik vurucu kuvvet
çevik vurucu kuvvet
çevirme
çevirme kuvveti
çevre kuşağı savaşı
çıkarma aracı
çıkarma birlikleri

on call force
terms of reference
cross fire
collision alert
cease engagement
concussion
bracket fire
warring faction
conflict
engagement area
conflict prevention centre
conflict prevention
wrecker
Operation Provide Comfort
towed gun
reservation
core capability
steel helmet
steel jacket
envelopment
mobile unit
emergency mobile forces
mobile obstacle detachment
mobile force
mobile strategic striking force
mobile striking force
encirclement
encircling force
peripheral war
landing craft
landing party

telsizde
kullanılan
bir yayını
başlatan
istasyon

çağrı işareti

TOR
hava aracı

WF

ÇÖM

EA
CPC

OPC
TGN

body armour
kuşatma

ÇEM
ÇSVK

havacılık

çıkarma bot bölüğü

boat company

çıkarma bölgesi

landing zone

çıkarma gemisi
çıkarma harekâtı
çıkarma hücum birliği
çıkarma kıyısı
çıkarma taarruzu
çıkarma timi
çıkış hattı
çıkış limanı
çift döner kanatlı helikopter
çift kabiliyetli kuvvetler
çift kabiliyetli uçak

landing ship
landing operation
assault unit
landing beach
landing attack
landing team
start lane
sally port
tandem rotor helicopter
dual capable forces
dual capable aircraft

çift maksatlı silah

dual purpose weapon

çift taraflı kuşatma
çift yan bant
çok alçak frekans
çok fazla su çeken gemi
çok gizli
çok gizli evrak kontrol subayı
çok kademeli roket

double envelopment
double side-band
very low frequency
very deep draught ship
top secret
top secret control officer
multi-stage rocket

çok kısımlı girişi olan muhabere sistemi

multiple access communication system

çok kişilik avcı uçağı
çok maksatlı taarruz helikopteri
çok namlulu
çok namlulu hava savunma silahı
çok namlulu roketatar
çok namlulu roketatar sistemi
çok seviyeli bilgi güvenliği
çok uluslu kuvvet
çoklu radar izlemesi
çökertme silahı
dağ harbi
dağ obüsü
dağ topçusu

multiplace fighter
multipurpose attack helicopter
multiple barrel
multiple barrel antiaircraft weapon
multiple rocket launcher
multiple-launch rocket system
multi level information security
multinational force
multi radar tracking
implosion weapon
mountain warfare
pack howitzer
mountain artillery

dağılma bölgesi

zone of dispersion

dağılma hava alanı

dispersal airfield

ÇB

LZ

landing area

amfibi
harekât

denizcilik

LS

LT
havacılık
havacılık

DCA
dual capable
weapon, dual
purpose gun
DSB
VLF
ÇG

muhabere

TS
TSCO
MACS

ÇMTH

MPAH

ÇNRA
ÇNRS

MRL
MLRS

MRT

dispersion zone

dağılma noktası

dağılmada silah hatası

dispersion point

breakup point
bir silahla
yapılan
atışta
vuruşların
dağılması

armament error

dağınık düzen

dispersed formation

dağıtılmış alan savunması
dağıtılmış nükleer silahlar
dağıtım sahası
dağıtımı sınırlı mesajlar
dahili iç sular trafiği
dahili madde hasarı
dahili savunma ve gelişme
daimi görev yeri
daimi kurul
daimi ordu
dalış bombardımanı
dalış emniyet tedbirleri
dalış taarruzu
dar yetkili askeri mahkeme
dar yetkili askeri mahkeme kararı
darbe gücü
darbe kruvazörü
darbe kudreti
darbe kuvveti

distributed area defence
dispersed nuclear weapons
distribution area
limited distribution messages
intercoastal traffic
domestic object damage
internal defence and development
permanent duty station
standing committee
regular army
dive bombing
diving safety precaution
dive attack
summary court martial
summary court martial order
striking power
strike cruiser
shock power
strike force

davranış kuralları

code of conduct

davranışla ilgili görev analizi
dayanıklı malzeme
dayanma gücü
değerlendirme timi

behavioural task analysis
durable material
sustaining power
Bi-SC evaluation team

değerlendirme ve denetleme başkanlığı

evaluation and inspection department

değiştirme hava mürettebatı
değiştirme mevzi
delme etkisi
demir şamandırası

staged crews
switching trench
piercing effect
anchor buoy

extended
formation,
extended order,
herring borne
formation
DAD

DAMAHA

DOD
IDAD

ABD
ABD

SUMMCMO

davranış ilkeleri
rehberi

BET

NATO

demir zinciri
demirleme feneri
demirleme hattı

anchor chain
anchor light
anchor line

demirlemek

to anchor

demirlenmiş müsademeli mayın

anchored contact mine

deneme atışı
deneme mühimmatı

proof firing
proof ammunition

Denetleme Eşgüdüm Komitesi

Verification Coordination Committee

denetleme raporu
denetlemeden temiz çıkan gemi
denetleyen taraf devlet
dengeli ikmal
dengeli müşterek kuvvetler

inspection report
cleared vessel
inspecting state party
balanced supply
balanced collective forces

deniz acil kuvveti

maritime contingency force

deniz ambulansı
deniz arama kurtarma bölgesi
deniz arama kurtarma koordinasyon
merkezi
deniz askeri
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
Komutanlığı

deniz astsubayı

ambulance boat
maritime search and rescue region
maritime search and rescue coordination
centre
mariner
Naval Petty Officer Preparatory School
Command
Turkish Naval Petty Officer Vocational
School
petty officer

deniz aşırı arama ve kurtarma bölgesi

overseas search and rescue region

deniz aşırı harekât ara toplanma bölgesi

overseas staging area

deniz aşırı hareket ve intikal direktifi

overseas movement directive

deniz aşırı ikmal seviyeleri
deniz aşırı komutanlık
deniz ataşesi
deniz ateş desteği

overseas levels of supply
overseas command
naval attaché
naval fire support

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Enstitüsü

Naval Sciences and Engineering
Institute

deniz binbaşısı

lieutenant commander

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

lenger

gemi demiri

denizcilik

moored contact
mine

VCC
CLV

MARCONFOR

ABD
TÜRKİYE

Tuzla /
İSTANBUL

Deniz Bölge Komutanlığı
deniz çıkarması
deniz denetleme ve keşif
deniz destek sahası
deniz devriyesi

Deniz Harp Akademisi
Deniz Harp Okulu
deniz ileri harekâtı
deniz ileri lojistik destek sahası
deniz irtibat subayı

Naval District Command
seaborne landing
naval inspection and reconnaissance
naval support area
offshore patrol
Naval Training and Education
Command
naval task force
maritime operations control centre
chief of naval operations
tactical air support for maritime
operations
Naval War College
Turkish Naval Academy
sea projection operations
naval advanced logistic support site
naval liasion officer

deniz istihbarat özeti

marine intelligence summary

MARINTSUM

deniz istihbarat toplama talimatları

naval intelligence collection instructions

NICI

deniz karakol uçağı
deniz keşif bombardıman uçağı
deniz keşif uçağı

D/K

deniz kontrol bölgesi
deniz kuvvetleri

maritime patrol aircraft
navy patrol bomber
scout airplane
Maritime Command and Control
Information System
maritime control area
navy

Deniz Kuvvetleri Direktifi

Naval Forces Directive

DKY

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Chief of Staff of the Navy

ABD

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Commander of the Turkish Naval Forces

Türkiye

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Talimnamesi
deniz kuvvetleri yardımcı gemisi
deniz piyade
Deniz Piyade Amfibi Tugayı
deniz piyade sınıfı
deniz piyadesi hava destek filosu

Naval Forces Command
Naval Forces Instructions
naval auxiliary
marine
Marine Amphibious Brigade
marine corps
marine air support squadron

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı
deniz görev kuvveti
deniz harekât kontrol merkezi
deniz harekâtı başkanı
deniz harekâtının taktik hava desteği

Deniz Komuta Kontrol Bilgi Sistemi

NTF
DHKM
TASMO
DHA
DHO

Türkiye
NALSS
NLO

MPA

MCCIS
naval forces
Deniz Kuvvetleri
Yönergesi

DKT
naval infantry
MAB
MC
MASS

ABD
ABD

deniz piyadesi hava ve kara görev
kuvveti
deniz piyadesi seferi kuvveti
deniz sathına yakın seyreden füze
deniz savunma sahası
deniz savunma sektörü
deniz subay adayı
deniz suyu ile aktif hale getirilen
fırlatma sistemi
deniz tahlisiye
deniz teğmeni
deniz ticaret hukuku
deniz topçu ateş desteği
deniz topçu subayı
deniz ulaştırma yolları
deniz unsur komutanlığı
deniz üssü
deniz üsteğmeni
deniz üstünlüğü
deniz yarbayı
deniz/hava ulaştırma filosu
denizaltı arama ve imha kuvveti
denizaltı araması
denizaltı avlama botu
denizaltı darbe kuvvetleri
denizaltı ile mayın dökme
denizaltı karakol bölgesi

marine air-ground task force

MAGTF

marine expeditionary force
sea skimmer
defensive sea area
maritime defence sector
midshipman

MEF

seawater activated release system
salvage
ensign
maritime law
naval gunfire support
gunnery officer
sea transportation routes
component command navy
naval base
lieutenant junior grade
sea superiority
commander
transport squadron
hunter killer force
antisubmarine search
submarine chaser
submarine striking forces
submarine mining
submarine patrol zone

denizaltı köprüüstü

diving tower

denizaltı kurtarma gemisi
denizaltı savunma destek harekâtı
denizaltı savunma harbi
denizaltı savunma harekâtı
denizaltı savunma uzak hava desteği
denizaltı savunması hava taarruz
harekâtı
denizaltıdan atılan balistik füze

submarine rescue vessel
antisubmarine support operations
antisubmarine warfare
antisubmarine operations
antisubmarine distant air support

NGS

CC Navy
LTJG
DÜ

sea supremacy
TRANSRON
HUK

SPZ
denizaltıdan
kurtuluş
eğitimi
verilen kule
şeklindeki
havuz

DSH

ASW

antisubmarine air offensive operations
submarine launched ballistic missile

SLBM

denizaltılara karşı torpido
denizde can güvenliği

antisubmarine torpedo
safety of life at sea

ASTOR

denizde çarpışmayı önleme sözleşmesi convention on preventing collision at sea
denizde en kıdemli subay

senior officer present afloat

SOPA

denizde ikmal

replenishment at sea

RAS

denizde ikmal gemisi
denizden atılan seyir füzesi
denizden fırlatılan balistik füze
denizden havaya füze
denizden havaya-satha füze
depo seviyesi bakım

Auxiliary Oiler Replenishment
sea- launched cruise missile
sea- launched ballistic missile
sea-to-air missile
sea to air-surface missile
depot-level maintenance

AOR
SLCM
SLBM

derinliğine ateş

enfilade fire

inflate fire,
raking fire

derinliğine destek ateşi

deep supporting fire

deep support fire

derinliğine düzen
derinliğine keşif
derinliğine tarama ateşi
derinliğine ve kademeli oyalama
mevzisi
derinlik aşımı
derinlikte taarruz
ders yardımcı malzemeleri
destek ateşi
destek birliği
destek harekâtı
destek hattı
destek havacılığı
destek helikopteri

formation in depth
deep reconnaissance
searching fire

underway
replenishment
(UNREP)

DLM

Dz.Top.

delay on successive position
exceeding depth
deep attack
training aids
supporting fire
supporting unit
supporting operation
support line
support aviation
support helicopter

support unit

destek kuvveti

support force

SF

destek silahları koordinasyon merkezi

supporting arms coordination centre

SACC

destek silahları koordinatörü
destek teçhizatı
destek topçusu
destek uçağı

supporting arms coordinator
support equipment
supporting artillery
supporting aircraft

SAC
SE

backup force,
support,
supporting force

destek unsuru

support element

destekçi gerilla

auxiliary guerrilla

destroyer

destroyer

detaylı fotoğraf değerlendirme raporu
detonasyon fünyesi
devamlı ateş
devamlı direktif
devamlı emir
devamlı talimat
devir-teslim

detailed photographic interpretation
report
detonation fuze
continuous fire
permanent directive
standing order
standard operating procedures
take-over

devlet tarafından temin edilen teçhizat

government furnished equipment

devletin ülkesi
dezenformasyon
dış askeri yardım planı
dış güçler
dış istihbarat raporu
dış kaynaktan temin
dış kıyı devriyesi
dikenli tel
dikey fırlatma
dikey kalkış ve iniş
dikey kuşatma
dikkat bölgesi
dinleme cihazı
dinleme durumunda kalmak
dinleme tespit cihazı
dip mayını
direk destek birliği
direkt destek topçusu
direkt hava destek merkezi
direkt hava savunması
direktif
direnek noktası
direnme azmi
disiplin cezası

territory
disinformation
foreign military assistance plan
external powers
foreign intelligence report
outsource
offshore patrol
barbed wire
vertical launch
vertical take off and landing
vertical envelopment
caution area
bug
maintain watch
sound locator
bottom mine
direct support unit
direct support artillery
direct air support centre
direct air defence
directive
strong point
morale of resistance
nonjudicial punishment

düzenli
kuvvetlere
destek
orta sınıf
muharip
gemi (20.
yy)

DD

detonating fuze
devamlı yönerge
DE
D/T

SOP

GFE

DIŞİSRAP

havacılık
VE

denizcilik

DASC

restriction

disiplin davası
disiplin durum raporu
disiplin müeyyideleri
disiplin-moral
doğal afet değerlendirme koordinasyon
merkezi
doğal afet günlük durum raporu
doğal afet koordinasyon merkezi
doğal afet yardımı

disciplinary action
disciplinary situation report
DİSDURAP
disciplinary action
discipline morale
DİSMOR
natural disaster assessment coordination
DADKM
centre
DAGÜNDUR
natural disaster daily situation report
AP
natural disaster coordination centre
DAKM
natural disaster aid
DAFYAR

DISC MOR

doğal afetler arama kurtarma birliği

natural disasters search and rescue unit

doğrudan ateş
doğrudan gözetleme
doğrudan hedef tespiti

direct fire
direct observation
direct plotting

Doğu Atlantik Başkomutanı

Commander-in-Chief, East Atlantic

CINCEASTLA
NT

Doğu Atlantik Bölge Komutanlığı

Regional Command East Atlantic

RC
EASTLANT

Doğu Atlantik Denizaltı Komutanlığı

Submarines East Atlantic

Doğu Atlantik Hava Komutanlığı

Air East Atlantic

dolaylı hasar kıymetlendirmesi
Donanma
donanma acil harekât üssü
Donanma Deniz Piyade Kuvveti
donanma hava birliği
donanma komutanlığı
donma noktası

indirect damage assessment
Navy
emergency fleet operating base
Fleet Marine Force
fleet air wing
fleet command
freezing point

dost ateşi

friendly fire

dost birlikleri ileri hattı
dost kuvvet

forward line of own troops
friendly force

DAK

ABD
Northwood
/ İngiltere

SUBEASTLAN
T
AIREASTLAN
T

ABD
ABD

FMF

yanlışlıkla,
kendi veya
müttefik
kuvvetleri
üzerine
açılan ateş
FLOT

ABD

bir hava
savunma
tatbikatında
düşman
uçağı temsil
eden dost
uçağı

dost olmayan aldatıcı unsur/platform ?
temsili unsur/platform

faker

dost ve müttefik ülke
dostça olmayan uçuş yolu
dost-düşman tanıma sistemi
durağanlaşmış harp hali

friendly and allied nation
hostile track
identification friend-or-foe
stabilized warfare

durum değerlendirmesi

evaluation of the situation

durum haritası

situation map

durum kontrol, alarm ve rapor sistemi

status control alert and reporting system

DKARS

SCARS

durum raporu
duruma dayalı eğitim
duruma dayalı tatbikat
Dünya Muharipler Federasyonu
düşey hava fotoğrafçılığı

situation report
situational training
situational exercise
World Veterans Federation
vertical aerial photography

DURRAP
DDE

SITREP

düşman asıl yığınağı

major enemy concentration

düşman ateşinden korunmuş bölge
düşman av uçağı
düşman eline geçmeyen
düşman emniyet kuvvetlerinin yeri
düşman faaliyetleri
düşman güçlerinin temizlenmesi

defiladed area
bandit
evader
location of enemy outposts
enemy activities
mopping up enemy forces

düşman hareket kabiliyetini engelleme

countermobility

düşman harp esirleri danışma bürosu

enemy prisoner of war information
bureau
enemy line

düşman hattı
düşman hava savunmasına karşı imha
ateşi
düşman hava savunmasını baskıda
tutma
düşman hava taarruzu

DMÜ
DDTS

IFF
estimate of the
situation
SITMAP

enemy air attack

status report

STX
Paris'tedir.
düşmanın
kuvvet
çoğunluğu
bölgesi

ENACT

counterflak preparation
suppression of enemy air defences

radar
siper harbi

SEAD

düşman havanlarıyla muharebe
düşman içine bırakılan kuvvet
düşman ihtiyatları
düşman imkan ve kabiliyeti
düşman istihbaratı
düşman izi

countermortar fire
stay behind force
enemy reserve
enemy capability
enemy intelligence
hostile track

düşman karşısında işlenen ağır suçlar

misbehaviour before the enemy

düşman kuvveti
düşman kuvvetleri başlangıç kuvveti
düşman kuvvetleri fiili kuvveti
düşman kuvvetlerinin gücü

threat force
initial strength of enemy forces
effective strength of enemy forces
strength of enemy forces

düşman maksadını yorumlama metodu

evaluation method of intention

düşman mevzilerini çökertmek
düşman mevzilerinin dış kuşağı
düşman muhabere karşı tedbirlerini
şaşırtma
düşman muhaberesini dinleme
düşman savunmasını zayıflatma
düşman silahlarının yerini tespit eden
seyyar radar
düşman tespiti
düşman topçusuyla muharebe ateşi
düşman topçusuyla muharebe
faaliyetleri
düşman uçağını düşürmek
düşman uyruklu şahıs
düşman yanlısı
düşmana sığınma

to deny enemy positions
enemy perimeter

DHİM

DİK
havacılık

radio countermeasures deception
interception
roll back
mobile hostile weapon locating radar

MHWLR

enemy detection
counter battery fire

artillery

counter battery activities
to splash
enemy alien
enemy sympathizer
defection

düşmana yaklaşma

movement to contact

düşmanca hareketler
düşmanı bağlamak
düşmanı bertaraf etmek
düşmanı bitap düşürmek
düşmanı bulup tespit etmek
düşmanı etkisizleştirme
düşmanı gafil avlamak
düşmanı geriden taciz etmek
düşmanı imha
düşmanı kesin olarak tespit etmek

hostile acts
to tie down the enemy
to dispatch an enemy
to wear the enemy down
to find and fix enemy
pacification
to catch the enemy off guard
to harry the enemy in the rear
destroy enemy in zone
to pinpoint the enemy

MTC

advance to
contact

düşmanı oyalamak
düşmanı şaşırtmak
düşmanın cephesi
düşmanın havadan kuşatılması
düşmanın istikameti
düşmanla karşı karşıya gelmek

to hold up the enemy
to keep on enemy guessing
enemy front
vertical envelopment
enemy route
to confront the enemy

VE

ani ve
beklenmedi
k düşman
temas ve
taarruzuna
karşı

düşmanla temas eğitimi

contact drill

düşmanla temas etmek
düşmanla temas raporu
düşmanlık
düşmanlık sonrası devre
düşük dereceli infilak
düşük güçlü patlayıcı
düşük ilk hız
düşük irtifa seviyesinde yaklaşma
düşük olasılıklı algılama radarı
düşük örtü kapsama alanlı tespit ve
yakalama radarı
düşük takatli tespit radarı
düşük yoğunluklu çatışma
düşüş hızı
düzenli eğitim
düzenli ordu
düzensiz birlikler
düzensiz mayın kuşağı
egemenlik hakları
eğitim atışı
eğitim birliği

to contact with the enemy
enemy contact report
hostility
post hostilities period
low order detonation
low explosive
low velocity
low altitude level approach
low-probability-of-intercept radar

LPIR

low-coverage acquisition radar

LCAR

low-power acquisition radar
low intensity conflict
terminal velocity
regular drill
regular force
irregulars
irregular minefield
sovereignty rights
practice fire
training unit

eğitim cephanesi

training ammunition

eğitim direktifi
eğitim elbisesi

training circular
Airman Battle Uniform

ECR

DYÇ

LOPAR
LIC
mermi
RF

regular army

drill ammunition,
dummy
ammunition,
training
munitions,
dummy
TC
ABU

Havacılık

eğitim tamimi

eğitim elbisesi

Army Combat Uniform

ACU

eğitim elbisesi
eğitim harp malzemesi
eğitim ihtiyaçları çalışma grubu
eğitim muhtırası
eğitim öğretmeni
eğitim performans standardı
eğitim planı
eğitim sahası
eğitim sirküleri
eğitim talimnamesi
eğitim teçhizat grubu
eğitim tesisleri
eğitim tugay komutanlığı

Navy Working Uniform
training munitions
training requirements working group
training memorandum
drill master
training performance standard
training scheme
exercise area
training circular
training manual
training equipment group
training facilities
training brigade command

NWU

eğitim uçağı

training aircraft

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı
eğitim ve öğretim modülü
eğitim ve plan subayı

Training and Doctrine Command
training and education module
planning and training officer
assessment and evaluation in education
and training
recreation officer
eligible recipient
provisional force
supplemental civilian supplies
collateral contract
crew chief
economic warfare
economic intelligence
economic retention stock
economic mobilization
display map sensor data
axial mining
less-than-carload
express air shipment
hand grenade
gas grenade

eğitimde ölçme ve değerlendirme
eğlendirme ve dinlendirme subayı
ehil alıcı
ek kuvvet
ek sivil ikmal maddeleri
ek sözleşme
ekip şefi
ekonomik harp
ekonomik istihbarat
ekonomik maksatla alıkonmuş stok
ekonomik seferberlik
ekran harita algılayıcı verisi
eksen mayını
eksik vagon yükü
ekspres hava sevkıyatı
el bombası
el gaz bombası

Battle Dress
Uniform
(BDU)
Yeşil renkli

Denizcilik

TRWG

TPS
training bay
TC

trainer aircraft,
training airplane
EDOK

Karacılık

TRADOC
TEM

DMSD
kara harbi

zoralım

el koyma
el silahları
el yapımı patlayıcı maddeler
elastikiyet tesiri
elde kalan kuvvetler
elde taşınan genel maksat silahı
elde tutulmuş kuvvet
elektrik santrali
elektro optik güdümlü bomba
elektro optik karıştırma
elektro optik savar
elektromanyetik araştırma uçağı
elektromanyetik çevre etkisi

seizure
hand weapons
hand made explosives
elasticity effect
remaining forces
all purpose hand held weapon
withheld force
power plant
electro-optical guided bomb
electro-optical jamming
antielectro optic
ferret
electromagnetic environmental effect

elektromanyetik darbe koruma sistemi

electromagnetic pulse protection system

elektromanyetik enterferans
elektromanyetik hassasiyet
elektromanyetik kamuflaj
elektromanyetik karıştırma
elektromanyetik örtü ve aldatma

electromagnetic interference
electromagnetic vulnerability
electromagnetic camouflage
electromagnetic jamming
electromagnetic cover and deception

EMI
EMV

elektromanyetik radyasyon kontrolü

control of electromagnetic radiation

CONELRAD

elektromanyetik radyasyon tehlikesi

electromagnetic radiation hazards

EMR Hazards

elektromanyetik spektrum
elektromanyetik uyumluluk
elektromanyetik yayım
elektromanyetik yayınların kontrolü
elektronik aldatma

electromagnetic spectrum
electromagnetic compatibility
electromagnetic radiation
electromagnetic emissions control
electronic deception

elektronik araçlarla yanıltma ve aldatma

spoofing

elektronik bilgi işlem sistemi

electronic data processing system

EDPS

elektronik bilgi işlem teçhizatı

electronic data processing equipment

EDPE

elektronik destek tedbirleri

electronic warfare support measures

elektronik görüş hattı
elektronik güvenlik
elektronik harita gösterim ve bilgi
sistemi
elektronik harita sistemi
elektronik harp

electronic line of sight
electronic security
electronic chart display and information
system
electronic chart system
electronic warfare

hand arms

EOGB

E3

EMC
EMR
ED
elektronik
harp

EDT

ESM
ELOS
ELSEC
ECDIS
ECS

E/H

elektronik
harp

elektronik harp destek birliği
Elektronik Harp karargâh kripto subayı

electronic warfare support unit
electronic warfare cryptologic staff
officer

elektronik harp karşılıklı destek raporu

electronic warfare mutual support report

elektronik harp komuta merkezi
elektronik harp kontrol ünitesi
elektronik harp kontrol ve koordinasyon
merkezi

electronic warfare command centre
electronic warfare control unit
electronic warfare control and
coordination centre

elektronik harp koordinasyon ünitesi

electronic warfare coordination unit

elektronik harp koordinatör gemisi
elektronik harp planlama grubu
elektronik harp raporu
elektronik harp sistemleri
elektronik harp sistemleri teknik
özellikleri raporu
elektronik harp teçhizatı
elektronik harp yeteneği
elektronik istihbarat
elektronik karıştırma
elektronik karşı tedbirler
elektronik keşif
elektronik korunma
elektronik koruyucu tedbirler
elektronik köreltme
elektronik muharebe düzeni
elektronik müdahale
elektronik patlatma aygıtı
elektronik seyir haritası
elektronik taarruz
elektronik teşhis
elektronik yayın güvenliği

electronic warfare coordinator ship
electronic warfare planning group
electronic warfare report
electronic warfare systems
electronic warfare systems technical
specifications report
electronic warfare equipment
electronic warfare capability
electronic intelligence
electronic jamming
electronic countermeasures
electronic reconnaissance
electronic protection
electronic protective measures
electronic neutralization
electronic order of battle
electronic interference
electro-explosive device
electronic navigational chart
electronic attack
electronic identification
electronic emission security

elektro-optik istihbarat

electro-optical intelligence

eleman
elyapımı mayın
elyapımı patlayıcı
emanet fonu
emanet hesabı
emercensi çıkış hava maskesi
emir

element
improvised mine
improvised explosive device
trust fund
deposit fund account
escape lung
order

EHKKOME

EWCCC

EWREP

EKT

ELINT
EJ
ECM
ER
EPM
EN

ENC
EID
EES
ELECTROOPTINT
unsur
IED

deniz altı

emir

mandate

emir subayı
emir ve komuta birliği
emir ve komuta görevi
emir ve komuta mihveri
emir ve komuta silsilesi
emir ve komuta yetkisi
emir ve komuta zinciri
emirden alınan birlik

adjutant
unity of command
command task
command axis
military channel
command
chain of command
detachment

emniyet açısı

angle of clearance

emniyet bölgesi
emniyet derinliği
emniyet kademesi
emniyet keşif kolu
emniyet kuvveti
emniyet mesafesi
emniyet müfrezesi
emniyet nöbetçisi
emniyet talimatı

zone of security
safety depth
security echelon
security patrol
security force
safety distance
security detachment
security guard
safety regulations

emniyet tedbirleri

safety measures

emniyet tehlikeleri
emniyet tertibatı
emniyet ve ateşleme durumuna getirme
cihazı
emniyete alma usulü
emniyeti suistimal
emniyetle iniş sahası
emniyetli serpinti yüksekliği
emniyetli telefon cihazı
emniyetsiz muhabere
emre verilmiş birlik
emre verme noktası
en alçak irtifa bombardımanı

security hazards
safety device

görev, emir
verme, görev
verme

angle of safety,
safety angle
safety zone

safety
precautions

safety and arming device

S&A

render safe procedure
breach of confidence
effective landing area
fallout safe height of burst
secure voice equipment
off-line communication
attachéd unit
start point
minimum- altitude bombing

RSP

en gelişmiş

state of the art

endirekt hava desteği

indirect air support

SVE

SP
bir sanat
veya
teknoloji
için

endirekt hava savunması
endirekt muhabere
engelleme mayın tarlası
enkaz

indirect air defence
indirect communication
closure minefield
wreckage

er

private E 1

erken bütünleme ikmali
erken ihbar

early resupply
early warning
early warning and command and control
system

erken ikaz ve komuta kontrol sistemi
erken meşru müdafaa

pre-emptive self defence

ertelenmiş harekât
esas ateş bölgesi
esas atış istikameti
esas atış mevzisi
esas birlik
esas çıkar
esas harita
esas harp planı
esas hat
esas hedef bölgesi
esas ikmal maddesi
esas imla hakkı

deferred action
primary zone of fire
primary direction of fire
primary fire position
base unit
primary interest
base map
basic war plan
base line
primary target area
essential supply
main explosive filling

esas infilak hakkı

main charge

esas iniş sahası
esas istikamet hattı
esas komuta yeri
esas nokta etkisi
esas ölçek
esas planlama kılavuzu
esas radar
esas rütbe
esas savunma makineli tüfeği
esas seviye
esas sınıf

effective landing area
base point line
main command post
cardinal point effect
principal scale
basic planning guide
primary radar
permanent grade
first defence gun
datum level
basic branch

denizcilik

EW

basic private

private (E
1) PTE-UK
, PVT
(USA), E1
rütbeli

anticipatory self
defence

Bush
doktrini

ABD

erken ikaz

BWP
BL
essential cargo
esas
paralama
hakkı

MC

MCP

permanent rank
haritacılık

esas silah

primary weapon

esas sözleşme
esas taktik birlik
esas uçak müsaadesi
esas unsur

prime contract
basic tactical unit
primary aircraft authorization
base element

esas varış noktası

original destination

esas vasati ağırlık anlaşması
eski muharipler idaresi
eski ordu mensubu
esnek mukabele
eş yükselti eğrili harita
eş zamanlama
eş zamanlı eğitim
eşdeğer hava sürati
eşitliği bozan oy

master average weight agreement
veteran administration
veteran
flexible response
contour map
synchronization
collateral training
equivalent airspeed
tie-breaking vote

etek sisi

skirt fog

etki alanı
etki balistiği
etki değerlendirmesi
etkileri kontrollü nükleer silahlar
etkili ateş
etkili menzil
etkin vuruş sahası
etkisizleştirme ateşi

influence area
terminal ballistics
impact assessment
controlled effects nuclear weapons
effective fire
effective range
effective beaten zone
neutralization fire

etkiyle bırakılan ağırlık

influence release sinker

etrafı çevrili saha
ev sahibi taraf
ev sahibi ülke
ev sahibi ülke desteği
ev sahibi ülkeye ayrılmış görev yeri
makamı
evrak muhafaza standartı
evrak subayı

enclosure
hosting party
host nation
host nation support

primary
armament,
primary gun

deniz ticaret
nakliyesi
VA

EAS
füze
motorlarını
çevreleyen
buhar

deniz mayın
harbi

HNS

host nation post
disposal standard
records management officer

RMO

evrensel kaynak konumlandırıcı
eylemsizlik kuvveti
ezme hareketi
faal birlik
faal görev

universal resource locator
inertial force
hammer action
active unit
active duty

faal görev emri

order into active military service

faal hizmet durumu
faal hizmet öncesi dönem
faal hizmetten ayrılma ayırma
faal ordu
faal vazifeye hazır birlik
faaliyet sonu incelemesi FSİ
faaliyete geçirilmiş mayın
faaliyeti durdurarak tam sayım
fabrika seviyesi bakım
farklı tip uçakların hava muharebe
taktikleri
fasılalı aydınlatma
fatura belgesi

active status
preactivation period
relief from active duty
active army
effective unit
after- action review
actuated mine
complete shutdown inventory
depot-level maintenance

DLM

dissimilar air combat tactics

DACT

felç yapan gaz

paralysing gas

kimya harbi

fersah

league

üç deniz
mili

fesih

renouncement

FIR hattı

FIR boundary

fırkateyn
fırlatıcı donanım binası
fırlatma aracı
fırlatma düğmesi
fırlatma istasyonu
fırlatma kontrol tesisi
fırlatma mevzisi
fırlatma mürettebatı
fırlatma öncesi bekası
fırlatma öncesi denemeler

frigate
launch equipment building
launch vehicle
eject button
launch station
launch control facility
launch position
launch crew
pre-launch survivability
pre-launch tests

fırlatma rampası

catapult

fırlatma üs bölgesi

launch base area

URL

AU
AD

active service
ABD
uygulaması

AAR

intermittent illumination
billing statement

Flight
Information
Region

Uçuş
Bildirim

FFG
LEB
LV

LCF
launch site

füze
uçak gemisi

fırlatma zamanı

launch time

LT

fırsat hedefi

target of opportunity

TOO

fışkırma sathı

spray dome

fiili görev durumu
fiili hasar
fiili sayım
fiili tatbikat

duty status
effective damage
physical inventory
live exercise

filika demiri

grappling hook

filo
filo
filo harekât merkezi
filo komutanı

squadron
fleet
wing operation centre
squadron commander

filotilla

flotilla

firar

desertion

firari
fişek
fişeklik
fizibilite etüdü
fiziki dayanıklılık
fiziki emniyet ihlalleri
fiziki güvenlik
fiziki yetenek testi
flama

deserter
cartridge
ammunition belt
feasibility study
physical endurance
breaches of physical security
physical security
physical aptitude test
guidon

flama işaretçisi

signalman

flama/sancak direği

pike

flamacı
fonksiyonel planlama rehberi

standard bearer
functional planning guide

opportunity
target
sualtında
patlayan
nükleer bir
silahın

LIVEX

active exercise
grappling iron,
grapnel
Havacılık
Denizcilik
Havacılık

WOC
Dört ve
daha fazla
gemiden
oluşan grup
escape, absence
without leave
(AWOL)

cartridge belt
FS

FZG

Flamayla
işaret veren
kargı, mızrak,
işaretlenmiş tepe
zirvesi
bayraktar
FPG

guidon bearer

formatlı mesaj metni
fosforlu bomba
foto kıymetlendirme raporu
foto uçuş hattı
fotoelektrik ışın tipi duman
tespitleyicisi
fotoğraf haritası
frekans tahsisi sistemi
fünye
füze angajman bölgeleri
füze atış hattı
füze atış komutanı
füze deneme atış yeri
füze destek muhaberesi
füze fırlatma rampası
füze fırlatma sahası
füze harekât merkezi
füze ikaz sistemi
füze imha sistemi

formatted message text
phosphorus bomb
photographic interpretation report
photographic flight line
photoelectric beam type smoke detector
photographic map
frequency assignment system
fuse / fuze
missile engagement zones
missile release line
burst command
missile test range
missile support communications
launcher
launching area
missile operations centre
missile warning system
missile destruct system

füze korunağı

silo

füze montaj kulesi
füze savar füzesi
füze serbest uçuş yolu
füze sığınağı
füze taarruzu
füze tahrip sistemi
füze takip radarı
füze teknolojisi kontrol rejimi
füze uçuş emniyeti
füze uçuş hazırlık atışı
füze üs komutanlığı
füze üstü güdüm sistemi
füze vuruşu
G serisi kimya maddeleri
garnizon komutanlığı
gaye istek seviyesi
gayri askeri hale getirme
gayri faal

gantry
anti-missile missile
free flight trajectory
missile shelter
missile strike
missile destruction system
missile tracking radar
missile technology control regime
missile flight safety
flight readiness firing
missile base command
on board guidance system
missile strike
G-series chemical agents
garrison command
requisitioning objective
demilitarization
inactive

primer
FAB

FHM
FİS
Füzenin
muhafaza
edildiği yer
altı tesisi
AMM

MTR
MTCR
FRF

malzeme
G/F

out of action

gayri faal görev eğitimi
Gayri Faal Milli Muhafız Teşkilatı
gayri muharip
gayri nizami harp GNH
gayri nizami kuvvet
gayri nizami silahlar
gaz bombası
gaz harbi

inactive duty training
Inactive National Guard
non-combatant
unconventional warfare
irregular force
unconventional weapons
gas bomb
gas warfare

gaz kapısı

curtain door

gaz maskesi

gas mask

gaz mermisi
gece devriyesi
gece görüş cihazı
gece görüş dürbünü
gece görüş gözlüğü
gece konaklama
gece muharebesi
gece nöbet tutma
gece önlemesi
gecikme süresi
geciktirme şamandırası
geciktirmeli bomba
geciktirmeli tapa

gas projectile
night CAP
night vision device
night vision glasses
night vision goggles
remain over night
night combat
vigil
night interception
latency time
delay release sinker
delayed action bomb
delayed action fuze

geçerli diplomatik klerans numaraları

standing diplomatic clearance

geçici ateşkes

tentative cease-fire
interim joint tactical message
specification
ad hoc working group
interim financing
per diem allowance
temporary duty yonder
interim air defense constraints
provisional pass
aircraft transient servicing
temporary restricted area
permeable protective clothing
safe conduct

geçici birleşik taktik mesaj özellikleri
geçici çalışma grubu
geçici finansman
geçici görev yolluğu
geçici görevlendirme
geçici hava sahası kısıtlamaları
geçici izin kağıdı
geçici uçak hizmetleri
geçici yasak bölge
geçirimli koruyucu gaz elbisesi
geçiş belgesi

IDT
ING
UW

kimya
taarruzların
a karşı
ağız-burun
koruyan
çeşit
gas shell
Havacılık
NVD
NVG
RON

IJTMS

TDY

TRA

geçiş bölgesi
geçiş irtifası
geçiş kerterizi
geçiş noktası
geçiş süresi
geçiş yolu
geçiş zamanı

crossing area
transition altitude
transient bearing
passage point
clearance time
causeway
pass time

geçit işareti

lane marker

geçit töreni

parade

gedik işareti

gap marker

gelen trafik
gelişigüzel mayınlama
gelişmiş taarruz helikopteri
geliştirilmiş kısa menzilli havadan
havaya füze
geliştirilmiş klasik cephane
geliştirilmiş lojistik destek üssü
geliştirilmiş orta menzilli havadan
havaya füze
geliştirilmiş pals tespit radarı
geliştirilmiş patlayıcılar

inbound traffic
random mine laying
advanced attack helicopter

AAH

advanced short-range air-to- air missile

ASRAAM

CA

seyrüsefer
PP

PST

GKC

geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı

improved armoured personnel carrier

GZPT

gemi bacası
gemi bordasında teslim
gemi bölmesi
gemi direği
gemi genişliği
istinat duvarı
gemi hastahanesi
gemi jurnali
gemi karinası

funnel
free alongside ship
bulkhead
mast
beam
revetment
sick bay
logbook
vessel's hull

commission pennant

gemi komutanı

vessel master

yol
kara mayın
harbi
tören geçişi

improved conventional ammunition
advanced logistic support site
advanced medium range air-to-air
missile
improved pulse acquisition radar
improvised explosives

gemi komutan bayrağı

transient area

kara mayın
harbi

ALSS
AMRAAM
IPAR
IE

FAS

tecrit duvarı
ship's log

gemi komutan
forsu

streamer (gemi
direğine çekilen
kırmızı, beyaz ve
mavi kumaştan
yapılmış bir şerit)

gemi kurtarma dalgıcı
gemi muharebe hazırlık durumu
gemi mutfağı
gemi süvarisi
gemi tam sefer süresi
gemi trafik sistemi
gemi yükü
gemi zapt ve müsadere harekâtı
gemici
gemici pusulası
gemide
gemiden havaya
gemiden havaya füze
gemilere karşı gözetleme ve izleme
geminin baş gezdirmesi
geminin bayrağını taşıdığı ülke
geminin burun kısmı
geminin çektiği su
geminin gümrük muayenesine tabi
tutulduğu yer
geminin hizmete girmesi
geminin iskele tarafı
geminin omurgası hizasında
geminin sancak tarafı
genel askeri hizmet

salvage diver
ship combat readiness
galley
master
shipping turnaround cycle
vessel traffic system
ship load
visit board search and seizure
seaman
mariner's compass
on board
ship-to-air
ship-to-air missile
anti- ship surveillance and tracking
yaw
flag state of a ship
head
draft

genel değerlendirme raporu

general assessment report

GAR

genel destek roket sistemi

general support rocket system

GSRS

genel destek sahra topçusu

field artillery general support weapon

genel destek takviyesi
genel destek topçusu
genel evrak
genel harekât ihtiyacı
genel hava desteği

general support reinforcing
general support artillery
central registry
general operational requirement
general air support

genel hava savunması

general air defence

genel hava üstünlüğü
genel imha ateşi
genel karargâh

general air superiority
general counter preparation
general staff

VTS
VBSS

ASST

denizcilik

boarding station
ship commissioning
port
amidships
starboard
general military service

denizcilik
midships

general
evaluation report

GSR

GOR
overall air
defence

GS

kurmay
subay

genel karargâh subayı

general staff officer

GSO

genel maksat aracı
genel maksat bombası
genel maksat helikopteri
genel maksatlı tahrip
genel müşterek tatbikat
genel plan prensipler başkanlığı
genel stok

general purpose vehicle
general purpose bomb
utility helicopter
general purpose demolition
grand joint exercise
general plans and policies division
unobligated stocks

GPVEH

genel stratejik savunma planı GESSAP

general strategic defence plan

genel taktik hava desteği
genel terörist hareket tehditi alfa tehlike
durumu
genel ve tam silahsızlanma
genelkurmay

general tactical air support

general and complete disarmament
general staff

THREATCON
ALPHA
GCD
GS

Genelkurmay Başkanı

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

CJCS

Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı

Chief of Staff Federal Armed Forces,
Germany
Chief of Defence Staff, Belgium

Genelkurmay Başkanı

Chief of Staff, Armed Forces, France

Fransa

Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı

Chief of Defence Staff, U.K.
Chief of Defence Staff, Spain
Chief of the General Staff, Israel
Defence Forces
Chairman Joint Staff Council, Japan
Commander of the Lithuanian Armed
Forces
Chief of Defence, Portugal
Commander of the Turkish Armed
Forces
Chairman of the Joint Chiefs of Staff,
Jordan Armed Forces

İngiltere
İspanya

Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
genelkurmay başkanları koordineli
tatbikatı
Genelkurmay II'nci Başkanı
Genelkurmay II'nci Başkanı
geniş kama düzeni
genişletilmiş hava savunması

threat condition alpha

UH

ABD
Almanya
Belçika

İsrail
Japonya
Litvanya
Portekiz
CTAF

Türkiye
Ürdün

JCS-coordinated exercise
Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff
Deputy Chief of the Turkish General
Staff
two squads forward
extended air defence

ABD
DCTGS
EAD

Türkiye

genişletilmiş irtibat araması
genişletilmiş mevzi savunması
genişletme imla hakkı
genişliğine darbeli tarama ateşi
genişliğine düzen
genişliğine tarama ateşi
gerçek kalkış zamanı
gerçek konum
gerçek rota
gerçek varış zamanı
gerçek yer sıfır noktası
gerçek yörünge
gerçek zamanlı istihbarat
gerçek zamanlı tatbikat
gerekli asgari malzeme
gerekli dağıtım tarihi
gerekli eğitim hedefleri

extended communications search
extended position defence
springing charge
alternate traversing fire
formation in width
traversing fire
actual time of departure
actual placement
track made road
actual time of arrival
actual ground zero
exact orbit
real time intelligence
real time basis
minimum essential equipment
required delivery date
essential training goals

EXCOM

gerekli harekât kabiliyeti

essential operational capability

EOC

geri bölge
geri bölge emniyet kontrol merkezi
geri bölge harekâtı
geri bölge koruması
geri bölge muharebesi
geri çekilen personel

hinterland
rear area security control centre
rear area combat operation
rear area protection
rear area battle
retrograde personnel

geri çekilme harekâtı

withdrawal operation

geri çekilme hattı

line of retreat

geri çekilme istikameti

line of withdrawal

geri çekilmede ayrılma noktası

release point

geri hareket

rearward movement

geri hizmet personeli

non-combatant personnel

ATD

ATA
AGZ

MEE
RDD
ETG
required
operational
capability
arka bölge
GBH

RACO
RAP

rear operations

retrograde
operation,
withdrawal
operation
line of
retirement
RP
retrograde
motion
Silahlı
Kuvvetlerde
görevli
muharip
olmayan
personel

geri istikamet açısı
geri kademe hava ulaştırması
geri komuta yeri
geri muharebe bölgesi
geri ödeme
geri püskürtme
geri saçılma
geri savunma mevzi
geri tepmeli silah
geri tepmesiz silah

back azimuth
rear echelon air support
rear command post
rear combat zone
reimbursement
roll back
backscatter
rear defence position
recoil operated weapon
recoilless weapon

geri tepmesiz top

recoilless gun

geri yamaç savunması

reverse slope defence

geriden kestirme yöntemi
gerilla harbi
gezici eğitim birliği
gezici radar sistemi
gezici topçu

back azimuth method
guerrilla warfare
mobile training unit
mobile radar system
roving artillery

gimlet roketi

gimlet

girdi-çıktı sayımı
giriş balistiği
giriş füzesi
giriş kontrol noktası
giriş-çıkış noktası
giyecek bedeli
gizleme ağı
gizleme disiplini
gizleme malzemesi
gizleme mevzi
gizlenme

tally
ballistics of penetration
penetration missile
entry control point
point of entry- exit
uniform allowance
camouflage net
camouflage discipline
camoufleur
concealed position
disguise

gizli

secret

gizli faaliyetler
gizlilik dereceli bilgi
gizlilik dereceli bilgiye nüfuz etmek
gizlilik dereceli konu
gizlilik derecesi
gizlilik derecesi verilmemiş konu

clandestine operations
classified information
to access to classified information
classified matter
security classification
unclassified matter

GİA
GKY

CP-R
RCZ

recoilless rifle
recoilless rifle
(heavy)

GTT

GW
MTU

güdümsüz
hava
savunma
roketi

ECP
POE/E
ABD

gizlilik
derecesi

gizlilik derecesini kaldırma
göğüs göğüse muharebe
gönderen devlet
gönderen taraf
gönderilen yerde muayene

declassification
hand-to-hand combat
sending state
sending party
destination inspection

gönderme belgesi

bill of lading

BİL

gönderme yazısı
gönüllü asker alma
gönüllü askere kayıt olma
gönüllü ulusal katkı
görerek ateş
görerek ateş idaresi
görerek teşhis ve tanıma

letter of transmittal
recruitment
enlistment
voluntary national contribution
visual fire
visual fire control
visual identification

VNC

görev

task

görev başı eğitimi
görev başı kıyafeti
görev birliği
görev çizelgesi
görev dışı eğitim
görev emri
görev gaz maskesi
görev ifa şartı
görev ihtiyaç dokümanı
görev kuvveti
görev kuvveti harp haber gemisi
görev kuvveti komutanı
görev muhtırası
görev öncesi brifingi
görev raporu
görev sınıfı
görev sonu raporu

on-the-job training
work uniform
task unit
roster
off-the job training
travel order
service gas mask
bench marking
mission need document
task force
task force combat information ship
task force commander
statement of work
premission briefing
mission report
duty branch
debriefing

görev tanımı

terms of reference

görev teşkilat unsuru
görevden ayırma
görevden uzaklaştırmak
göreve alıştırma eğitimi
göreve yönelik korunma durumu
görevi ihmal
görevlendirme makamı

task component
relief
to discharge
familiarization job training
mission oriented protective posture
neglect of duty
tasking authority

shipping
document

direct fire
VID
commission,
duty, job
GBE

OJT

GB

TU

TO

GİD
GK

MND
TF

GKK

MISREP

TOR

görev talimatı,
görev yönergesi

deşarj olmak
FJT
MOPP

sözlü

görevlendirme yetkisi
görevli subay
görevli ülke temsilcisi

assignment jurisdiction
officer in charge
designated country representative

görünen ufuk

visible horizon

görünmeyen ateş

unseen fire

görüntü istihbaratı
görüntü sortisi
görüntü veri kaydı
görüntünün kullanımı
görüş haritası
görüş sahası
gösterge basınç karşılığı irtifa
gösterge hava hızı
gösteri grubu
gövde orta kısmı
gövde tahrip mayını
gövde üzerine iniş

imagery intelligence
imagery sortie
imagery data recording
imagery exploitation
visibility chart
field of vision
indicated pressure altitude
indicated air speed
demonstration group
waist
anti-hull mine
crash landing

01C
apparent horizon
radar
gözetlenmes
iyle tevcih
edilen
IMINT
Havacılık

FOV
IAS
Havacılık
Havacılık
restriction to
limits

göz hapsi

administrative restriction

göz keşfi
göz yaşartıcı bomba
göz yaşartıcı gaz
gözaltı
gözcü-hedef hattı
gözetleme açısı

visual reconnaissance
tear gas bomb
tear gas
confinement
observer-target line
observing angle

gözetleme hattı GH

line of position

LOP

gözetleme helikopteri

observation helicopter

OH

gözetleme noktası

observation point

gözetleme radarı
gözetleme raporu

surveillance radar
spot report

lacrymating gas

apex angle
line of
observation,
observing line, 00 line, spotting
line
vantage point,
observation
station

SPOTREP

visual report

shadow, trailer
aircraft,
observation
aircraft

gözetleme uçağı

observation plane

gözetleme ve emniyet hattı

gözetleme ve hedef tespiti
gözetleme yeri
gözetlemeli atış
gözetlemeye karşı koyma
Greenwich saati
gri propaganda
grid bölgesi
grid seyri

surveillance and safety line
surveillance and precision approach
radar
surveillance and target acquisition
observation post
observed fire
countersurveillance
Greenwich mean time
grey propaganda
grid zone
grid navigation

grup ateşi

volley

grup atışı

troop battery fire

grup düzeni
güç komutanı
güçle döner kule
güdüm komuta sistemi
güdümlü bomba ünitesi
güdümlü füze

group formation
force commander
power turret
command system of guidance
guided bomb unit
guided missile

GBU
GM

güdümlü füzeli karakol refakat gemisi

patrol escort guided missile

PEGM

güdümlü mermi angajman bölgesi
güdümlü mermi havadan-havaya
güdümlü mermi havadan-satha
güdümlü mermi satıhtan-havaya
güdümlü mermi satıhtan-satha
güdümlü mermili denizaltı
güdümlü mermili denizaltı nükleer
tahrikli
güdümlü tanksavar roket sistemi
güdümlü topçu mühimmatı
güdümlü torpido G/T
Gülhane Askeri Tıp Akademisi GATA
Ankara
gündüz önleme avcı uçağı

missile engagement zone
guided missile air-to-air
guided missile air-to-surface
guided missile surface-to-air
guided missile surface-to-surface
guided missile submarine

gözetleme ve hassas yaklaşma radarı

GEH
SPAR
STA
OP
Topçu
GMT
GP

Zulu saati

Zulu Time

topçuda bir
ateş türü
salvo, salvo fire,
FC

GAB

MEZ

SSG

guided missile nuclear submarine

SSGN

guided anti-tank rocket system
guided artillery ammunition
guided torpedo

GAA

Gülhane Military Medical Academy

GMMA

interceptor day fighter

IDF

guided missile
patrol escort

gündüz trafik hattı
güneş açılımı

daylight traffic line
shadow factor

Güney Atlantik Bölge Komutanlığı

Regional Command South-Atlantic

RC
SOUTHLANT

Güney Avrupa Bölge Komutanlığı

Regional Command South

RC SOUTH

Güney Avrupa Deniz Unsur
Komutanlığı
Güney Avrupa Hava Unsur
Komutanlığı
Güney Avrupa Müşterek Alt Bölge
Komutanlığı
Güney Avrupa Müttefik Deniz
Kuvvetleri Komutanı
Güney Avrupa Müttefik Hava
Kuvvetleri
Güney Avrupa Müttefik Hava
Kuvvetleri Komutanı
Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler
Başkomutanı
Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri
Komutanlığı

Component Command Naval Forces
South

CC
NAVSOUTH
CC AIR
SOUTH

Component Command Air Forces South
Joint Sub- Regional Command South

JSRC SOUTH

Commander Allied Naval Forces South

COMNAVSOU
TH

Allied Air Forces South

AIRSOUTH

Commander Allied Air Forces South

COMAIRSOU
TH

Commander-in-Chief Allied Forces
South Europe

CINCSOUTH

Allied Forces South Europe

AFSOUTH

Güney Bölge Darbe Kuvveti

Strike Force South

Güney Bölge Deniz Darbe ve Destek
Kuvvetleri Komutanı

Commander Naval Striking and Support
Forces South

STRIKFORSO
UTH
COMSTRIKFO
RSOUTH

Güneybatı Avrupa Müşterek Alt Bölge
Komutanlığı

Joint Sub-Regional Command SouthWest

JSRC
SOUTHWEST

Güneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri
Komutanı

Commander Land Forces South Eastern
Europe

CLSE

Güneydoğu Avrupa Müşterek Alt Bölge
Komutanlığı

Joint Sub- Regional Command SouthEast

JSRC
SOUTHEAST

günlük ceket
günlük cephane ihtiyacı

service coat
required supply rate

RSR

günlük durum raporu

daily status report

günlük emir

order of the day

günlük iç istihbarat raporu

daily domestic intelligence report

Lizbon /
Portekiz
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya
Verona /
İtalya
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya
Napoli /
İtalya

Madrid /
İspanya

İzmir/Türkiy
e
blouse

GÜNDURRA
P
GÜNİÇİSTR
AP

günlük kıyafet
günlük uçuş hattı
günlük vukuat kayıt defteri

service uniform
commuter flight
logbook

günöte

aphelion

gürz

rammer

güven artırıcı önlemler

confidence building measures
confidence and security-building
measures
dependable undertaking
reliability test

güven ve güvenlik artırıcı önlemler
güvenceli taahhüt
güvenilirlik testi
güvenilirlik, idame imkan ve kabiliyeti,
mevcudiyet

safe haven

güvenli demirleme yeri
güvenli depolama sahası
güvenli koridor
güvenli saha
güvenlik alarm sistemi
güvenlik bölgesi
güvenlik istihbarat özeti
güvenlik istihbarat raporu

safe anchorage
vault storage space
secure corridor
safe area
security alert system
security zone
security intelligence summary
security intelligence report

güvenlik kleransı

security certification

güvenlik kuvvetleri komutanlığı
güvenlik müdahale timi
güvenlik polis tatbikatı
Güvenlik Polisi Teçhizat Takip Kontrol
Teşkilatı

security forces command
security response team
security police exercise
Security Police Equipment Monitoring
Agency
security police operation law
enforcement
security classification
confidence limits
law enforcement officer
security supplementary intelligence
report
security threat analysis

güvenlik sınıflandırması
güvenlik sınırları
güvenlik subayı
güvenlik tamamlayıcı istihbarat raporu
güvenlik tehdit analizi

dünyanın
güneşten en
uzak olduğu
nokta
mermi
çıkarıcı

tokmak
CBM
GGAO

CSBM
DU

reliability, maintainability, availability

güvenli bölge

güvenlik polisi yasa koruma harekâtı

daily uniform

RMA
safe zone, secure
zone

BM

safe corridor

GB

SZ

security clearance
KKTC
SRT
SPE
SPEMA
SPOL

güvenlik temel eğitimi
güvenlik ve hedef tespiti
güvenlik yardımı
güverte
güverte subayı
güzergah haritası
haber merkezi
haber tanıtma numarası
haber toplama planı
haber toplama ve istihbarat haline
getirme unsurları
haber verme ve ikaz sistemi
haberin doğruluğu
haberleşme
haberleşme bezi
haberleşme kısaltması
hafif bakım birliği
hafif bombardıman uçağı
hafif hasar
hafif kruvazör
hafif makineli tüfek
hafif mermi emniyetli sığınak
hafif müsademe
hafif nakliye uçağı
hafif silahlar
hafif sis
hafif tank
hafif top
hafif topçu
hafif uçak
hafif uçaksavar roketi
hafif piyade birliği
haftalık hava faaliyet raporu
haftalık istihbarat özeti
hakiki atış
hakiki irtifa
hakiki menzil
hakiki mermi kullanma
hakiki mühimmat
hakiki önleme hattı
hakiki yaklaşım açısı
haklı savaş

security indoctrination training
security and target acquisition
security assistance
deck
line officer
strip map
message centre
message reference number
information collection plan
information collection and production
agencies
warning system
accuracy of information
correspondence
signalling panel
procedure sign
light maintenance unit
light bombardment airplane
light damage
light cruiser
light machine gun
light shellproof shelter
skirmish
light transport aircraft
light weapons
smoke haze
light tank
light artillery gun
light artillery
light-weight aircraft
stinger
light infantry unit
weekly air activity report
weekly intelligence summary
actual firing
true altitude
actual range
live firing
live ammunition
true line of interception
true convergence
just war

SA

PROSIGN

CLG
LMG

live ordnance

halat

rope

halat rodası

coil

halı bombardımanı

carpet bombing

hamule yük senedi
harbe hazır
harbe hazır mayın
harbe hazır uçak

way bill
combat ready
fitted mine
combat ready aircraft

harbe hazırlık

combat readiness

harbe hazırlık direktifi
harbe hazırlık durumu ve
değerlendirmesi
harbe hazırlık eğitimi
harbe hazırlık planı
harbe hazırlık uçuş eğitimi

warfare readiness directive

harbe yönelik bakım teşkilatı
harbe yönelik ikmal teşkilatı

halattan
örülmüş ağ

ip

Denizcilik
saturation
bombing
CR

preparation for
war
war readiness and
evaluation

combat readiness and assessment
combat readiness training
combat readiness plan
combat readiness flying training
combat oriented maintenance
organization

Havacılık
Havacılık

combat oriented supply organization

operational level of war

tugay,
tümen,
kolordu
seviyesinde

harbin stratejik seviyesi

strategic level of war

ordu,
kuvvet,
Genelkurma
y
seviyesinde

harbin taktik seviyesi

tactical level of war

alay ve altı
kademeler

harbin tırmanması
harcama sonu kontrolü
hardal gazı
harekât
harekât alanı

escalation of war
post-audit
mustard gas
operations
theatre of operations

MG

harekât alanı balistik füze savunması

theatre ballistic missile defence

TBMD

harekât alanı denetleme unsurları

theatre closure elements

harbin operatif seviyesi

TO

theatre

harekât alanı fiili kuvvesi
harekât alanı füze savunması
harekât alanı içinde rotasyon
harekât alanı ihtiyatı
harekât alanı kara kuvvetleri değiştirme
personeli komutanlığı
harekât alanı kara kuvvetleri
komutanlığı karargâhı

authorized strength of a theatre
theatre missile defence
intratheatre rotation
theatre reserve

HAFÜSA

TMD
TR

theatre army replacement command
theatre army headquarters

harekât alanı kara lojistik komutanlığı

theatre army logistics command

harekât alanı komutanı

scene of action commander

SAC

harekât alanı muhabere sistemi
harekât alanı nükleer kuvvetleri
harekât birliği

theatre area communication system
theatre nuclear forces
operational unit

TNF

harekât bölgesi

area of operation

AO

harekât bölgesi etüdü
harekât dairesi
harekât emir ve komuta zinciri
harekât emri

analysis of area of operation
staff operations
operational chain of command
operation order

harekât günlük durum raporu

daily operational situation report

harekât hava trafiği

operational air traffic
operational requirements planning
instruction
area of operational interest
operational command
operational control
operational environment

harekât ihtiyaçları planlama direktifi
harekât ilgi bölgesi
harekât komutası
harekât kontrolü
harekât ortamı
harekât ortamının bulaşıcı maddelerden
temizlenmesi
harekât önceliği
harekât tatbik krokisi
harekât toplanma bölgesi
harekât üssü
harekât ve eğitim subayı
harekât yetenekleri konsepti
harekâta hazırlık durumu
hareket halindeki hedef
hareket hattı
hareket noktası

theatre
commander

zone of
operations

OPORD
HAGÜNDUR
AP
OAT
HİPD
AOOI
OPCOM
OPCON

operational decontamination
operational priority
map overlay
staging area
base of operations
operations and training officer
operational capabilities concept
operational readiness
transient target
line of action
point of departure

SA
operations base
OCC

Havacılık

hareket serbestisi

freedom of movement

FOM

hareket simülatörü
hareket tarzı

motion simulator
course of action

COA

hareketli mayın

mobile mine

harici destek hatları
harita keşfi
harita tatbikatı
haritacılık
haritası yapılmamış bölge
Harp Akademileri Komutanlığı
harp akademisi
harp alanı
Harp Bakanı
harp başlığı
harp başlığı özel emniyet düzeni

exterior lines of support
map reconnaissance
map exercise
cartography
unsurveyed area
Turkish War Colleges Command
war college
theatre of war
Secretary of War
warhead
special warhead arming control

harp ceridesi

journal

harp eden
harp esiri
harp etkinliği
harp gemisi

belligerent
prisoner of war
combat effectiveness
battleship

harp hali

state of war

SOW

harp hukuku
harp kaçağı
harp karargâhı

law of war
contraband
war headquarters

WHQ

harp mahkemesi

martial court

MC

harp malulü
harp meydanı
harp oyunu ve simülasyon merkezi
harp provası
Harp Suçları Mahkemesi
harp suçu
harp yedek stokları
harp yorgunluğu zayiatı
harp zamanı insan gücü planlama
sistemi

disabled war veteran
battlefield
war gaming and simulation centre
battle drill
War Crimes Tribunal
war crime
war reserve materiel
battle fatigue casualty
wartime manpower planning system

hava
sahasında

Havacılık

deniz mayın
harbi

MAPEX

Türkiye
WC

staff college
area of war
Tarihi

SWAC
war diary
bulletin, war
news bulletin
H/E

POW
CE

HOSİM

WARMAPS

war captive
war ship
belligerence,
belligerency

courtmartial

wreckage
analysis

hasar analizi

damage estimation

hasar değerlendirme

damage assessment

DA

hasar ve eksiklik raporu
hasar yarıçapı

report of survey
radius of damage

ROS
RD

hasarlı yük

frustrated cargo

hassas bombalama
hassas iniş
hassas konumlama sistemi
hassas küresel konumlama sistemi

precision bombing
accuracy landing
precise positioning system
precise global positioning system

hassas yaklaşma ve iniş sistemi

precision approach and landing system

hassasiyet
hasta taşıt gemisi
hasta ve yaralı tahliyesi

vulnerability
hospital transport ship
casualty evacuation

hastahanede yatılı tedavi gören hasta

inpatient

hastaların uçaklarla tahliyesi

medical air evacuation

hastalık ve muharebe dışı yaralanmalar

disease and nonbattle injury

hat düzeni
hat güzergah haritası
hat savunması
hatalı dolduruş

line formation
line route map
linear defence
misfeeding

hava akını

air raid

hava akını alarm ikazı

air raid alert warning

hava akını raporu

air raid report

hava aracı
hava araçlarıyla sağlanan görüntü
hava arama kurtarma bölgesi
hava araştırma ve geliştirme
komutanlığı
hava basınçlı şaşırtma cihazı
hava baskın harekâtı
hava başı iniş tesisi
hava darbe kuvveti
hava destek harekât merkezi

aircraft
aerial imagery
air search and rescue region

damage radius
gönderilemeyen
yük

frustrated freight
Havacılık

PPS
HKKS

MAE

air strike,
bombing raid
HAVAKRAP
A/C
HAKB

air research and development command
pneumatic deception device
intruder operation
air landing facility
air striking force
air support operations centre

hasar
kıymetlendirmesi

ARDC

HDHM

ASOC

hava destek isteği
hava devriyesi

air support request
air sentinel

hava devriyesi uçakları

zippers

Hava Eğitim Komutanlığı

Air Training Command

hava emmeli füze

air breathing missile

hava eri eşit hizmete hazırlama eğitimi

airman lateral training

hava eri tekamül eğitimi
hava eri temel teknik eğitimi
hava filosu
hava foto keşfi

airman advanced training
airman basic technical training
air fleet
air photographic reconnaissance

hava fotoğrafçılığı

aerial photography

hava fotoğrafı kıymetlendirmesi
hava görev kuvveti
hava görev mesajı
hava görevi istihbarat raporu
hava gözcüsü
hava gözetleme kulesi
hava gözetleme sahası
hava gözetleme ve kontrol sistemi
hava haber verme ve ikaz
hava haberleşme işareti
hava hakimiyeti
hava harekât merkezi
hava harekâtı koordinasyon merkezi
Hava Harp Akademisi
Hava Harp Akademisi
Hava Harp Okulu
hava hücum harekâtı
hava hücum sığınağı
hava ihtiyat kuvvetleri
hava ikmal bakım merkezi

air photo interpretation
air task force
air tasking message
air mission intelligence report
air observer
air observation post
air surveillance area
air surveillance and control system
air warning
air signal
air supremacy
air operations centre
air operations coordination centre
Air War College
US Air Command and Staff College
Turkish Air Force Academy
air assault operation
air raid shelter
air reserve forces
air supply maintenance centre

hava indirme birlikleri

airborne units

gündoğumu
ve
batımında
ATC
turbojet
benzeri
atmosfer
ötesi hava
emmeli
roket

survey
photography
API
ATM

HGS

HHM

AO
AOP
ASA
ASACS
AW

AOC
AOCC
Türkiye
ABD
Türkiye

HHA

ARF
HİBM
paratroops, air
landed units

hava indirme bölgesi
hava indirme deniz kademesi

air landing zone
sea tail

HİB

hava indirme harekâtı

airborne operation

HİH

hava indirme piyadesi
hava indirme tugayı
hava indirme tümeni

airborne infantry
airborne brigade
airborne division

hava indirmelerine karşı mayın tarlaları

antiairborne minefield

hava intikal subayı

air movement officer

hava irtibat subayı

air liaison officer

hava karargâh filosu

headquarters squadron

hava keşfi
hava keşif irtibat subayı
hava keşif kuvveti
hava keşif taarruzu
hava kılavuz müfrezesi
hava komuta haberleşmesi
hava komuta harekât merkezi
hava komuta kontrol sistemi HKKS
hava komutanlığı
hava kontrolörü
hava koridoru
hava köprüsü
hava kurtarma hizmeti
Hava Kuvvetleri
Hava Kuvvetleri komuta kontrol
merkezi

air landed
operation
ABB
ABD
kara mayın
harbi
ALO

fighter liaison
officer

air reconnaissance

AR

aerial
surveillance

air reconnaissance liaison officer
air reconnaissance force
reconnaissance strike
pathfinder detachment
air command communication
air command operations centre
air command and control system
air command
air controller
air corridor
airlift
air rescue service
United States Air Force

ARLO

Air Force command and control centre

HİS

ACOC
ACCS
AC
AC
ARS
USAF

ABD

HKKKM

Hava Kuvvetleri Komutanı

Chief of Staff, United States Air Force

CoS,USAF

ABD

Hava Kuvvetleri Komutanı

Commander of The Turkish Air Force

CoTAF

Türkiye

Hava Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Marshall of the Royal Air Force
Air Force Command

MRAF
AFC

İngiltere

Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı

Air Force Logistics Command

AFLC

Hava Kuvvetleri Okulu
Hava Kuvvetleri Üssü
hava limanı trafik kontrol kulesi

US Air Force Academy
Air Force base
airport traffic control tower

USAFA
AFB

ABD

hava önleme

destroy frontal

hava sahası tahditleri
hava sahasını ihlal etmek
hava savunma ateşi
hava savunma bölge komutanı
hava savunma erken ihbar
hava savunma görev raporu
hava savunma hazırlık durumu
hava savunma kuvveti
hava savunma muharebe bölgesi
hava savunma muharebesi
hava savunma topçu komutanlığı
hava savunma topçusunun zararsız hale
getirilmesi
hava savunma topu
hava seyrüsefer haritası
hava taarruz görev kuvveti
hava taarruzu
hava taktik harekât merkezi
hava taşıma kabiliyet ve imkanı
hava tecridi

airspace restrictions
to violate air space
flak
area air defence commander
air defence early warning
air defence mission report
air defence readiness
air defence force
air defence battle zone
anti-aircraft warfare
anti-aircraft artillery command

hava tecrit harekâtı

air interdiction operations

hava toplanma birliği

air staging unit

In air
intercept, a
command
meaning,
"The
interceptor
will be
vectored to
a standard
frontal
attack for
interception
and
destruction
of the target

AADC
ADEW
HSGR
ADR

flak neutralization
anti-aircraft gun
aerial navigation map
air assault task force
air campaign
air tactical operations centre
airlift capability
air interdiction

AATF
air offensive
ATOC
Al
hava
önleme
harekâtı

hava torpidosu
hava trafik kontrolörü

aerial torpedo
air traffic controller

air torpedo

hava tuğgeneral

air commodore

Air Cdre

hava tümeni
Hava Ulaştırma Komutanlığı
hava üstünlüğü
hava vurucu kuvveti
hava yoluyla taşınan birlik

air division
military airlift command
air superiority
air striking force
air transported force

AIRDIV
MAC

havacı özel kuvvetler

special air service

SAS

havacılar için uyarı bildirimi
Havacılık bilgi servisi

notice to airmen
Aeronautical information service

NOTAM
AIS

Havacılık Bilgi Yayını

Aeronautical Information Publication

AIP

havacılık haritası
havada bekleme alarmı
havada hazır bekleme durumu
havada infilak
havada kalış süresi
havada önleme
havada paralanan parça etkili mayın
havada yakıt ikmali
havada yakıt ikmali irtifası
havadaki komuta yeri
havadan atılan balistik füze
havadan atılan cruise füzesi

aeronautical chart
airborne alarm
airborne alert
airburst
endurance
airborne intercept
bounding fragmentation mine
air-to-air refuelling
refuelling altitude
airborne command post
air launched ballistic missile
air launched cruise missile

havadan atma platformu

air-drop platform

havadan fırlatılan önleme füzesi
havadan havaya atış menzili
havadan havaya füze
havadan havaya roket
havadan ihbar ve kontrol uçağı

air launched interceptor missile
air-to-air gunnery range
air-to-air missile
air-to-air rocket
airborne warning and control aircraft

İngiliz
Kraliyet
Hava
Kuvvetleri

Türk
Silahlı
Kuvvetlerin
de Sualtı
Savunma
birliği

AA
AB
Al
GHYİ

NAAR
ACP
ALBM
ALCM
air delivery
platform

HHF
HHR

AAM
AAR

havadan komuta kontrol merkezi

airborne command and control centre

havadan makineli topla taramak

to strafe

havadan nakledilir ikmal maddeleri
havadan sevk edilen silah
havadan sualtına atılan füze

air movable supplies
air delivered weapon
air-to- underwater missile

havadan taktik gözetleyici

tactical air observer

havadan tıbbi tahliye
havadan tıbbi tahliye birliği

aeromedical evacuation
aeromedical evacuation unit

havadan tıbbi tahliye tesisi

intransit aeromedical evacuation facility

havadan yakıt ikmal uçağı

tanker aircraft

havadan yakıt ikmali

air refuelling

havadan yere atış

air-to-ground gunnery

havadan yere füze
havadan yere roket
hava-deniz kurtarma hizmeti
hava-hava silahı
havan
havan ateşi
hava-uzay aracı
hava-yer silahı
hayatı idame kiti
hayati bölge
hazır kuvvet
hazır olma alarmı
hazır olma durumu
hazırlanmış mayın tarlası
hazırlık ateşi
hazırlık eğitimi
hazırlıklı mevzi
hazırlıklı savunma

HKKM

ABCC
alçak
irtifadan
uçaktan ateş
açmak
ADW
AUM
bir hava
platformund
an bölgenin
izlenmesi
AV

AR

air-to-air
refuelling (AAR)

air-to-ground missile

AGM

air-to-surface
missile (ASM)

air-to-surface rocket
air-sea rescue service
air-to-air weapon
mortar
barrage fire
aerospace vehicle
air-to-ground weapon
survival kit
vital area
alert force
readiness alert
readiness condition
deliberate mine field
preparation fire
preparatory training
emplacement
deliberate defence

ASR

HYİ

AV

aerospacecraft

VA

vital zone
forces in being

REDCON
preparatory fire

hazırlıklı taarruz

deliberate attack

hazırlıksız geçiş

hasty crossing

hazırlıksız pusu
hazırlıksız taarruz
hedef almak
hedef analizi
hedef ayırma yeteneği

hasty ambush
hasty attack
engage
target analysis
target discrimination

hedef bilgi istekleri

target information requirements

hedef bölgesi
hedef değerlendirmesi

target area
target assessment

hedef güdümü

homing guidance

hedef istihbaratı
hedef muharebe hava karakolu
hedef referans noktası
hedef takip radarı
hedef tanıtma sistemi
hedef tespit radarı
hedef toparlanma bölgesi
hedef üzerinde olma zamanı
hedef üzerinde olma zamanı
hedefli atış eğitimi
hedefli atış eğitimi mermisi
helikopter alanı
helikopter atma noktası
helikopter destekli harekât
helikopter iniş sahası
helikopter inme bölgesi
helikopter pervanesi

target intelligence
target combat air patrol
target reference point
target tracking radar
target designating system
target acquisition radar
objective rallying point
time on target
time over target
target practice
target practice projectile
heliport
helicopter drop point
helicopter borne operation
helicopter landing site
helicopter landing zone
rotor

açık alanda
tehlikeli
bölgelerden
geçiş
HATK

sally, sortie

target data
requirements

güdümlü
roketlerde
bir hedefin
yaydığı ısı,
ışık,
radyasyon
vb.
kaynaklara
göre yapılan
güdüm
TARCAP
TRP
TTR

HTB

TAR
ORP
TOT
TOT
TP

HLS
HİB

tracking radar

Topçu
Havacılık

helikopter platformlu çıkarma gemisi

landing platform- helicopter

helikopter platformu
helikopter uçuş güvertesi
helikopter uçuş yolu
helikopter yaklaşma yolu
her istikamete yayın yapan taktik hava
seyrüsefer cihazı
hidrografik araştırma
hidrojen bombası
hileli elektronik aldatma
hiperbolik seyir sistemi
hisar
hizmet bölüğü
hizmet madalyası
hizmet sıra çizelgesi
hizmete hazır füze rampası

helipad
helicopter deck
helicopter lane
helicopter retirement route

hydrographic survey
hydrogen bomb
manipulative electronic deception
hyperbolic navigation system
castle
service company
service medal
duty roster
operational missile launcher

hizmete özel

restricted

hurda değeri
hücum
hücum ateşi
hücum birliği
hücum çıkarma aracı
hücum çıkarma botu
hücum kıtaları
hücum nakliye uçağı
hücum tankı
hücum topu

salvage value
assault
assault fire
assault unit
assault craft
amphibious assault boat
assault troops
assault transport aircraft
assault tank
assault gun

hücumbot

assault boat

hükümet dışı kuruluşlar
hükümran hava sahası
ısı kalkanı
ışık işaret kodu
ışık ölçmesiyle kestirilen mevki
ışıldak
iaşe astsubayı

non-governmental organization
sovereign airspace
heat shield
pyrotechnic code
flash ranging location
searchlight
mess sergeant

iaşe bedeli

ration allowance

iaşe ve ibate

board and lodging

omnirange tactical air navigation

HPÇG

LPH
gemide

ORTAC

MED

gizlilik
derecesi

advancing fire

motor torpedo
boat (MTB),
storm boat
NGO

projector
mess steward
basic allowance
for subsistence

ibra belgesi

release

indicator

icra subayı

executive officer

XO

iç bölge
iç denetleme

zone of interior
internal review

Zl

iç güvenlik

internal security

İÇG

iç güvenlik harekât merkezi
iç güvenlik harekâtı
iç güvenlik istihbaratı
iç güvenlik planı
iç hizmet kanunu
iç istihbarat

İGHM
İGH
İGİS
İGP

iç istihbarat özeti
iç istihbarat raporu

internal security operation centre
internal security operation
internal security intelligence
internal security plan
military code
domestic intelligence
domestic intelligence immediate
situation report
domestic intelligence summary
domestic intelligence report

iç karışıklık

domestic disturbance

iç liman bölgesi
iç muhtıra
iç savaş
iç sular trafiği
iç tehdit
idame eğitimi
idari astsubay
idari denetleme
idari deniz nakliyatı

inner harbour area
internal memorandum
civil war
intercoastal traffic
internal threat
sustainment training
sergeant major
administrative inspection
administrative shipping

İÇT

idari destek harekât merkezi

administrative support operations centre

İDHM

idari emir
idari görev
idari işler subayı
idari komuta zinciri
idari kontrol
idari makam
idari şube müdürü
idari talimat

administrative order
administrative function
adjutant
administrative chain of command
administrative control
administrative authority
administrative office chief
administrative instructions

iç istihbarat ani durum raporu

deniz
kuvvetlerin
de
II.Komutan

interior security birlik, bölge

İÇİSANDUR
AP
İÇİSÖZ
İÇİSRAP
domestic disorder

CW

SGM

ADCON
İD.Ş.MD.

domestic warfare,
intestine war

idari teçhizat
idari uçuş
idari yönetmelik
ideolojik harp
iglo cephanelik sahası

ihale
ihaleye girme
ihlal ön raporu
ihmal edilebilir risk
ihtilaf

administrative equipment
administrative flight
administrative instructions
ideological war
igloo space
UAV reconnaissance/ mission request
report
bidding
bid
violation immediate report
negligible risk
conflict

ihtilaftan men etme

disciplinary segregation

ihtimaliyat planı
ihtiraklı mermi
ihtiraklı tapa
ihtisas eğitimi
ihtiyaç fazlası ana malzeme
ihtiyaç fazlası mal
ihtiyaç fazlası personel
ihtiyaçlar beyanı
ihtiyat birliği

contingency planning
time shell
aerial burst fuze
special training
major item material excess
surplus property
supernumerary
statement of requirements
reserve force

ihtiyat birlikleri

army reserve

ihtiyat hattı

reserve line

ihtiyat kuvveti

contingency force

ihtiyat muharebe mevzisi
ihtiyat subayı

reserve battle position
reserve officer

ihtiyat teşkilatı

Army reserve

AR

ihtiyati tedbirler
ihtiyatlık hizmeti

precautionary measures
reserve duty

PM

ikaz edilmemiş ve açıkta

unwarned exposed

ikaz istihbarat raporu

warning intelligence report

İHA keşif/görev istek raporu

nükleer
controversy
tutukluyu
görüştürme
me

time fuze TF
MIMEX

SOR
seferde
kurulacak
birlikler
muhtemel
bir harekât
için ihtiyat

Kara
Kuvvetleri

nükleer
silah
etkilerine
karşı
WIR

iki taraflı ajan
ikili kimyasal mühimmat

dual agent
binary chemical munitions

ikili stratejik komutanlık eğitim timi

bi-strategic command education team

ikili stratejik komutanlıklar
ikili yürüyüş kolu

bi-strategic commands
two lane column

ikinci darbe

second strike

İkinci Derecede Hazır İhtiyat
ikinci pilot

Standby Reserve
co-pilot

ikinci sınıf yüksek infilak maddesi

secondary high explosive

ikincil hasarlar
ikiz görev eğitimi

İKK politikası
ikmal bakım bölgesi
ikmal destek programı
ikmal gemisi
ikmal hattı

collateral damages
cross training
counter-intelligence standing operating
procedures
counter-intelligence policy
supply maintenance area
supply support arrangement
supply ship
line of supply

CİP

ikmal kataloğu

supply catalogue

SC

ikmal kontrol noktası
ikmal kredisi
ikmal noktası
ikmal subayı
ikmal ve bakım dairesi
ikmal yapılan gemi

supply control point
supply credit
supply point
supply officer
supply and maintenance department
customer ship

ikmal yolu

line of supply

ilave barut hakkı
ilave güverte
ilave uçak yetkisi
ilerden kestirme
ileri bomba hattı
ileri bölge
ileri bölge havadan tıbbi tahliye
ileri bölge ikaz radarı
ileri dağıtım noktası
ileri deniz üssü
ileri depo

propelling increment
macanno deck
backup aircraft authorization
intersection
forward bomb line
forward area
forward aeromedical evacuation
forward area alerting radar
forward distribution point
forward naval base
advanced depot

İKK devamlı talimatı

double agent

Bi-SC

NATO
nükleer
harekât

SBR
second pilot
şiddetlendiri
ci

SP

supply vessel
supply line
catalog supply
manual

refilling point

supply line,
supply road

FBL
FA
FAE
FAAR

ileri faaliyet konuş yeri
ileri gözetleme mevzisi
ileri gözetleyici
ileri harekât
ileri harekât üssü
ileri harekât yeri
ileri hat
ileri hat birlikleri
ileri hat muharebe birliği
ileri hava kontrol postası
ileri hava kontrolörü
ileri ihtisas eğitimi
ileri ikmal bakım bölgesi
ileri ikmal noktası
ileri iniş meydanı
ileri karakol
ileri karakol mukavemet hattı
ileri komuta yeri
ileri lojistik üssü
ileri mayın kuşağı
ileri mevzi

forward operation locality
advance post
forward observer
advance
forward operating base
forward operating location
front line
front line troops
forward line combat unit
forward air control post
forward air controller
advanced specialization training
forward supply maintenance area
forward supply point
advanced landing field
outpost
outpost line of resistance
forward command post
forward logistic site
outer edge of minefield
outpost position

İMKU
İM

ileri mevzi hattı

outpost line

İMH

ileri meydan

redeployment airfield

ileri mühimmat ve yakıt ikmal noktası

forward arming and refuelling point

ileri savunma bölgesi
ileri savunma mevzisi
ileri toplanma bölgesi
ileri üs
ilerleme mihveri
ilerleme sınırı
iletişim hattı
iletme zamanı
ilhak

forward defence area
forward defence position
forward assembly area
advanced base
axis of advance
limit of advance
line of communications
time of transmission
annexation

ilişik kesme belgesi

discharge

ilk amir
ilk ateş emri
ilk ateş noktası
ilk bomba salış hattı

immediate commander
initial fire order
initial firing point
initial bomb release line

İG

FO

İHÜ

FOB
FOL
line of battle

İHMB
İHKP
İHK

FACP
FAC

İİBB
İİN

FSP

İK

general outpost

FLS

forward line of
position
sefer konuşu
havaalanı
FARP

İSB
İTB

FAA

LOA
LOC
TOT
discharge
certificate

IBRL

ilk bütünleme ikmali
ilk darbe
ilk eğitim uçağı
ilk giren ilk çıkar

initial resupply
first strike
primary trainer
first in first out

ilk harekât görevleri

initial operational tasks

ilk harekât kabiliyeti

initial operational capability

PT
FIFO
IOC

ilk hazırlık eğitimi

initial entry training

IET

ilk hedef hattı

primary target line

PTL

ilk hız

muzzle velocity

ilk hız mesafesi
ilk ışık
ilk intiba raporu
ilk kaza raporu

point-blank range
first light
first impression report
first accident report

ilk liman

immediate destination

ilk maliyetler

initial costs

ilk muhabere

preliminary communication

ilk tahrip hedefi
ilk temas raporu
ilk tevcih noktası
ilk toplanma bölgesi
ilk vuruş
ilk yaklaşma bölgesi
ilk yardım istasyonu

preliminary demolition target
initial contact report
initial aiming point
initial assembly area
first strike
initial approach area
first aid station

imdat çağrısı

mayday

imha ateş görevi
imha ateşi

destructive fire mission
counterpreparation fire

imha bölgesi

kill- zone

imha çukuru

demolition chamber

acemi
eğitiminden
önceki
hazırlık
eğitimi

ABD

namlu
ağzından
çıkış sürati
denizcilik
İLKAZRAP
ticari deniz
ulaştırması
arama
kurtarma
harekâtı

PRECOM

ICR

Fransızca
m’aider'den
türemiştir.
annihilation fire
engagement area
(EA)

telsizlerde

imha edilecek evrak listesi
imha pususu
imkan ve kabiliyetlerin beyanı
imla kesafeti
imla maddesi
ince cidarlı bomba
ince tanzim
ince tersim
inceleme heyeti
indirilmiş birlik
indirim mevkii
indirim yükümlülüğü
indirme ağı
indirme harekâtı

disposal list
destruction ambush
statement of capability
density of loading
matrix
light case bomb
precision adjustment
fair drawing
fact finding mission
dismounted unit
reduction site
reduction liability
debarkation net
landing operation

indirme istasyonu

railhead station

indirme limanı

port of debarkation

indirme subayı
indirme takviye kuvvetleri
indirme yeri
indirme zaman çizelgesi

debarkation officer
follow-on forces
debarkation station
debarkation schedule

infilak dalgası

burst wave

infilak dirençli çok tesirli tarama sistemi
infilak ettirme
infilak maddeleri cephaneliği
infilak öncesi serpinti hesaplaması
infilak sathı
infilak tesiri

explosion resistant multi-influence
sweep system
detonation
explosive magazine
preburst fallout prediction
surface of rupture
blast effect

infilaklı geçit açma sistemleri

explosive minefield breaching system

infilaklı tapa
infrared karıştırma

detonation fuze
infrared jamming

İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Admiralty

İngiliz donanmasına ait gemi
İngiliz harp gemileri bandırası
İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri

His / Her Majesty’s Ship
white- ensign
Royal Marines

SOC

atış

haritacılık
tahkikat heyeti

RS

yan rampalı
istasyon
POD

seaport of
debarkation
(SPOD)

gemide
detonation wave
ERMISS

detonating fuze

HMS
İngiltere

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri

Royal Air Force

iniş bölgesi

landing zone

iniş eşiği
iniş hızı
iniş izni
iniş meydanı
iniş noktası
iniş roketi
iniş rulesi
iniş şeridi

landing threshold
descent rate
prior permission
landing field
landing point
landing rocket
landing roll
landing strip

inişe serbestsiniz

cleared to land

insan gücü planı
insan istihbaratı
insan kaçakçılığı
insani harekât
insani yardım
insansız hava aracı

manpower plan
human intelligence
human trafficking
humanitarian operations
humanitarian assistance
unmanned aerial vehicle

insansız hava aracı keşif/görev istek
raporu

unmanned aerial vehicle reconnaissance
/ mission request report

internet protokolü
intibak denemesi
intibak eğitimi
intibak eğitimi uçağı
intibak subayı
intikal direktifi
intikal emri
intikal komutanı
intikal kontrolü
intikal meydanı
intikal planı
intikal rotası
intikal talimatı
intikal tertiplenme planı
irat
irsaliye

internet protocol
adaptability test
induction training
proficiency training aircraft
orientation officer
movement directive
movement order
troop movement commander
movement control
airport of debarkation
deployment plan
transit route
movement instructions
marshalling plan
receipt
bill of lading

İngiltere

RAF
İB

LZ

alighting area,
landing area,
touchdown zone

havacılık
LP
havacılık
uçağa iniş
için
söylenen
ifade
İGÜP
HUMINT

İHA

HA
UAV

İP

IP

drone

MD
MO
MOVCON
APOD
movement plan

karacılık
denizcilik
havacılık

BIL

irtibat birliği

base unit

irtibat devriyesi
irtibat hattı
irtibat heyeti
irtibat kutusu

contact patrol
line of communications
liaison party
junction box

irtibat uçağı

liaison airplane

irtifa dalışı
irtifa donanımı
irtifa farkı
irtifa kaybetme
irtifa kazanma
irtifa kestirme aleti
irtifa konum açısı
irtifa ölçme radarı
irtifa önlemesi
irtifa yoğunluğu
irtifa yüksekliği
isim listesi
isim ve rütbe listesi
isimlendirme

altitude diving
elevation mechanism
altitude difference
descent
zooming
height finder
altitude azimuth
height finding radar
altitude intercept
density of altitude
altitude height
roll
muster roll
denomination

iskandil

fathometer

iskandil sarkıtmak
iskele
iskele / sancak tarafına devam et!
iskele babası
iskele ücreti
iskelet kadro
iskeletli hava gemisi
iskeletsiz hava gemisi
istasyon tanıtma işareti
isteğe bağlı koruma
isteğe göre tahsis edilen çoklu erişim
istek belgelerinin incelenmesi
istek mektubu

sounding
wharf
continue port / starboard!
deadman
wharfage
skeleton crew
rigid airship
non-rigid airship
station designator
discretionary protection
demand assigned multiple access
requisition editing
letter of request

birliklerin
birbirleriyle
koordine
etmeleri için
kontrol
tedbiri
LOC

connecting line

JB
administrative
aircraft
denizcilik

HF
H/FR

derinlik
ölçme aleti
quay

LOR

denizcilik
denizcilik
denizcilik
denizcilik

istek üzerine atış
istek yapan daire

call fire
requiring department

istek yapılmayacak maddeler bildirisi

notice of nonavailability

NONA

unintentional radiation exploitation

URE

persona non grata
payload
intelligence customer
intelligence analysis
intelligence division
intelligence information system
intelligence data handling systems
intelligence journal
intelligence cycle
intelligence net
intelligence assessment
periodic intelligence report

PNG

istenmeden yayılan radyasyondan
faydalanma
istenmeyen kişi
istiap haddi
istihbarat alıcısı
istihbarat analizi
istihbarat başkanlığı
istihbarat bilgi sistemi
istihbarat bilgileri işleme sistemi
istihbarat ceridesi
istihbarat çarkı
istihbarat çevrimi
istihbarat değerlendirmesi
istihbarat devre raporu
istihbarat durum değerlendirmesi

intelligence assessment of the situation

istihbarat durum haritası
istihbarat durum muhakemesi
istihbarat etki sahası
istihbarat faaliyetlerini yönlendirme
istihbarat hizmeti
istihbarat ilgi sahası
istihbarat iş muhtırası

istihbarat özeti
istihbarat planı

intelligence situation map
intelligence estimate of the situation
intelligence area of influence
intelligence directing
intelligence service
intelligence area of interest
intelligence work-book
intelligence summary of
counterintelligence
intelligence summary
intelligence plan

istihbarat raporu

intelligence report

istihbarat sorumluluk alanı
istihbarat subayı
istihbarat tasnifi
istihbarat tehdit analiz merkezi
istihbarat toplama ihtiyacı
istihbarat toplama planı
istihbarat veri tabanı
istihbarata karşı koyma

intelligence area of responsibility
intelligence officer
intelligence collation
intelligence threat analysis centre
intelligence collection requirement
intelligence collection plan
intelligence data base
counter-intelligence

istihbarat karşı koyma özel raporu

useful load

INT DIV
İBS
IDHS

PERINTREP

İSİS
İSMUH

IS
IAOI
INTSUM-CI

İSÖZ

INTSUM

İSTHRAP

INTREP
IAR

ICR
ICP
İKK

Cl

information
report

Havacılık

istihbarata karşı koyma raporu

counter-intelligence intelligence report

istihkak bedeli
istihkak konusu
istihkak listesi
istihkam
istihkam başkanı
istihkam deposu
istihkam durum haritası
istihkam edevatı
istihkam eri
istihkam inşaat aracı
istihkam keşfi
istihkam kıtaları
istihkam okulu
istihkam sınıfı
istihkam subayı
istikamet açısı
istikamet bulma
istikamet eri
istikrar artırma özelliği

subsistence allowance
ration basis issue
table of allowance
engineer
chief engineer
engineer depot
engineer situation map
pioneer tools
pioneer
military construction vehicle
engineer reconnaissance
engineer troops
engineer school
engineer corps
engineer officer
azimuth
direction finding
pivot man
stability augmentation feature

İstikrar Kuvveti

Stabilization Force

istikrar psikolojik harekâtı

consolidation psychological operations

istikrar sathı
istikrar unsuru
istikrarsızlaştırma
istila
istinat duvarı
istisnai malzeme
isyan
iş analizi
iş emri
iş güçlüğü ödemesi

stabilizing plane
element of stability
destabilization
invasion
retaining wall
exception material
rebellion
performance analysis
job order
hazardous duty pay

iş muhtırası

worksheet

iş planlaması
iş tahlili

job engineering
job analysis

İKKRAP

Cl INTREP

TA
CE

sapper

İA
DF

Bosna
Hersek'te
görevli
NATO gücü

SFOR

work order
statement of
work

işar hakkı

adapter-booster

işaret ateşi

marking fire

işaret bombası

airplane flare

işaret feneri
işaret fişeği
işaret flaması
işaret roketi
işaret sisi

signal lamp
flare
signal flag
signal rocket
identification smoke

işaret şamandırası

marker buoy

işaret tabancası
işaretçiler
işbirliği ortaklığı
işgal altındaki bölge
işgal ordusu
işgal safhası
işgal şeridi
işgalci kuvvet
işletim sistemi
işletme gideri
işletme ikmal seviyesi
işletme ve bakım masrafları
ita amiri
itibarî rütbe
itme kuvveti
ittifak

flare gun
pit detail
cooperation partnership
occupied area
army of occupation
occupation phase
occupation clasp
occupant force
operating system
operating cost
operating level of supply
operation and maintenance costs
chief of disbursement
temporary grade
thrust
alliance

ivedi mesaj

urgent message

iyileşme müddeti
iz açma
iz atlaması

recuperation
trail breaking
jump off

iz bükümü

tracer hump

iz devamlılık sahası
iz kapasitesi
iz no.

track continuity area
track capacity
track number

topçulukta
atıma ilave
güç sağlama

topçuluk

pyrotechnic
signal, signal
bomb
işaret lambası
marking flag

control buoy, dan
buoy

CP

denizcilik
priority message

izli mermi
demeti
TCA
TC
TN

uçuş kontrol
sistemi

iz şekli

track mode

iz yakalama bölgesi
iz yolu
izden çıkış
izi kalan görüntü
izin bölgesi

track production area
treadway
ski-off track
burned-in image
leave area

izin devredilmesi

track handover

izin verilmeyen teçhizat
izin yolluğu

unauthorized equipment
leave travel allowance

izinsiz ayrılan

absent without leave

AWOL

izinsiz giriş tespit sistemi

intrusion detection system

IDS

izinsiz girmek

to trespass

izinsiz göreve gelmeme
izleme hizmeti
izli cephane
izli mermi
izli mermi ile merkezi atış idaresi
izogon hattı
jandarma bölge komutanlığı

absence without leave
monitoring service
tracer ammunition
tracer cartridge
central tracer control
isogonic line
gendarmerie regional command
Commander of the Turkish Gendarmerie
Forces
General Command of Gendarmerie
gendarmerie aviation unit
gendarmerie station command
gendarmerie commando unit
Gendarmerie Criminal Department
geological survey
jet horsepower
jet conventional-low altitude bombing
system
jet stream
nozzle
gross error
relief map

Jandarma Genel Komutanı
Jandarma Genel Komutanlığı
jandarma havacılık birliği
jandarma karakol komutanlığı
jandarma komando birliği
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
jeolojik yer ölçme
jet beygir gücü
jet konvansiyonel alçak irtifa
bombalama sistemi
jet rüzgarı
jiklör
kaba hata
kabartma harita

TPA

hava
savunması

başkasının
arazisine
izinsiz
girmek
AWOL

streamer

J.GN.K.

CTGF

J.GN.K.hğı

havacılık

kablo güdümlü füze
kablo sahil çıkışı
kabul eden devlet
kabul edilebilir azami dozaj
kabul edilebilir hata
kabul edilebilir nitelik düzeyi
kabul edilebilir verimlilik seviyesi
kabul süresi
kabul ve müteakip hareket
kabza emniyet tertibatı
kaçak harp malzemesi
kaçak mal
kaçınma manevrası

wire guided missile
shore cable
receiving state
maximum permissible dosage
tolerance
acceptable quality level
acceptable performance level
reception period
reception and onward movement
grip safety system
contraband of war
contraband
evasive action

kaçırma

missing movement

kaçış hattı
kaçış yörüngesi
kaçma kurtulma
kaçma kurtulma haritası
kademe bakımı
kademeli bombardıman usulü
kademeli dağınık düzen
kademeli düzen
kademeli nakliyat
kademeli roket
kadın havacı
kadro
kadro malzemesi
kadro tatbikatı

escape line
escape orbit
evasion and escape
escape and evasion chart
echelon maintenance
squadron method
stagger formation
echelon formation
shuttle
step rocket
aviatrix
cadre
authorized equipment
tactical exercise without troops

kafile

lot

kaldırmaya karşı hassas mayın tuzak
düzeni

antilift device land mine warfare

AQL
APL

ihmal
sonucu
uçağı,
gemiyi veya
birliğini
havacılık
E and E

TEWT

tactical ride
mühimmat
için

kale

fort

kalıcı genel sakatlık
kalıcı harp gazı
kalıcı kimya maddesi
kalıcı malûliyet
kalın cidarlı bomba
kalıp bombardımanı
kalibrasyon
kalibrasyon

permanent total disability
persistent war gas
persistent agent
permanent total disability
heavy-case bomb
pattern bombing
calibration
calibration

kalibrasyon atışı

calibration fire

kalibrasyon hedefi
kalibre edilmiş irtifa
kalkan
kalkış
kalkış meydanı
kalkış veya uçuşta bir nokta üzerinden
geçiş zamanı
kama
kama düzeni
kama hareket tertibatı
kamu malı
kamusal deniz araçları
kamyon yükü
kan nakli merkezi
kan ve sinir gazı

calibration target
calibrated attitude
apron shield
take off
departure airfield

breech
wedge formation
breech operating mechanism
public property
public vessel
truckload
blood transfusion centre
blood and nerve gas

kan zehirleyici kimyasal harp maddesi

blood agent

kanal veya frekans karıştırılması

spot jamming

bir meskun
mahalli
veya
garnizonu
savunmak
amacıyla
inşa
edilen tahki
mli yapılar

Topçu
atışında
toplar
arasındaki
derinliğin
tanzimi

TO

topçuluk
havacılık

slot time
topçuluk
topçuluk

TL

kanat birliği
kanat taarruzu

flank unit
flank attack

kanat topu

wing gun

kanat tüfeği
kanat ucu
kanatla işaret
kanatlardan taarruz
kanatlı bomba

wing gun
tip
wing signal
flanking attack
glide bomb

kanca atmak

to hook-up

havadan
yakıt ikmali

kanca harekâtı

hook operation

kanopi fırlatma
kanunsuz muharip
kapalı devre dalışı
kapalı mayın tarlası
kapalı üçgen düzeni
kapalı zarf emirleri
kapsamlı çapraz eğitim
kar üstü araçları
kar üstünde hareket kabiliyeti
kara arama kurtarma bölgesi
kara birlikleri
kara birlikleri komutanı
kara gözetleme birlikleri
kara gözetleme noktası
kara gözetleme radarı

helikopterle
yük
taşınması

canopy jettison
unauthorized belligerent
closed circuit diving
close in mine-field
closed triangle formation
sealed orders
extensive cross training
oversnow vehicles
oversnow mobility
inland search and rescue region
ground forces
ground commander
ground observer corps
ground observation post
ground surveillance radar

Kara Harp Akademisi

Army War College

Kara Harp Okulu

Army Military Academy

Kara Harp Okulu

United States Military Academy, West
Point

kara hava aracı

ground-air vehicle

büyük çaplı
namlulu
silah

havacılık
havacılık
havacılık

havacılık
denizcilik

GOC
KGRD

GSR

USMA

2 yıllık
lisans üstü
eğitimi
4 yıllık
lisans
eğitimi
4 yıllık
lisans
eğitimi

Türkiye

Türkiye

ABD

kara hava subayı
kara havacılığı
kara ileri harekâtı
kara irtibat subayı

army aviation officer
army aviation
land projection operations
ground liaison officer

kara istihbarat raporu

land intelligence report

kara keşfi
kara kontrol harekâtı

ground reconnaissance
land control operation

kara kutu

flight data recorder

Kara Kuvvetleri

Land Forces

Kara Kuvvetleri Birinci Derecede Hazır
İhtiyat Stratejik Kuvvetleri ABD

Ready Reserve Strategic Army Forces

Kara Kuvvetleri hava savunma bölgesi

Army air defence region

AVN
KİS

GLO
LANDINTREP

FDR

Kara Kuvvetleri hizmetler bölgesi
komutanlığı
Kara Kuvvetleri İhtiyat Okulu
Kara Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı
Kara Kuvvetleri karargâhı

Army service area command

ASC

United States Army Reserve School
United States Army Reserve
Army headquarters

USAR

Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay
Koleji

United States Army Command and
General Staff College

CGSC

Kara Kuvvetleri Komutanı

Commander of The Turkish Land Forces

Kara Kuvvetleri Komutanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kara Kuvvetleri lojistik sistemi
Kara Kuvvetleri mayın gemisi

Chief of Staff, United States Army
Land Forces Command
Army logistics system
United States Army mine planter

Kara Kuvvetleri Milli Muhafız Teşkilatı

United States Army National Guard

Kara Kuvvetleri stratejik kabiliyetler
planı
Kara Kuvvetleri tedarik usulleri
kara manevrası
kara mayın harbi
kara mayınının emniyete alınması,
çıkarılması ve imhası
kara özel güvenlik kuvvetleri
kara propaganda
kara taktik planı

land mine neutralization
ground special security forces
black propaganda
ground tactical plan

flight recorder,
black box
Army Forces

ABD
ABD
1 yıllık
lisans üstü
eğitimi

ABD
Türkiye

CSA

ABD

ABD
ABD

Army strategic capabilities plan
Army procurement procedures
field manoeuvres
land mine warfare

uçuş bilgileri
kayıt cihazı

LMW

kara topçusu
kara ve hava nakliye imkan ve
kabiliyetleri
kara vurucu kuvveti
karadan atılan cruise füzesi
karadan havaya almaç-göndermeç
karadan havaya füze
karadan havaya füze filosu
karadan karaya füze
karakol
karakol gemisi
karakol hattı
karakteristik hız
karantina flaması
karar destek sistemi
karar irtifası
karargâh
karargâh gemisi
karargâh görevi
karargâh hizmeti
karargâh istihbaratı
karargâh planlaması

army artillery
surface and air transport capabilities
ground striking force
ground launched cruise missile
ground-to-air receiver-transmitter
ground-to- air missile
surface-to-air missile squadron
ground-to- ground missile
patrol
patrol boat
picket line
characteristic velocity
quarantine flag
decision support system
decision altitude
headquarters
headquarters ship
staff task
staff duty
staff intelligence
staff planning

karargâh subayı

staff officer

kararlaştırılmış nokta
karartma
karartma hattı
karartma ışığı
karasuları
karatavuk tuzağı
kargo uçağı
karışıklığı bastırma gazı
karışıklığı bastırma harekâtı
karışıklık ajanı
karıştırmak

agreed point
blackout
light line
blackout light
territorial waters
grouse snare
cargo aircraft
riot control agent
riot control operations
confusion agent
to jam

karıştırmaya karşı koyma

anti-jamming

karina
karina

hull
bottom of the vessel

GLCM
G/A-RT
SAM

SAM
denizcilik
PB

guardship

KDS

headquarters
officer

LL

her sınıftan
karargâhta
görevli
subay

ışık yasak hattı

RCA

telsizde
telsiz veya
radarda
gemicilik

karina arama dalışı
karma hava vurucu kuvveti
karma sınıflar
karma uçuş planı
karşı ateş
karşı casusluk

hull search dive
composite air strike force
combined arms
composite flight plan
counterfire
counterespionage

karşı darbe yeteneği

second strike capability

karşı engel harekâtı
karşı güvenlik tedbirleri
karşı hava harekât merkezi
karşı hava harekâtı
karşı istihbarat teşkilatı
karşı keşif perdesi
karşı mayınlama
karşı propaganda
karşı sabotaj
karşılıklı ateş desteği
karşılıklı muhabere

counter obstacle operations
security countermeasures
counter air operations centre
counter air operation
counter-intelligence corps
counter reconnaissance screen
counter mining
counter propaganda
counter sabotage
mutual fire support
duplex operation

karşılıklı savunma yardım programı

mutual defence assistance programme

MDAP

karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi

mutual and balanced force reductions

MBFD

karşılıklı yargılama yetkisi
karşılıklılık ilkesi
karşıt kuvvetler
karşıt kuvvetler komutanı

reciprocal jurisdiction
principle of reciprocity
opposing forces
opposing forces commander

kasırga geçişi

sweep

kastanyola
katı roket yakıtı
kati taahhüt tutarı

pawl
solid rocket fuel
net obligations

CASF

return fire
nükleer
harekât

CAO

OPFOR
uçakların
bir düşman
arazisi
üzerinden
hızla geçişi
Denizcilik

kavanço arabası

ammunition truck

kaydırma ateşi
kayıp
kayıp veya hasara uğrayan
kayıt defteri
kayıt işleri memuru
kayıt işleri subayı
kayıt noktaları
kayıt silme belgesi
kayıtların imhası
kayıtsız şartsız teslim
kaynak dil
kaynak kodu
kaza bildirimi
kaza ile taarruz
kaza inceleme makamı
kaza incelemesi
kaza kırım raporu
kaza raporu
kaza yeri tespit biykını
kazaen harp
kazanılmış hızla uçuş
kendi ağırlığıyla atma
kendi kaderini tayin hakkı

shifting fire
missing
lost or damaged
register
registrar
records management officer
register marks
certificate of fair wear and tear
disposal of records
unconditional surrender
source language
source code
accident notification
accidental attack
accident investigation authority
accident investigation
accident-incident report
accident report
crash locator beacon
accidental war
coasting flight
gravity extraction
self- determination right

kendinden tahrikli

self-propelled

SP

kerteriz hattı

line of bearing

LOB

kıyı topları
için;
cephane
çukurlarınd
an toplara
barut
denizcilik/kı
hakları ile
yı topçuluğu
mermileri
nakletmeye
mahsus,
demir kasalı
ve tekerlekli
araba

cephane kamyonu

rolling barrage

record book
RMO
haritacılık

SC

havacılık

mermi, füze
vb.

keseli cephane

separate-loading ammunition

kesenek ödenek payı

allotment

kesici imla hakkı
kesin sonuç muharebesi
kesin sonuçlu muharebe
kesintisiz güç kaynağı
keskin nişancı
kesme noktasındaki hız
kestirme taarruz
keşfi önleyici cihaz
keşif
keşif aydınlatma bombası
keşif balonu
keşif botu
keşif devriyesi
keşif eri
keşif faydalanma raporu
keşif füzesi
keşif hattı
keşif havacılığı
keşif karakolu
keşif kolu görevi
keşif subayı

cutting charge
decisive action
decisive engagement
uninterrupted power supply
sniper
cut off velocity
cut off attack
antirecovery device
reconnaissance
reconnaissance flare
blimp
reconnaissance boat
reconnaissance patrol
scout
reconnaissance exploitation report
reconnaissance missile
scouting line
reconnaissance aviation
reconnaissance patrol
patrol mission
reconnaissance officer

in U.S.
military use
the portion
of pay that
an officer or
enlisted
person
authorizes
to be paid
directly to
another
person, as a
dependent,
or an
institution,
as an
insurance
company.

UPS
pusu nişancısı

sharpshooter

RECCEXREP

havacılık

keşif taarruzu

developing attack

keşif uçağı

reconnaissance airplane

keşif unsuru
keşif uydusu
keşif ve gözetleme

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
kıç güverte
kıça bağlanıp çekilmek

reconnaissance element
reconnaissance satellite
reconnaissance and surveillance
reconnaissance and underwater
demolition group
Cyprus Turkish Peace Forces
aft deck
to be towed astern

kıçlı gemi

by the stern

kıdemli askeri ataşe
kılavuz haritası
kılavuz timi
kılavuz uçak
kılavuzlu seyrüsefer
kırılma bölgesi
kırım kurtarma aracı

senior military attaché
pilot chart
pathfinder team
pathfinder aircraft
pilotage
rupture zone
wrecker vehicle

kırmızı durum

threatcon red

kırmızı komutan

red commander

kısa baz usulü kestirme
kısa deniz ulaştırması
kısa menzilli anti-radyasyon füzesi
kısa menzilli balistik füze
kısa menzilli güdümlü
kısa menzilli hava savunma çatışma
bölgesi
kısa menzilli hava savunma silah
sistemi

target area base
intracoastal sealift
short-range antiradiation missile
short-range ballistic missile
short-range guided

keşif ve sualtı tahrip grubu

yoklama taarruzu
scout airplane,
scouting airplane,
shadow, trailer
aircraft

R&S

KTBK
denizcilik
kıçı
başından
çok su
çeken gemi
Havacılık

denizcilik

terörist
tehdit
durumu
tatbikatlarda
düşman
ülke
komutanı

SRARM
SRBM

short-range air defence engagement zone

SHORADEZ

short-range air defence weapon system

VSRADWS

haritacılık

kısa menzilli hava savunma sistemi
kısa menzilli hava savunması

short-range air defence system
short-range air defence

kısa menzilli hava seyrüsefer sistemi

short-range air navigation system

kısa menzilli radar
kısa menzilli seyrüsefer sistemi
kısa menzilli taarruz füzesi
kısa mesafe ulaştırma uçağı
kısa mesafede dikine kalkış ve iniş
yapan uçak
kısım
kısım amiri
kısıtlanmış harekât bölgesi

short-range radar
short-range air navigation system
short-range attack missile
short- range transport aircraft
vertical short take-off and landing
aircraft
section
section chief
restricted operating zone

kıskaç harekâtı

pincer operation

kısmen harbe hazır
kısmi analiz
kısmi hasar
kısmi hasar ihtimali
kısmi seferberlik

limited combat ready
proximate analysis
fractional damage
probability of fractional damage
partial mobilization

kısmi taarruz

piecemeal attack

kışla
kıta

barracks
troops

Kıta Amerikası Hava Komutanlığı

Continental Air Command

kıta hareketi
kıta hizmeti
kıta muhabere subayı
kıta nakliye gemisi
kıta nakliye uçağı
kıta sahanlığı
kıta subayı
kıtalar arası balistik füze
kıtaların havadan nakli
kıtalı komuta yeri tatbikatı

troop movement
field service
communication officer
troopship
troop carrier aircraft
continental shelf
field officer
intercontinental ballistic missile
air trooping
command field exercise

KMHSS
KMHS

SHORAD
SHORAN
SHORAN
SRAM
SRT
havacılık

VSTOL

KHB

ROZ
pinching
movement

KH/H

birliklerin
parça parça
muharebeye
girmesi
caserne
askeri birlik
1968'de
lağvedilen
ABD
komutanlığı
dır.
FS

field duty

troop carrier

ICBM
KKYT

CFX

ABD

kıtasız arazi tatbikatı
kıyı araştırması
kıyı başı
kıyı bombardıman hatları
kıyı bölgesi
Kıyı Bölgesi Deniz Komutanlığı
kıyı destek bölgesi
kıyı devriye gemisi
kıyı devriyesi
kıyı hudut bölgesi
kıyı hudut savunması
kıyı lojistik destek kıtası
kıyı mayın tarlası
kıyı ötesi
kıyı savunma bölgesi

tactical exercise without troops
beach survey
beachhead
shore bombardment lines
coastal area
Sea Frontier Command
beach support area
patrol coastal boat
inshore patrol
coastal frontier
coastal frontier defence
beachmaster unit
beach minefield
off-shore
defensive coastal area

kıyı savunması

coastal defence

kıyı suları
kıyı topçu sınıfı
kıyı topçuluğu
kıyı üssü
kıyıbaşı hattı
kıyıda konuşlanmış
kıyıdan kıyıya harekât
kıyıdan kıyıya intikal
kıyıdan kıyıya taarruz

coastal waters
coast artillery corps
seacoast artillery
shore compound
beachhead line
shore based
shore-to-shore operation
shore-to-shore movement
shore-to-shore attack

kıymetlendirme odası

plotting room

kızağa çekme
kızak
kızak izi
kızıl ötesi görüş
kızıl ötesi hareket tespit edici
kızıl ötesi tarayıcı
kilit arazi
kilit mevzi

dry storage
ramp
pulk trail
forward looking infra-red
infra-red motion detector
infra-red line scanning device
key terrain
key position

TEWT

coastal zone
ABD

beach defence,
coast defence

hava
savunması
denizcilik
FLIR
IRLS
KEY

kimliği belirsiz uçak

stranger

kimya bombası
kimyasal başlık
kimyasal bomba
kimyasal dekontaminasyon maddesi
kimyasal el bombası
kimyasal harekât
kimyasal harp
kimyasal kirletme
kimyasal korunma teçhizatı
kimyasal mayın
kimyasal rüzgar altı mesajı
kimyasal silah
kimyasal sis maddesi
kimyasal ve biyolojik mühimmat
kimyasal, biyolojik ve radyolojik
harekât

kimyasal, biyolojik ve radyolojik harp
maddeleri
kimyasala maruz kalma
kimyasala maruz kalma süresi
kimyasallara karşı korunma
kirlilik kontrol sahaları
kirpi engel
kitle imha silahı

chemical projectile
chemical horn
chemical bomb
chemical decontaminator
chemical hand grenade
chemical operation
chemical warfare
chemical contamination
chemical defence equipment
chemical mine
chemical downwind message
chemical weapon
screening agent
chemical biological ammunition
chemical, biological and radiological
operations
chemical, biological and radiological
warfare
chemical, biological and radiological
agents
chemical exposure
exposure time to chemicals
chemical security
contamination control areas
hedgehog
weapon of mass destruction

kobay gemi

guinea-pig

kol düzeni
kol komutanı
kol refakat birliği
kol uçuşu
kolaylık tesisleri
Kolluk Kuvveti İdaresi

column formation
wing commander
convoy escort
formation flight
supplementary facilities
Law Enforcement Agency

kimyasal, biyolojik ve radyolojik harp

yönü,
mesafesi ve
irtifasıbeari
ng,
distance,
altitude

CW
CDE
CDM

CCAs
KİS

WMD
deniz mayın
harbi
line astern
WG/CDR
havacılık
LEA

ABD

kolordu
kolordu bağlı birlikleri
kolordu karargâh bölüğü
kolordu karargâhı
kombinasyon etkili mayın

army corps
corps troops
corps headquarters company
corps headquarters
combination influence mine

komodor

commodore

kompozit zırh
komşu birlik
komşu hava meydanı

composite armour
adjacent unit
adjacent aerodrome

komuta görevindeki amiral

flag officer

komuta grubu
komuta infilaklı mayın
komuta kanalı

komuta kontrol harbi
komuta kontrol sistemi

command group
command detonated mine
command channel
command and control information
system
command and control warfare
command and control system

komuta kontrol teknik merkezi

command and control technical centre

CCTC

komuta kontrol ve muhabere

command control and communications

C3

komuta kontrol ve muhabere karşı
tedbirleri

komuta ve karargâh tatbikatı
komuta yeri
komuta yeri tatbikatı
komuta zinciri

command control and communications
counter measures
command control and communications
system
command, control, communications,
computer, intelligence, surveillance and
reconnaissance
command and staff exercises
command post
command post exercise
chain of command

komuta, kontrol ve muhabere

Command, Control & Communication

C3

komuta, kontrol, muhabere, bilgi işlem,
muharebe ve istihbarat

Command, Control, Communications,
Computers, Combat, and Intelligence

C5I

komutalı bomba

rocket bomb

komuta kontrol bilgi sistemi

komuta kontrol ve muhabere sistemi
komuta kontrol, muhabere, bilgisayar,
istihbarat, gözetleme ve keşif

ACPS

corps

Türk Deniz
Kuvvetleri

FO

KKBS

C2IS
C2W
C2S

C3CM
CCCS
C4ISR

K/Y
KYT

COSTEX
CP
CPX

sancak subayı,
emir subayı

komutan

commander

komutan

commanding officer

komutan

flag officer

komutanlık muhabere merkezi
komutanlık sorumluluğu

commander’s critical information
requirements
command
command combined communication
centre
command signal centre
command responsibility

komutanlıklar arasında irtibat

lateral communication

konakçı subayı

billeting officer

konaklama bölgesi
konaklama üssü
konaklama yeri
konma bölgesi
konşimento
kontrol ateşi
kontrol noktası gemisi
kontrol roketi
kontrole tabi kripto malzemesi
kontrollü alan
kontrollü atış
kontrollü bölge
kontrollü denizaltı mayını
kontrollü harp
kontrollü hava sahası
kontrollü parça tesiri
konuşlanma
konuşlanmış makineli tüfek yuvası

staging area
staging base
staging station
billet area
bill of lading
trial fire
marker ship
control rocket
accountable cryptomaterial
controlled space
aimed fire
controlled area
controlled submarine mine
controlled war
controlled airspace
controlled fragmentation
deployment
machine gun emplacement

konuşlu konvansiyonel silahlı kuvvetler

stationed conventional armed forces

konuşlu taraf devlet
konuşlu uzun dönem radar

stationing state party
long dwell time radar

komutanın kritik bilgi ihtiyaçları
komutanlık
komutanlık birleşik muhabere merkezi

her
rütbeden
subay
rütbesinde

CO

komuta
eden amiral
Deniz
rütbesindeki Kuvvetleri
subay.

FO

CCIR

aynı
seviyedeki
quartering officer
Havacılık
billet
BİL
marker vessel

CS

LDTR

konvansiyonel bomba
konvansiyonel füze
konvansiyonel kuvvetler
konvansiyonel mayın
konvansiyonel mühimmat depolama
bölgesi
konvansiyonel olmayan silahlar
konvoy gemisi
konvoy himayesi
konvoy refakat gemileri
konvoy terminal bölgesi
konvoy toplanma limanı

conventional bomb
conventional missile
conventional forces
conventional mine
conventional ammunition storage area
unconventional weapons
joiner
convoy escort
convoy through escort
convoy terminal area
convoy assembly port

konvoya sonradan katılan

convoy joiner

konvoydan ayrılacak kısım
konvoydan ayrılmış gemi
koordine edilmiş hava taarruzu
koordineli ateş planı
koordineli yatay uçuş yapan uçak
koramiral
korsanlık
koruma ateşi
koruma mayın tarlası
korumalı hava aracı algılayıcısı
korumalı uçak sığınağı
korunma tedbirleri
koruyucu beton levha
koruyucu kamuflaj
korvet
kozmik çok gizli
köprü üstü
köprübaşı
kör atış
kör bölge arama radarı
kör iniş
kör yaklaşma

leaver section
leaver
coordinated air attack
coordinated fire plan
aircraft in coordinated level turn
vice admiral
piracy
protective fire
barrier minefield
sheltered aircraft sensor
hardened aircraft shelter
prophylaxis
burster course
protective camouflage
corvette
cosmic top secret
bridge
bridgehead
blind firing
gap-filling surveillance radar
blind landing
blind approach

körük

canopy

kripto emniyeti
kripto merkezi

cryptographic security
cryptocentre

gemi veya
gemi grubu

covering fire

HAS

ship's bridge

denizcilik

RASIT
havacılık

BA
kanopi,
geminin bir
kısmını
örten örtü

kritik arazi
kritik nokta
kritik nükleer risk
kriz müdahale harekâtı
kriz yönetim merkezi
kriz yönetim tatbikatı
kriz yönetimi
kriz zamanı kadrosu
kronik radyasyon dozu
kruvazör

critical terrain
critical point
emergency nuclear risk
crisis response operation
crisis management centre
crisis management exercise
crisis management
crisis establishment
chronic radiation dose
cruiser

kule

tower

kullanım süresi
kundağı motorlu silah
kundağı motorlu top
kundağı motorlu topçu
kundak ve kundak kolları
kurma horozlu tabanca

life-cycle
self-propelled weapon
self-propelled gun
self-propelied artillery
weapon platform
single action revolver

KYM

CRO
CMC
CMX
CM
CE
CG
bir kale
veya
müstahkem
mevki
içindeki
topçu/ağır
silah
mevzilerini
de ihtiva
eden
yüksek yapı
lar

SPG

Kurmay Başkan vekili

Vice Chief of Staff

VCS

Kurmay Başkanı

Chief of Staff

COS

Kurmay Başkanı yardımcısı

Assistant Chief of Staff

ACOS

kurmay sınıfı
kurmay subay
kurtarma aracı
kurtarma harekâtı
kurtarma koordinasyon merkezi
kurtarma muharebe hava karakolu

general staff corps
general staff officer
recovery vehicle
recovery operation
rescue coordination centre
rescue combat air patrol

ABD
Ordusunda
Genelkurma
y 2. Başkanı
Deputy Chief of
Staff

GSO
rescue vehicle
RCC
RESCAP

kurtarma seyyar istasyonu
kuru sıkı fişek

survival craft station
blank

kurulu mayın

active mine

kusturucu gaz
kuşatıcı taarruz

vomiting agent
enveloping attack

kuşatma harekâtı

outflanking manoeuvre

kuşatma muharebesi
kuvve raporu

siege warfare
strength report

kuvvet dengesi

balance of power

kuvvet indirimi
kuvvet komutanlıkları
kuvvet koruma

reduction in force
service commands
force protection

RIF

kuvvet muharebe hava karakolu

force combat air patrol

FORCAP

hava
devriyesi

kuvvet seviyesi

level of strength

Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması

Status of Forces Agreement

SOFA

SOFA
Anlaşması

kuyruk

tail

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı

North Atlantic Treaty Organization

Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi
Kuzey Atlantik komuta kontrol bilgi
sistemi
Kuzey Atlantik Kongresi
Kuzey Atlantik Konseyi

North Atlantic Cooperation Council
North Atlantic command and control
information system
North Atlantic Assembly
North Atlantic Council

Kuzey Avrupa Bölge Komutanlığı

Regional Command North

RC NORT

Kuzey Avrupa Deniz Unsur
Komutanlığı

Component Command Naval Forces
North

CC
NAVNORTH
CC AIR
NORTH

Kuzey Avrupa Hava Unsur Komutanlığı Component Command Air Forces North

actuated mine,
armed mine

düşmanın
yanına
doğru
manevra
yapmak

uluslararası
ilişkiler

NATO
KAİK

NACC

KAK

NAA
NAC

Kuzey Avrupa Müşterek Alt Bölge
Komutanlığı

Joint Sub-Regional Command North

JSRC NORTH

Kuzey Avrupa Müttefik Deniz
Kuvvetleri Komutanı

Commander Allied Naval Forces North

COMNAVNOR
TH

Brunssum /
Hollanda
Nortwood /
İngiltere
Ramstein I
Almanya
Slavanger /
Norveç
Northwood
/ İngiltere

havacılık

Kuzey Avrupa Müttefik Hava
Kuvvetleri Komutanı
Kuzey Avrupa Müttefik Kuvvetler
Başkomutanı
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
küçük çaplı silahlar
küçük silah mühimmatı

küresel kesin konum
küresel konumlama sistemi
küresel seyrüsefer uydu sistemi
lazer güdümlü silah

Commander-in-Chief Allied Forces
North Europe
Northern Sea Area Command
small arms
small arms ammunition
global maritime distress and safety
system
global precision location
global positioning system
global navigation satellite system
laser guided weapon

lazerli hedef tayin sistemi

laser target designating system

lente ipi

guy rope

levazım

quartermaster

levazım sınıfı
levizit gazı

quartermaster corps
lewisite

küresel deniz imdat ve güvenlik sistemi

Ramstein /
Almanya

COMAIRNOR
TH

Commander Allied Air Forces North

Brunssum /
Hollanda

CINCNORTH
SA
SAA
GMDSS
GPS
GLONASS
LGW
laser target
marking system
equipage,
provision

Lv.
QM

tahriş edici
liman palamar
kapasitesi

liman barındırma kapasitesi

port berthing capacity

liman giriş kontrol merkezi
liman kabul kapasitesi
liman savunma komutanlığı
liman subayı
limandan hareket
limbo
limbo ağı
limpet mayını
lisansüstü eğitim

harbour entrance control post
port reception capacity
harbour defence command
port officer
ahoy
transshipment
debarkation net
limpet mine
post-graduate school

lojistik bilgi işlem sistemi

logistic information processing system

lojistik bölümü
lojistik destek unsuru

logistics division
logistic support element

LSE

lojistik kıyı harekâtı

logistics over-the shore operations

LOTS

lojistik komutanlığı
lojistik ve silahlanma bölümü
lostromo

logistics command
logistics and armaments division
boatswain

denizcilik

over the beach
operations

lumbar ağzı

gangway

lumbar kapağı
madalya kurdelesi
mahalli öğle vakti
mahalli tespit radarı
mahalli vasati zaman
mahkeme dışı uzlaşma

port lid
suspension ribbon
local apparent noon
local acquisition radar
local mean time
negotiated settlement

mahmuz

bulbous bow

mahmuzlamak
mahmuzlu sualtı engeli
mak dalgası

ram
horned scully
mach front

makam forsu

office pennant

makaslama ateş
makaslı dürbün
makineli tabanca
makineli tüfek
makineli tüfek nişancısı
makineli tüfek yuvası
mal bedeli ve navlun

interlocking fire
elbow telescobe
submachine gun
machine gun
machine gunner
machine gun nest
cost and freight

mal muayene ve kabul raporu

materiel inspection and receiving report

mal saymanı

accountable officer

maliyet paylaşım sözleşmesi
maliyet, sigorta ve navlun
malulen hizmetten ayrılma
maluliyet
manevra
manevra birliği
manevra bölgesi
manevra mayını

cost sharing contract
cost, insurance and freight
invalidation out of service
disability
manoeuvre
manoeuvre unit
manoeuvring area
exercise mine

denizcilikte
nizamiye

LAR
LMT
geminin ön
altındaki
dalga kesici
çıkıntı
denizcilik
havacılık

mach stem
makam
odasında
bulunan
fors.

MTAB

SMG
MG
pillbox

AO

CİF

property
custodian,
property officer

manga

squad

manga komutanı

squad leader

manş

tow target

manyetik mayın avlaması
markalama şamandırası
marker
marker biykını
masura
matafora

magnetic mine hunting
marker buoy
marker
marker beacon
orifice
davit

mavi komutan

blue commander

mayın arama tarama faaliyetlerinin
durdurulduğu süre

holiday

mayın arama taraması

search sweeping

mayın araştırma

mine detecting

mayın avlama gemisi

minehunter

mayın demeti
mayın dökme
mayın dökme gemisi
mayın dökme kabiliyetli muhrip
mayın döşemek
mayın imha tankı
mayın karşı tedbirleri

cluster
mine laying
mine layer
destroyer minelayer
to lay mine
flail tank
mine counter measures

mayın mataforası

cathead

mayın saçıcı

mine scatter

mayın sıra işareti

row marker

mayın tarama gemisi
mayın tarama istikameti
mayın tarlası işareti
mayın yoğunluk devresi

minesweeper coastal
lap course
minefield marker
intensity mine circuit

Kara
Kuvvetleri
SL
uçağın
arkasında
çekilen
hedef
marking buoy
işaretleyici

denizcilik

spool
denizcilik
tatbikatlarda
dost ülke
komutanı

deniz mayın
harbi
mine hunting
minehunter
coastal

MAG

mine laying
MKT

MCM
mayın
toplamada
kullanılır
kara mayın
harbi

MTG

MSC

mayını etkisiz hale getirme
mayınla kirletilmiş alan
mayınlanmış saha

mine neutralization
mine contaminated area
mined area

denizcilik

tutukluk
yapan bir
silahın
arızası
giderildikte
n sonra
tekrar atış
yapması

mazeret atışı

alibi fire

mecburi askerlik
mecburi iniş meydanı
mekanize çıkarma aracı
mekanize piyade
mekanizmalı silah
mendirek
menzil düzeltmesi
merasim kıyafeti
merasim topu

conscription
emergency landing field
landing craft mechanized
mechanized infantry
bolt action gun
breakwater
range correction
dress uniform
saluting gun

merkatör haritası

mercator chart

merkator haritası

merkatör projeksiyonu

mercator projection

merkator
projeksiyonu

merkez daire başkanı
merkez komutanlığı karargâhı

adjutant general
central command headquarters

merkez komutanlığı mahkemesi

provost court

merkezi tedarik
mermi barutu
mermi besleme şeridi
mermi çukuru
mermi tutucu
mesafe tahmini
mesaj alındı ve anlaşıldı

central procurement
cartridge gun-powder
charger
shell crater
ammunition clip
range estimation
roger

mesaj alındı ve gereği yapılacak

wilco

mesaj evrak dağıtım sistemi
mesaj kontrol giriş tarih-saat grubu

message handling system
message control in time of receipt

MÇA

LCM

mole

minute gun

AG
ABD'nin
ülke dışı
harekâtında

shell hole
cartridge clip

telsiz veya
telefon emri
MEDAS
TSG

MHS

mesdres

mess uniform

mesdres

mess dress

meskun mahalde muharebe
meşguliyetle tedavi
meşru müdafaa

urban warfare
occupational medicine
legitimate defence

meteorograf

meteorograph

meteoroloji haritası
meteoroloji hava telsiz istasyonu
meteorolojik bilgi
meteorolojik istihbarat
mevcut kuvvet
mevcut raporu
mevki hastahanesi
mevki hattı
mevki hazırlığı
mevki koyma
mevki raporu
mevzi arkası siper
mevzi atış hattı
mevzi bölgesi

weather map
aeronautical broadcast station
meteorological data
weather intelligence
actual strength
notice of availability
post hospital
position line
site preparation
plotting
position report
parados
line of position
site

mevzi bölgesi görev kuvveti komutanı

site task force commander

mevzi bölgesi yer ölçmesi
mevzi harbi
mevzi hava savunması
mevzi hava üstünlüğü
mevzi imha ateşi
mevzi inşası
mevzi karşı taarruz

position area survey
position warfare
local air defence
local air superiority
local counter¬preparation fire
consolidation of position
local counter attack

mevzi mütareke

truce

mevzi savunması
meydan
meydan aydınlatması
meydan durumu
meydan farı
meydan kırım-kurtarma hizmeti

position defence
field
aerodrome lighting
aerodrome conditions
aerodrome beacon
aerodrome crash-rescue service

özel
günlerde
giyilen
üniforma

meteoroloji
k kayıt
cihazı

current force
NOA

havacılık

MEVRAP
LOP
position area

war of position

mütareke-i
hususiye
yard

meydan kontrol kulesi
meydan muharebesi
meydan tesisleri planı
meydanda kalış süresi
meydandan olan yükseklik
meyil veya yön değiştirme noktası

aerodrome control tower
pitched battle
aerodrome layout
turnaround
height above airport
critical point

mezestre edilmiş bayrak

half-mast

mıntıka ateşi
mızıka
miat
miço
miğfer
mihver devletleri
mikrodalga iniş sistemi
mil üzerinde dönen silah
milis birlikleri
milis kuvvetler
milli alarm
Milli Askeri Komuta Sistemi
milli askeri komutanlık merkezi
milli askeri makam

zone fire
band
term
apprentice
helmet
axis powers
microwave landing system
swivel gun
troops of the militia
paramilitary forces
national emergency
National Military Command System
national military command centre
national military authority

Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı

National Military Representative

milli bayrak

national ensign

milli deniz ulaştırma makamı
milli gemi
Milli Güvenlik Akademisi
Milli Güvenlik Konseyi
Milli Güvenlik Kurulu
milli güvenlik teşkilatı
milli ihale
milli irtibat subayı
milli istihbarat
milli istihbarat bilgi unsurları
milli komutan
milli komutanlık
milli marş
milli muhafız teşkilatı
milli politika
Milli Savunma Bakanlığı

national shipping authority
national ship
National War College
National Security Council
National Security Council
national security organization
national competitive bidding
national liaison officer
national intelligence
national elements of information
national commander
national command
national anthem
national guard
national policy
Ministry of National Defence

HAA
röper
mezestre edilmiş
sancak

Denizcilik

bando
Denizcilik
casque
MLS

PF
NMCS
NMA
MAT

Mons/Belçi
ka

NMR
sembol
bayrağı
NSA

NSC
MGK
NCB
NLO

NG
MSB

MND

ABD
Türkiye

milli savunma bölgesi
milli savunma kanunu
milli silahlanma direktörü
milli strateji
milli unsurlar
milliyeti belirlenmemiş makam
minder paraşüt
mini radyo karıştırıcı
minimum risk kuvveti
minyatür atış tatbikatı
miracı
miri gemi
misafir askeri personel
misilleme
misilleme tedbirleri
misket bombası

Undersecretary of Ministry of National
Defence
national defence area
national defence act
national armaments director
national strategy
national components
nationality undetermined post
seat pack parachute
mini jammer
minimum risk force
miniature range practice
rod man
public ship
guest military personnel
retaliation
retaliatory measures
cluster bomb

mobil iletişimi için global sistem

global system for mobile communication

mobil mayın

mobile mine

mobil radar
mobil RAPCON sistemleri
mobil taktik yüksek enerji lazeri

mobile radar
mobile RAPCON systems
mobile tactical high energy laser

Mode-C

mode charlie

modelleme ve simülasyon
Molotof kokteyli
mor kuvvetler
moral hizmet bölüğü
mors alfabesi
mors sinyalleri gönderen elektrik
lambası
motorize ateş timi
motorize birlik
motorize devriye
motorize müfreze
motorize silah

modelling and simulation
Molotov cocktail
purple forces
special service company
morse code

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı

NDA
NAD

MİASPER
reprisal

deniz mayın
harbi
MORAD
MTHEL
irtifa bilgisi
de verir
MODSİM

aldis lamp
mobil fire team
motorized unit
carrier patrol
motorized detachment
motorized gun

mounted patrol

denzcilik

topçu sınıfı

motorize top

motorized gun

motorize topçu
motorlu devriye
motorlu kademeli nakliyat
motorlu piyade
motorlu piyade tugayı
motorlu tümen
muhabere birliği
muhabere çevrimi
muhabere dairesi başkanı
muhabere desteği
muhabere devamlı talimatları
muhabere elektronik bilgi sistemleri
başkanlığı
muhabere elektronik istihbaratı
muhabere emniyet teçhizatı

muhabere flaması
muhabere hizmet bölgesi
muhabere hizmet grubu
muhabere kanalı
muhabere karıştırması
muhabere karşı tedbirleri
muhabere kıtaları

motorized artillery
motor patrol
motor movement by echelon
motorized infantry
motorized infantry brigade
motorized division
signal unit
communications net
chief signal officer
signal support
standing signals instructions
communications electronics and
information systems division
signals intelligence
communications security equipment
communications security distribution
authority
signal flag
communications functional area
communications functional group
channel of communication
communication jamming
communication countermeasures
signal troops

muhabere merkezi

communications centre

COMCEN

muhabere planı

communication plan

muhabere raporları

communications reports

COMPLAN
COMREPORT
S

muhabere sınıfı
muhabere subayı

signal corps
signal officer

muhabere talimatı

communication operation instructions

muhabere teçhizatı harp hasar onarımı

computer equipment battlefield damage
repairment
communications and information
systems
communications and navigation
protectoscope

muhabere emniyeti dağıtım yetkisi

muhabere ve bilgi sistemleri
muhabere ve seyrüsefer
muhafazalı periskop

CSO
SSI
MEBS
Başkanlığı
SIGINT

CFA
CFG

CEBDR

signal centre
(SIGCEN), signal
post

muhafız binası
muhafız gemisi
muharebe aracı
muharebe arama kurtarma
muharebe atış tatbikatı
muharebe atlayışı
muharebe bilgi merkezi

guardhouse
guardship
combat vehicle
combat search and rescue
combat firing practice
combat jump
combat information centre

muharebe bindirme araç hazırlık alanı

marshalling yard

muharebe bindirme hazırlığı
muharebe bindirme hazırlık bölgesi
muharebe bindirme hazırlık kampı
muharebe bindirme hazırlık meydanı
muharebe birliği
muharebe birliği bindirmesi
muharebe bitkinliği

marshalling
marshalling area
marshalling camp
marshalling airfield
combat unit
combat unit loading
combat exhaustion

muharebe bölgesi

combat area

muharebe çevrimi
muharebe çıkarması
muharebe dalış eğitimi
muharebe deniz haritası
muharebe desteği
muharebe destek gemisi
muharebe destek görevi

communications network
combat landing
combat swimming training
combat chart
combat support
combat support ship
combat support duty

muharebe destek kıtaları

combat support troops

muharebe düzeni

combat formation

muharebe düzeni almak
muharebe düzeni eğitimi
muharebe eğitimi
muharebe emirleri

to deploy
battle drill
combat training
combat orders

muharebe etkinliği

combat effectiveness

muharebe etkinlik seviyesi
muharebe gemisi
muharebe gözetleme radarı

combat effectiveness level
battleship
combat surveillance radar

combat car
CSAR

CIC

zone of action
(ZA), zone of
attack

CS

muharebe destek
birlikleri
birliklerin
muharebeye
girerken
aldıkları
düzen

ME

CE
CEL

fighting
efficiency

muharebe gözetlemesi

combat surveillance

muharebe grubu

combat group

muharebe grubu çıkarma timi
muharebe haber alma gemisi
muharebe hasar kıymetlendirmesi
muharebe hava devriyesi
muharebe hava takviye destek birliği
muharebe havacılığı
muharebe hazırlık derecesi
muharebe hazırlık ehliyeti uçuşu
muharebe hizmet desteği
muharebe hizmet desteği birlikleri
muharebe hizmet destek unsurları
muharebe ileri karakol hattı
muharebe ileri karakol mıntıkası
muharebe ileri karakolu
muharebe irtibatı
muharebe istihbaratı
muharebe istihkam aracı
muharebe kabiliyeti
muharebe karakolu

battle group landing team
combat information ship
battle damage assessment
combat air patrol
combat airlift support unit
combat aviation
combat readiness
combat readiness proficiency flying
combat service support
combat service support units
combat service support elements
forward edge of the battle area
outpost zone
combat outpost
combat liaison
combat intelligence
combat engineer vehicle
combat capability
combat patrol

muharebe keşfi

battle reconnaissance

muharebe keşif kolu
muharebe kontrol timi
muharebe kruvazörü

combat reconnaissance patrol
combat control team
battle cruiser

CCT

muharebe kuruluşu

order of battle

ORBAT

muharebe kuruluşu istihbaratı
muharebe kuvvetleri
muharebe mevzisi
muharebe meydanı
muharebe meydanı mevzileri
muharebe safhası
Muharebe Sahası Bilgi Toplama ve
Faydalanma Sistemi
muharebe sahası engeli

order of battle intelligence
combat forces
battle position
battlefield
battlefield positions
combat phase
Battlefield Information Collection and
Exploitation System
battlefield interdiction

muharebe
düzenindeki
tüm birlikler

BDA
CAP

CSS
MHDB
MİKH

FEBA

MİK

CEV
fighting patrol
combat
reconnaissance

muharebe
için
tertiplenme
battle force

BP

BICES
Bl

muharebe sahası hava tecridi
muharebe sahası psikolojik harekât
muharebe tankı
muharebe tatbikatı
muharebe timi

battlefield air interdiction
battlefield psychological activities
battle tank
battlefield exercise
combat team

muharebe yorgunluğu

combat fatigue

muharebe zayiat raporu

battle casualty report

BCR

muharebe zayiatı

killed in action

KIA

muharebede kaybolan
muharebede yaralanan
muharebedeki kuvvetler
muharebeye ara verme
muharebeye hazır olma
muharebeyi kesme
muharip birlik
muharip devlet
muharip filo
muharip gazi
muharip hava birliği
muharip helikopter
muharip komutanlık

missing in action
wounded in action
line of the army
suspension of arms
combat readiness
disengagement
combatant unit
belligerent State
combat squadron
war veteran
combatant air unit
combat helicopter
combatant command

MIA
WIA

muharip olmayan

non-combatant

muharip sınıflar

combat arms

muharip subay

line officer

muharip uçak
muharip unsur
muhasara muharebesi
muhrip
muhtemel çıkış hattı
muhtemel durum analizi
muhtemel durum bölgesi
muhtemel durum harekâtı
muhtemel durum planı
muhtemel durum yedek muhabere
irtibatı

combat aircraft
combat element
siege warfare
destroyer
probable line of deployment
contingency analysis
contingency area
contingency operations
contingency plan
contingency re-routing of
communications

BAI
BPA
BT

war
weariness
muharebede
ölmüş

battle casualty,
combat casualty
injured in action
line

combat element
havacılık

MH

CH
COCOM
şahıs veya
teşkilat
CA
officer of the line
CA

DDG
PLD

CONOPS
CONPLAN
CROC

muhtemel düşman yaklaşma istikameti

imminent enemy approach

muhtemel hareket tarzı

probable course of action

muhtemel paralanma yüksekliği hatası

probable error height of burst

muhtemel sapma hatası
muhtemel yayılma hattı
muhtıra
mukabil elektronik harp
mukabil hava harekâtı
mukabil mayın taranmasına karşı koyma
cihazı

probable error deflection
probable line of deployment
memorandum
counter- electronic warfare
counter air operation

mukabil uzay ve karşı uydu sistemleri

counter space and anti satellite systems

mukavele yetkisi
mukavemet etmek
mukavemet hareketi
mukavemet mevzisi
mutabakat muhtırası

contract authorization
to resist
resistance movement
position of resistance
memorandum of understanding

mutlak abluka

absolute blockade

mutlak irtifa
mutlak sıfır
muvazzaf general
muvazzaf kuvvetler
muvazzaf ordu
muvazzaf subay
muvazzaflık dönemi
mübadele maddesi
müdahale kuvvetleri
müddet esasına göre sözleşme
müfrez birlik
müfreze

absolute altitude
absolute zero
active duty general
effective forces
active army
active duty officer
active duty
barter item
reaction forces
term contract
detached unit
detachment

mühimmat

ammunition

Ammo

mühimmat dağıtma noktası

ammunition distributing point

ADP

mühimmat deposu

ammunition depot

mühimmat galerisi
mühimmat ikmal noktası

gallery
ammunition supply point

PEH
MYH

PED
PLD

MHH

CEW
CAO

andıç

anticountermining device

withstand

MOU
Hiçbir girişçıkışa izin
verilmeyen
abluka

AD

party
munitions,
ordnance
ammunition-store

ASP

mühimmat tanıtma kodu
münavebe personeli
münferit atış
münferit emir
münhasır ekonomik bölge
müracaat noktası kullanılarak yapılan
bombardıman

ammunition identification code
rotational personnel
individual firing
fragmentary order
exclusive economic zone

mürettebat

crew

mürettebat alarmı
mürettebat dışı uçak personeli
mürettebat uçuş durumu
mürettebatsız uçak
müsaade edilen azami kabin yükü

crew alert
aircraft noncrew member
crew member flying status
robot aircraft
allowable cabin load

müsademe

AIC

FRAGO

offset bombing
crew member,
team

havacılık

ACL
Silâhlı iki
grup
arasındaki
kısa çatışma

skirmish

müsademe

percussion

müsademe bileşimi

percussion composition

müsademeli mayın

contact mine

striking

Özellikle bir
infilak
bomba ve
maddesini
mermiler
ateşleyen
için
ani ve hafif
darbe.
müsademe
iğnesinin
kapsüle
çarpmasıyla
ateşlenen
yüksek
infilak
maddesi

müsademeli tapa

impact fuze

müsadere etmek
müstahkem bölge

to confiscate
fortified area

müstahkem mevki

fortress

Müşterek Alt Bölge Komutanlığı
müşterek amfibi görev kuvveti
müşterek amfibi harekât
Müşterek Analiz ve Alınan Dersler
Değerlendirme Merkezi
Müşterek Askeri Hava Nakliyat
Anlaşması
müşterek ateş unsuru
müşterek birlik harekâtı

Joint Sub-Regional Command
joint amphibious task force
joint amphibious operation
Joint Analysis and Lessons Learned
Centre
Joint Military Air Transportation
Agreement
joint fires element
combined arms operation

müşterek bölge

joint zone

müşterek çalışma
müşterek çalışma grubu
müşterek deniz aşırı sefer
müşterek doktrin
müşterek görev grubu
müşterek görev kuvveti
müşterek harekât
müşterek harekât istihbaratı bürosu

interoperability
joint working group
joint overseas expedition
combined doctrine
joint task group
joint task force
joint operations
joint operational intelligence agency

tapanın
infilakının
çarpma ile
percussion fuze,
olduğu
direct action
düzenek.has
fuze, impact
sas ve
action fuze
gecikmeli
tipleri
vardır
commandeer

kale-şehir

etrafı
kaleler,
surlar
ve/veya
tahkimli
mevzilerle
çevrilmiş
meskun
mahal ya da
askeri
garnizon

JSRC

JALLC

JFE
havacılık,
karacılık,
denizcilik
JWG

JTG
JTF

müşterek harekât merkezi

joint operations centre

JOC

Müşterek Harp Akademisi
müşterek hava indirme eğitimi
müşterek hava unsur komutanlığı
müşterek istihbarat

Joint Forces Staff College
joint airborne training
joint force air component command
joint intelligence

JFSC

müşterek karargâh

joint staff

müşterek karma birlik akın

joint composite raid

müşterek komutanlık

joint command

müşterek kullanımlı okyanus
terminalleri
müşterek kurtarma koordinasyon
merkezi
müşterek kuvvet komutanı

JFACC
farklı
kuvvetlerde
nKara,Dz.,H
v.
müteşekkil
JCR
unified command

common-user ocean terminals
joint rescue coordination centre

JRCC

joint force commander

JFC

Müşterek Özel harekât Görev Kuvveti

Joint Special Operations Task Force

JSOTF

müşterek sefer yedekleri
Müşterek Stratejik İmkan ve
Kabiliyetler Planı
müşterek stratejik planlar
müşterek taarruz kuvveti

joint mobilization reserves
Joint Strategic Capabilities Plan

Müşterek Taktik Hava Keşif /
Gözetleme Görev Raporu

joint strategic plans
joint attack force
joint tactical information distribution
system
Joint Tactical Air Reconnaissance /
Surveillance Mission Report

müşterek tatbikat

joint exercise

müşterek yurtdışı seferi kuvveti
mütareke
mütareke müzakeresi

joint expeditionary force
armistice
armistice negotiations

müteakip kademe kuvvetleri taarruzu

follow forces attack

mütecaviz
mütecaviz kuvvetler

aggressor
aggressor forces

müşterek taktik bilgi dağıtım sistemi

havacılık,
karacılık
ABD

JSCP

MTBDS

JTIDS
MISREP
JOINTEX

karacılık,
denizcilik,
havacılık

parley

Müttefik Askeri Yayını
Müttefik Basın Danışma Merkezi

allied military security maintenance
manual
allied military security operating
instructions
Allied Military Publication
Allied Press Information Centre

AMSP
APIC

Müttefik Deniz İletişim Örgütü

Allied Naval Communications Agency

ANCA

Müttefik Eğitim Yayını
Müttefik Elektrik Yayını
Müttefik Görevlendirme Listesi

ATP
AEP
ADL

müttefik harp planı
Müttefik Hava Kuvvetleri
Müttefik Hidrografi Yayını
Müttefik İdari Yayınlar

Allied Training Publication
Allied Electrical Publication
Allied Disposition List
Allied Deployment and Movement
System
allied war plan
Allied Air Force
Allied Hydrographic Publication
Allied Administrative Publication

Müttefik İntikal Koordinasyon Merkezi

Allied Movement Coordination Centre

AMCC

Müttefik İstihbarat Yayını
Müttefik İstihkamcılık Yayınları

AINTP
AEP

müttefik karargâh
müttefik karargâh personeli
müttefik komutanı
müttefik kuvvetler
Müttefik Lojistik Yayını
Müttefik Mayın Harbi Yayını
Müttefik Meteoroloji Yayını
Müttefik Muhabere ve Bilgisayar
Güvenliği Teşkilatı
Müttefik Muhabere Yayınları
Müttefik Ordu Donatım Yayını
Müttefik Radyo Frekans Teşkilatı
Müttefik Savunma Yayını
Müttefik Seyrüsefer Yayını
müttefik taktik frekans mühendisliği
sistemi

Allied Intelligence Publication
Allied Engineering Publication
allied consultative and coordination
group
allied headquarters
allied staff of headquarters
allied commander
allied forces
Allied Logistic Publication
Allied Mine Warfare Publication
Allied Weather Publication
Allied Communications and Computer
Security Agency
Allied Communications Publication
Allied Ordnance Publication
Allied Radio Frequency Agency
Allied Defence Publication
Allied Navigation Publication
allied tactical frequency engineering
system

Müttefik Taktik Muhabere Teşkilatı

Allied Tactical Communications Agency

ATCA

Müttefik Taktik Yayını

Allied Tactical Publication

ATP

müttefik askeri güvenlik bakım talimatı
müttefik askeri güvenlik işletme talimatı

Müttefik harekât ve İntikal Sistemi

müttefik istişare ve koordinasyon grubu

ADAMS

MİY

AAF
AHP
AAP

AC
ALP
AMP
AWP
ACCSA
MMY

ACP
AOP
ARFA
ADP
ANP
ABD

Müttefik Tatbikat Yayını
Müttefik Uzun Hatlar Kuruluşu
Müttefik Veri Sistemleri Birlikte
Çalışabilirlik Örgütü
müttefik yayın
Müttefik Yüksek Komutanı
nakliye rotası

Allied Exercise Publication
Allied Long Lines Agency
Allied Data Systems Interoperability
Agency
allied publication
Supreme Allied Commander
shipping lane

nakliye uçağı

transport aircraft

namlu

barrel

hafif ateşli
silahlarda

namlu

tube

topçu
silahlarında

nasıp ve tayin emri
NATO askeri makamı
NATO askeri unsuru
NATO çapında tatbikat

NATO Danışma Komuta Kontrol
Kuruluşu
NATO Destek Ajansı
NATO Destek Organizasyonu
NATO Eğitim Grubu

commission
NATO military authority
NATO military body
NATO-wide exercise
NATO Multiservice Electronic Warfare
Support Group
NATO Consultation, Command and
Control Agency
NATO Support Agency
NATO Support Organization
NATO Training Group

NATO Eğitim Grup karargâh Elemanı

NATO Training Group Staff Element

NATO Çok Maksatlı EH Destek Grubu

NATO Elektronik Harp İstihbarat
Komitesi

NATO electromagnetic compatibility
analysis
NATO Electronic Warfare Liaison
Committee

NATO elektronik parçalar tavsiyesi

NATO electronic parts recommendation

NATO elektromanyetik uyum analizi

NATO entegre muhabere sistemi
NATO füze ateşleme tesisi
NATO genel maksat bölgesel iletim
sistemi
NATO genişletilmiş görev kuvveti
NATO görev grubu
NATO görev listesi

AEP
ALLA
ADSIA
AP

transport airplane

NMA
NMB
MEWSG

NSPA
NSPO
NTG
NTGSE
NEMCA
NEWLC
NEPR

NATO integrated communications
system
NATO missile firing installation

NAMFI

NATO terrestrial transmission system

NTTS

NATO expanded task force
NATO task group
NATO task list

NETF
NTG
NTL

NICS

NATO Güney Avrupa Deniz Hava
Kuvvetleri Komutanı
NATO Güney Avrupa Merkezi
Müşterek Kuvvetler Komutanı
NATO Güney Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı
NATO Güney Avrupa Müttefik
Denizaltı Kuvvetleri Komutanı
NATO Güney Bölge Mayın Karşı
Harekât Gücü
NATO Güney Bölgesi Deniz Komuta
Kontrol Bilgi Sistemi
NATO Güneybatı Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı
NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı

Commander Maritime Air Allied Naval
Forces South
Commander Joint Command SouthCentre

COMMARAIR
SOUTH
COMJCSOUT
HCENT
COMJCSOUT
H
COMSUBSOU
TH
MCMFORSOU
TH

Commander Joint Command South
Commander Submarines Allied Naval
Forces South
Mine Countermeasures Force South
South Region Maritime Command and
Control Information System
Commander Joint Command SouthWest

SR MCCIS
COMJCSOUT
HWEST
COMJCSOUT
HEAST

Commander Joint Command South-East

NATO Güvenlik Yatırım Programı

NATO Security Investment Programme

NGYP

NSIP

NATO harekât ihtiyacı

NATO operational requirement
NATO guidelines for operational
planning
NATO airspace
NATO Air Defence Electronic
Environment Committee
NATO Air Defence Committee
NATO Air Defence Ground
Environment
NATO Airborne Early Warning
NATO Airborne Early Warning and
Control Programme Management
Agency

NHİ

NOR

NATO harekât planlama rehberi
NATO hava sahası
NATO Hava Savunma Elektronik Kısım
Komitesi
NATO Hava Savunma Komitesi
NATO Hava Savunma Yer Tesisleri
NATO Havadan Erken İhbar
NATO Havadan Erken İhbar Kontrol
Programı Yönetim Ajanslığı
NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol
Kuvvet Komutanı

Commander NATO Airborne Early
Warning and Control Force Command

NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol
Kuvvet Komutanlığı
NATO hazırlık zamanı
NATO ihtiyati tedbirler sistemi
NATO ikaz zamanı

NATO Airborne Early Warning and
Control Force Command
NATO preparation time
NATO precautionary system
NATO warning time
NATO initial data common user transfer
system
NATO liaison team

NATO ilk veri aktarım sistemi
NATO irtibat timi

Napoli /
İtalya
Larissa /
Yunanistan
Verona /
İtalya
Napoli /
İtalya

Madrid/
İspanya
İzmir /
Türkiye

GOP

NADC
NHSYT

NADGE
NAEW

NHEİKPYA

NAPMA

NAEW&C FC
NHEİKK

NAEW&C FC
NPS
NIDTS
NLT

Casteau I
Belçika

NATO istihbarat konu kodu

NATO intelligence subject code

NISC

NATO karasal iletişim sistemi

NATO terrestrial transmission system

NTTS

NATO karşılıklı çalışabilirlik yönetim
planı
NATO kısa nakliyat konvoyu
NATO kod numarası

NATO komutanı
NATO Komutanları Muhabere
Haberleşme Yayınları

NATO interoperability management
plan
NATO short haul convoy
NATO code number
NATO command, control and
information system
NATO commander
NATO Commanders Communication
Publication

NATO komutasına verilmiş kuvvetler

NATO command forces

NATO konu gösterge sistemi
NATO kriz müdahale sistemi
NATO kuvvet planlama süreci
NATO Kuzey Avrupa Deniz Hava
Kuvvetleri Komutanı
NATO Kuzey Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı
NATO Kuzey Bölge Mayın Karşı
harekât Gücü
NATO Kuzeydoğu Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı
NATO lojistik kursları
NATO Merkezi Avrupa Müşterek
Kuvvetler Komutanı

NATO subject indicator system
NATO crisis response system
NATO force planning process
Commander Maritime Air Allied Naval
Forces North

NATO komuta kontrol bilgi sistemi

NIMP

NCCIS

NCCP

NKGS

NASIS

NATO logistics courses

COMMARAIR
NORTH
COMJCNORT
H
MCMFORNOR
TH
COMJCNORT
HEAST
NLC

Commander Joint Command Centre

COMJCCENT

NATO modelleme ve simülasyon grubu

NATO modelling and simulation group

NMSG

NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri
Ajanslığı
NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri
Komitesi
NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri
Okulu

NATO Communications and
Information Systems Agency
NATO Communications and
Information Systems Committee
NATO Communications and
Information Systems School
NATO Communication and Electronic
Board
NATO Communication
NATO accounting unit

NATO Muhabere ve Elektronik Kurulu
NATO muhaberesi
NATO muhasebe birimi
NATO Müttefik Transformasyon
Komutanlığı

Commander Joint Command North
Mine Countermeasures Force North
Commander Joint Command North-East

NATO Allied Command Transformation

NMBSA

NACISA
NACISC

NCEB
NAU
ACT

Northwood /
İngiltere
Stavanger
/Norveç

Karup /
Danimarka
Heidelberg /
Almanya

NATO Okulu
NATO sahasını savunan milli kuvvetler

NATO School
national forces for the defence of the
NATO area
NDC
NADEFCOL

NATO Savunma Koleji

NATO Defence College

NATO Savunma Koleji Akdeniz
Diyaloğu General / Amiral Kursu

NATO Defence College Mediterranean
Dialogue General / Admiral Course

NATO standardizasyon anlaşması
NATO Standardizasyon Birimi
NATO statüsünde uluslararası sivil
personel
NATO Süratli İntikal KolordusuTürkiye
NATO telefon sistemi
NATO temel askeri ihtiyacı

NATO standardization agreement
NATO Standardization Agency
international civilian personnel with
NATO status

STANAG
NSA

NATO Rapid Deployable Corps-Turkey

NRDC-T
IVSN
NBMR

NATO Uluslararası Memur
NATO uluslararası sivil makam
NATO unsurları
NATO varlıkları
NATO Yıllık İnsan Gücü Planı
NATO'ya ayrılabilir kuvvetler
NATO'ya tahsis edilmiş kuvvetler
navlun
NBC savunması
NBC taarruzu
nefsi müdafaa
nehir geçiş harekâtı
nekahat kampı
net ağırlık kapasitesi
net ağırlık tonajı
net tonilato
nezaket ziyareti

initial voice switched network
NATO basic military requirement
NATO UHF frequency assignment
system
NATO International Staff
NATO international civilian post
NATO bodies
NATO assets
NATO Annual Manpower Plan
NATO earmarked forces
NATO assigned forces
freight
NBC defence
NBC attack
self defence
river crossing operation
convalescent camp
deadweight capacity
deadweight tonnage
net register tonnage
visit of courtesy

Nh barutu

Nh powder

nihai harekât imkan ve kabiliyeti
nihai menzilli balistik füze
nirengi işareti
nirengi mevkii

final operational capability
ultimate range ballistic missile
bench mark
pinpoint

NATO UHF frekans tahsis sistemi

3'üncü
Kolordu

NIS

NAMP

NBCD

DWT
net tonnage

denizcilik
nemlenmez
barut

FOC
URBM
haritacılık
haritacılık

kara mayın
harbi

nirengi noktası

landmark

nişan hattı
nişan noktası

line of sight
aiming point

nişan şahsı

range pole

ince ölçüm
direği

nişancı

gunner

mürettebatla
kullanılan
silah
nişancısı

nişancı

marksman

hafif silah
nişancısı

nişangah

quadrant sight

top üzerinde

nitrik asit

nitric acid

nitrojenli hardal gazı

nitrogene mustard gas

niyet mektubu
nizam
nizam karakolu
nizam karakolu komutanı
nokta bombalaması
nokta hava savunma silahı
nokta hedefi
nokta keşfi
nokta pususu
nokta savunması
nokta tespit istihbarat raporu
noktadan noktaya denizden ikmal
noktadan noktaya muhabere
nominal silah
normal barış zamanı konuş yeri
normal güvenlik harekâtı
normal uçuş sürati
normal vuruş
nota teatisi
NOTAM’lı hava sahası
nöbet beklemek
nöbet değişmesi
nöbet yeri

letter of intent
formation
guardhouse
commander of the guard
precision bombing
point air defence weapon
point target
point reckon
point ambush
point defence
spot intelligence report
point to point sealift
point to point communication
nominal weapon
normal peacetime location
normal security operation
operating speed
normal impact
exchange of notes
notified air area
to stand sentinel
relief
sentry post

LOS

aqua fortis
nitrojen iperit gazı
LOl
nizamiye

order
main guard

denizcilik
havacılık
SPIREP
nakliye

NPL

mermi

nöbetçi gemi
nöbetçi mangası
nötron detektörü

guardship
sentry squad
neutron activation detector

nükleer açmaz

nuclear stalemate

nükleer atış vasıtaları
nükleer bulut
nükleer darbe ikazı
nükleer darbe planı
nükleer denge
nükleer destek
nükleer destek kuvveti
nükleer emniyet hattı
nükleer füze
nükleer harekât planı
nükleer harp
nükleer harp başlığı
nükleer hasar

nuclear delivery means
nuclear cloud
nuclear strike warning
nuclear strike plan
nuclear balance
nuclear support
nuclear back-up force
nuclear safety line
nuclear missile
nuclear operations plan
nuclear warfare
nuclear warhead
nuclear damage

nükleer hasar değerlendirmesi

nuclear damage assessment

nükleer hassasiyet değerlendirmesi
nükleer ikaz mesajı
nükleer infilakı tespit ve haber verme
sistemi
nükleer istihbarat
nükleer kıta yükü
nükleer müdahale kuvveti
nükleer paralanma raporu
nükleer parçalanma
Nükleer Planlama Grubu
nükleer saldırı planı
nükleer serpinti
nükleer silah tatbikatı
nükleer silah uyumlu atış aracı
nükleer silaha sahip olan devlet

nuclear vulnerability assessment
nuclear warning message
nuclear detonation detection and
reporting system
nuclear intelligence
prescribed nuclear load
nuclear response force
nuclear burst report
nuclear fission
Nuclear Planning Group
nuclear strike plan
nuclear fallout
nuclear weapon exercise
nuclear certified delivery vehicle
nuclear weapon State
emergency destruction of nuclear
weapons
proliferation of nuclear weapons

nükleer silahların acil imhası
nükleer silahların yayılması
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme
Antlaşması
nükleer silahsızlanma

Non-Proliferation Treaty
nuclear disarmament

nuclear
equipoise
NC
NSP
nuclear parity

NSL
NHP

NOP
NW
ND
nükleer hasar
kıymetlendirmesi

NUCINT
PNL

NPG

NPG

NPT

nükleer şemsiye
nükleer taahhüt
nükleer taarruz denizaltısı
nükleer tahrikli denizaltı
nükleer tahrikli uçak gemisi
nükleer tali hasar
nükleer vukuat
nükleer yaygınlaşma
nükleer yeraltı infilakı
nükleer, biyolojik, kimyasal gözetleme
sahası
nükleer, biyolojik, kimyasal kontrol
merkezi
nükleer, biyolojik, kimyasal toplanma
merkezi
ok kanatlı uçak

nuclear umbrella
nuclear commitment
nuclear attack submarine
nuclear-propelled submarine
nuclear powered aircraft carrier
nuclear collateral damage
nuclear incident
nuclear proliferation
nuclear underground burst
nuclear, biological, chemical zone of
observation
nuclear, biological, chemical control
centre
nuclear, biological, chemical collection
centre
swept wing aircraft

okbaşı birliği

spearhead

oksijen solunum aparatı
okyanus istasyon gemisi
okyanusa açılma izni
olağanüstü hal
olay şablonu
olay yeri haritası

oxygen breathing apparatus
ocean station ship
ocean clearance
state of emergency
event template
spot map

omurga

backbone

onay subayı
onaylama makamı
onaylı nüsha
onaylı teklif sahipleri listesi
onbaşı
Oniki Adalar
operasyonel psikolojik harekât
optik iniş sistemi
optik mayın arama
optimum patlama yüksekliği
oramiral
orantılı seyir
ordu
ordu deposu
ordu donatım ana malzemesi

certifying officer
approving authority
attested copy
cleared bidders list
corporal
Dodecanese
operational psychological operation
optical landing system
optical mine hunting
optimum height of burst
admiral
proportional navigation
army
army depot
ordnance stores

hücum
kıtası
OBA

OHAL

denizcilik
ve havacılık

OLS
nükleer
Adm.
havacılık

ordu donatım hizmeti
ordu donatım ikmal maddeleri
ordu donatım kıtaları
ordu donatım sınıfı
ordu emeklilik kurulu

ordnance service
ordnance supplies
ordnance troops
ordnance corps
army retirement board

ordu genel kuvveti

army strength

ordu komutanlığı
ordu topçu komutanı
Ordu Yardımlaşma Kurumu
ordugâh
Organize İhtiyat Teşkilatı
orgeneral
orta açılı alçaktan bombardıman
orta atomik tahrip cephanesi

army command
artillery commander
Armed Forces Pension Fund
bivouac area
Organized Reserve Corps
army general
medium-angle loft bombing
medium atomic demolition munition

Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri

Allied Air Forces, Central Europe

orta bombardıman uçağı

medium bombardment airplane

orta cidarli bomba
orta çaplı hava savunma topu
orta derecede risk
orta hava savunma topçusu
orta irtifa bombardımanı
orta irtifa hava savunması

medium-case-bomb
medium anti aircraft artillery
moderate risk
medium range anti aircraft artillery
medium altitude bombing
medium level air defence

orta menzilli balistik füze

intermediate range ballistic missile

orta menzilli bombardıman uçağı

medium-range bomber aircraft

orta menzilli insansız hava gözetleme ve
hedef yoklama sistemi

medium- range unmanned aerial
surveillance and target acquisition
system
medium- range transport aircraft
intermediate range nuclear forces
medium range radar
mobile mid-range ballistic missile
medium scale military map
medium fire
medium tank
medium artillery
medium term financial plan

orta menzilli nakliye uçağı
orta menzilli nükleer kuvvetler
orta menzilli radar
orta menzilli seyyar balistik füze
orta ölçekli askeri harita
orta süratli atış
orta tank
orta topçu
orta vadeli mali plan

ORD
ABD
command
strength

OYAK
ABD
general

AAFCE
medium bomber
(MB)

OİHS
IRBM

MRUASTAS

IRNF

MTFP

medium-range
ballistic missile
intermediate
range bomber
aircraft

orta yoğunluklu çatışma

medium intensity conflict

ortadan tek kanatlı uçak
ortak çağrı işareti
ortak danışma grubu
ortak deneme gözlem uçuşu
ortak düşman
ortak harekât resmi
ortak prensipler

midwing monoplane
collective call sign
joint consultative group
joint trial observation flight
common enemy
joint operational picture
joint doctrine

ortak savunma

common defence

ortak savunma
ortak tatbikat
Ortaklık Çalışma Programı
Ortaklık Eşgüdüm Hücresi
Ortaklık Hedefleri
ortalama deniz seviyesi
ortalama inhiraf
ortalama öldürücü doz
oryantasyon eğitimi
oryantasyon kursu

joint defence
joint exercise
Partnership Work Programme
Partnership Coordination Cell
Partnership Goals
mean sea level
mean deviation
mean lethal dose
orientation training
orientation course

oşinografi

oceanography

otomatik ateşli silah
otomatik başlatması olmayan
otomatik bilgi aktarma
otomatik bilgi hattı
otomatik bomba atar
otomatik dijital şebekesi
otomatik doldurma tertibatı
otomatik hedef izleyicisi
otomatik hedef tespiti
otomatik infilaklı tapa

automatic firearm
non- automatic initiation
automated data handling
automatic data link
automatic grenade launcher
automatic digital network
automatic feed mechanism
automatic target tracing
automatic target acquisition
self-destroying fuze
automated command and control
information system
autopilot
auto identification area
automatic rifle
automatic flight control system

otomatik komuta kontrol bilgi sistemi
otomatik pilot
otomatik teşhis sahası
otomatik tüfek
otomatik uçuş kontrol sistemi

mid intensity
conflict

ODG

JCG

düşmana
karşı her
alanda
yapılan
savunma

OÇP
OEH

JOINTEX
PWP
PCC
PGs
MSL

okyanus
bilimi
NAI
ADH
ADL
AUTODIN
ATT
ATA
OKKBS

ACCIS
automatic pilot
AIA
AFCS

otomatik yaklaşma ve iniş
otomatik yön bulucu
oyalama muharebesi
oyalama taktiği
oynak savunma
ödeme
ödenek tahsisi
ödenmemiş borç

automatic approach and landing
automatic direction finder
delaying action
delaying tactic
mobile defence
disbursement
allocation
unliquidated obligation

öğretim gereksinimleri değerlendirmesi

training needs assessment

öğretim malzemesi
öğretmen pilot
ölçme istasyonu
ölçme tonajı

instructional materials
instructor pilot
survey station
freight ton

öldürücü gaz yoğunluğu

lethal concentration

öldürücü kimya harbi maddesi
öldürücü kimyasal madde dozu
öldürücü olmayan silahlar

lethal chemical agent
median lethal doze
non-lethal weapons

ölü mayın

dead mine

ölüm miktarı

death toll

ölüm oranı

mortality rate

ölüm tazminatı
ön alıcı saldırı

death gratuity
preemptive strike

ön alma taarruzu

preemptive attack

ön almaya yönelik tedbirler
ön cam
ön emir
ön finansmanlı proje

proactive measures
wind shield
warning order
prefinanced Project

ön teknik rapor

preliminary technical report

önceden ikaz
önceden konumlandırılmış harp yedeği
malzeme gereksinimi
önceden planlanmış vazife

alert
prepositioned war reserve material
requirement
preplanned mission

ADF

pay

TNA

killing
concentration
MLD
NLW
tapası
çıkarılmış
death rate,
fatality rate

düşman
hazırlıkların
ı bozmak
için yapılan
ön taarruz

WO
PRETECHREP

önceden planlı hava desteği
önceden planlı vazife talebi
önceden seçilmiş ateş mevzi
önceden yerleştirilmiş harp yedeği
ihtiyacı
önceden yerleştirilmiş harp yedeği
stokları
öncelikli hedef
öncelikli istihbarat ihtiyacı

preplanned air support
preplanned mission request
preselected firing position

keşif

prepositioned war reserve requirement
prepositioned war reserve stocks
priority target
priority intelligence requirement

öncelikli milli istihbarat hedefleri

priority national intelligence objectives

öncü birlik

advance guard

PIR

intikalde ön
emniyetle
görevlendiri
len büyük
kuvvet

öncü büyük kısmı

main guard

öncü çıkarma botu
öncü düzeni

scout landing craft
lead formation

öncü kuvvet

advance force

öncü muhafız desteği
öncü muharebesi
önleme avcı uçağı
önleme füzesi
önleme harekâtı
önleme kesişme hattı
önleme uçağı
önleyici harp
örtme ateşi

advance guard support
advance guard action
interceptor fighter
interceptor missile
denial operation
lead- collision course
interceptor aircraft
preventive war
covering fire

örtme kuvveti

covering force

CF

örtme kuvveti bölgesi
örtme müfrezesi
örtme sisi
örtü mevzi
örtülü faaliyet
örtülü harekât
örtülü propaganda

covering force area
covering detachment
obscuration smoke
cover position
covert action
covert operations
covert propaganda

CFA

özel

confidential

amfibi
harekâtta

havacılık

koruma ateşi
covering party,
screening force

gizlilik
derecesi

özel atomik tahrip cephanesi

special atomic demolition munitions

özel bot birliği

special boat squadron

özel çalışma grubu

ad hoc working group

özel danışma grubu
özel eğitim birliği
özel emir
özel görev
özel görev kuvveti
özel görevlendirme
özel harekât
Özel harekât Komutanlığı

special consultative group
special training unit
special order
special mission
special task force
special assignment
special operations
Special Operations Command
United States Special Operations
Command
special operations force
special warfare
special services officer
special intelligence report
special engineer groups

Özel harekât Komutanlığı
özel harekât kuvveti
özel harp
özel hizmetler subayı
özel istihbarat raporu
özel istihkam kıtaları

özel kalem müdürü

military assistant

özel keşif
özel kuvvetler

special reconnaissance
special forces

özel kuvvetler harekât müfrezesi

special forces operational detachment

özel kuvvetler harekât üssü
özel mühimmat ikmal noktası
özel polis
özel savunma tedarik fonu
özel silahlar

special forces operational base
special ammunition supply point
vigil
special defence acquisition fund
special weapons

özel statülü kişi

person designated with special status

özel statülü yer
özel taarruz helikopteri

place designated with special status
specialized attack helicopter

SADM
İngiltere
sualtı
taarruz timi

İngiltere

geçici çalışma
grubu
SCG
SO
ÖGK

STF
SA
SO
SOCOM
USSOCOM

ABD

SOF

ÖZİSTRAP

MA

ÖZKUV

SR
SF

SFOB
SASP
SDAF
SW

SAH

özel sekreter

yüksek
rütbeli
subaylara
verilen özel
karargâh
subayı

özel teçhizatlı araç

special equipment vehicle

özel tesirler

differential effects

özel yetkili askeri mahkeme
paletli araç

special court-martial
track laying vehicle

palsla mayın temizleme

pulsing

pamuk barutu
parakete seyri
paralanma noktası
paralanma yüksekliği
paralel kılma
paraşüt açma ipi
paraşüt açma yüksekliği
paraşüt askı ipi

gun cotton
dead reckoning navigation
point of burst
height of burst
reciprocal laying
rip cord
parachute deployment height
shroud line

paraşüt bağlantı ipi

static line

paraşüt ekip komutanı

stick commander

paraşüt kolanı
paraşüt kubbesi
paraşütçü birlikleri
paraşütle atma bölgesi
paraşütle atmak
paraşütlü aydınlatma cephanesi
paratoner

parachute harness
parachute canopy
paratroops
parachute drop zone
to paradrop
parachute illuminating ammunition
lightning conductor

parazit

interference

parazit-güç oranı
parça emniyetli sığınak

noise- power ratio
splinterproof shelter

parça tesirli bomba

cluster bomb

parça tesirli el bombası
parçacık ışın silahı
parçalama etkisi

fragmentation grenade
partide beam weapon
piercing effect

parçalı savunma el bombası

mills bomb

parlama kabiliyeti

combustibility

mermi yolu
SPCM
tırtıllı araç
deniz mayın
harbi
nitro cotton
denizcilik
HOB

mermi
iki topu

hava
nakliyesi

topçuluk

havacılık
hava
ulaştırma

harness
canopy

lightning rod
telsiz
muhaberesi

girişim, müdahale
NPR
fragmentation
bomb

I.Dünya
Savaşında
kullanılmışt
ır.

parola sorma ve cevap verme
pasif balistik füze savunması

challenge and reply
passive ballistic missile defence

pasif elektronik korunma tedbirleri

passive electronic protection measures

pasif korunma tedbirleri
pasif savunma
patlama basıncı
patlamamış bomba
patlamamış madde
patlamamış patlayıcı madde
patlamaya hazır hale getirme
patlamayan bomba
patlamayan nükleer bomba
patlayıcı ihtiva eden mayın
patlayıcı ile çalışan mekanizma
patlayıcı madde
patlayıcı madde gemileri demirleme
sahası
patlayıcı madde imha birliği

passive measures
passive defence
bursting pressure
unexploded bomb
unexploded ordnance
unexploded explosive ordnance
arming
absolute dud
nuclear dud
explosive filled mine
explosive actuated device
explosive ordnance

explosive ordnance disposal unit

patlayıcı madde imha usulleri

explosive ordnance disposal procedures

patlayıcı madde imha vukuatı
patlayıcı madde imhası
patlayıcı madde keşfi

patlayıcı madde yükü

explosive ordnance disposal incident
explosive ordnance disposal
explosive ordnance reconnaissance
explosive ordnance reconnaissance
agent
explosive cargo

patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirme

disposal

patolojik harp maddesi
pazıbent

pathological agent
brassard

patlayıcı madde keşfi personeli

PD
UXB
UXO

EO

explosive anchorage area

EOD
EOR
EORA

Denizcilikte
ki
kullanımıyla
, örtme ile
ilgili
komutanlık
Deniz
görevlerini
Kuvvetleri
ifa etmek
üzere Taktik
Komutan
tarafından
tayin olunan
subay

perdeleme kuvveti komutanı

screen coordinator

perdeleme sisi
periyodik bakım
periyodik istihbarat özeti
periyodik kontrol

screening smoke
periodic maintenance
periodic intelligence summary
periodic inspection

personel başkanı

assistant chief of staff, G1 personnel

NATO

personel başkanı

chief of personnel

Türk Silahlı
Kuvvetleri

personel çıkarma aracı
personel değiştirme ve ikmal bölüğü
personel durum muhtırası
personel güvenlik soruşturması
personel yardım noktası
pervane
pervane kanadı
pervane kanat açısı
pervane rüzgarı
pervaneli hücumbot
pervaneli mayın
pervaneli uçak
pike bombardıman uçağı
pike taarruzu
pilot seyrüseferi
pilotsuz uçak

landing craft personnel
personnel replacement company
personnel status chart
personnel security investigation
personnel assistance point
propeller
vane
blade angle
slipstream
propeller- powered torpedo boat
self-propelled mine
propeller-powered aircraft
dive bomber
dive attack
pilotage
pilotless aircraft

PERINTSUM
PI

LCP

PAP

pervane

havacılık

piro barutu

pyropowder

pist görüş menzili
pist sonu durma sahası
pistin toprak uzantısı
piyade

runway visual range
stopway
runway overrun
infantry

piyade bölüğü

rifle company

piyade çıkarma aracı

landing craft infantry

piyade destek silahı
piyade eri
piyade mangası
piyade muharebe brövesi
piyade okulu
piyade sınıfı
piyade tugayı
piyade tüfeği
plan harekât başkanı
plan müşiri
plan tatbikatı
plançete haritası
planlama karargâhı
planlanmış ateş
planlanmış bütünleme ikmali
planlı bombardıman
planlı ikmal
planlı tatbikat
planör
planör çeken uçak
plastik infilak maddesi
plastik mermi
plastik tahrip mermisi
politik-askeri çerçeve
politik-askeri rapor
portatif pist

infantry support weapon
infantryman
rifle squad
combat infantryman badge
infantry school
infantry
infantry brigade
rifle
director of plans and operations
coordinate scale
map exercise
plane table map
planning staff
scheduled fire
planned resupply
pattern bombing
scheduled supply
scheduled manoeuvre
glider
tug aircraft
plastic explosive
rubber bullet
high explosive plastic
political military framework
polmil report
aircraft landing mat
positive identification and radar
advisory zone
non-scheduled units

pozitif teşhis ve radar danışma bölgesi
programlanmamış birlikler

tatbikat/eğit
im maksatlı
RVR

infantry company
LCI

landing ship
infantry (LSI)
rifleman

INFB

map template
MAPEX
PS

PE
HEP
PMF

programlı dönüş

programmed turn

programlı fabrika seviyesi bakımı

programmed depot level maintenance

programlı giderler
programlı uçuş
proje azami uçuş irtifası
proje subayı
propaganda broşürü atmak
prototip füze

programmed costs
scheduled flight
design altitude
project officer
to leaflet
prototype missile

pruva

head

rutin bakım
ve gözden balistik füze
geçirme işi

Proj. Of.

bow

geminin baş
tarafı
iki direkli
bir gemide
baş tarafa
yakın direk

pruva direği

foremast

pruva rüzgarı
pruva-pupa hattı
psikokimyasal madde
psikolojik beraberlik ve bütünlük
psikolojik harbe karşı koyma
psikolojik harekât

headwind
fore and aft
psychochemical agent
psychological consolidation
counter-psywar
psychological operations

PSYOP

psikolojik harekât analiz süreci

psychological operations analysis
process

PSYOP
analysis process

psikolojik harekât dağıtım
taburu/bölüğü

psychological operations dissemination
battalion / company

psikolojik harekât görev kuvveti

psychological operations task force

psikolojik harekât hedefi

psychological operations objective

psikolojik harekât kampanyası

psychological operations campaign

psikolojik harekât varlıkları

psychological operations assets

PSYOP Assets

psikolojik harp

psychological warfare

PSYWAR

denizcilik

PSYOP
dissemination
battalion /
company
PSYOP task
force
PSYOP
objective
PSYOP
campaign

psikolojik harp istihbaratı

intelligence for psychological warfare

psikolojik harp siyaseti
psikolojik hedefler ve temalar
pusu ateşi
pusu bölgesi
pusu kurmak
pusula ayarlaması
radar aldatması
radar altimetre bölgesi
radar ayırımı
radar demeti
radar entegrasyon sistemi
radar farı
radar görüş alanı
radar irtifası
radar istihbaratı
radar izleme-takip istasyonu
radar kaplaması
radar karşı tedbirleri
radar keşfi
radar platformlu refakat gemisi
radar şebeke istasyonu
radar takibi
radar taraması
radar yakalama menzili
radar yaklaşma kontrolü
radar yön ve ikaz
radar/güdümlü füze aldatıcısı
radyasyon doz oranı
radyasyon durum haritası
radyasyon istihbaratı

psychological warfare policy
psychological objectives and themes
sniping
ambush area
to ambush
compass compensation
radar deception
radar altimetry area
radar separation
radar beam
radar integration system
radar beacon
radar line of sight
radar altitude
radar intelligence
radar tracking station
radar coverage
radar countermeasures
radar reconnaissance
radar picket escort ship
radar netting station
skin tracking
radar scan
radar detection range
radar approach control
radar homing and warning
chaff/ flare
radiation dose rate
radiation situation map
radiation intelligence

radyasyon ölçer

radiacmeter

radyasyon yayılması
radyasyona duyarlı füze
radyasyona maruz kalma durumu
radyoaktif azalma
radyoaktif serpinti
radyolojik harp
radyolojik harp maddesi

radiation scattering
antiradiation missile
radiation exposure state
radioactive decay
radioactive fallout
radiological warfare
radiological agent

lay an ambush

RIS
RACON
RLS
RADINT
RTS

RAPCON
RHAW
RDR
RINT
gama
ışınları
ölçme aleti
ARM
RES

RW

radyolojik silah
raf ömrü
rakibe sığınan
rampa hattı
rasat haritası
rastgele ateş
raylı çekek yeri
raylı kızak
refakat gemisi
refakat kuvvetleri
refakat timi
refakat uçağı
referans gemi
referans mektubu
referans standartları
rehber teknik şartname
rehine
remiz
repetör-karıştırma cihazı
resmen yürürlüğe koyma
resmi askeri yayın
resmi emir
resmi gemiler
resmi hükümet makamları
resmî ilanlı sözleşme
revir
rıhtım güvenliği
rıhtım ücreti
rıza

radiological weapon
shelf-life
defector
siding
pilot chart
random fire
boat yard
marine railway
escort ship
escort forces
escort team
escort aircraft
pivot ship
letter of recommendation
standards of reference
guide specification
hostage
symbol
repeater- jammer
promulgation
official military publication
decree
government vessels
state governmental authorities
formally advertised contract
infirmary
dock security
dockage
consent

ricat

retreat

ricat hattı
robot uçak
roket atabilen uçak
roket atar
roket atış rampası
roket başı
roket bomba
roket dümeni
roket itme gücü
roket kızağı

line of retreat
robot aircraft
rocket airplane
rocket launcher
launcher
rocket head
rocket bomb
fin assembly
rocket propulsion
rocket sled

Denizcilik
Denizcilik

SOR

RAY

medical station

muvafakat
düzensiz
geri çekilme

RL

bazooka

rocket sledge

roket mermisi
roket yardımlı kalkış
roketli bomba
rota
rota ışık hattı
rotada alçalınabilecek asgari irtifa
rotadan ayrılmak

rocket projectile
jet assisted take-off
rocket missile
route
light line
minimum enroute altitude
turn aside

rozet

badge

röle istasyonu
römork
römork uçağı
ruhlu ufku
rule yapmak
rutubet almaz alevli barut
rütbe
rütbe indirme
rütbe işaretleri

relay station
trailer
tug plane
bubble horizon
to taxi
flashless non- hygroscopic powder
rank
demotion
badges of rank

rütbe şeridi

grade-chevron

rüzgar altı tehlikeli bölge
rüzgar düşürmesi

downwind hazard
wind drift

rüzgar gülü

windrose

rüzgar gülü

compass rose

rüzgar ölçer
rüzgar ölçme skalası
rüzgar yön planı
rüzgarsız havadaki mevkii

wind gauge
wind gauge scale
chart direction of wind
no-wind position of an aircraft

RP
JATO

LL
MEA
Denizcilik
kolda
taşınan

degree, grade

astsubay,
erbaş ve
uzman
erbaşlarda
kimyasal
rüzgar
müşiri

meteoroloji

yönleri
gösteren ve
uygun bir
nesne
haritacılık
üzerine
basılan veya
çizilen
tedrici bir
daire

harekâtın
başlama
zamanı

S saati

zero hour

saat dilimleri
saat ibresinin aksi yönünde
saat yelkovanı dönüş istikametinde

time zones
counterclockwise
clockwise

sabah alaca karanlık başlangıcı

beginning of morning nautical twilight

SAKB

sabah alaca karanlık sonu
sabit ağırlık
sabit ayaklı köprü
sabit fiyat tipi sözleşme
sabit fiyatlı sözleşme
sabit hastahane
sabit kanatlı uçak
sabit kerteriz hattı
sabit nişangah mesafesi
sabit nöbet sistemi

end of morning nautical twilight
dead load
fixed bridge
fixed price type contract
fixed price contract
stationary hospital
fixed wing aircraft
line of constant bearing
point-blank range
fixed post system

SAKS

sabitleme taarruzu

holding attack

sabotaja karşı koyma planı
safha hattı
safra
sağ kurtulma tedbirleri
sağlamlaştırma harekâtı
sağlığa zararlı
sağlık dairesi başkanlığı
sağlık hizmet desteği
sağlık ikmal maddeleri
sağlık komutanlığı
sağlık koruma sınıfı
sahil çıkarma yeri
Sahil Güvenlik Komutanlığı
sahil güvenlik ve emniyet timleri
sahil koruma gemisi
sahil refakat gemisi
sahipsiz hamule
sahipsiz topraklar
sahra ambülansı
sahra eğitim müfrezesi
sahra hastahanesi

defence plan against sabotage
phase line
ballast
combat survival
consolidation operation
health hazard
surgeon general office
health service support
medical supplies
medical command
sanitary corps
beach landing site
Coast Guard Command
coast guard safety teams
coast guard ship
coastal escort
unclaimed freight
no man's land
field ambulance
field training detachment
field hospital

CCW

fixed hospital

düşmanı
mevzisinde
tutma
SH

PL

HSS
MEDCOM
BLS

FTD
FH

sahra hizmeti
sahra karargâhı
sahra laboratuvarı
sahra ordusu
sahra ordusu balistik füze savunma
sistemi
sahra talimnamesi
sahra tatbikatı
sahra topçu gözetleyicisi
sahra topçu istihbaratı
sahra topçusu
sahte füze
sahte hedef

field service
field headquarters
field laboratory
field army
field army ballistic missile defence
system
field manual
field exercise
field artillery observer
field artillery intelligence
field artillery
missile decoy
decoy

sahte mayın

dummy mine

sahte tahkimat

dummy works

sal semeri

float saddle

saldırı öncesi keşfi
salınımlı mayın
salış noktası
salvo bombardımanı
sancak
sancak direği
sancak gemisi

prestrike reconnaissance
oscillating type mine
release point
salvo bombing
colors
flagstaff
flagship

sancak muhafızı

colour guard

sancak tarafı

starboard

sancakla selam
sancaktar

colour salute
colour bearer

santrifüj bombardımanı

toss bombing

saplanıcı ateş
sarf belgesi

plunging fire
expenditure voucher

FS
FLAB
FABMDS
ST

FM

FA

phony mine

kara mayın
harbi
pnömatik hava
basınçlıköprü

RP

bomba
bayrak
pike
sancak muhafız
kıtası

STBD

geminin sağ
tarafı

uçak yukarı
doğru
yükselirken
bombanın
bırakılması

sarf edilebilir ikmal maddeleri ve
malzeme
sarfı izne bağlı tahsisat
sarfiyat belgesi

consumable supplies and material
impounded funds
certificate of expenditure

sarı durum

Threatcon yellow

sarılmış tel yumağı
satıh altında nükleer paralanma
satıh kuvvetleri
satıhta patlama
satıhtan havaya füze
satıhtan ikmalli dalış
satıhtan satıha füze
satın alma istek belgesi

wire mesh
nuclear subsurface burst
ground forces
surface burst
surface-to- air missile
surface-supplied diving
surface-to- surface missile
purchase request

savaş

warfare

savaş arası dönem

inter-war period

savaş çığırtkanı
savaş halinde
savaş harekât merkezi
savaş hasar onarımı
savaş mürettebatı
savaş sebebi
savaş yerleri alarmı
savaşan grup
savaştan önce
savaştan önceki durum
savunma
Savunma Araştırma Grubu
savunma ateşi

warmonger
in action
combat operations centre
battle damage repair
combat crew
casus belli
general quarters
warring faction
ante-bellum
status quo ante-bellum
defence
Defence Research Group
defensive fire

Savunma Bakanlığı

Ministry of Defence

Savunma Bakanlığı
savunma el bombası
savunma harbi

US Department of Defence
defensive grenade
defensive warfare

terörist
tehdit
durumu

SAM
SSD
SSM
PR
battle, fight,
fighting
I ve II nci
Dünya
Savaşı arası

SHM
SHO

COC
BDR

GQ
WF

denizcilik

DRG

NATO

müdafaa

MOD

Department of
Defense (DoD),
Office of the
Secretary of
Defence (USA)
ABD

savunma harcamaları
savunma hattı
Savunma Hizmeti Madalyası
Savunma Hizmeti Şerit rozeti
savunma ihtiyaç ikmal merkezi
Savunma İleri Araştırma Projeleri
Teşkilatı

defence expenditure
line of defence
Defence Service Medal
Defence Service Ribbon
defence subsistence supply centre
Defence Advanced Research Projects
Agency

Savunma İletişim Sistemi Akdeniz
Geliştirme Programı

Defence Communication System
Mediterranean Improvement Programme

DSSC
DARPA

NATO

DMIP

Savunma İstihbarat Teşkilatı

Defence Intelligence Agency

DIA

Askeri
istihbarat.
Savunma
Bakanlığı'na
bağlıdır.

savunma işbirliği ofisi

office of defence cooperation

ODC

Ankaradaki
ABD Ofisi

savunma kaynakları kurulu
savunma mayın karşı tedbirleri

defence resources board
defensive mine countermeasures

DRB

Savunma Muhabere İrtibatları Dairesi

Defence Communications Agency

DCA

Savunma Muhabere İrtibatları Sistemi

Defence Communications System

DCS

savunma muharebe mevzisi
savunma muharebesi
Savunma Planlama Komitesi
savunma planlama süreci

defensive fighting position
defensive combat
Defence Planning Committee
defence planning process

DFP

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Undersecretariat for Defence Industries

savunma tedbiri
Savunma Ulaştırma Sistemi

defensive measure
Defence Transportation System

DTS

savunma uydu haberleşme sistemi

defence satellite communication system

DSCS

savunma yakalama radarı
Savunma Yetenekleri Girişimi
savunmada gedik açmak
savunmasız
savurma bombardıman
sayıca üstünlük

defence acquisition radar
Defence Capabilities Initiative
breach the defences
vulnerable
loft bombing
preponderance

sayman

accountant

DPC

NATO
NATO
Türkiye

SSM

DCI

NATO

accountable
officer (AO)

saymanlık
seçilebilir dar bant
seçilebilir frekans cinsi
seçilebilir tanıtma özelliği

operating agency
selectable narrow band
selectable frequency mode
selective identification feature

sefer

campaign

sefer donanımı

field equipment

sefer görev emri

order into active military service

sefer ihtiyat kuvvetleri
sefer ihtiyat stokları
sefer mevcudu
sefer planı
seferberliğin kaldırılması
seferberlik
seferberlik ihtiyatları
seferberlik üs birlikleri
seken mermi
sekip süzülen bombardıman aracı
sektirme bombardımanı
sektör komutanı

earmarked for assignment on
mobilization
earmarking of stocks on mobilization
war strength
campaign plan
demobilization
mobilization
mobilization reserves
mobilization base units
ricochet
skip-glide bomber
skip bombing
sector commander

selsin

selsyn

semafor haberleşmesi

semaphore

semafor personeli
sensör işlem postası
sensör tapalı mühimmat

signalman
sensor fusion post
sensor fuzed munition

sepici havuzu

skinner basin

serbest ateş
serbest bölgeler

fire at will
unrestricted areas

SNB
SFM
SIF
savaşa
çıkmak
Türkiye
uygulaması
EAM

NATO
NATO

kendi
kendini
ayarlayan,
selfsynchronou
s'un
kısaltılması
sancak
haberleşmesi
sancak personeli

flag semaphore

denizcilik
denizcilik

SFP
SFM
soğutma
suyun
toplandığı
yer

havacılık

serbest dalış
serbest düşüş
serbest oynanan tatbikat
serbest roket
serbest rota
serbest uçuşlu roket
serdümen
seri ateş sürati
seri ateşli silah
seri nivelman
serpinti sahası
serpme mayın
serpme mayın demeti
serseri mayın
sert füze platformu
sert karinalı şişme bot
ses frekansı

skin diving
free fall
free play exercise
free rocket
open route
free flight rocket
helmsman
sustained rate of fire
rapid fire weapon
flying levels
fallout area
scatterable mine
family of scatterable mines
drifting mine
hard missile base
rigid hull inflatable boat
voice frequency

ses istihbaratı

acoustic intelligence

ses kayıt ve mesafe tespiti
ses patlaması
ses ve ışık ölçme taburu
sesle kestirme
sesle ölçme

sound fixing and ranging
sonic boom
sound and flash battalion
sound location
sound ranging

sessizlik yöntemi

silence procedure

sevk askerleri

chalk troops

sevk barutu

propellant

sevk edici gaz
sevk emri
sevk gemisi
sevk komutanı
sevk talebi
sevk ve idare etmek
sevk ve idare personeli
sevkiyat markalaması
seyahat emri

propellant gas
shipment order
delivering ship
chalk commander
shipment request
to conduct
conducting staff
shipment digit marking
travel order

FFR
dümenci

steersman

havacılık
SCATMIN
FASCAM
free mine
HMB
RHIB
VF
ACINT
ACOUSTINT
SOFAR

denizcilik

SORNG
Anlaşmaları
n yürürlüğe
girmesinde
kullanılan
yöntem
celp eratı
propellant charge
sülüs

TO

seyahat gideri
seyahat kol uçuşu
seyir defteri
seyir emri
seyir füzesi
seyir halinde bütünleme ikmali
seyir irtifası
seyir mesafesi
seyir subayı
seyir talimatı

travel expense
route formation
logbook
sailing orders
cruise missile
underway replenishment
cruising altitude
endurance distance
navigation officer
sailing instructions

seyrüsefer

cruise

seyrüsefer
seyrüsefer durumu
seyrüsefer güvenliği
seyrüsefer haritası
seyrüsefer kabini
seyrüsefer talimatları
seyrüsefer uçuşu
seyrüsefer yardımcısı
seyrüsefere elverişli su yolu
seyyar denizaltı barınağı
seyyar destek grubu
seyyar eğitim müfrezesi
seyyar eğitim timi
seyyar hücum köprüsü
seyyar ikmal noktası
seyyar kıyı topçusu

navigation
navigation mode
safety of navigation
navigation chart
chart room
turn-off guidance
cross country flight
navigation aid
fairway
moving submarine haven
mobile support group
mobile training detachment
mobile training team
mobile assault bridge
mobile supply point
mobile seacoast artillery

seyyar kullanma

mobile employment

seyyar radar
seyyar su üstü gemisi barınağı
seyyar topçu
seyyar uçaksavar topçusu

mobil radar
moving surface ship haven
mobile artillery
mobile antiaircraft artillery

SHAPE Harekât Merkezi

SHAPE Operations Centre

navigator
deniz
intikali
S/s

traffic

pilotage chart
havacılık

NAVAID

MSGP
MTT
MAB

hava
savunma
topçusunun
mobil
kullanımı

SHOC

Supreme
Headquarter
s Allied
Powers
Europe

sıcak savaş
sıcak takip
sıçrama mesafesi
sıçrayan antipersonel mayın

shooting-war
hot pursuit
bound
bounding mine
telsiz
cihazlarını
aynı
frekansa
ayarlama
usulü

sıfır girişimi

zero beat

sıfır mesafede fırlatma
sıfır safhalı roketatar
sığ kayalık
sığ su mayın taraması
sığ sudan geçme kabiliyeti
sığ sudan geçme yeteneği
sığ sulardan geçiş kabiliyeti

zero length launching
zero length launcher
reef
skim minesweeping
shallow fording capability
deep fording capability
fordability

sığınak

shelter

sığınma
sığınma bölgesi
sığınma isteyen kimse
sığınma sahası
sığınmacı

asylum
refuge area
asylum seeker
fall back area
refugee

sıhhi eleme muayenesi

screening

sıhhi izin
sıhhiye birliği
sıhhiye hizmeti sınıfı
sıhhiye müfrezesi

sick leave
medical unit
medical service corps
medical detachment

sıkıyönetim

martial law

absolute martial
law, martial rule

sıklet merkezi

mass

centre of mass,
mass

sınıf

branch

sınıf değiştirmek
sınıf ehliyetli subay
sınıf okulu

to convert branch
branch qualified officer
branch school

cave shelter,
refuge

screening
physical
examination
hava değişimi
medical troops
MSC

ordudaki
ihtisas alanı
transfer

sınıflandırma değerlendirilmesi
sınıflandırma ve atama subayı
sınır çizme
sınır devriyesi
sınır fiili
sınır geçiş izni

classification estimate
classification and assignment officer
delimitation
border patrol
boundary de facto
border clearance

sınır ihlali

border violation

sınır işareti

landmark

sınır karakolları
sınır ötesi
sınır ötesi harekât
sınır tahkimatı
sınır taşı
sınırdışı edilmiş
sınırdışı etme

border posts
cross-border
off-border operations
border fortifications
monument
expellee
deportation

sınırlama

constraint

sınırlandırılmış trafik

restricted traffic

sınırlandırma hattı

line of demarcation

sınırları kapatmak
sınırlı giriş yolu
sınırlı görüş koşulları altında harekât
sınırlı hava yükü
sınırlı hedef
sınırlı konvansiyonel harp
sınırlı sevk yakıtı
sınırsız özel denetleme
sırt
sırt kanatçığı
sıvı depolama sahası
sıvı kirleticiler
sıvı patlayıcı
sıvı sevk yakıtı
sıvı yakıtlı roket
sızdırmaz kapalı kabin
sızma harekâtı

to seal the borders
limited access route
limited visibility operations
restricted air cargo
restricted target
limited conventional war
restricted propellant
unlimited special inspection
ridge
dorsal fin
bulk liquid storage space
liquid contaminants
liquid explosive
liquid propellant
liquid propellant rocket
sealed cabin
infiltration

border
transgressing
kara mayın
harbi

delimitation,
limitation,
localization,
restraint

demarkasyon hattı

birliklerin
hudutlarını
belirlemesi

arazi
havacılık

LP
havacılık

siber hücum
siber savaş
sicil kağıdı
silah ateşi

cyber attack
cyber warfare
efficiency report
gunfire

silah depolama bölgesi

weapons storage area

WSA

silah güvenlik ve beka sistemi

weapon security and survivability
system

WS3

silah hazırlık durumu

weapons readiness state

silah hedef karşılama bölgesi
silah kalıntısı
silah kontrol durumu
silah kontrol emri
silah kontrol sistemi
silah mevzi sahası
silah sistem eğitimi avadallığı
silah sistem güvenliği
silah sistem operatörü
silah sistem subayı

weapon engagement zone
weapon debris
weapons control situation
weapon control order
armament control system
gun emplacement
weapon system trainer set
weapons system security
weapon system operator
weapon system officer

silah sistemi kullanma konsepti

weapon system employment concept

silah sistemi lojistik subayı
silah takımı
silah taşımak
silah taşıyıcı kamyon
silah tespit radarı
silahçı
silahı kurma
silahın bir atımlık cephanesi
silahlanma yarışı

weapon system logistic officer
weapons platoon
to bear arms
weapons carrier truck
weapon locating radar
gunsmith
rearming
load
armament race

silahlar

armament

silahları kontrol anlaşmasının
doğrulanması
Silahların Kontrolü Anlaşması
silahların kontrolü ve silahsızlanma
silahlı çatışma hukuku
silahlı devriye

weapons state of
readiness
WEZ
nükleer
WCS
WCO
ACS

SSO
SSS

WSTS
WSS
WSO
WSO

WSLO
carry arms

donatım

arms control agreement verification
Arms Control Agreement
arms control and disarmament
law of armed conflicts
aggressive patrolling

weapon storage
site (WSS)

ACD
LOAC

equipage

mühimmatı
yla beraber
silah

silahlı helikopter
silahlı isyan
silahlı keşif
Silahlı Kuvvetler Akademisi
Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi
silahlı kuvvetler istihbaratı
Silahlı Kuvvetler Kurye Hizmeti
Silahlı Kuvvetler Müşterek Hareket
Yönetmeliği

gunship
armed insurgency
armed reconnaissance
Armed Forces College
Armed Forces Staff College
armed forces intelligence
Armed Forces Courier Service

silahlı kuvvetler stratejik planları

joint strategic plans

Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesi

Court of Appeals for the Armed Forces

silahlı kuvvetlere katılmak
silahlı saldırı
silahlı tarafsızlık
silah-mühimmat kaçakçılığı
silahsız bırakmak
silahsızlandırılmış
silahsızlandırma
silahtan tecrit etmek

enlistment
armed attack
armed neutrality
weapon and ammunition smuggling
to unarm
demilitarized
disarmament
to dismantle

silo

silo

simülasyon atışı
simülatör eğitimi
simülatör uçuşu

simulated fire
simulator training
simulated flight

sinemitralyöz

gun sight aiming point camera

sinerjik tırmanış

synergic ascent

sinir gazı
sinir harbi

nerve agent
war of nerves

Unified Action Armed Forces

sinsi taarruz

sneak attack

sintine
sinyal keşfi
sinyal topraklaması
siper
siper harbi
siper havanı

bilge
signal reconnaissance
signal ground
trench
trench warfare
trench mortar

SKA
AFSC

ABD

AFCOS
UNAAF
service strategic
plans
ABD

füze
sığınağı

GSAP
kamera
hava-uzay
aracı

GSAP

harp
ilanından
önce
yapılan

SG

stokes mortar,

siper kazmak

to entrench

siper savaşı
sis bombası
sis el bombası
sis mermisi
sistem bütünlüğü
sistem çözümleme

trench warfare
smoke bomb
smoke grenade
smoke shell
system integrity
systems analysis

sistem değerlendirmesi

system evaluation

sivil asker desteği
sivil asker işbirliği
sivil ayaklanma
sivil ayaklanmaya hazırlanma
sivil hava trafiği
sivil hizmetler komisyonu
Sivil İhtiyatlar Hava Filosu
sivil itaatsizlik
sivil karışıklık
sivil makamlar
sivil makamlara askeri yardım
sivil memur

civil military support
civil military cooperation
civil disturbance
civil disturbance readiness
civil aviation traffic
civil service commission
Civil Reserve Air Fleet
civil disobedience
civil disturbance
civil authorities
military aid to civil authorities
civilian official
Civil Communications Planning
Committee
civil nuclear power
civilian personnel regulations
civil defence
civil defence support detachments
Civil Defence Organization
civil society organization
civil air regulations
non-combatant evacuation operation
civilian preparedness for war
political advisor
political warfare
cold war
curfew
final bomb release line
end state peace strength
end state peace establishment

Sivil Muhabere Planlama Komitesi
sivil nükleer güç
sivil personel yönetmeliği
sivil savunma
sivil savunma destek müfrezeleri
Sivil Savunma Teşkilatı
sivil toplum kuruluşu
sivil uçaklar için hava talimatları
sivilleri tahliye harekâtı
sivillerin harbe hazırlığı
siyasi danışman
siyasi harp
soğuk savaş
sokağa çıkma yasağı
son bomba salış hattı
son durum barış kadrosu
son durum barış kuruluşu

dig-in, dig
trenches

hava
savunma

SYSEVAL
SAİB

CMS
CIMIC

CSC
CRAF
civil disorder

civil servant
CCPC
CPR
CD

STK

CSO
CAR
NEO
POLAD

FBRL
ESPE

son giren ilk çıkar kuralı

last in first out

LIFO

son koordinasyon hattı
son vukuat kaydı
son yaklaşma

final coordination line
final endorsement
final approach

FCL

depo
envanter
usulü

sonar

sonar

deniz radarı,
sound
navigation
and ranging

sonar şamandırası

radio sonobuoy

denizaltı
yakalamada
kullanılan

sondaj balonu
sondaj roketi
sonuç yönetimi
sorgucu
sorti

pilot balloon
sounding rocket
consequence management
interrogator
sortie

sorumluluğun devredilmesi

track handover

sorumluluk bölgesi
sorumluluk sahası
sorumluluk sahası dışı harekât
soruşturma raporu

zone of responsibility
area of responsibility
out of area operations
report of investigation

soruşturma subayı

investigation officer

SOS

save our selves

sözleşme feshi
sözleşme hükümlerine riayetsizlik

contract termination
default in contract

denizcilik

PIBAL

havacılık
Hava
savunmasın
da iz
yakalama
sorumluluğ
unun bir iz
yakalama
bölgesinden
diğerine
devredilmes
i işlemi
ZOR
AOR
ROI

SOS

yardım
çağrısı

sözleşme yetkisi

contract authorization

sözleşmeli subay

warrant officer

sözleşmenin ihlali
sözlü emir
standardizasyon anlaşması
standardizasyon hedefi
standart çalışma usulleri
standart fırlatma aracı

breach of contract
verbal order
standardization agreement
standardization objective
standard operating procedures
standard launch vehicle

standart hale getirilmiş NATO ürünü

NATO unified product

standart huzme yaklaşımı
standart ihtiyaç kodu
standart ikmal maddeleri
standart ileri üs birlikleri
standart konumlama sistemi

standard beam approach
standard requirement code
standard supplies
standard advanced base units
standard positioning system

standart malzeme isim listesi

standard equipment nomenclature list

standart mühimmat cephaneliği
standart olmayan ikmal maddeleri
standart olmayan ordu malı
standart olmayan ticari mal
standart sapma
standartların müşterekliği
statik ateşleme
statik hayalet virüs

Standard ammunition magazine
nonstandard supplies
nonstandard military property
nonstandard commercial property
standard deviation
commonality of standards
static firing
static stealth virus

stereogram

stereogram

stok fazlası
stok kontrol sistemi
stollu iniş
stratejik ağır bombardıman uçağı

excess stock
stock control system
pancake landing
stratofortress

stratejik askeri psikolojik harp

strategic military psychological warfare

stratejik avantaj
stratejik durum haritası
stratejik fiili kadro mevcudu
stratejik füze destek üssü
stratejik füze filosu
stratejik geri çekilme

strategic advantage
strategic tactical map
strategic authorized strength
strategic missile support base
strategic missile wing
strategic withdrawal

ikinci sınıf
kıdemli
subay

WO

VO

şifahi emir

oral order
NATO

SO
SOP,
SVL

SBA
SRC

radarla

SPS

bindirmeli
iki hava
fotoğrafı

havacılık
B- 52

SMSB

stratejik görev
stratejik hammadde
stratejik hassasiyet
stratejik hava harekâtı
stratejik hava istihbaratı
stratejik hava komutanlığı
stratejik hava kuvveti
stratejik hava savaşı
stratejik hava taarruzu
stratejik hava ulaştırma harekâtı
stratejik hava ulaştırması
stratejik hedef planı
stratejik ihtiyat
stratejik ikaz
stratejik ikmal seviyesi
stratejik istihbarat
stratejik istihbarat çözümleyicisi
stratejik keşif
stratejik kolordu
stratejik komutanlık
stratejik konsept
stratejik konuşlanma

strategic mission
strategic row material
strategic vulnerability
strategic air operations
strategic air intelligence
strategic air command
strategic air force
strategic air warfare
strategic air attack
strategic air transport operations
strategic air transport
strategical objectives plan
strategic reserve
strategic warning
strategic level of supply
strategic intelligence
strategic intelligence analyst
strategic reconnaissance
strategic army corps
strategic command
strategic concept
strategic deployment

stratejik köy programı

strategic hamlet programme

stratejik kuvvet intikali

force projection

stratejik madde
stratejik malzeme yedeği
stratejik mayınlama
stratejik nakliye uçağı
stratejik plan
stratejik propaganda
stratejik psikolojik faaliyetler
stratejik savunma
stratejik savunma girişimi
Stratejik Silahların Azaltılması
Görüşmeleri

strategic material
strategic material reserve
strategic mining
strategic transport aircraft
strategic plan
strategic propaganda
strategic psychological activities
strategic defence
strategic defence initiative
Strategic Arms Reduction Talks

SAC

SHP
SR

SR
STRAC
SC

Vietnam
Savaşı'nda
oluşturulan
stratejik
köyler
seferi
kuvvet
power projection
görevlendir
me
SR
denizcilik

SPA
SDI
START

Stratejik Silahların Sınırlandırılması
Görüşmeleri
stratejik taarruz
stratejik telekomünikasyon
stratejik tertiplenme
stratejik tertiplenme mevcudu
stratejik teşkilat ve malzeme kadrosu
mevcudu
stratejik uyarı karar öncesi dönemi
stratejik uyarı karar sonrası dönemi
stratejik uyarı sonrası dönem
stratejik üstünlük
stratejik yığınak
su altı savunma birliği
su altı taarruz birliği
su bombası
su çekimi
su ikmali noktası

strategic offensive
strategic telecommunications
strategic deployment
strategic deployment strength
strategic table of organization and
equipment strength
strategic warning pre-decision time
strategic warning post-decision time
strategic warning lead time
strategic superiority
strategic concentration
underwater defence unit
underwater assault unit
depth bomb
draft
water supply point

su üstü gemilerine karşı hava harekâtı

antisurface air operation

su üstü hedefi

surface target

su üstü vurucu kuvvetleri
sualtı bombası
sualtı dip mayın tarlası
sualtı engeli
sualtı hedefi
sualtı keşfi
sualtı mayın ateşleme sistemi
sualtı mayın tarlası
sualtı mayını
sualtı mayını kara kablosu
sualtı nükleer infilak
sualtı savunma komutanlığı
sualtı taarruz timi
sualtı tahribi
sualtı yer tespit bataryası
sualtı yer tespiti

surface striking forces
underwater bomb
deep minefield
underwater obstacle
underwater objective
underwater search
submarine mine control system
submarine minefield
submarine mine
land cable
nuclear underwater burst
antisubmarine command
underwater demolition team
underwater demolition
underwater ranging battery
subaqueous ranging

sualtında ve su üstünde gidebilen bot

subskimmer

sualtından havaya atılan füze
sualtından hücum

underwater-to-air missile
submerged attack

Strategic Arms Limitation Talks

SALT

strategic TOE
strength

depth charge
denizcilik

surface objective

SAT

UDT

UAM

sualtından satıha atılan füze
subay

underwater-to-surface missile
officer

subay

junior officer

subay adayı
subay kamarası

officer candidate
stateroom

subay misafirhanesi

Bachelor Officer Quarters

subay muadil görev eğitimi
subay orduevi
sudan geçiş derinliği
suhunet tesiri
sukesimi çizgisi
sulardan zorla geçiş
suni engeller
sur
süngü hücumu
süratli ateş
süratli devriye botu
süratli güdümlü füze hücumbotu
süratli intikal kuvveti
süratli reaksiyon kuvveti

officer lateral training
officers' club
fording depth
temperature effect
water line
forced crossing
man-made obstacles
rampart
bayonet attack
rapid fire
fast patrol boat
guided missile fast patrol boat
rapid deployment force
rapid reaction force

Sürekli Özgürlük harekâtı

Operation Enduring Freedom

sürekli tedarik ve ömür boyu destek

continuous acquisition and life cycle
support
permanent restricted area
permanent change of station
sustained attrition minefield
recurring demand
term contract
defilade
sight defilade

sürekli yasak bölge
sürekli yer değiştirme
sürekli yıpratıcı mayın tarlası
süreli istek
süreye bağlı sözleşme
sütre
sütre gerisi

Atğm.,
Tğm.,
Üstğm. ve
Yzb.
rütbelerinde
gemide
BOQ

visiting officers’
quarters (VOQ)

WL

gemide

wall

FPB
GMFPB
RDF
RRF

OEF

11 Eylül
saldırı
sonrası
Afganistan’
a yapılan
harekât

CALS
PRA
PCS
denizcilik

sütre kule mevzisi

turret defilade

süvari birliği
süvari bölüğü
süzülen bomba
süzülerek yapılan bombardıman
süzülme uçuşu

cavalry troop
cavalry squadron
glide bomb
glide bombing
gliding flight

şahmerdan

pile driver

şamandıralama sistemi

cardinal system

şamandıralı tarama
şarapnel
şarjör
şarjör eğitimi
şarjör kütüklüğü
şarjörlü
şartlı tahliye belgesi
şartlı teslim
şartname
şaşırtıcı füze
şebeke servis erişim protokolü
şehir gerilla harbi
şehir gerillası
şehit
şehitlik
şemsiye kanatlı tek satıhlı uçak
şemsiye yönetim sistemi
şeref atışı
şeref kıtası
şeref madalyası
şeref mihmandarı
şerefli terhis

oropesa sweep
shrapnel
magazine
magazine drill
pouch magazine
magazine-fed
parole agreement
capitulation
contract
diversionary missile
network service access point
urban guerrilla warfare
urban guerrilla
martyr
martyrdom
parasol monoplane
umbrella management system
firing volley
honour guard
medal of honour
escort of honour
honourable discharge

şerit

stripe

şerit

chevron

sütre mevzisi

defilade position

Genellikle
tanklar için

çakma
makinesi
açık
denizlerde

havacılık

denizcilik
shell fragments

white discharge
ceketin
koluna
astsubay ve
erlerin
rütbelerini
gösteren kol
işareti

Hava
fotoğrafları
şeritleri

şerit keşfi

reconnaissance strip

şerit rozeti

ribbon

şeytan çarmıhı

boarding ladder

boarding
için atılan ip
merdiveni

şeytan çarmıhı

pilot ladder

gemiye
çıkma
merdiveni

şifre cihazı
şifre çözücü algılayıcı verisi
şifre emniyetli dost düşman tanıma
takip radarı
şifreleme usulü
şifreli unsur

cipher device
decoder sensor data
encryptic secure tracking radar
identification friend and foe
encryption procedure
cipher component

şişme yüzer köprü

pneumatic type floating bridge

şok dalgası
şok direnci
taahhüt altına girme yetkisi
taahhüt tutarı
taarruz
taarruz altında fırlatma
taarruz başlangıç noktası
taarruz başlangıç saati

shock wave
shock strut
obligation authority
obligation of funds
attack
launch under attack
attack origin
time of attack

taarruz bölgesi

zone of attack

taarruz büyüklüğü
taarruz çıkış hattı
taarruz çıkış hattı temas hattıdır

attack size
line of departure
line of departure is line of contact

taarruz çıkış hattından hareket etmek

to jump off

taarruz dalgası
taarruz değerlendirmesi
taarruz düzeni
taarruz el bombası
taarruz emri
taarruz gücü
taarruz harbi
taarruz helikopteri

attack wave
attack assessment
attack formation
offensive grenade
attack order
action strength
offensive warfare
attack helicopter

RS

DSD
ESTRIFF
PENELOPE
şişmeli tip yüzücü
köprü

OA
saldırı
LUA

zone of action
(ZA)
TÇH

LD
LD/LC

AH

taarruz istikamet açısı
taarruz istikameti
taarruz kruvazörü
taarruz mevzisi
taarruz mihveri
taarruz öncesi serpinti hesabı
taarruz sonrası hasar tahmini
taarruz sonrası keşfi
taarruz uçağı
taarruza geçiş noktası
taarruzi harekât
taarruzi hava desteği
taarruzi mayın karşı tedbirleri
taarruzi mayın tarlası
taarruzi mukabil hava harekâtı
tabandan püskürtme

azimuth of attack
direction of attack
strike cruiser
final coordination line
axis of attack
prestrike fallout prediction
post strike damage estimation
post strike reconnaissance
assault aircraft
roll-in-point
offensive operation
offensive air support
offensive mine counter measures
offensive minefield
offensive counter air operation
underdeck spray

tabur

battalion

tabur

squadron

tabur çıkarma timi
tabur görev kuvveti
tabur muharebe simülasyonu
tabur sıhhi yardım istasyonu
tabut bayrağı

battalion landing team
battalion task force
battalion battle simulation
battalion aid station
interment flag

tabya

redoubt

taciz
taciz ateşi
taciz edici gaz
taciz harekâtı

harassment
harassing fire
harassing gas
intruder mission

FCL

OAS

OCA
füze
zırhlı
dışındaki
bütün
birliklerde
zırhlı
birliklerde

Kara
Kuvvetleri

BLT
TGK
BBS
BAS
ABD

fort

özellikle
kıyı
savunmasın
da
kullanılan
tahkimli
topçu
bataryaları
için fort
kullanılmak
tadır.

taciz mayın tarlası

nuisance minefield

tahammül edilemeyecek gaz yoğunluğu

intolerable gas concentration

tahditli hava sahası
tahditli ve yasak bölgeler
tahkikat subayı
tahkimat
tahkimli bölge
tahliye ekseni
tahliye hastanesi
tahliye konvoyu
tahliye zinciri
tahmini dönüş zamanı
tahmini fiyat

airspace restricted area
restricted and prohibited areas
investigation officer
fortification
fortified area
axis of evacuation
evacuation hospital
evacuation convoy
chain of evacuation
estimated time of return
computed price

tahmini kalkış zamanı

estimated time of departure

tahmini mevki koyma

dead reckoning

tahmini radar yönlendirmesi
tahmini varış zamanı
tahrip ateşi
tahrip ateşleme müfrezesi

directional radar prediction
estimated time of arrival
destruction fire
demolition firing party

tahrip bombası

demolition bomb

tahrip danesi
tahrip el bombası
tahrip imla hakkı
tahrip kuşağı
tahrip mangası
tahriş edici gaz

high explosive shell
explosive grenade
demolition charge
demolition belt
demolition squad
irritant gas

land mine
warfare

TDZ

ETR

THZ

ETD

tahmini hareket
zamanı

havacılık
istikamet,
sürat,
mesafe,
zaman ve
rüzgâr
bilgilerini
kullanarak
harita
üzerinde
yapılan
seyrüsefer
hesabı

DR

TVZ

kara mayın
harbi

rota ve
sürate göre

ETA

destructive bomb
topçuluk

tahriş edici gaz yoğunluğu
tahsis dışı mali kaynaklar
tahsis edilmiş batarya
tahsis edilmiş kuvvetler
tahsisi planlanmış kuvvetler
tahsisli bölge savunması
tahsisli taktik saha

irritant concentration
non-appropriated funds
dedicated battery
assigned forces
forces earmarked for assignment
distributed area defence
allocated tactical area

takım

platoon

takım kol düzeni
takım komutanı
takımada devletleri
takip seyri
takip uçağı
takip ve destek kuvveti
taklit atışı
taklit edilmiş elektronik aldatma
taklit el bombası
taksi yolu
taktik atom tahrip mühimmatı
taktik balistik füze
taktik destek bölüğü
taktik destek taburu
taktik eğitim
taktik füze
taktik güvenlik
taktik harekât komutanlığı
taktik harekât merkezi
taktik hava destek elemanı

platoon column
platoon leader
archipelagic states
pursuit navigation
pursuit airplane
follow and support force
mock firing
simulative electronic deception
dummy hand grenade
taxiway
tactical atomic demolition munitions
tactical ballistic missile
tactical support company
tactical support battalion
tactical training
tactical missile
tactical security
tactical operations command
tactical operations centre
tactical air support element

taktik hava gözetleyicisi

air tactical observer

taktik hava harekât merkezi
taktik hava harekâtı

tactical air operations centre
tactical air operations

NAF

NATO
DAD
ATA
Kara
Kuvvetleri
PL

havacılık
TBF

TADM
TBM
TSC
TSB
TM

THM
THDE

TOC
TASE
küçük
birliklerde
görev yapan
hava
kuvvetlerini
yönlendirm
e görevlisi
subay
TAOC

taktik hava idare merkezi
taktik hava komutanlığı
taktik hava kontrol filosu
taktik hava kontrol harekât timi
taktik hava kontrol merkezi
taktik hava kontrol müfrezesi
taktik hava kontrol sistemi
taktik hava seyrüseferi

tactical air direction centre
tactical air command
tactical air control squadron
tactical air control operations team
tactical air control centre
tactical air control party
tactical air control system
tactical air navigation

taktik intikal

tactical movement

taktik istihbarat
taktik iz
taktik karşı istihbarat
taktik kıymetlendirme
taktik komuta
taktik kontrol
taktik konuşlanma
taktik mayınlama
taktik nükleer silah
taktik nükleer silah kullanımı
taktik örtü ve aldatma

tactical intelligence
tactical track
tactical counterintelligence
tactical evaluation
tactical command
tactical control
tactical deployment
tactical mining
tactical nuclear weapon
tactical nuclear weapon employment
tactical cover and deception

taktik psikolojik harp faaliyetleri

tactical psychological warfare activities

taktik seyir füzesi
taktik sonar menzili
taktik sorumluluk bölgesi
taktik tertiplenme
taktik uçak
taktik ulaştırma uçağı
taktik uyarı
taktik-lojistik grup
takviye

tactical cruise missile
tactical sonar range
tactical area of responsibility
tactical deployment
tactical aircraft
tactical transport aircraft
tactical warning
tac log group
reinforcement

takviye kuvveti

reinforcing force

takviye topçu ateşi
takviye topçusu
takviyeli füze fırlatma istasyonu

reinforcing artillery fire
reinforcing artillery
augmented launch station

TADC
TAC
TACS
THKM
THKS

TACC
TACP
TACS
TACAN
düşmana
yaklaşmada
uygulanan
intikal şekli
Tl

TACEVAL
TC
TACON
denizcilik

TCM
TSR
TAOR

augmentation
force (AF)

takviyeli yüksek düzeyli çalışma grubu

reinforced high level task force

tali baraj ateşi

contingent barrage fire

tali taarruz

secondary attack

tali tahrip kuşağı
talim
talim atışı
talim el bombası
talim fişeği
talimat
talimatname
talimname
tam görev yapabilir
tam harekât kabiliyeti
tam isabetli bombalama
tam kaynaklı istihbarat
tam paletli araç
tam tırtıllı
tamamlayıcı eğitim

subsidiary demolition belt
drill
practice fire
practice grenade
blank cartridge
instruction
letter of instruction
manual
fully mission capable
full operational capability
precision bombing
all-source intelligence
full track laying vehicle
full-tracked
supplementary training

tamamlayıcı istihbarat raporu

supplementary intelligence report

tampon bölge
tampon mesafesi
tanıma dalışı

buffer zone
buffer distance
fam dive

nükleer

tanıma ve teşhis sistemi

recognition and identification system

dost
kuvvetlerin

tanımlanmış deniz resmi
tanımlanmış hava resmi
tank atış alanı
tank çıkarma aracı
tank çıkarma gemisi
tank komutan kulesi
tank kurtarma aracı
tank mayın tarlası
tank tahrip bölgesi
tanker uçağı
tanksavar
tanksavar balistik füze
tanksavar bombası
tanksavar füze

recognized maritime picture
recognized air picture
tank firing range
landing craft tank
landing ship tank
top turret
tank recovery vehicle
antitank minefield
armour kill zone
tanker aircraft
anti-tank
antitank ballistic missile
antitank bomb
antitank missile

secondary effort

guidance
regulation

LOI
FMC
FOC
ASI
tam tırtıllı araç

TAMİSTRAP

SUPINTREP

denizcilik

RMP
RAP
TÇA
TÇG

LCT
LST
TRV

KC-135
A/T

AT
ATBM
ATM

tanksavar güdümlü füze
tanksavar helikopteri
tanksavar roketi
tanksavar savunması
tanksavar silahı
tanksavar tüfek bombası
tanzim atışı
taraf devlet
tarafsız devlet
tarafsız topraklar
tarafsız ve müttefik olmayan ülkeler
tarafsızlaştırılmış bölge
tarama ateşi
tarama ışıldağı
taramalı karıştırma
taramaya mani olan mayın
taramayı önleme cihazı

antitank guided missile
antitank helicopter
antitank rocket
antitank defence
antitank weapon
antitank rifle grenade
fire for adjustment
state party
neutral state
no man's land
neutral and non allied countries
neutralized zone
sweeping fire
searching light
sweep jamming
antisweeper mine
antisweep device

taret

turret

taret topu
tarifeli servis
tarih saat grubu
tasarlanan harita görüntüsü
tasarruflu ateş
taslak harp planı
tasnif dışı
taşınabilir ambarlı sevkiyat
taşınabilir topçu
tatbik krokisi
tatbikat
tatbikat atışı
tatbikat harekât emri
tatbikat komutanı
tatbikat mühimmatı
tatbikat programı
tatbikat sonuç raporu
tavikli bomba
tazeleme eğitimi
tazminat
tazyik kovanı
tebliğ
tecrit ateşi

turret gun
scheduled service
date time group
projected map display
deliberate fire
outline war plan
unclassified
container export
pack artillery
overlay
exercise
field firing
exercise operations order
exercise commander
blank ammunition
exercise programme
post-exercise report
delayed action bomb
refreshing training
compensation
thrust sleeve
communique
interdiction fire

ATGM
ATH
ATR
ATD
ATW

denizcilik

döner zırhlı
kule
taret silahı
TSG

DTG

TD
CONEX

EXOPORD
EC
TATPROG

EXPROG
PXR

havacılık

tecrit kampı
teçhizat
teçhizat malzeme listesi
teçhizat tadilat listesi
tedarik makamı
tedarik usulleri
tedbirli havada kalış süresi
tediye amiri
tedrit mayın tarlası
teğet açısı
teğmen

detention camp
equipment
equipment component list
equipment modification list
procurement authority
procurement procedures
prudent limit of endurance
disbursing officer
interdiction minefield
yaw angle
second lieutenant

tehcir yasası

deportation law

tehdit analizi
tehdit değerlendirmesi
tehlike flaması
tehlike işareti
tehlike teşkil eden sular
tehlikeli hava sahası

threat analysis
threat assessment
danger flag
danger signal
dangerously exposed waters
airspace danger area

tehlikeli madde

hazardous material

tek ateşlemeli silah

single loader

tek atımda isabet ihtimali
tek atımla imha ihtimali
tek bazlı barut

single shot probability
single shot kill probability
single-base powder

tek düzeyde olmayan harekât

nonlinear operations

tek er ihtisas eğitimi
tek kanatlı uçak
tek kişilik avcı uçağı
tek kolda yürüme

advanced individual training
monoplane
single place fighter
single file

ECL
EML

havacılık

mermi
savaş
zamanı
zorla sınır
dışı etme
yasası

danger pennant
alarm
danger airspace
HAZMAT

tehlikeli malzeme
single shot
weapon

SSP
SSKP

savaşın
birden fazla
ortamda
(kara,deniz,
hava,uzay)
yürütüldüğü
çatışma
AIT

tek kollu kundak
tek motorlu avcı uçağı
tek salış bombardımanı
tek taraflı dikenli tel
tek taraflı silahları kontrol tedbiri
tekamül eğitimi
tekamül uçuş eğitimi
teklif ve kabul mektubu
tekne dalgası
teknik ateş idaresi
teknik düzenleme
teknik emir
teknik hasar kıymetlendirmesi
teknik hizmet sözleşmesi
teknik istihbarat
teknik talimname
tel güdümlü füze
tel örgü ihlal algılayıcısı
telemetre
telemetre yer istasyonu
telemetri istihbaratı
telsiz dinleme istasyonu
telsiz imdat frekansı
telsiz istihbaratı
telsiz istikamet kestirici
telsiz karıştırması
telsiz karşı tedbirlerinin araştırılması
veya keşfi
telsiz kestirme cihazı
temas bölgesi

box trail carriage
single-engine fighter
single shot bombing
single-apron fence
unilateral arms control measure
advanced training
advanced flight training
letter of offer and acceptance
boat wave
technical fire control
technical arrangement
technical order
technical damage assessment
technical service contract
technical intelligence
technical manual
wire guided missile
fence disturbance sensor
range finder
telemetry ground station
telemetry intelligence
intercept station
distress radio frequency
radio intelligence
radio direction finder
radio jamming
radio countermeasures search or
reconnaissance
radiogoniometer
contact area

TECHINT
TM

temas hattı

line of contact

LC

temas noktası
temas raporu
temel eğitim uçağı
temel istihkak
temel kamusal altyapı
temel muharebe eğitimi
temel sivil ikmal malzemeleri
temin planlaması
teminat mektubu

point of contact
contact report
primary trainer aircraft
basic ration
public key infrastructure
basic combat training
essential civilian supplies
procurement planning
bid bond

LOA

TA
TO

FDS
uzaklık ölçer
TGS
TELINT

RDF

POC
TEMRAP
PT
PKI
BCT

iki düşman
kuvvetin
contact point

discharge
certificate

terhis belgesi

certificate of discharge

terhis tahsisatı
terkipli cephane
terkipsiz cephane
termal arama sistemi
termal görüntü cihazı
termal kamera

mustering-out pay
fixed ammunition
separate-loading ammunition
thermal detection system
thermal imaging device
thermal camera

termal pals

thermal pulse

terminal hava gözetleme radarı

terminal air surveillance radar

termonükleer silah
terör seferberliği başlatmak

thermonuclear weapon
launch a campaign of terrorism

terörist tehdit durumu

terrorist threat condition

THREATCON

terörizme karşı koyma
terörizmle mücadele
terörle mücadele
ters istikamet açısı

counter-terrorism
fight against terrorism
antiterrorism
back azimuth

CT

ters kama düzeni

interverted wedge formation

tersane
tertiplenme noktası
tesadüf muharebesi
tesadüf muharebesi
tesir atışı

shipyard
point of deployment
meeting engagement
accidental war
fire for effect

tesir mayını

influence mine

tesir menzili
tesir noktası
tesirsiz hale getirme

effective range
point of impact
to neutralize

tesirsiz mayın

inert mine

teslim bayrağı
tespit edilen iz

white flag
established track

MOP
FA

TID
nükleer
silah
patlaması
TASR

terminal of air
surveillance radar

AT
inverted wedge
formation, V
formation

FFE
temas dışı
etki ile
faaliyete
geçen
mayın

kara mayın
harbi
EST

tespit edilmiş atış
tevcih açısı
tevcih yeri
tevkif ateşi
teyakkuz
tezkere
tıbbi istihbarat
tıbbi tedavi
tıbbi tedavi tesisi
tıbbi tedavinin başladığı tesis
tırmanma durumu
tırtıllı araç
tırtıllı paletli istihkam çıkarma aracı
tırtıllı paletli obüs çıkarma aracı

captive firing
orienting angle
orienting station
final protective fire
vigilance
discharge paper
medical intelligence
medical treatment
medical treatment facility
originating medical facility
climb mode
track laying vehicle
landing vehicle, tracked, engineer
landing vehicle, tracked, howitzer

ticari gemi haberleşme sistemi

merchant ship communications system

ticari gemi hasar raporu
ticari olmayan gemi
tim
toksik gaz
toksik harp
toksik kimyasal, biyolojik veya nükleer
taarruz

merchant ship casualty report
State ship
team
toxic gas
toxic warfare
toxic chemical, biological or nuclear
attack

tombaz

pontoon

tombaz köprü

pontoon bridge

tombaz takımı

pontoon raft ferry

top

gun

top ateşi

gunfire

atış hattı
ORSTA
FPF
bill
MEDINT
MTF
havacılık
LVTE
LVTH
MERCOMMS

gemi
bağlama
maksatlı
duba
ponton köprü
genel olarak
üzerinde bir
döşeme
bulunan ve
bir veya bir
kaç tombaz
kayıktan
meydana
gelen sal.
cannon, field
piece
denizcilik

top ateşi altına almak
top ateşi ile selamlama
top eğitimi
top hedef hattı
top kalkanı
top mürettebatı

shell
cannon salute
gun drill
gun-target line
gun shield
gun crew

top toparlağı

limber

topçu
topçu astsubayı
topçu ateşi
topçu mürettebatı

artillery
master gunner
artillery fire
artillery crew

topçu sınıfı

artillery

topçu subayı
topçu taburu
topçu ve füze okulu
topla savunulan bölge
toplam ölü sayısı
toplama noktası
toplama/alma bölgesi
toplanma bölgesi ileri karakolu
toplanma demir yeri
topografik hava haritası
toprak bütünlüğü
toprak piste iniş
topyekûn harp
topyekûn seferberlik
tornistan etmek

artillery officer
artillery battalion
artillery and missile school
gun defended area
death toll
collecting point
pick-up zone
assembly area outpost
assembly anchorage
aeronautical topographic chart
territorial integrity
balked landing
total war
total mobilization
to go astern

tornistan geri hareketi

stern way

torpido
torpido bombardıman uçağı
torpido hücumbotu
torpido savunma ağı
torpido tehlike bölgesi
torpido tehlike sahası

torpedo
torpedo bomber
torpedo boat
torpedo defence net
torpedo danger zone
torpedo danger area
Tube-launched, Optically-tracked, Wireguided missile
parade formation

tow tanksavar füzesi
tören düzeni

artillery salute
GT
cannon shield
top
cephanesi
taşıyan
araba

top arabasına ön
koşumları
bağlamak

denizcilik
shelling
bombardier,
gunner

GDA

PZ

kapkaç bölgesi

all-out-war

geri hareket
(gemi)
torpil

TDZ
TDA
TOW

tören geçişi

parade

tören kıtası

honour guard

tören kıyafeti

new class -A- uniform

TSK Hizmet Övünç Madalyası

Turkish Armed Forces Service
Commendation Medal

TSK İstihbarat Okulu

Turkish Armed Forces Intelligence
School

TSK Liyakat Madalyası

Turkish Armed Forces Legion of Merit

TSK Liyakat Nişanı

Turkish Armed Forces Decoration of
Merit

TSK Mızıka Astsubay Hazırlama ve
Sınıf Okulu

Turkish Armed Forces Band NCO
Training School

TSK muhabere ve bilgi sistemleri

Turkish Armed Forces information and
communication

TSK Övünç Madalyası

Turkish Armed Forces Commendation
Medal

TSK Şeref Madalyası

Turkish Armed Forces Medal of Honour

TSK Şeref Nişanı

Turkish Armed Forces Legion of Honour

TSK Üstün Cesaret ve Feragat
Madalyası

Turkish Armed Forces Courage and SelfSacrifice Medal

TAF Courage
and SelfSacrifice Medal

TSK Üstün Hizmet Madalyası

Turkish Armed Forces Distinguished
Service Medal

TAF
Distinguished
Service Medal

tugay

brigade

tuğamiral
tuğamiral
tuğgeneral

rear admiral lower half
commodore
brigadier general

pass in review
merasim kıtası,
ihtiram kıtası

guard of honour

blues
TAF Service
Commendation
Medal

TAF Legion of
Merit
TAF
Decoration of
Merit
TAF Band
NCO Training
School

TAF
Commendation
Medal
TAF Medal of
Honour
TAF Legion of
Honour

Kara
Kuvvetleri
ABD
İngiltere
BG

tatbikatlarda
tarafsız ülke
komutanı

turuncu komutan

orange commander

tutuklama müzekkeresi
tutulan mevzisi
tutunma bölgesi
tutunma noktası
tutuşmalı tapa
tuzak mayını
tuzaklı mayın
tüketim ihtiyaçları
tümamiral
tümamiral

warrant of arrest
holding position
lodgement area
foothold
aerial burst fuze
trap mine
activated mine
consumption requirements
rear admiral upper half
rear admiral

tümen

division

tümen birliği
tümen destek kıtaları komutanlığı
tümen karargâhı
tümen lojistik harekât merkezi
tümen taktik harekât merkezi
tümen topçusu
tümgeneral

divisional unit
division support command
division headquarters
division logistical operation centre
division tactical operations centre
division artillery
major general

Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı

Turkish Military Representative

Türk Deniz Kuvvetleri
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Türk donanmasına ait gemi
Türk Genelkurmay Başkanlığı

Turkish Naval Forces
Turkish Naval Forces Command
Turkish Republic's Ship
Turkish General Staff

Türk Harp Akademileri Komutanlığı

Turkish War Colleges Command

Türk Hava Kurumu
Türk Hava Kuvvetleri
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Turkish Aeronautical Association
Turkish Air Force
Turkish Air Force Command

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi

Turkish Aerospace Industries

TAI

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Türk Ordusu
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı
Türk Yıldızları Akrotim Filosu

Turkish Land Forces Command
Turkish Army
Turkish Armed Forces

TLFC

Turkish Armed Forces Foundation
Turkish Stars Acroteam Squadron

TUM

RADM

ABD
Kara
Kuvvetleri
division unit

DISCOM

DTOC
MG
Brüksel/Bel
çika

TMR
Turkish Navy

TGS
Yenilevent/İ
stanbul
THK
TUAF

TSK

TAF
TAFF

AkıncıAnkara

Türkiye Muharip Gaziler Derneği
uç birliği
uçağın burnu
uçak
uçak aydınlatma bombası
uçak direnme yeteneği
uçak durdurma
uçak gemisi

Turkish War Veterans Association
advanced detachment
bow
aircraft
airplane flare
aircraft survivability
aircraft arrestment
aircraft carrier

uçak gemisi vurucu kuvveti

carrier striking force

uçak hassasiyeti
uçak iniş takımı

aircraft vulnerability
aircraft landing gear

uçak iniş yeri

landing strip

uçak işletme ve bakımı
uçak kazası
uçak komutanı
uçak kontrol ve ikaz sistemi
uçak kurtarma

aircraft operation and maintenance
aircraft accident
aircraft commander
aircraft control and warning system
aircraft salvage

uçak muharebe alanı mukabil tedbirleri

aircraft battlefield countermeasures

uçak pist hasırı
uçak sığınağı
uçak silahları
uçak tadilatı
uçak telsiz rölesi
uçak tırmanma koridoru
uçak ve helikopter alanı
uçaksavar
uçaksavar atışı
uçaksavar harekât merkezi
uçaksavar harekâtı
uçaksavar savunması
uçar birlik destek grubu
uçar birlik harekât trafiği
uçar birlik keşif kolu
uçar birlik kuvveti
uçarbirlik harekâtı
uçuş anında meydana gelen kaza-kırım
olayı
uçuş bilgi merkezi
uçuş brövesi

aircraft landing mat
aircraft shelter
aircraft armament
aircraft modification
airborne radio relay
aircraft climb corridor
airfield heliport
anti-aircraft
flak
anti-aircraft operations centre
anti-aircraft operations
anti-aircraft defence
air-mobile support party
air mobility traffic
air-mobile patrol
air-mobile force
air mobile operation

A/C

UG

CV
CARSTRIKFO
R

AA
AC
ACCWS

aircraft guns

AA
UHM

AAOC

accident incident in-flight
flight information centre
aviation badge

airplane

FIC

uçuş değerlendiricisi
uçuş durumu
uçuş esnasında verilecek rapor
uçuş harekât merkezi
uçuş hattı
uçuş irtifası
uçuş izni
uçuş kayıt defteri
uçuş kolu
uçuş kontrol kulesi
uçuş koordinasyon merkezi
uçuş malumat bölgesi
uçuş malumat hizmeti
uçuş öncesi bakım kontrolü
uçuş personeli
uçuş raporu
uçuş rotası
uçuş rotası

flight evaluator
flying status
in-flight report
flight operation centre
flight line
flight altitude
clearance
flight log
wing
control tower
flight coordination centre
flight information area
flight information service
preflight inspection
flight personnel
flight report
air route
flight path

uçuş rotası üzerinde izin verilen irtifa

overhead clearance

uçuş yolu

course

uçuşa elverişlilik
uçuşa yasak bölge
uçuştan mahrumiyet
ufuk açısı
ufuk ötesi
ulaştırma isteği
ulaştırma kontrol merkezi
ulaştırma şekli

airworthy
no-fly zone
suspension of flying
azimuth
over the horizon
transportation request
transport control centre
mode of transport

FLY STAT
FOC
FLTL
uçuş yüksekliği

UKM
UMB

flight level (FL)

FCC
FIS

AR

track, flight path
(ballistic)
NFZ

UÖ

OTH
TR
TCC
MOT
Savunma
Bakanlığı'na
bağlı olarak
çalışır.
Elektronik
istihbarat ve
koruma.

Ulusal Güvenlik Dairesi

National Security Agency

USA

uluslararası Askeri karargâh

International Military Staff

IMS

NATO

uluslararası Askeri karargâh Direktörü

Director International Military Staff

DIMS

NATO

ABD

uluslararası Askeri Spor Konseyi

International Military Sports Council

UASK

CISM

uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

International Atomic Energy Agency

UAEA

IAEA

Uluslararası Barış Gücü
uluslararası çağrı işareti

International Peace Force
international call sign
International Maritime Satellite
Organization

uluslararası Denizcilik Uydusu Teşkilatı
uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti

International Security Assistance Force

uluslararası karargâh nöbetçi subayı

usul anlaşmaları

international staff duty officer
International Committee of the Red
Cross
International Civil Aviation
Organization
procedural arrangements

uydu muhabere sistem kontrolü

satellite communications system control

uydu savunması
uydu tahrip füzesi
uydu ve füze gözetlemesi
uydu yer bağlantı sistemi
uydu yer terminali
uygulama usulleri

satellite defence
antisatellite missile
satellite and missile surveillance
satellite ground link system
satellite ground terminal
implementing procedures

Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

uygunsuzluktan terhis

bad conduct discharge

uymazlık raporu
uyumlu satıh irtibat terminali
uyuşmazlık raporu
uyutma taktiği
uzak hava desteği
uzak mesafe devriye görevi

unsatisfactory report
adaptable surface interface terminal
report of discrepancy
fabian tactic
remote air support
long-range patrol mission

uzak mesafe hava seyrüsefer haritası

long-range air navigation chart

uzak mesafe nakliye uçağı
uzak mesafeli muharebe güçlü keşif
kolu

long-range transport aircraft
long-range combat patrol

INMARSAT
UGYK

ISAF

Afganistan

ISDO
ICRC
ICAO

SCSC

SGLS
SGT
blue discharge,
discharge without
honour,
undesirable
discharge (UD)
UR
ASİT
ROD

uzaktan erken haber verme ve ikaz hattı

distant early warning line

uzaktan karıştırıcı
uzaktan komutalı denizaltı savunma
helikopteri
uzaktan komutalı hava aracı
uzaktan kontrollü radar mevkisi
uzaktan kumandalı hava aracı
uzaktan kumandalı radar başı
uzatılmış faal görev
uzatılmış sahra hizmeti
uzatma çubuk fünyeli mayın
uzay arama ve takip sistemi
uzay platformu
uzay roketi
uzay savunması
uzman erbaş
uzman onbaşı
uzun menzilli balistik füze
uzun menzilli bombardıman uçağı
uzun menzilli radar
uzun menzilli seyyar füze
uzun menzilli stratejik keşif
uzun mesafe seyrüseferi
uzun mesafe uçuşu
uzun vadeli savunma programı

stand off jammer

havacılık

drone antisubmarine helicopter
remotely piloted vehicle
remotely controlled radar site
remotely piloted vehicle
remote radar head
extended active duty
extended field service
tilt rod activated mine
space detection and tracking system
space platform
space rocket
space defence
specialized sergeant
specialist corporal
long range ballistic missile
long- range bomber aircraft
long-range radar
long-range stand-off missile
long-range strategic reconnaissance
long-range navigation
long distance flight
long-term defence programme

üç nokta inişi

three point landing

üç yollu iz
üretim lojistiği
üretim paylaşım anlaşması
üs
üs dışı tesis
üs grubu harekâtı
üs harekât merkezi
üs hava meydanı
üs komutanı
üs komutanlığı

triple trail
production logistics
production sharing agreement
base
noncontiguous facility
base cluster operation
wing operation centre
base airdrome
base commander
base command

RPV
RCRS
RPV
RRH
EAD

SPADATS

LRBM
LRR
LRSOM
LORAN
LTDP
tekerlekle
kuyruğun
aynı anda
zemine
temas
ettirilmesi

WOC

havacılık

üs lojistik komutanlığı
üs savunma bölgesi
üst düzey askeri diyalog toplantısı
üst kademe
üst rütbeler

base logistic command
base defence zone
high level military dialogue meeting
higher echelon
high ranks

üst subay

senior officer

üst üste bindirilmiş ateş
üst üste bindirilmiş ateş

interlocking fire
overlapping fire

üsteğmen

first lieutenant

üsteğmen

flying officer

üsteğmen

lieutenant

üstsubay
üstün cesaret ve feragat madalyası
üstün hizmet madalyası
üstün nişan brövesi
vagon tamir bölüğü
vaka etüdü yöntemi
varış limanı
vazife
veri toplama
veteriner sınıfı
vicdani ret
vukuat
vur-kaç taktiği
vurma hızı
vurucu güç
vurucu kuvvet
vuruş açısı

senior officer
courage and self-sacrifice medal
distinguished service medal
distinguished designation badge
car repair company
case study method
destination port
mission
data collection
veterinary corps
conscientious objection
incident
hit-and-run tactic
impact velocity
striking power
striking force
angle of impact

vuruş hattı

line of impact

vuruş hızı

striking velocity

ÜSB

BALOC
BDZ

binbaşı ve
üstü
rütbeler

Denizcilik,
ABD
İngiliz
Hv.K.

1st Lt

İngiliz K.K.

LT

VC
ani durum

tatbikat

mermi

sadme hattı

Etki veya
patlama
noktasında
mermi
yoluna teğet
olan hat.
mermi

vuruş noktası

impact point

yabancı madde hasarı
yakalama radarı
yakıcı gaz
yakıcı harp gazı

foreign object damage
acquisition radar
blister gas
vesicant

yakın destek ateşi

close support fire

yakın hava desteği
yakın keşif
yakın kol uçuşu
yakın kontrollü hava önlemesi
yakın mesafe gözetleme radarı
yakın muharebe
yakın örtme kuvveti
yakın pusu
yakın savunma ateşi
yakıt alan uçaktan tankere yakıt transfer
edilmesi
yaklaşık gerçek zaman
yaklaşma açısı
yalama uçuşu
yalancı füze
yalayıcı ateş
yalaz izi
yan
yan ateşi
yan emniyeti
yan koruma ateşi

close air support
close reconnaissance
close formation
close- controlled air interception
close- range surveillance radar
close combat
close covering force
near ambush
close defensive fire

yan şamandırası

otter

yan taramalı uçak radarı
yana eğiklik
yanaşık düzen
yanaşma harekâtı
yancı
yandan ateş
yandan dolaşma manevrası
yangın çıkaran harp malzemesi
yapay diyaframlandırılmış radar
yapay dünya uydusu

side-looking airborne radar
lateral tilt
massed formation
docking operations
flank guard
oblique fire
outflanking manoeuvre
incendiary munition
synthetic aperture radar
artificial earth satellite

nükleer
savaş

IP
YAMAHA

FOD
AR

close supporting
fire
YHD

CAS

CRASUR

reverse flow air refuelling
near real time
grid declination
nap-of the earth flight
missile decoy
creeping fire
blast mark
flank
flanking fire
flank security
flank protective fire

NRT
topçuluk

gisement
NOE flight
grazing fire
cenah, kanat

deniz mayın
harbi
SLAR

denizcilik

SAR

yapay radyoaktivite

neutron-induced
activity

induced radioactivity

uçaklardaki
yatay ufku
attitude indicator
belirten
gösterge

yapay ufuk

artificial horizon

yaptırım

sanction

yaralanma noktası

point of injury

POI

yarbay

wing commander

WG/CRD

yarbay
yarbay
yardım harekâtı
yardım koordinasyon merkezi
yardımcı gemi
yardımcı harp gemisi

lieutenant colonel
commander
relief operation
relief coordination centre
auxiliary vessel
noncapital ship

LTC
CDR

yardımcı işaret

intermediate marker

yardımcı roketle kalkış
yardımcı teknik doküman
yardımcı tesisler
yardımcı ve destekleyici harekât
yargı yetkisi
yarı aktif hedef güdümü
yarı askeri kuvvetler
yarı zırh delici
yarım kademe roketi
yarma harekâtı
yasa dışı oturan kimse

jet assisted take-off
associated technical document
ancillary facilities
subsidiary and supporting operation
jurisdiction
semi- active homing guidance
paramilitary forces
semi-armour piercing
half stage rocket
breakthrough operation
illegal resident

yasak bölge

prohibited area

yasak hava sahası
yasak olmayan bölgeler
yasaklanmış hava savunma bölgesi
yasaklanmış tehlikeli hava yükü
yasal sınır

prohibited airspace
unrestricted areas
air defence restricted area
restricted dangerous air cargo
boundary de jure

resmi onay

official
authorisation
deniz ve
hava
araçları için
İngilitere
Hava
Kuvvetleri
karacılık
denizcilik

RCC

kara mayın
harbi
JATO
ATD

kaza hakkı
PF
SAR

yasa dışı iskâncı
prohibited zone

yatak gemisi
yatay ateş
yatay etkili mayın

barge
terrestrial fire
horizontal action mine

yatay merkator projeksiyonu

transverse mercator projection

yatay uçuş
yatık mermi yollu atış
yatık mermi yollu silah
yavaş infilak
yavaş paralanma
yaver
yayılma
yayın kontrollü hava önlemesi

level flight
flat trajectory fire
flat trajectory weapon
low order detonation
low order burst
aide-de-camp
diffusion
broadcast controlled air interception

yaylım ateşi

salvo fire

yazılı belgeye dayanmayan silah kontrol
anlaşması
yazılı emir
yedek ana kontrol merkezi
yedek hava aracı
yedek hava limanı
yedek komuta yeri
yeniden eğitim
yeniden faal göreve çağırmak
yeniden konuşlanma
yeniden mevki tayini
yenilgi
yer altı nükleer infilak

written order
alternative main control centre
reserve aircraft
alternate airport
alternate command post
retraining
recall to active duty
redeployment
relocation
defeat
nuclear underground burst

yer altı sığınağı

bunker

horizontal fire
enine merkator
projeksiyonu

haritacılık
flat fire

ADC

fusillade,
spreading fire,
volley

tacit arms control agreement

yer bildirim hattı

report line

yer irtibat grubu
yer saldırı birimi
yer savunma kuvveti komutanı
yer seviyesinin üstünde

ground liaison party
ground assault unit
ground defence force commander
above ground level

YAKM

ALCOP

mağlubiyet
NUB
dugout, dugout
shelter
belli bir
hatta
gelince
verilen
rapor
GAU
GDFC
AGL

yer sıfır noktası

ground zero

GZ

yer sürati
yer tahsis anlaşması
yer tanıtma şeridi
yer üstü serbest roket
yer üstü sığınağı

ground speed
space charter
identification strip
free rocket over the ground
surface shelter

GS

yerde konuşlu hava savunma sistemi

ground based air defence

yerde yakıt ikmali
yerden ateş

ground refuelling
ground fire

yerden kontrollü yaklaşma usulleri

ground controlled approach procedures

yerinde inceleme
yerinden edilmiş kişi
yeterlilik derecelendirmesi

site survey
displaced person
proficiency rating

yetki verilen kuvve

authorized strength

yetkisiz ateş
yığınaklanma
yıkıcı faaliyetler
yıkıcı faaliyetlere karşı koyma
yıkıcı hedefler

unauthorized discharge of a firearm
concentration
subversion
countersubversion
divisive objectives

yıldırım harbi

lightning war

yıldız savaşları projesi
yıllık birleşik güvenlik yardım
değerlendirmesi
yıllık çalışma programı
yıllık faal görev eğitimi
yıllık uygulama değerlendirme
toplantısı
yıpratma harbi
yiv

strategic defence initiative
annual integrated assessment for security
assistance
annual working programme
annual active duty for training
annual implementation evaluation
meeting
war of attrition
spiral grooves

point zero (PZ),
surface zero (SZ)
denizcilik

FROG
GBAD

bir birliğin
ulaşmasına
yetki verilen
personelsilahmalzeme
kadrosu/say
ısı

blitzkrieg (Alm.)
SDI

AWP
YUDT

AIEM
corrugation

yivli silah
yivsiz silah
yoğun ateş
yoğun ateş altına almak
yol keşif raporu
yön bulucu
yönlendirmek
yöntemsel hava sahası kontrolü
yörünge noktası
yukarda patlama
yumuşak güç

rifle
smooth-bore weapon
heavy fire
plaster
road reconnaissance report
direction finder
to steer
procedural control
orbit point
high order detonation
soft power

yük uçağı

cargo aircraft

yükleme boşaltma anlaşması

master average demurrage agreement

yükleme emri

shipping order

yükleme zaman aşımı

demurrage

Yüksek Askeri Şura

Supreme Military Council

YAŞ

yüksek değerli hedef
yüksek düzeyli görev grubu
yüksek güçlü arama radarı
yüksek güçte tanksavar patlayıcı
maddesi
yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi
yüksek infilaklı bomba
yüksek irtifa
yüksek irtifa hava savunması
yüksek irtifa türbülansı
yüksek irtifada paralanma
yüksek irtifada paraşütü açma
yüksek irtifada uçağın izi
yüksek irtifadan bombardıman
yüksek patlayıcı madde
yüksek süratli denizaltı
yüksek sürünme
yüksek yoğunluklu çatışma
yüksek yoğunluklu hava sahası
yüksek yoğunluklu hava sahası kontrol
bölgesi

high value target
high level task force
high-power acquisition radar

YDGG

massed fire

rota vermek
OP

cargo transport
plane
demiryolu
nakliyesi
boşaltma zaman
aşımı

denizcilik
High
Military
Council

HVT
HLTF
HIPAR

high explosive anti-tank

HEAT

high-speed anti-radiation missile
high explosive bomb
high altitude
high level air defence
clear air turbulence
high altitude burst
high altitude high opening
condensation trail
high altitude bombing
high explosive
high-speed submarine
high crawl
high intensity conflict
high density airspace

HARM

YYHS

high density airspace control zone

YYHSKB

HA
YİHS
CAT
HAHO

HE

HIDACZ

yüksek yoğunluklu silahlı çatışma

high intensity armed conflict

yükseklik ölçer

altimeter

uçaklar için

yükseklik radarı

height finder

karada
konuşlanan
cihazlar için
altimetre

yüksekte infilak

high airburst

nükleer
silah

yükselen mayın

rising mine

deniz mayın
harbi

yükselme
yürüyüş düzenleme müfrezesi
yürüyüş düzenleri
yürüyüş ileri karakolu
yürüyüş keşfi
yürüyüş kolu
yüzbaşı
yüzbaşı
yüzen köprü
yüzer havuz

ascent
regulating unit
march formations
march outpost
march reconnaissance
column
captain
lieutenant
floating bridge
floating drydock

yüzer mayın

creeping mine

yüzeye yakın patlama
zaman aralığı
zararlı maddelerden temizleme
istasyonu
zararsız geçiş
zayıf noktalar
zayıf noktalara taarruz taktiği
zayiat
zayiat raporu
zehirli gaz taarruzu
zehirli kimyasal harp maddesi
zemin yapısı
zengin karışımlı roket topçu silahı
zeplin
zıpkın tüfeği
zırh

low order detonation
time lag
decontamination station
innocent passage
vulnerabilities
soft spot tactics
casualty
casualty report
toxic attack
toxic chemical agent
ground pattern
boosted rocketfield artillery weapon
airship
harpoon gun
armour

HF

march column
albay

denizcilik
denizcilik

LT

serseri mayın,
sürüklenen mayın

floating mine

zaman kaybı
DS

hava gemisi
cuirass

zırh delici bomba

armour piercing bomb

zırh delici mermi

armour piercing projectile

zırh delici roket
zırh delici yangın mermisi
zırhlı araç
zırhlı birlik
zırhlı birlik harekâtı
zırhlı birlik muharebesi
zırhlı birlik sınıfı
zırhlı istihkam aracı
zırhlı keşif aracı

armour piercing rocket
armour piercing incendiary shell
armoured vehicle
armoured unit
armoured operation
armoured combat
armour
armoured engineer vehicle
armoured recce vehicles

zırhlı muharebe aracı

armoured combat vehicle

zırhlı muharebe grubu
zırhlı personel taşıyıcı
zırhlı personel taşıyıcı ile taşınan
zırhlı piyade
zırhlı süvari
zırhlı topçu
zırhlı tümen
zincirleme patlama
zor altında kalma durumu

armoured combat group
armoured personnel carrier
APC-borne
armoured infantry
armoured cavalry
armoured artillery
armoured division
chain detonation
duress situation

zorunlu askere alma

conscription

zorunlu askerlik
zorunlu iniş sahası

mandatory service
emergency landing ground

armour piercing
shell
APR

AEV

ZMA

ACV

ZPT
ZPT

APC

scout car
armoured
fighting vehicle
(AFV)

zorunlu
askerlik
hizmetini
alma

