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“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, 
içerideki cephenin suskunluğudur.” 

Ocak ayının son gününde gerçekleştikleri için detaylarını gelecek sayı sizlerle 
paylaşacağımız;

■ ROKETSAN’ın, Roket Yakıt ve Bileşen Teknolojileri Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
projeleri imza törenini ve

■ Barış Kartalı Projesi’nde ilk uçağın başlangıç teslimatı için Konya’ya intikalini

bir kenara bırakacak olursak, Ocak ayının en dikkat çeken gelişmesi, Meteksan Savunma 
cephesinde yaşanan MİLDAR-2 ve Kement projelerinin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda
gerçekleştirilen töreni oldu.

Tören kapsamında SSM tarafından yayınlanan basın bilgi notları ise bir dönemin kalıplaşmış
“gizlilik” kavramına kıyasla alışılmışın dışında detaylı bilgi içermesi ile dikkatleri çekti ve 
savunma sanayisinin doğasında var olan “gizlilik” kavramının da yeniden sorgulanmasına 
vesile oldu.

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın, 100. sayımız kapsamında yaptığımız söyleşideki 
konuyla ilgili sözlerini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

“Savunma sanayisinin kamuoyuna açılması ile ilgili 2 yaklaşım var. Birincisi, tabiri caizse, 
projeleri fildişi kulelere hapsetmek; sıkı güvenlik duvarları ile örüp, onun içinde gizlilik altında
bir şeyler yapmaya çalışmak. Benim kanaatim ise tam aksi yönde. Bizim bu projelerde, 
ülkenin ve toplumun tam olarak desteğini almamız gerekiyor. Bu da ikinci yaklaşım…”

Bayar, alınan kararlarda kamuoyu denetiminin de önemini şöyle belirtiyor:

“Bunlar çok önemli kararlar ve biz bunları kapalı bir sistemde almaya başlarsak hata da 
yapabiliriz. Bu izlenme, bizim için de sağlıklı bir şey. Alınan kararlar, kamuoyunda tartışılıyor 
ve bunların hepsi, orada bir süzgeçten geçiyor. Biz de kararlarımızın tartışılacağını bilerek 
çalışıyoruz, bu da bizim çalışmamızı olumlu yönde etkiliyor. Yaptığımız iş kamuoyuna kapalı olsa,
hata yapma ihtimalimiz artabilir; belki hızlı karar alalım diye bazı noktalarda özensiz 
davranabiliriz.”

Konunun kurumsal itibar, marka değeri, iş geliştirme, pazarlama, reklam, kendine güven vb.
kavramlar açısından önemini bir kenara bırakacak olsak bile kamuoyunun süreçleri takibi ve 
denetimi konusunun ve bu aşamalarda basının rolü asla göz ardı edilmemelidir.

SSM’ye Çağrı
Söz basının rolünden açılmışken, biraz geriye gidelim ve SSM tarafından 2011 yılında başlatılan
ve Türk basınının, SSM’nin faaliyetleri ve Türk Savunma Sanayisi hakkında daha sistematik 
bilgi sahibi olabilmesi amacını taşıyan programı gündeme taşıyalım. Program kapsamında, 
düzenlenecek tesis gezileriyle, basın mensuplarının, firmaların kabiliyetleri, yürütülen projeler
ve imzalanan anlaşmalar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması hedefleniyordu. 
Milli Savunma Bakanının da katılımı ile gerçekleştirilen ve ilk durağı SSM olan program 
kapsamında, sektör firmalarından TUSAŞ ve ASELSAN ziyaret edilmişti. Programın ilerleyen 
süreçlerinde ise sadece Ankara ile sınırlı kalınmaması, İstanbul ve Eskişehir’deki çeşitli tesis 
ve firmalara da ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Şubat 2011’de TUSAŞ ve 
Mart 2011’de ASELSAN ile başlayan bu sürecin arkası ise maalesef gelmedi.

Bu vesileyle konunun ilgililerine, çok iyi düşünülmüş bu program ile ilgili bir hatırlatma ve 
basın mensupları ve sektör temsilcileri arasında yaşanması muhtemel iletişim kayıplarının da
ortadan kalkmasında etkili olabilecek bu programın devamı ile ilgili bir çağrı yapıyoruz.

Bu arada, Türk Savunma Sanayisi ile ilgili haberlere, SSM’de düzenlenen tören ve benzeri 
faaliyetlerin, dolayısı ile SSM’nin giderek daha da artan bir etkinlikte kaynak olmaya başladığı
tespitimizi de paylaşalım.

Aynı “gizlilik” konusu, gelişen ve önüne büyük hedefler koyulan sektörün, basın ile nasıl ve 
ne kadar bilgi paylaşacağı noktasında da bir problem kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu sorunun
çözümü için, belki fazla uzak olmayan bir gelecekte, konuyla ilgili bir çalıştay düzenlenebilir.

Başta belirttiğimiz gelişmelerin yanı sıra Şubat ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız
Mart sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

Alışkanlıklar Değişirken…
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Firmaların, arzu ettikleri nitelikteki çalışanlar tarafından
tercih edilmesine yönelik bir strateji olan işveren 

markalaştırması (employer branding) konusunda çalışan 
dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan Universum, 
Türkiye'de öğrenimini sürdüren 7.835 öğrencinin kariyer 
beklentileri ve tercihleri doğrultusunda, Türkiye'nin 2013 yılı
İdeal İşverenleri Listesi’ni oluşturdu. ASELSAN tarafından 
Ocak ayında yapılan açıklamada, bu listenin “Mühendislik /
Bilgi Teknolojileri” alt kategorisinde, Google ve Microsoft 
firmalarının ardından, 3. sırada ASELSAN’ın yer aldığı bildirildi.
ASELSAN, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 
tarafından verilen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’ni, 
bu sene de boş geçmedi. 28 Ocak’ta Işık Üniversitesi Maslak
Kampüsü’nde gerçekleşen törenle sahiplerini bulan ödüllerde,
Büyük Firma Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü’ne, ASELSAN 
tarafından özgün olarak geliştirilen Havan Tespit Radarı layık
bulundu. ASELSAN adına ödülü, Radar, Elektronik Harp 
ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu Sistem Mühendisliği 
Direktörü Ufuk Kazak aldı.
ASELSAN, Ocak ayında duyurduğu sözleşme imzaları ile de
gündeme geldi:
n 6 Ocak’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile Milli Savunma

Bakanlığı arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı
olan Hassas Güdüm Kiti'nin tedariki maksadıyla 57.891.200
lira bedelli ve Lazer Güdüm Kiti'nin tedariki maksadıyla
31.000.000 lira bedelli sözleşmelerin imzalanarak yürürlüğe
girdiği bildirildi.

n 16 Ocak’ta yapılan açıklamada, ASELSAN’ın, bir yurt dışı
müşteriden, elektronik harp sistemlerine yönelik toplam
26.070.132 dolar tutarında sipariş aldığı; teslimatın 2014 yılı
içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

n 23 Ocak’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile TUSAŞ 
arasında, ANKA-S Projesi / Faydalı Yük Alt Sözleşmesi 
kapsamında, 22 Ocak’ta, 33.576.675 dolar bedelli bir 
sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği; bu sözleşme
kapsamında teslimatların 2015-2018 yıllarında yapılacağı
bildirildi.

ASELSAN, En İdeal 
İşverenler Arasında

©
A

SELSA
N
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Otokar’ın yayınladığı haber bülteni
“Otokar Haber”in yeni sayısı, 

31 Aralık’ta çıktı. Bültende, Otokar 
tarafından yürütülen savunma projeleri
ile ilgili güncel durum hakkında bilgiler
yer aldı. Prototip Geliştirme ve 
Kalifikasyon Aşaması’nda olan ALTAY
Projesi’nde, Atış Testi Ön Prototipi 
(Firing Test Rig / FTR) ile atışlı testler,
takvimine uygun olarak Şereflikoçhisar’da
sürüyor. Söz konusu testlerde, ALTAY
tankının atış performansı konusunda
başarılı sonuçlar alınıyor. Projenin son
safhası olan bu aşamada gerçekleştirilecek 
kalifikasyon testlerinde kullanılacak
prototiplerden PV1 prototipinin üretimi
de devam ediyor. 2014 yılının 
ilk yarısında, bu prototipin üretiminin
tamamlanması hedefleniyor. Eylül 2013
ayı itibariyle başlanan PV2 prototipinin
üretiminin ise 2014 yılının ikinci 
yarısında tamamlanması planlanıyor.
Bu prototiplerin üretimini takiben Proje
Uygulama Takvimi’ne uygun olarak 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Kara
Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri ile 
Sistem Kalifikasyon Testleri yapılacak.
Tekerlekli zırhlı araçlar cephesinde ise
Otokar’ın bir Körfez ülkesi için ürettiği

ARMA 6x6 zırhlı taktik araçlarının 
kullanıcı eğitimleri tamamlandı. 
ARMA Amfibik Araç Kullanım 
Eğitimleri, sonbahar aylarında 
gerçekleştirildi. 70 askeri personelin
katıldığı eğitimlerde, güvenlik ile ilgili
detaylar da uygulamalı olarak anlatıldı.
Dünya genelinde 15 ülkenin silahlı 
kuvvetleri tarafından kullanılmakta
olan COBRA araçları için son olarak 
Türkiye’den bir sipariş daha alan 
Otokar, bu araçların teslimatına 
geçtiğimiz yıl içinde başladı. 228 milyon
lira tutarındaki siparişin, 2015 yılında
tamamlanması planlanıyor.
Tanıtım ve iş geliştirme faaliyetlerine
de ara vermeyen Otokar, 16-18 Ocak 
tarihleri arasında Bahreyn’de 
düzenlenen BIAS 2014 fuarına katıldı 
ve yeni taktik tekerlekli zırhlı araçları
URAL ve COBRA II’nin yanı sıra ARMA
8x8 aracını sergiledi. Bu fuar ile birlikte
URAL ve COBRA II araçları, yurt dışında
ilk kez sergilenmiş oldu. Fuarda, ARMA
8X8, yine Otokar tarafından geliştirilen
MIZRAK 30 mm orta kalibre uzaktan
komutalı kule sistemi ile birlikte,
COBRA II ise hava savunma sistemi ile
donatılmış olarak görücüye çıktı.

©
O

tokar
©

O
tokar

Atış Testlerine Devam Eden ALTAY,
Kalifikasyon Testlerine Yaklaşıyor
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Uçakların gece ve kötü
hava şartlarında 

meydanlarımıza emniyetle
yaklaşma ve inişlerinin 
sağlanması amacıyla 
tedariki hedeflenen Uydu 
Tabanlı Yaklaşma İniş 
Sistemleri'ne yönelik 
sözleşme, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve 
STM arasında, 31 Aralık’ta
imzalandı. Yaklaşık 12 ay 

sürecek yapılabilirlik etüdü
çalışmalarını içeren 
sözleşme kapsamında:
n Yer tabanlı destek sistemleri,

uydu tabanlı destek 
sistemleri ve hava araçları
için çok modlu alıcı 
birimlerine yönelik
operasyonel konseptin

oluşturulması,
n NATO ve dünyada  yapılmış

çalışmaların incelenmesi
sonucunda taslak mimari
önerilerinin sunulması,

n SSM, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi ve
Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü esas alınarak
yer ve hava aracı 
sistemlerinin sertifikasyon
sürecinin tanımlanması ve

n Yurt içi imkânlar ile yurt içi
ve yurt dışı pazar 
analizlerinin 
gerçekleştirilmesi 
öngörülüyor.

SSM ve STM’den Uydu Tabanlı 
Yaklaşma İniş Sistemleri İçin İmza

TUSAŞ, 16-18 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Sakhir 
Hava Üssü’nde düzenlenen Uluslararası Bahreyn Havacılık

Fuarı (Bahrain International Airshow / BIAS) 2014’e, 
T129 helikopterini götürdü. Fuarın ilk gününde, Bahreyn kralı
Shiekh Salman Bin Hamad Al Khalifa başta olmak üzere 
çok sayıda üst düzey yetkilinin önünde bir gösteri uçuşu 
gerçekleştiren T129, büyük ilgi gördü. T129, 3 Ocak’ta, 
TUSAŞ tesislerini ziyaret eden Libya Başbakanı Ali Zidan
ve beraberindeki heyet önünde de bir gösteri uçuşu 
gerçekleştirmişti. Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın
da eşlik ettiği ziyarette Zidan, TUSAŞ’ta yürütülmekte olan 
projelerle ilgili de bilgi aldı.
TUSAŞ’tan Ocak ayında bir de ödül haberi geldi. 
Türk Elektronik Sanayileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl
12’ncisi düzenlenen "TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri", 
28 Ocak’ta, Işık Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. Törende, TUSAŞ tarafından geliştirilen TUKOB 
"Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı", Özgün Ürün Süreç 
Geliştirme Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Ödül, TUKOB
Proje Grubu adına, TUSAŞ Uzay Sistemleri Grup Başkanı 
Sinan Şenol'a takdim edildi.

T129 Bahreyn 
Semalarında
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EADS, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada,
grubun isminin Airbus Group olarak değiştirileceğini ve

iş kollarını yeniden yapılandırılacağını bildirmişti. Bu 
değişiklikler, 1 Ocak tarihi itibari ile birlikte yürürlüğe girdi.
EADS çatısı altında yer alan Airbus, yeni yapılanmada da
adını ve konumunu korudu. Cassidian, Astrium ve Airbus
Military ise birleşerek Airbus Defence and Space iş kolunu
oluşturdu. Eurocopter de Airbus Helicopters adını aldı. 
Değişiklikler bunlarla da sınırlı kalmayacak. Grup, 2015 
yılında, yasal konumunu da değiştirecek. Yasal adı Airbus
Group N.V. olan Grup, bir Avrupa şirketi hâline gelerek 
Airbus Group SE (Societas Europaea) adını alacak. Airbus
Group SE de EADS ve Airbus Group N.V. gibi Hollanda’da 
kayıtlı olacak.

EADS Artık Airbus Group

A400M, İlk Operasyonel
Görevine Başladı
Geçtiğimiz Ağustos ayında

ilk teslimatı yapılan ve
Fransız Hava Kuvvetlerinin
envanterine giren A400M, 
ilk operasyonel görevini de
Aralık ayında gerçekleştirdi.
OCCAR tarafından yapılan
açıklamada, Fransa’ya 
teslim edilen 2. uçak olan ve
üreticisi tarafından MSN8
olarak numaralandırılan
A400M, 29 Aralık’ta, ana üssü

Orleans-Bricy’den Mali’deki
Bamako havaalanına, toplam
6 saat 40 dakika süren 
kesintisiz bir uçuş yaptı 
ve 22 ton malzeme taşıdı.
Uçak, 31 Aralık’ta, yine 
Mali’de bulunan Gao’ya 
intikal etti. Böylece A400M,
envantere girmesinden 
yaklaşık 5 ay sonra, 
ilk operasyonel görevine 
başlamış oldu.

©
A

rm
ee de l’air /

 J.L. B
runet





SAVUNMA KISA

İtalyan Deniz Kuvvetleri,
Yeni Torpidosunu Denedi

WASS tarafından, İtalyan Deniz Kuvvetleri ile iş birliği 
içerisinde geliştirilen yeni nesil Black Shark Advanced

(BSA) torpidosu, ilk olarak, 28 Ocak’ta, Scire (S527) denizaltısı
tarafından fırlatıldı. La Spezia Körfezi’nde gerçekleştirilen
denemede, torpido, itme (push out) modunda fırlatıldı. 
Torpido, bu modda, suyun yüksek basıncı ile tüpün dışına 
çıkıyor. Uzun menzilli, tel güdümlü ve hedefine kendisi 
ilerleyebilen, standart 21 inç çapında ağır bir torpido plan
BSA, lityum-polimer batarya kullanıyor. Yapılan test, WASS
tarafından, BSA’nın İtalyan Deniz Kuvvetleri tarafından 

sipariş edilmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak 
nitelendirildi. BSA, hâlen kullanımda olan A-184 ağır 
torpidolarının yerini alacak. WASS, BSA’nın, önümüzdeki 
30 yıllık dönemde, gelişmiş su üstü ve su altı tehditlerine
karşı başarıyla görev yapacak şekilde tasarlandığını 
vurguluyor.

Amerikan Deniz Kuvvetleri, 16 Ocak’ta, Independence sınıfı
kıyı suları muharebe gemilerinde kullanılan Saab Sea 

Giraffe radarlarına, AN/SPS-77 (V)1 sınıflandırma adını verdi.
Böylece, Sea Giraffe, resmi olarak Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinin standart envanterine girmiş oldu. Çok rollü,
orta menzilli, 3 boyutlu bir gözetleme radarı olan Sea Giraffe,
bugüne kadar 3 adet gemiye entegre edildi. 5 adet radar da
üretimlerinin değişik safhalarında bulunuyor. Mevcut 
sözleşme, bunların yanı sıra 4 adet daha radarı kapsıyor.
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Sea Giraffe, 
AN/SPS-77 (V)1 Oldu
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MSI Dergisi: SSM’de çok uzun süredir
görev yapıyorsunuz ve kurumun yaşadığı
değişimi en iyi değerlendirebilecek 
kişilerden birisiniz. SSM’de çalıştığınız
sürede, kurumun ve Türk Savunma 
Sanayisi’nin değişimini nasıl özetlersiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Benim görev yaptığım
süre içinde, hem SSM hem de savunma
sanayimizde çok önemli değişimler oldu.
Bu değişimleri, 3 grupta size özetleyebi-
lirim.
Birincisi ve en önemlisi, yürüttüğümüz
projelerin içeriği ile ilgili gelişmelerdir.
Geçmişte hazır alım veya lisans altında
yurt içi üretim modelleri ile proje faali-
yetlerimizi yürütürken bugün artık kendi
tasarımlarımızı yapıyoruz. Savunma sa-
nayimiz, üretim ağırlıklı bir yapıdan, ta-
sarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya
dönüşüyor.
İkincisi, SSM’nin iş yükündeki artıştır.
1990’da, aktif 5-6 projemiz vardı. En
büyük projemiz de Zırhlı Muharebe Aracı
ve alt sistemleri idi. Ben de o projede ça-
lışıyordum. Bugün ise proje sayımız
360’ın üzerinde. Büyük bir iş yükü taşı-
yoruz.
Üçüncü değişim, SSM’nin teşkilat yapısı
ile ilgili oldu. 1990 yılında; 3 müsteşar
yardımcısı, 7 daire başkanı, 122 perso-
nelimiz vardı. Bugün, 4 müsteşar yar-
dımcısı, 16 daire başkanı ve 484
personelimiz var. O tarihteki teşkilatımız,
ekonomik ve teknik daireler olarak yapı-
landırılmıştı ve her daire her projeyi yü-
rütebiliyordu. Bugün, alan (ihtisas)
ağırlıklı bir yapılanmaya geçtik. Projeleri,
“platform” ve “sistem” projeleri olarak
önce iki ana alana ayırdık. Platformları
da “kara”, “deniz”, “uçak” ve “helikop-

ter” olarak dört ihtisas alanına ayırarak
bu dört alanda ayrı ayrı uzmanlaşmayı
öngördük. Benzer şekilde, sistem proje-
lerini de “muhabere, elektronik, bilgi sis-
temleri”, “elektronik harp ve radar
sistemleri”, “uzay ve insansız sistemler”,
ve “silah sistemleri” olarak 4 ihtisas ala-
nına ayırdık.

MSI Dergisi: Müsteşar yardımcılığınız 
sorumluluğunda yürütülen projelere 
ilişkin; adet, mali boyutu, sözleşmesi 
imzalanan, imzalanma aşamasında olan
vb. gibi bir genel değerlendirme 
yapabilir misiniz? 2014 yılı için 
hangi önemli gelişmeler olmasını 
beklemeliyiz?
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Lojistik Sistemimizin
Kapsamlı Bir 
Yapısal Dönüşüme 
İhtiyacı Var
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ANKA, ATAK, ALTAY 
ve MİLGEM gibi önemli platform tedarik projelerinin
olgunlaşması ile birlikte, özellikle 2015 yılından 
itibaren savunma sanayisine aktarılan geliştirme
projesi hacminin azalacağı öngörülüyor. Böyle bir 
dönemde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
Sistem Projeleri ve Lojistikten Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı görevini üstlenen Dr. Faruk Özlü ile başta
lojistik olmak üzere, gündemdeki konuları konuştuk
ve Türk Savunma Sanayisi ile ilgili görüşlerin aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ANKA, Türkiye’nin
İHA projeleri ile 
ilgili elde ettiği
tecrübede kilit bir
rol oynuyor.
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Dr. Faruk ÖZLÜ: Bizim müsteşar yardım-
cılığımız bünyesinde, 4 daire başkanlığı
bulunuyor. 4 daire başkanlığında yürütü-
len toplam proje sayısı 161. Bunlardan
100 adedinin sözleşmesi imzalanmış du-
rumda. 61 adedi de sözleşme imza aşa-
ması öncesinde bulunuyor. Bugünkü
döviz kurları ile eş baza getirirsek, söz-
leşmesi imzalanmış projelerin toplam
bedeli 7 milyar doların üstünde (Tablo 1).
2014 yılı hedeflerimizin başında, uzun
menzilli hava füze savunma sistemi pro-
jesi sözleşmesinin imzalanması geliyor.
Bunun dışında, radar projeleri sözleşme-
lerinin imzalanması ve taktik İHA sistem-
lerinin teslimatı önceliklerimiz arasında.

Desteklenebilir Tasarım, 
Sürdürülebilir Destek
MSI Dergisi: SSM, 2015 yılından itibaren;
ATAK, ANKA, MİLGEM ve ALTAY gibi
önde gelen özgün sistem geliştirme 
projelerinin tamamlanmaya başlaması
ile sektörün lojistiğe, ihracata ve komşu
sektörlere odaklanmasını istiyor. Lojistik

projeleri ile ilgili Türkiye’deki iş hacmi
konusunda neler söyleyebilirsiniz? 
Proje sayısı, araç / sistem sayısı, bütçesel
rakamlar, lojistik ile ilgili iş paketlerinde
harcanan toplam işçilik saati gibi 
rakamsal bilgiler verebilir misiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Savunma programla-
rında; tedarik maliyetleri toplam ömür
devri maliyetinin yalnızca %30’luk kıs-
mını oluştururken kalan %70, işletme-
idame döneminde lojistik destek
faaliyetleri için harcanıyor. Bu oransal yak-
laşımdan hareketle lojistik konusundaki
maliyetlerimizi ve iş yükümüzü tahmin
edebiliriz. SSM’nin stratejik hedeflerinde,
sistem ve platformların ömür devri yö-

netimi bakış açısı 
ile “desteklenebilir ta-

sarlanması” ve “sürdü-
rülebilir desteklenmesi”

ilkeleri yer almaktadır.

İhracat potansiyeli olan ürünlerin pazar-
lama aşamasında, müşteriler, iki temel
faktörü sorguluyor: Bunlardan ilki, yurt
içinde söz konusu ürünün kullanılıp kul-
lanılmadığı; ikincisi ve daha da önemlisi
ise bu ürünün lojistik desteğinin nasıl
sağlandığı!
Ömür devri yönetimi bakış açısı ile “sür-
dürülebilir” bir ürün destek stratejisi; ta-
sarımı da etkileyecek şekilde ihtiyaç
belirleme aşamasından, elden çıkarma
aşamasını da kapsayan bir yol haritası-
dır. Bu yol haritası; ürünlerin hem teda-
rik hem de işletme-idame safhalarında
işletilen mühendislik ve yönetim süreç-
lerini doğrudan etkilemektedir. Bunlar-
dan sanayileşme, alt yüklenici yönetimi
ve sistem güvenilirliğinin geliştirilmesi,
süreçlerde yer alan firmaların katma
değer oluşturması beklenen alanlardır.
Bu katma değer de Performansa Dayalı
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ALTAY tankı gibi 
ana sistem projelerinin

tamamlanmasının
ardından, 

savunma sanayisi 
lojistik ile ilgili 

konulara eğilecek.
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Lojistik (PDL) yaklaşımı kapsamında öl-
çülmekte ve söz konusu firmaların yeni-
likçi yaklaşımlarını arttıracak şekilde
yönetilmektedir.
Söz konusu PDL yaklaşımı kapsamında;
Müsteşarlığımız tarafından benimsenen
lojistik destek stratejileri doğrultusunda,
temel paydaşların rol ve sorumlulukla-
rının belirlendiği ve aktif olarak görev al-
dığı genel bir model oluşturulmuştur.
“5P” olarak adlandırdığımız bu model;
1- Program Yöneticisi

(ProgramManager),
2- Ürün Destek Yöneticisi

(Product Support Manager),
3- Ürün Destek Entegratörü

(Product Support Integrator),
4- Ürün Destek Sağlayıcı Firmalar

(Product Support Providers),

5- Son Kullanıcı (Product User)’dan 
oluşan 5 temel paydaş etrafında 
şekillenmektedir.

Bu modelde, ürünü bizzat kullanan Son
Kullanıcı, odak noktasına konulmakta-
dır. Karargâhta görev yapmakta olan
proje yöneticilerine “Ürün Destek Yöne-
ticisi” rolü; son kullanıcı pozisyonunda
bulunan birlik personeline ise yüklenici
firmalar tarafından gerçekleştirilen
bakım-onarım faaliyetlerinde kontrol ve
izleme rolü verildiğini belirtmek isterim.
Kurulan bu model ile paydaşların kendi
öz yeteneklerine odaklanması da sağ-
lanmış olmaktadır.
Hâlihazırda yerli firmalarımıza, bu yakla-
şımların benimsendiği projelerde çalışma
imkânı verilmekte ve firmalarımızın kendi
yapılarını da SSM’nin yeni “lojistik” ala-
nındaki vizyon ve stratejik hedefleri doğ-
rultusunda yenilemeleri sağlanmaktadır.
Bu projelerin sayıları arttıkça, lojistik
alandaki iş hacminin ve gerçekleştirilecek
“en iyi uygulamalar” sayesinde de iş kali-
tesinin hızla yükseleceği değerlendiril-
mektedir.

MSI Dergisi: “2009-2016 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı”na
baktığımızda, “lojistik” kelimesinin, 
sadece “Hava Araçları Sektör Stratejisi”
başlığı altında geçtiğini görüyoruz. 
Lojistik konusu, sektör stratejilerinin 
bir sonraki güncellemesinde nasıl bir 
rol oynayacak?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Geliştirmekte olduğu-
muz lojistik destek stratejileri; platform,

sistem ve sektörden bağımsız olarak
Müsteşarlığımız tarafından yurt içi geliş-
tirme veya yurt içi hazır alım yolu ile te-
darik edilmiş ve edilecek tüm savunma
sanayisi ürünlerini kapsıyor. Savunma
sanayimizin lojistik destek sağlama ka-
biliyetini büyük ölçüde arttıracağı ve eko-
nomik ve askeri açıdan önemli katma
değer yaratacağı değerlendirilen du-
rumlarda, yurt dışı menşeli platform ve
sistemlerin, yerli sanayimizin ana yükle-
niciliğinde lojistik desteğinin sağlanması
da söz konusudur.

Sürdürülebilir ve Rekabetçi 
Bir Savunma Sanayinin Mimarı
Olmak Kurumsal Hedefimiz
MSI Dergisi: “2011-2016 Teknoloji 
Yönetim Stratejisi” belgesine 
baktığımızda ise “lojistik” kelimesinin 
hiç geçmediğin görüyoruz. Konuyla ilgili
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Dr. Faruk ÖZLÜ: “2011-2016 Teknoloji
Yönetim Stratejisi” Müsteşarlığımız ta-
rafından yürütülen Ar-Ge ve Teknoloji
yönetim faaliyetlerine odaklanmış bir
dokümandır. Müsteşarlığımız faaliyet
alanlarının tümünü kapsayan stratejiler
“2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı Stratejik Planı” dokümanında belir-
tilmiştir. Bu kapsamda, 2012-2016
Stratejik Planı’nda misyonumuzu 
“Ülkemizin savunma ve güvenlik yete-
neklerinin gelişimini sürekli kılacak 
sanayileşme, teknoloji ve tedarik prog-
ramları yönetmek”, stratejik amacımızı
ise “Sürdürülebilir ve rekabetçi savunma
sanayiinin mimarı olmak” şeklinde be-
lirlemiştik. Sürdürülebilir ve rekabetçi
teknolojik yetkinliğin en önemli unsurla-
rından birisi de lojistik faaliyetlerdir. Bu
çerçevede, Müsteşarlığımızda, lojistik
faaliyetlerin planlama, takip ve koordi-
nasyonundan sorumlu bir Müsteşar 
Yardımcılığı ve uzman personelden mü-
teşekkil bir birim teşkil edilmiş olup pro-
jelerimizde ürün tasarımından, üretim ve
lojistik desteğe uzanan ömür devrinin 
tamamında etkin rol almaya yönelik 
faaliyetler bu yapı içerisinde yürütül-
mektedir.
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Toplam Sözleşmesi Sözleşmesi Toplam 
Proje İmzalanmış İmzalanmamış Sözleşme Bedeli 
Sayısı Proje Sayısı Proje Sayısı (milyon dolar)

MEBS 
Daire Başkanlığı

52 37 15 1,768

Elektronik Harp ve 
Radar Sistemleri Daire Başkanlığı

55 28 27 1,866

Uzay ve İnsansız Sistemler 
Daire Başkanlığı

24 21 3 1,530

Silah Sistemleri 
Daire Başkanlığı

30 14 16 2,100

Toplam 161 100 61 7,264

Tablo 1. SSM Sistem Projeleri ve 
Lojistik Müsteşar Yardımcılığı Altında Yer Alan Projeler

Müsteşarlığımız faaliyet alanlarının tümünü kapsayan stratejiler “
2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı” dokümanında
belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2012-2016 Stratejik Planı’nda misyonumuzu
“Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak
sanayileşme, teknoloji ve tedarik programları yönetmek”, stratejik 
amacımızı ise “Sürdürülebilir ve rekabetçi savunma sanayiinin mimarı
olmak” şeklinde belirlemiştik.

©
SSM





Lojistik Faaliyetlerimizde 
İstediğimiz Mesafeyi Alamadık
MSI Dergisi: SSM’nin strateji 
dokümanında; “Savunma sanayiinin,
ürün tasarımından üretim ve lojistik 
desteğe uzanan ömür devrinin 
tamamında etkin rol almasını sağlamak”
hedefi ile ilgili olarak “Performans 
Hedefi: Süreç tanımı, sözleşme standardı
ve organizasyonel yapılanma dâhil 
lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 
yılına kadar oluşturulacaktır” ifadesi 
yer alıyor. Bu performans hedefinin 
neresindeyiz? Şu ana kadar yapılan 
çalışmaları özetleyebilir misiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Bir yandan başlangıç
(pilot) projelerinde uygulamalara devam
edilirken diğer taraftan da “SSM Ömür
Devri Yönetimi Strateji Dokümanı” ile
“Lojistik Destek Standart Sözleşmesi”
hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz.
“Standart Sözleşme”nin, çok katı yapısal
bir dokümanı olması yerine, projelerin
özelliklerine göre geniş kapsamlı uyar-
lamalara imkân tanıyan bir “Rehber Do-
küman” olmasını hedefliyoruz. Söz
konusu çalışmalar, 2014 yılı Hükümet
Programı içerisinde de takip ediyor. Ça-

lışmaların bu yılın sonuna kadar tamam-
lanması ve tüm ilgili paydaşlar ile payla-
şılması öngörüldü. Ancak bugüne kadar
istediğimiz mesafeyi alabilmiş değiliz.
Organizasyonel yapılanma konusu, baş-
langıç projelerinde yapılan çalışmalar ve
alınan sonuçlar çerçevesinde ayrıca de-
ğerlendirilecek. Proje sayısı, bunların
çeşitli açılardan tasnifi ve Müsteşarlığı-
mızca bu alana tahsis edilebilecek kay-
naklar dikkate alınarak organizasyon
netleştirilecek.

MSI Dergisi: “Lojistik Yol Haritası” ve
“Pilot Lojistik Projeleri” çalışmaları ile
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Savunma sanayisi fir-
malarımızın, ömür devri yönetimi kapsa-
mında sorumluluk alabilecek ve
ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak
şekilde konumlanmasına (insan kaynağı,
altyapı, organizasyon, vb.) en üst sevi-
yede yol gösterecek bir “SSM Ömür
Devri Yönetimi Strateji Dokümanı” hazır-
lığı devam ediyor.
Savunma sistemlerinin tedarikinde yurt
dışı hazır alım modelinden yurt içi geliş-
tirme modeline doğru yaşanan değişime

paralel olarak, ömür devri yönetimi uy-
gulamaları yaygınlaştırılacak, bu kap-
samda hazırlanmakta olan strateji
dokümanında genel olarak aşağıdaki hu-
suslara yer verilecek:
n İhtiyaç belirleme dâhil, tedarik ve 

işletme-idame ile elden çıkarma 
safhalarının tamamını kapsayacak
şekilde bir “Program Yönetimi” 
bakış açısı oluşturulması,

n Paydaşların kendi öz yeteneklerine
odaklandığı ve yüklenici firmaların da
sorumluluk üstlenmesinin sağlandığı
özgün çözümlerin ortaya konulması,

n Kamu-özel sektör iş birliklerinin tesis
edilerek mevcut kaynakların etkin ve
verimli kullanılması,

n Sektörde mükerrer yatırımların 
önlenmesi ve yeni yatırımların 
özel sektöre yönlendirilmesi,

n Analizlere dayalı olarak ürün destek
stratejilerinin geliştirilmesi,

n Uygulamaya yönelik standartların 
belirlenmesi ve gerek duyulanların
geliştirilmesi,

n Savunma sistemlerinde yüksek 
kullanıma hazır olma oranı ve 
maliyet-etkinlik.
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Bu kapsamda; geliştirme projeleri ve en-
vanterdeki sistemlerin lojistik destek
projeleri alanlarında başlangıç (pilot)
projeleri üzerinde çalışmalara devam
edilmektedir.

Lojistik Faaliyetler Sanayileşme
Planlarımızın İçinde
MSI Dergisi: Sanayi Katılımı / Offset 
Rehberi’nin ekinde yer alan Sanayileşme
Planı’nın şablonunun başlıkları arasında,
“Lojistik Destek İşleri” de yer alıyor.
Özellikle offset yükümlülüklerinin 
lojistik ile ilgili iş paketleri üzerinden 
tamamlandığı örnekler var mı? 
Bu konuda SSM’nin genel bir yaklaşımı
var mı?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Uygulanabilir ve mali-
yet etkin bir ürün destek stratejisinin
oluşturulabilmesi için ele alınması gere-
ken en önemli faktörlerden birisi de Sa-
nayi Katılımı. Bu amaçla özellikle yurt
dışına bağımlı ürünlerde kritik alt sistem
ve bileşenlerin yerlileştirme çalışmaları,
söz konusu destek stratejileri içerisinde
yer alıyor. Projelerimize lojistik desteğin
de dâhil olması ve ömür devri yönetimi-
nin tamamında etkin rol alınması çalış-
malarına devam ediliyor. Bu kapsamda,
Sanayileşme Planı’nda yer alan Lojistik
Destek İşleri başlığı ile proje kapsa-
mında yurt içinde yerli yapılacak işler
içindeki lojistik destek payının oranı talep
ediliyor ve bu oranın arttırılmasına yöne-
lik ne tür faaliyetlerin yapılacağı belirle-

niyor. Ayrıca, lojistik destek yazılımları,
test setleri ve güç üreteçleri gibi ekip-
manlar, sanayi katılımı yükümlülükleri
kapsamında ihraç da ediliyor.

Lojistik Konusunda Henüz
Ortak Bir Paydada Buluşamadık
MSI Dergisi: Lojistik konusunda, kullanıcı
konumunda bulunan Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ile birlikte yürüttüğünüz
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Lojistik ile ilgili 2012 yılında SSM’de 
düzenlenen konferans sonrasında, 
kullanıcı ile SSM’nin ortak bir paydada
buluşmadığı şeklinde bir algı oluşmuştu.
Bugüne kadar geçen zaman zarfında,
SSM ve kullanıcı, aynı öncelikler, 
endişeler vs. gibi ortak bir paydada 
buluşup, uzlaşabildi mi?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Müsteşarlığımız tara-
fından yürütülmekte olan projelerde,
işin tabiatı gereği, TSK personeli ile
yakın koordine içinde çalışıyoruz. Geliş-
tirme projeleri ile envanterde bulunan
ürünler için destek stratejilerinin belir-
lenmesi kapsamında; TSK personeli ile
her seviyede müşterek çalışmalar yü-
rütüyoruz.
2012 yılında yapılan SSM 2. Tedarik Lojis-
tiği Kurultayı’nda; yurt içi geliştirme pro-
jelerinde, lojistik desteğin yükleniciler
tarafından sağlanması gerektiği vurgu-
landı. Türkiye’ye özgü modeller üzerinde
çalışılması öngörüldü. Bu modeller için-
den genel kabul görenler için teknik,

zaman, maliyet ve risk analizleri yapılarak
uygun modellerin ortaya konulması ifade
edildi. Makul bir zaman içinde, Genelkur-
may Başkanlığı başta olmak üzere, sana-
yinin de girdileri alınarak envantere
girmeye başlayan sistemlerle ilgili baş-
langıç projeleri yapılması konuşuldu. PDL
gibi bir takım usullerin denenerek bu mo-
deli olgunlaştırma çabası içinde olunması
ifade edildi. Nihai hedefin ise silahlı kuv-
vetlerimize ve sanayiye yeni bir yetenek
kazandırmak olduğu vurgulandı. TSK’nın
platform ve sistem ihtiyaçlarının yurt dı-
şından tedariki yerine, yurt içi özgün ge-
liştirme projeleri ile karşılanmasının, yurt
dışına bağımlılığı azaltmanın yanı sıra sa-
vunma sanayimizin gelişimi açısından da
büyük katkı sağladığı belirtildi. Yurt içi ge-
liştirme yoluyla üretilerek TSK’ya teslim
edilen sistemlerin, idame ve işletmesinin
de üreticisi firmalar tarafından sağlan-
masının, bir taraftan TSK’ya hizmet etkin-
liği sağlarken, diğer taraftan sahadan geri
bildirimlerle sistemlerin sürekli gelişimi-
nin temin edilmesi, yatırım tekrarlarının
önlenmesi ve savunma sanayisinin sür-
dürülebilirliği ve rekabet gücü açılarından
önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.
Dolayısıyla ortak bir paydada buluşuldu-
ğunu; ancak yürütmekte olduğumuz ça-
lışmalar ve TSK ile birlikte planladığımız
başlangıç projelerindeki uygulamalar-
dan alınacak sonuçlara göre, önümüz-
deki dönemin daha net bir hâle
geleceğini söyleyebiliriz.
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Lojistik konusuyla ilgili 
2012 yılında SSM’de düzenlenen
etkinlik, konunun tüm taraflarından
geniş bir katılıma sahne olmuştu.
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Dr. Özlü, 2012 yılında SSM’de düzenlenen 2. Tedarik Lojistiği Kurultayı’nın bir oturumuna da başkanlık yapmıştı.



Platform ve Sistem Üreticileri
Birbirlerine Muhtaç
MSI Dergisi: Bazı sistem üreticileri, 
ihracat yapabilmek için platform 
satışının kritik öneme sahip olduğunu
belirtiyorlar. Diğer yandan, sistem 
seviyesindeki ürünlerini, projelerden 
bağımsız olarak geliştirip pazarlama 
konusunda adımlar atan Meteksan 
Savunma gibi oyuncular da var. 
SSM, platform ve sistem kavramları 
arasındaki ilişkiyi, ihracat özelinde 
nasıl görmek istiyor?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Bugün gelinen noktada,
savunma sanayimiz, platform bazında,
TSK’nın ihtiyaçlarını önemli ölçüde kar-
şılamakta olup, geliştirdiği özgün ürün-

lerle de rekabetin yüksek olduğu ulus-
lararası pazarda etkin bir rol almaktadır.
Diğer taraftan, yurt içi projelerin bitiril-
mesi ile birlikte hem yurt içi hem de yurt
dışı pazar payının daha da artacağı de-
ğerlendirmektedir. Platform-sistem iliş-
kisine, örneğin deniz platformları
açısından baktığımızda, platform bedeli-
nin en az 4-5 katının, platformda yer alan
sistemlerin maliyetinden geldiğini söyle-
yebiliriz. Bir platformu yerli sistemler ile
ihraç etmeyi başarabilirsek bunun yerli
sanayi açısından çarpan etkisinin ol-
dukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.
Yan sanayi ve KOBİ’lerin savunma sanayi-
sine olan ilgisinin gün geçtikçe arttığını gö-
rüyoruz. Sistem ihracatı özelinde, özellikle
KOBİ’ler tarafından yapılan tasarım ve
mühendislik işlerinin projelerde yer

alması için özendirici tedbirler alıyoruz.
Örneğin, ihraç edilen bir ürün veya hizmet
içerisinde KOBİ’ler tarafından gerçekleş-
tirilen kısımlar, adı geçen ürün veya hiz-
mete karşılık gelen katsayıdan bir fazlası
ile çarpılarak kredilendiriliyor.

MSI Dergisi: Üzerinde yabancı sistemlerle
ihraç edilmiş çeşitli platformlarımız var;
diğer yandan, yabancı bir platformun
üzerinde ihraç edilmiş Türk sistemleri ile
ilgili örnek sayısı çok az. Bu durumu neye
bağlıyorsunuz? Sektör bu durumu aşmak
için neler yapmalı?
Dr. Faruk ÖZLÜ: ASELSAN tarafından
geliştirilen Kaideye Monteli Stinger’in
KMW firmasının FENNEK marka zırhlı
aracına entegre edilerek Hollanda’ya sa-
tışı ile yine ASELSAN ürünü 12,7 mm
STAMP sisteminin Birleşik Arap Emirlik-
leri’ndeki muhtelif platformlara entegre
edilmek üzere satışı, yerli ürünlerin ya-
bancı platformlar üzerinde kullanılma-
sına iki örnek olarak verilebilir. Elbette,
yerli sistemlerin TSK tarafından kullanı-
lıyor olması, ihracat pazarında önemli bir
motivasyon unsuru olmaktadır. TSK hiz-
metine sunulan sistemlerin artmasının,
bu ürünlerin yurt dışı pazarlarda tercih
edilebilirliğini arttıracağını öngörebiliriz.

İşin Özelliğine Göre, 
Farklı Nitelikte Firmalar 
Ana Yüklenici Olabilir
MSI Dergisi: Sistem–platform 
kavramlarının ilişkisinin, bir de 
ana yüklenicilik boyutu bulunuyor. 
Sistem üreticilerinin ya da sistem 
entegratörlerinin, bir platform tedariki
söz konusu olduğunda ana yüklenici 
görevini üstlenmesi konusuna SSM’nin
yaklaşımı nasıl? Hangi durumlarda 
sistem entegratörleri platform 
üreticilerinin yerine ana yüklenici olabilir?
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ASELSAN’ın KMS
sisteminin taşıyan
FENNEK 4x4 taktik
tekerlekli aracı

BAE, ASELSAN üretimi stabilize silah sistemlerini,
Yonca-Onuk Tersanesi’nin ONUK MRTP16 
botlarının dışındaki çeşitli platformları 
için de seçti
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ASELSAN tarafından geliştirilen Kaideye Monteli Stinger’in KMW 
firmasının FENNEK marka zırhlı aracına entegre edilerek 
Hollanda’ya satışı ile yine ASELSAN ürünü 12,7 mm STAMP 
sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki muhtelif platformlara 
entegre edilmek üzere satışı, yerli ürünlerin yabancı platformlar 
üzerinde kullanılmasına iki örnek olarak verilebilir.





Dr. Faruk ÖZLÜ: Müsteşarlığımız tara-
fından benimsenmiş ve uygulanmakta
olan 5P modeli kapsamında; yurt içi
projelerde, platform veya sistem üre-
ticilerinin, ana yüklenici olarak “Ürün
Destek Entegratörü” rolünü üstlen-
mesi öngörülmektedir. Platform veya
sistem üreticilerinden hangisinin ana
yüklenici olacağı hususu, projenin
özelliğine göre değişir. Projeden bek-
lenen “görev” ve “tasarım” yeteneği,
bunu belirleyecek en önemli iki
unsur.
Platform tedariki projelerimizde, ana
yüklenici firmalarımızın, mevcut ve
müteakip süreçte ihtiyaç duyulacak
platformların tasarım ve üretim kabi-
liyetlerine haiz olması, platform üze-
rinde yer alacak çeşitli elektronik ve

silah sistemlerinin entegrasyon ve
kalifikasyonlarını ilgili sistem üretici-
leri ile birlikte gerçekleştirebilmesi
ve bu süreçte güçlü bir proje yönetimi
sağlayabilmesi, vazgeçilemez talep-
lerimiz arasında yer alıyor.
Sistem üreticilerinin ana yükleniciliği;
tedarik edilecek ürünün sistemlerden
oluştuğu durumlar ile ilgili proje ihti-
yaçları kapsamında platform seviye-
sinde bir değişimin ya da üretimin söz
konusu olmadığı ve sistem seviyesinde
iyileştirme ya da geliştirmelerin yapı-
lacağı modernizasyon projelerinde söz
konusudur.
Bununla birlikte, sistem entegrasyo-
nunun üst seviyede olduğu ve platfor-
mun varoluş amacının temelini önemli
sistemlerin oluşturduğu çeşitli prog-

ramlarda, sistem entegratörü ile plat-
form üreticisinin teslimat sorumlulu-
ğunu ortak olarak paylaştığı “iş
ortaklığı” modelleri de düşünülebilir.

RÖPORTAJ

Platform tedariki projelerimizde, ana yüklenici firmalarımızın, mevcut ve
müteakip süreçte ihtiyaç duyulacak platformların tasarım ve üretim 
kabiliyetlerine haiz olması, platform üzerinde yer alacak çeşitli elektronik
ve silah sistemlerin entegrasyon ve kalifikasyonlarını ilgili sistem 
üreticileri ile birlikte gerçekleştirebilmesi ve bu süreçte güçlü bir proje 
yönetimi sağlayabilmesi, vazgeçilemez taleplerimiz arasında yer alıyor.
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MSI Dergisi: ASELSAN Deniz Sistemleri
Program Direktörü Y. Suat Bengür, 
6. Deniz Sistemleri Semineri’nde yaptığı,
“Savaş Sistem Entegratörü Bakış Açısıyla
Askeri Gemi İnşa Faaliyetleri” başlıklı
sunumunda, ana yüklenicilerle 
ana sistem entegratörleri arasındaki 
ilişkiden, bazı noktalardaki görüş 
ayrılıklarından bahsetmişti. Örneğin 
ana yüklenicinin ana entegratörle 
imzaladığı sözleşmenin gecikmesi, 
ana entegratörden, sistem geneli 
performansla ilgili sorumluluk 
beklenmesi gibi. Siz bu ilişkiyi nasıl 
görmek istiyorsunuz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Bir önceki soru kapsa-
mında değindiğim 5P modelinde, model
içerisinde yer alan tüm paydaşların her
bir proje özelinde üstlenecekleri roller, il-
gili sözleşme dokümanlarında açık olarak
yer alıyor. Hızla gelişen teknoloji ve askeri
sistem / platformlara ilişkin giderek artan
beklentiler göz önüne alındığında, güçlü
bir savunma sanayisine sahip olmak;
ancak sektördeki oyuncuların sürekli ola-
rak kendilerini geliştirmesi ve uyum içe-
risinde çalışabilmesi ile mümkün.
Nitekim günümüzde, platformların gide-
rek daha sistem yoğun hâle gelmesi, plat-
form ve sistem üreticileri arasındaki
ilişkileri daha da önemli kılmaktadır. Bu
sürece paralel olarak, uluslararası are-
naya bakıldığında, platform ve sistem

üreticileri arasında organik bağların ku-
rulduğu; projeler kapsamında, tasarım
sürecinden teslimata kadar ortak sorum-
luluk anlayışı içerisinde projelerin yürü-
tülmeye başladığı görülmektedir.
Müsteşarlığımızca da gerçekleştirilmekte
olan projeler kapsamında, platform ve
sistem üreticilerinin tasarım sürecinden
teslimata kadar ortak sorumluluk anlayı-

şını benimseyerek çalışması beklenmek-
tedir. Bu beklenti, yakın dönemde 
gerçekleştirilecek projelere de yansıtıla-
cağından, platform ve sistem üreticileri-
nin kazan–kazan prensibini ve ortak
sorumluluk anlayışını ön plana çıkaran
bir ilişkiyi benimsemesi gerekmektedir.

Platform ve Simülatör Üretimi
Farklı İhtisas Alanlarıdır
MSI Dergisi: ATAK Helikopter Simülatörü
konusunda ibre önce TUSAŞ’tan yana
iken daha sonra HAVELSAN ile sözleşme
imzalandı. Böyle bir süreç ve sonuç 
yaşanmasının nedenleri nelerdi?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Uçuş simülatörü tasa-
rım ve üretimi, hava aracı tasarım ve
üretiminden farklı bir uzmanlık alanı
olup dünya genelinde de hava aracı ile
simülatör üreticileri farklı firmalardır.
Simülatörde, daha çok eğitim ihtiyacı
ve pilotun yerde, gerçek uçuştaki ben-
zer hisleri alması ön plandayken, hava
aracında ise tanımlanmış harekât ih-
tiyacını karşılayan bir sistem ön plan-
dadır.
TUSAŞ firmasının hava aracı tasarım ve
üretimi konusunda uzmanlaşmasını
öngörüyoruz. Simülatör işine girmesini
ise istemiyoruz. HAVELSAN, uçuş eği-
tim simülatörleri alanında F-4, CN235,
KT-1T, T-38M, F-16 uçakları, SEA-
HAWK ve BLACK HAWK helikopterleri
için uçuş eğitim simülatörleri tasarım
ve üretimini gerçekleştirerek TSK’ya
teslim etmiş ve bu konudaki uzmanlı-
ğını sergilemiş bir firmamızdır.
Bu değerlendirmeler ışığında, Müste-
şarlığımız tarafından, ATAK Helikop-
ter Simülatörü Projesinde ana
yüklenici olarak HAVELSAN firması
seçilmiştir.
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HAVELSAN, uçuş eğitim 
simülatörleri alanında F-4,
CN235, KT-1T, T-38M, F-16
uçakları, SEAHAWK ve BLACK
HAWK helikopterleri için uçuş
eğitim simülatörleri tasarım ve
üretimini gerçekleştirerek
TSK’ya teslim etmiş ve bu 
konudaki uzmanlığını sergilemiş
bir firmamızdır.

F-16 Silah Taktik Eğiticisi de HAVELSAN simülasyon
çözümleri arasında yer alıyor.

T-38, Türkiye’nin hem modernize ettiği hem de
simülatörünü geliştirmekte olduğu bir uçak olarak
öne çıkıyor.

HAVELSAN,
CN235 simülatörü

ile ihracat
başarısı da

kazandı.
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HELSİM Projesinde 
Zorlukları Aştık
MSI Dergisi: HELSİM Projesi’nin 
BLACK HAWK tarafında uzun bir süredir
sessizlik hâkim. Son durum nedir?
Dr. Faruk ÖZLÜ: HELSİM Projesi, ülke-
mizin helikopter uçuş eğitim simülatör-
leri alanındaki ilk, kapsamlı ve aynı
zamanda kullanıcı beklentilerinin ol-
dukça yüksek olduğu bir projedir. 
Tedarik edilen simülatörler, uçuş simü-
latörlerinde en üst kalifikasyon seviyesi
olan uluslararası Seviye D sertifikasına
sahip olup, pilotların gerçek uçuş şart-
larına en yakın eğitim almasına imkân
sağlamaktadır. Büyük ölçüde yerli im-
kânlarla tamamlanmış olan böyle 
kapsamlı bir projede gecikmeler yaşan-
masını normal karşılamak gerekir. Söz
konusu simülatörlerin envantere gir-
mesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı
(K.K.K.lığı) ve Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı (Dz.K.K.lığı), hareket dâhil gerçek
uçuşu yüksek derecede simüle eden, ve
taktik ve görev eğitimlerini etkinlikle ya-
pabileceği simülatörlere sahip olmuştur.
Bu proje kapsamında, Dz.K.K.lığımız için
birer adet SEAHAWK Tam Uçuş Simüla-
törü ve Kısmi Uçuş Simülatörü; K.K.K.lı-
ğımız için ise 2 adet BLACK HAWK Kısmi
Görev Simülatörü ve 1 adet BLACK
HAWK Tam görev Simülatörü teslim
edilmiş ve kullanıma alınmıştır. K.K.K.lı-
ğının ikinci BLACK HAWK Tam Görev Si-
mülatörünün ise testlerinin bu yıl Şubat
ayı içinde tamamlanarak, kullanıma
alınması beklenmektedir.

MSI Dergisi: “MİLGEM Savaş Sistemi 
Tedariki” projesinde, Savunma Sanayii
İcra Komitesi (SSİK) kararı sonrasında, 
3. ve 4. gemiler için 2. gemi ile aynı 
süreç mi işleyecek? Varsa farklardan
bahseder misiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: MİLGEM 3. ve 4. gemi-
leri, SSİK kararının alınmasının ardın-

dan, sözleşme değişikliği ile mevcut
MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi
Sözleşmesi’ne eklenecek. Sözleşme de-
ğişikliğini müteakip proje faaliyetleri, 2.
gemi ile aynı şekilde yürütülecek.

İnsansız Hava Sistemlerinde
Sınıf Atladık
MSI Dergisi: İHA tedarik projelerindeki
gecikmeleri siz neye bağlıyorsunuz?
ANKA-S, Gemiye Konuşlu İHA Projesi
(GİHA) ve Taarruzi İHA Geliştirme 
Programı (Taarruzi İHA) projeleri 
kapsamında yürütülen çalışmalarınız
hakkında kısaca bilgi de vererek, 
şimdiye kadar yaşanan gecikmelerin 
bu projelerde yaşanmaması için ne tür
tedbirler almayı planlıyorsunuz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: 2004 yılından itibaren
yerli İHA sistemlerinin geliştirilmesine
yönelik önemli yatırımlar yapıldı. Opera-
tif ve altı sınıflardaki İHA sistemlerinin
yurt içinde tasarım ve üretiminde önemli
bir teknolojik yeterlilik seviyesine ula-
şıldı.
Türkiye’yi küresel havacılık sektöründe
önemli bir konuma ulaştıracak olan
mevcut üç İHA proje çalışmamız yürüyor.
Birçok ilki yaşadığımız bu projelerde, çok
önemli aşamaları tamamladık. TUSAŞ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tara-
fından geliştirilen Orta İrtifa Uzun Ha-
vada Kalışlı (MALE) ANKA İHA sisteminin
ilk geliştirme safhasının kabul testleri,
2013 yılının Ocak ayında başarıyla ta-
mamlandı. Vestel Savunma Sanayi ve
Kale Kalıp / Baykar Makina Ortaklığı ta-
rafından ayrı ayrı geliştirilen taktik sınıf
İHA sistemlerinin üretim ve montajları
tamamlandı. Yer ve uçuş testlerinin ar-

dından, sistemler, bu yıl içinde TSK en-
vanterine girmeye başlayacak.
Hâlihazırda yürütülmekte olan üç İHA
projemizde, diğer savunma tedarik pro-
jelerinde olduğu gibi, çeşitli seviyelerde
gecikmeler meydana gelmiştir. Bu 
gecikmelerin temel nedeni, her üç İHA
projesinin üç firmamız için de ilk olma-
sıdır. Firmalarımız bu projeler kapsa-
mında, ilgili İHA sınıflarında ilk defa
tecrübe kazanırken, aynı anda ürün de
geliştirmektedir. Yeni sorunların yaşan-
maması için gerekli teknik ve idari ted-
birleri alıyoruz.
ANKA geliştirme projesinde ulaştığımız
seviyeyi dikkate alarak ANKA İHA siste-
minin seri üretim sözleşmesi, Müsteşar-
lığımız ve TUSAŞ arasında, 25 Ekim 2013
tarihinde imzalandı. Projede, TUSAŞ fir-
ması ana yükleniciliğinde çok sayıda
Türk firması görev alacak. ANKA İHA
sistemi, hâlihazırda sahip olduğu kabili-
yetlere ilave olarak uydu üzerinden kont-
rol, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol
bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü ka-
mera özelliklerini içeriyor. Sözleşme
kapsamında tedarik edilecek 10 adet
ANKA İHA’sı ve ilgili yer sistemlerinin,
2016 yılında başlayacak teslimatları 2018
yılında tamamlanacak.
Dz.K.K.lığının gemiye konuşlu İHA ihtiya-
cının karşılanmasına yönelik olarak ihale
hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.
Yakın zamanda bitirmeyi planladığımız
hazırlık çalışmaları sonrasında, bu yıl
içinde ihaleye çıkmayı planlıyoruz.
Temmuz 2012’de gerçekleştirilen
SSİK’de alınan karar gereği, Taarruzi
İHA Sistemi Geliştirme Projesi başlatıl-
mıştır. Bahse konu İHA sisteminin,

Vestel Savunma Sanayi ve Kale Kalıp / Baykar Makina Ortaklığı 
tarafından ayrı ayrı geliştirilen taktik sınıf İHA sistemlerinin üretim ve
montajları tamamlandı. Yer ve uçuş testlerinin ardından, sistemler,
bu yıl içinde TSK envanterine girmeye başlayacak.

Kale Kalıp / Baykar Makina Ortaklığı tarafından geliştirilen
ÇALDIRAN taktik sınıf İHA.
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ANKA İHA’sına göre daha yüksek uçuş
tavanı, daha uzun havada kalış süresi ve
daha fazla faydalı yük kapasitesi olacak.
Çeşitli tipteki silahları taşıma kabiliyeti
olacak Taarruzi İHA Sistemi, Türk İnsan-
sız Savaş Uçağının geliştirilmesi kapsa-
mında önemli bir aşamayı oluşturacak.
Mevcut İHA projelerinden edindiğimiz
tecrübeleri, ANKA-S, GİHA ve Taarruzi
İHA projelerimize de yansıtıyoruz.
Bu kapsamda, ilk olarak sertifikasyon
konusuna değinmek istiyorum. Operas-
yonel aciliyet ve yeni gelişen bir sektör
olması nedeniyle dünya genelinde baş-
langıçta dikkate alınmayan sertifikasyon
ihtiyaçlarını, artık projelerimize dâhil et-
meye başladık. İlk olarak KARAYEL
İHA’sında belirli oranda dikkate alınan
askeri sertifikasyon, ANKA-S projesi
başta olmak üzere, gelecekte uygula-
maya geçireceğimiz projelerimizin ayrıl-
maz bir parçası olacak.
Projelerimizde kısmen gecikme ve aksa-
malara neden olan bir diğer husus ise
bazı ülkelerin uygulamış olduğu ihracat
kısıtlamalarıdır. Alt sistemlerin tedarik
sürecini oldukça uzatan veya bazen ta-
mamen engelleyen bu riski ortadan kal-
dırmak amacıyla İHA projelerimizde yerli
katkı oranını arttıracak yönde tedbirler
almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda;
İHA sistemlerine yönelik kritik olduğunu
değerlendirdiğimiz kabiliyetlerin yurt

içinde kazanılmasına yönelik Ar-Ge pro-
jelerini etkin bir şekilde destekliyoruz.

Yurt İçi Geliştirme ve 
Uluslararası İş Birliği 
Paralel Faaliyetlerimiz
MSI Dergisi: Türkiye’nin uluslararası 
İHA projelerine katılımı ya da Türkiye’nin
yürüttüğü İHA projelerine dışarıdan 
katılım konusunda son durum nedir?
Nasıl bir gelecek beklemeliyiz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Müsteşarlığımızın İHA
sistemleri kapsamındaki vizyonu;
TSK’nın ve ilgili diğer kamu kurumlarının
tüm İHA sistemleri ihtiyaçlarının yurt
içinden karşılanmasıdır. Operatif ve altı
sınıflardaki İHA sistemlerinin yurt içinde
tasarımı ve üretilmesinde önemli bir se-
viyeye ulaştığımızı söylemeliyim.
Ancak, taarruzi, stratejik ve muharip İHA
sistemleri, daha fazla teknolojik altyapı,
bütçe, zaman; kısaca daha fazla kaynak
gerektirmektedir. Taarruzi, stratejik ve
muharip İHA sistemleri geliştirilmesine
yönelik olarak uluslararası iş birliklerine
açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

SPEWS-II Projesi’nde 
Sona Gelindi
MSI Dergisi: Sözleşme imzasının 
üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman
geçen “İkinci Paket F-16 Elektronik 
Harp Sistemleri” ya da SPEWS-II Projesi

nereye doğru gidiyor? Bu projeden 
ne gibi dersler alındı?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Sözleşme imzasının
üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş
olan bu projede, karşılaşılan pek çok en-
gelin aşılmasının ardından sona gelindi-
ğini ifade etmek isterim.
Geçtiğimiz 2 yıl boyunca, SPEWS-II sis-
temini oluşturan birimlerin büyük ço-
ğunluğunun üretimi tamamlandı. Testler
yapıldı ve teslimatları gerçekleştirildi.
Paralelde, sistemin operasyonel kullanı-
mına yönelik testlere devam ediliyor. Bu
yıl içerisinde tüm birimlerin üretiminin
ve teslimatının tamamlanması ana he-
defimiz.
SPEWS-II sisteminin uçaklara entegras-
yonu, ayrı bir sözleşme ile yürütülmekte
olan Peace Onyx-III (PO-III) F-16 Moder-
nizasyonu Projesi kapsamında, Ameri-
kan Lockheed Martin firması tarafından
gerçekleştirildi. Tedarik edilen sistem-
lerin uçaklara enstalasyonu ise Müste-
şarlığımız tarafından yürütülen F-16
Modernizasyonu Seri Montaj Projesi
kapsamında, TUSAŞ tarafından gerçek-
leştiriliyor. Bu anlamda SPEWS-II, bir-
den fazla proje ile ilişkili bir proje oldu.
Kaçınılmaz olarak bu projelerin SPEWS-II
projesine etkileri olmuştur. PO-III kap-
samında, platform konfigürasyonunda
yapılan değişiklik sebebiyle SPEWS-II
programının takvimi uzamıştır.
2003 yılında imzalanan sözleşmede,
2006 yılında kapsamlı bir sözleşme de-
ğişikliği yapıldı. Ayrıca, ABD hükümetinin
projeye ilişkin kısıtlarının ve bu kısıtlarda
zaman içinde gerçekleştirilen değişiklik-
lerin de takvim üzerinde negatif etkileri
gözlemlenmiştir. Bu anlamda, gerek sis-
tem gerekse platform bazlı ihtiyaçların
milli çözümler ile karşılanmasının önemi
bir kere daha gözler önüne serilmiştir.
Diğer taraftan, sistemin teknik isterlerinin
sözleşme imza aşamasında çok detaylı
olarak belirtilmesi, tasarım ve geliştirme
faaliyetlerinde sıkıntı yaşanmasına sebep
olmuştur. Geliştirme projelerinde, teknik
isterlerin başlangıç aşamasında ana çer-
çeveyi çizecek şekilde belirlenmesi; detay
isterlerin tasarım ve geliştirme sürecinde
şekillendirilmesinin daha doğru bir yakla-
şım olacağını değerlendiriyoruz.
Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin ya-
kından takibini teminen, Proje Kontrol
Ofisinin sürekli açık tutulması ve ihtiyaç
makamı ile tedarik makamının bu ofiste
gerekli donanıma sahip personel bulun-
durmasının önemi de bu projeden alınan
dersler kapsamında altının çizilmesi ge-
reken bir diğer konudur.
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Operasyonel aciliyet ve yeni gelişen bir sektör olması nedeniyle 
dünya genelinde başlangıçta dikkate alınmayan sertifikasyon 
ihtiyaçlarını, artık projelerimize dâhil etmeye başladık. İlk olarak 
KARAYEL İHA’sında belirli oranda dikkate alınan askeri sertifikasyon,
ANKA-S projesi başta olmak üzere, gelecekte uygulamaya 
geçireceğimiz projelerimizin ayrılmaz bir parçası olacak.

Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL taktik sınıf İHA, IDEF’13 fuarında sergilenmişti.
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ÇAFRAD, TF2000 Fırkateyninin
Ana Sensörü Olacak
MSI Dergisi: Çok Amaçlı Faz Dizinli
Radar (ÇAFRAD) ve ÇAFRAD’ın 
Türkiye’nin, yüksek irtifa–uzun menzil 
sınıfında bir bölge hava ve füze savunma
sistemini özgün olarak geliştirmesi 
ya da katkı sağlayacağı diğer projelerdeki
yol haritamız ve öngörülen süreçler 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Müsteşarlığımızın yurt
içinde özgün radar geliştirilmesine yö-
nelik çalışmaları, 12 Mart 2009 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz, “Radar Sistemle-
rinde Mevcut Kabiliyetler ve Geleceğe
Dönük Hedefler” adlı çalıştayımız ile hız
kazandı. Bildiğiniz üzere, çalıştay kapsa-
mında, SSM Radar Yol Haritamızı sek-
törle paylaşmıştık. O tarihten bugüne
kadar; gemi LPI radarı, sahil gözetleme
radarı, İHA platformu için sentetik açık-
lıklı radar (SAR), mobil arama radarı, atış
kontrol radarı, milimetre dalga radarı
gibi pek çok radar projesi, savunma sa-
nayimiz tarafından hayata geçirilmiştir.
Yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalarımız da devam ediyor.
Müsteşarlığımızın 2012-2016 Stratejik
Planı’nda yer alan teknolojik yetkinlik ka-
zanımı amacı doğrultusunda, teknolojik
üstünlük kazandıracak platform ve sis-
temlerin yurt içinde geliştirilmesi hedef-
lenmektedir. Bu doğrultuda, ÇAFRAD
Projesi ile değişik platformlarda kullanı-
labilecek faz dizinli bir radar geliştirilmiş
olacaktır.

ÇAFRAD sistemi, Dz.K.K.lığının 2020’li
yıllarda envantere alacağı TF2000 Hava
Savunma Fırkateynlerinin ana sensörü
olacaktır. ÇAFRAD sistemi, arama ve
takip fonksiyonlarıyla birlikte, farklı yön-
lerdeki çok sayıda hedefe aynı anda silah
angajmanı yapabilen, yüksek atış kontrol
yeteneğine ve güdümlü füze aydınlatma
fonksiyonlarına sahip bir radar sistemi
olacak. ÇAFRAD sisteminde, yanca ve
yükselişte aktif elektronik tarama yapa-
bilen (Active Electronically Scanned
Array), dönmeyen tipte çok yüzlü anten
yapısı öngörülüyor. TF2000 fırkateyninin
konsepti ve temel tasarım parametre-
leri, ÇAFRAD sistemi özellikleri ve yete-
nekleri doğrultusunda şekillenmektedir.
Başka bir ifadeyle TF2000 fırkateyni,
ÇAFRAD sistemi üzerine inşa edilecek.
Aktif faz dizinli radarlar, yarı iletken gön-
derme ve alma modülleri ve karmaşık
radar algoritmaları ile teknolojinin uç
noktasını adreslemektedir. Hava ve füze
savunma ile muharip uçak radarları gibi
gelişmiş sistemler, söz konusu teknolo-
jiyi kullanmaktadır.
Aktif faz dizinli radar teknolojilerini
adresleyen diğer bir Müsteşarlığımız
projesi ise uzun menzilli erken ihbar
radarlarının geliştirilmesini hedefle-
yen Mobil-Sabit Radar Projesi’dir.
Mobil-Sabit Radar ve ÇAFRAD projeleri
kapsamında ülkemize kazandırılacak
altyapılar ile modül ve algoritmalar gibi
radar yapı taşlarının, SSM Radar Prog-
ramı kapsamında geliştirilecek diğer ra-

darlarda da kullanımı hedefliyoruz.
Orta vadede, yüksek irtifa uzun menzil
sınıfında bir bölge hava ve füze savunma
sistemini özgün geliştirmeye yönelik de-
ğerlendirmelerimiz devam ediyor. Az
önce bahsettiğimiz projelerle kazanaca-
ğımız imkân ve kabiliyetlerle bölge hava
ve füze savunma sisteminin radarlarını
geliştirebileceğimiz inancındayız.

Lojistik Sistemimizi 
SüratleTicarileştirmeliyiz 
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu ya da konular var mı?
Dr. Faruk ÖZLÜ: Son olarak mevcut lo-
jistik sistemimizde kapsamlı bir dönü-
şüme ihtiyaç olduğuna inandığımı
söylemeliyim. TSK Lojistik Sistemini tica-
rileştirmeliyiz. TSK, daha çok TSK dışı,
yurt içi kaynak kullanmalı. Lojistik sistemi
ticarileştirmeliyiz ki ekonomiye katkı sağ-
lasın, daha fazla istihdam meydana getir-
sin. Ticarileştirmeliyiz ki sürdürülebilirliği
olsun. Dünyada bunu başaran ülkeler var.
Güzel örnekler var. İngiltere gibi. İngilte-
re’nin tedarik ve Lojistik sistemi, hem TSK
hem de Milli Savunma Bakanlığı ve SSM
tarafından iyi incelenmeli diyerek sözle-
rimi tamamlamak istiyorum.
Sizlere ve bütün MSI ailesine de çok te-
şekkür ederim.

Sistem Projeleri ve Lojistikten 
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Faruk Özlü’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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TSK Lojistik Sistemini ticarileştirmeliyiz. TSK, daha çok TSK dışı, yurt içi
kaynak kullanmalı. Lojistik sistemi ticarileştirmeliyiz ki ekonomiye katkı
sağlasın, daha fazla istihdam meydana getirsin. Ticarileştirmeliyiz ki
sürdürülebilirliği olsun. 

IDEF’13 fuarında
sergilenen

ÇAFRAD anteni
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Yeni Bir SİNERJİTÜRK SAVUNMA 
ve HAVACILIK Etkinliğine Daha Hazırız

Merhaba,

SİNERJİTÜRK SAVUNMA ve HAVACILIK 2014, 6-9 Mart tarihleri arasında, savunma ve havacılık sektörlerindeki 
kurumlarımızı, şirketlerimizi ve tüm dünyadan profesyonellerimiz ile akademisyenlerimizi, 4’üncü kez bir araya 
getirecek.

Bundan önceki etkinliklerde, yeni yüzlerin iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlayan SİNERJİTÜRK SAVUNMA etkinliği, 
bu kez de aynı heyecan ile birbirinden değerli konuşmacılar, ilgi çekici stantlar ile savunma ve havacılık sektörlerinde
birlikteliği oluşturacak; yeni iş fırsatlarının oluşmasına uygun bir zemin yaratacak.

Bu seneki etkinliğimizde, başta HAVACILIK’ın da SAVUNMA’nın yanına eklenmesi olmak üzere, önceki etkinliklere 
kimi zaman benzer kimi zaman da farklı algılanabilecek yönleri olacak.

Özellikle farklı yönleri vurgulamadan önce, bu senenin temasını sizlerle paylaşalım. Aslında, bu yılın teması da farklı 
bir yaklaşımın ürünü olarak ortaya çıkmakta. Bu sene, “sürdürülebilir sanayileşme” sürecini; 2040 yılını hedef tahtasına
oturtarak, 2040 yılı için öngörüler oluşturarak inceleyeceğiz. 2040 yılına yönelik, savunma ve havacılık sektörlerinde 
teknolojik gelişmelerin ne yönde ivme kazanacağını; platformların ne şekilde gelişeceğini, evrimleşeceğini; malzemeden,
motora değin çeşitli unsurlardaki gelişmelerin bu sektörlerin gelişimini ne şekilde etkileyeceğini anlatmaya ve 
anlamaya çalışacağız.

Bu değişimlerin üretim süreçlerini, teknoloji odağımızı ve ana yükleniciler ve alt yükleniciler arası iş birliği 
mekanizmasını olumlu olarak nasıl etkilemesi gerektiği ve daha gelişmiş, dünya ile yarışan güçlü ve derinlikli bir 
savunma ve havacılık ekosistemi oluşmasının önündeki tehditler, fırsatlar ve çözüm önerileri ile beklentiler, 
yine tartışmalarımız arasında yer alacak.

Bir önceki etkinliğin en dikkate değer olaylarından birini teşkil eden ve tüm katılımcıların katıldığı, katkı sağladığı, alt
yüklenici ve ana yüklenicileri bir araya getiren panel, bu sene ilk gün gerçekleşecek. Geçen sene katılımcılardan ve 
Sayın Müsteşarımız Murad Bayar Beyefendiden övgü alan bu açık tartışma platformunun, bu sene de aynı etkiyi 
yaratacağına inanıyoruz.

Sayın Müsteşarımızın; “Bizim için en verimli ve etkin platform SİNERJİTÜRK etkinliğidir” sözünü boşa çıkartmamak
üzere ve aynı zamanda sizler için, sektörümüz için ve ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışacağımız etkinliğimizde, 
SİNERJİTÜRK Vakfı olarak geleceğe yönelik düşüncelerimizi, planlarımızı ve hedeflerimizi de sizlerle paylaşmaktan 
ve sizlerin değerli fikirlerinizden yararlanmaktan büyük bir keyif alacağız.

Hava, deniz, kara, uzay ve haberleşme gibi tüm yönleri ile savunma sektörünü tartışacağımız 4’üncü SİNERJİTÜRK 
SAVUNMA ve HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ etkinliğinde, umarız sizlerle karşılaşır, çalışmalarınıza olumlu katkı sağlar ve
aynı zamanda keyifli zaman geçirmenizi de sağlarız.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye, www.sinerjiturksavunma.org adresinden erişebilirsiniz.

Son olarak sizleri,
http://www.facebook.com/groups/sinerjiturk
http://www.linkedin.com/groups/SINERJITURK
bağlantılarıyla sosyal ağlarda da bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.

En içten saygılarımla,

Abdullah Raşit Gülhan
SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı





MSI Dergisi: M113 araçlarının 
modernizasyonuna yönelik, adının 
açıklanmasını istemeyen bir Orta Doğu
ülkesi ile 360 milyon dolarlık bir 
anlaşmanın altına imza attınız. Sizinle
öncelikle bu anlaşmayı konuşmak 
istiyoruz. Ancak, “modernizasyon” 
denildiğinde bahsedilen işin kapsamını
oturtmak adına, bu süreci ve yaptığınız
işleri özetleyebilir misiniz?
K. Nail KURT: Modernizasyon çok genel
anlamıyla böyle tanımlandığı için ve
“M113 Modernizasyonu” artık bir kalıp
hâline geldiği için, biz de bu ifadeyi kul-
landık. Aslında bizim yaptığımız iş, araç-
ları en üst seviyeye çıkartmak; orijinal

araçtan çok daha yetenekli bir araç hâ-
line getirmek. Yaptığımız çalışmaları sı-
rasıyla şöyle özetleyebiliriz:
n Aracın, sadece gövde kalacak şekilde

soyulması,
n Varsa gövde üzerindeki tamir 

işlemlerinin yapılması,
n Gövde üzerinde tadilatların ve 

değişikliklerin yapılması,
n Gövdenin, sıfırdan üretilmiş gibi 

temizlenerek boyanması, 
n Gövdenin montaj hattına alınarak

büyük çoğunluğu yeni parçaların ve
tamamı ile yeni ve en son teknoloji 
alt sistemlerin gövdeye montajı 
ve entegrasyonu ve

n Tabii ki son safhada da “0” (sıfır) 
bir aracın tabi olduğu tüm testlerin
yapılması ve müşteri kabulü.

Gövde dışındaki tüm bileşenler, bunların
kullanım amacına ve araçtaki fonksiyo-
nuna bağlı olarak, %100’den başlayıp,
daha aşağı seviyelere kadar giden de-
ğişme oranlarıyla tamamlanıyor. Örneğin
yepyeni bir güç grubu takılıyor. Aracın ana
kabiliyetini sağlayan elemanlar, tama-
mıyla değiştiriliyor. Bunun dışında, çelik
aksamın da belli değişme oranları var. Bu
oranlar, bizim bugüne kadar yaptığımız ve
yaklaşık 700 aracı kapsayan modernizas-
yon çalışmalarımızdan edindiğimiz tecrü-
belere göre belirlenmiş rakamlar. Daha
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FNSS’den 
Dünyanın En Üstün

M113 Modernizasyon 
Çözümü

Son yıllarda geliştirdiği PARS taktik tekerlekli zırhlı aracı, SAMUR seyyar yüzücü
hücum köprüsü ve KUNDUZ amfibi zırhlı istihkâm iş makinesi ile yeni ürün tasarımı
konusunda kendisini ispatlayan FNSS, modernizasyon konusunda da önemli 
çalışmaların altına imza atıyor. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında, dost ve 
müttefik bir Orta Doğu ülkesiyle M113 zırhlı muharebe aracı modernizasyonuna 
yönelik 360 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşme imzalayan FNSS’nin Genel 
Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt ile modernizasyon alanındaki çalışmalarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com    -    K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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önce dünya genelinde yapılmış M113 mo-
dernizasyonlarından elde edilmiş rakam-
lar da var. Kuşkusuz bu rakamlar;
araçların kullanım durumuna, ömrüne ve
kullanıcının nasıl kullandığına ve bakım
yaptığına göre değişiyor. Biz, M113 mo-
dernizasyonu çalışmaları yaptığımız son
9 yılda elde ettiğimiz tecrübemizden kay-
naklanan değerlere göre, değişim oran-
larını belirliyoruz. Çok büyük oranda yeni
malzeme kullanıldığını söyleyebilirim. Ör-

neğin tüm kablaj ve kauçuk aksam yeni-
leniyor. Aslında yenilenmeyen ne var diye
baktığımızda, tümüyle elden geçirilip
bütün eksiklikleri giderilen gövde var. Bu-
rada, belki bir kısmı kullanılan, yürüyüş
takımları içerisindeki çelik aksam da sa-
yılabilir.
Az önce de belirttiğim gibi, yenileme dı-
şında, bir de aracı üst sınıfa çıkarma işini
yapıyoruz. Normalde bu araçların üze-
rinde yer alan 240 bg’lik güç grupları ve

çok daha eski bir sistem olan transmis-
yon, günümüzün en modern sistemlerin-
den oluşan, 350 bg’lik bir güç grubu ile
değiştiriliyor.

MSI Dergisi: Konuya ilişkin yayınladığınız
10 Aralık 2013 tarihli bültende, FNSS 
çözümünün, performans ve güvenilirlik
açısından, dünya üzerindeki diğer 
modernize edilen araçlardan çok daha
ileride olacağını belirtiyorsunuz. 
Bu hususu detaylandırır mısınız? 
Sizin çözümünüzün çok daha iyi olmasını
sağlayan başlıca hususlar neler?
K. Nail KURT: Biz modernizasyon çözü-
mümüzü, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)
ürünümüzde kullanılan teknolojiler üze-
rinden geliştirdik. Biliyorsunuz, ABD’de
yapılan M113 modernizasyonlarında, ilk
çıkan araçlar, M113A0 olarak adlandı-
rıldı. Daha sonra A1, A2 ve son olarak da
hâlen kullanımda olan A3 sürümleri
çıktı. Bunların en sonuncusu olan A3’ler
260 bg’lık güç paketine sahipti; koruma
seviyeleri de bizim kendi yaptığımız mo-
dernizasyonda ulaştığımız seviyelerin al-
tındaydı. Yaptığımız modernizasyon çok
daha ileri seviyede derken; 350 bg’lik güç
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FNSS, M113A4 modernizasyonunu, dost ve müttefik bir 
Orta Doğu ülkesindeki tesiste gerçekleştiriyor.

M220 2xTOW Kulesi bulunan M901A4 TOW aracı, 
iç bölmelerinde de 10 adet yedek TOW 

mühimmatı taşıyor.



paketinden, son teknoloji atış sistemi,
gece görüş sistemi ve navigasyon sis-
temi gibi alt sistemlerden ve tamamen
iklimlendirilmiş ve balistik koruma sevi-
yesi de A3 sürümünden çok daha üst se-
viyede bir araçtan bahsediyoruz.
Bir zırhlı araçta, 3 ana kritere bakılır:

Hareket kabiliyeti (mobility), koruma se-
viyesi ve silah sistemi. Hareket kabiliyeti
ve koruma seviyesi olarak benzerlerin-
den daha üstün bir çözüm ortaya koyu-
yoruz. Silah sistemi konusunu, doğrudan
biz rol almadığımız için burada gündeme
getirmiyorum. Koruma seviyesi konu-

sunda da bir parantez açayım. Bize ma-
yına karşı koruma ile ilgili bir talep yapıl-
madı. Bu yapılmış olsaydı, diğer
araçlarımızda sağladığımız koruma se-
viyelerine bu modernizasyonda da ula-
şabilirdik.

MSI Dergisi: Bu modernizasyon çalışması
ile ilgili ihalede rakipleriniz kimlerdi?
K. Nail KURT: Öncelikle bu konuyla ilgili
ilginç bir durumu anlatmak istiyorum.
Aslında modernizasyon konusunda ya-
bancı ortağımız da çalışıyordu. Biz, onla-
rın modernizasyon konusuna ilgilerini
kaybettikleri bir dönemde ilk işimizi
aldık. Son ihalede, Kore ve Avrupa’dan
bir iki firma ile rekabet ettik. Ancak, geç-
mişte yürüttüğümüz çalışmalarla müş-
terimizin güvenini kazanmış, karşılıklı
anlayışı oluşturmuş durumdayız ve çok
iyi yürüyen bu ilişkimize fiyat avantajını
da eklemeyi başardık. Bu modernizasyo-
nun devamında, bu ülkede yeni üretimler
yapmayı ve diğer ihtiyaçlara da cevap ve-
rebilmeyi hedefliyoruz.
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Modernizasyon                                           

Firma (Modernizasyon) Ülke Güç Grubu Hareket Sistemi Yakıt Depoları Zırh Koruması
"BAE Systems (M113A3)" ABD 275 bg, otomatik transmisyon Burulabilen mil. Harici olarak Arttırılmış mayın koruması: 14,5 mm

Birinci, üçüncü ve beşinci aracın arkasında AP zırh koruması, parçacık kalkanı,
yol tekerleri hidrolik şok emicilerle her iki yana alınmış. RPG’ye karşı kafes zırh uygulaması için
takviye edilmiş. bağlantı elemanları.

STK Singapur 330 - 400 bg, Burulabilen mil. Harici olarak Mayın koruması ve zırh korumasında
(M113 ULTRA) otomatik transmisyon Tüm yol tekerleri hidrolik aracın arkasında iyileştirmeler yapılmış, koruma seviyeleri

şok emicilerle takviye edilmiş. her iki yana alınmış. belirtilmemiş.
IMI & RAFAEL (113 L-VAS) İsrail 275 bg, otomatik transmisyon Burulabilen mil. Harici olarak Arttırılmış mayın koruması, yanlar ve 

Birinci, üçüncü ve beşinci aracın arkasında arka  taraf 14,5 mm, ön taraf 20 mm AP
yol tekerleri hidrolik şok emiciyle her iki yana alınmış. zırh koruması, parçacık kalkanı, 
takviye edilmiş. RPG’ye karşı koruma, el yapımı 

patlayıcılara (IED) karşı koruma.
FFG Almanya 295 - 400 bg, G4 modelinde süspansiyon sistemi Harici olarak Arttırılmış mayın koruması, 
(M113G2+ otomatik transmisyon geliştirilmiş ve ilave yol tekeri aracın arkasında RPG’ye karşı koruma, 
M113G3 eklenmiş. her iki yana alınmış. el yapımı patlayıcılara (IED) karşı koruma.
M113G4)
BAE Systems Australia Avustralya 350 bg, otomatik transmisyon Burulabilen mil. Harici olarak Arttırılmış mayın koruması, 14,5 mm
(LAND 106 Birinci, üçüncü ve beşinci aracın arkasında AP zırh koruması, parçacık kalkanı,
M113AS4) yol tekerleri hidrolik şok emicilerle her iki yana alınmış. el yapımı patlayıcılara (IED) karşı koruma.

takviye edilmiş.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye 212 bg Burulabilen mil Harici olarak 7,62 mm AP
Lojistik Komutanlığı aracın arkasında 
(M113A2T2) her iki yana alınmış.

FNSS Türkiye 350-400 bg, Burulabilen mil. Harici olarak Arttırılmış mayın koruması, çepeçevre
(M113A4) otomatik transmisyon Birinci, üçüncü ve beşinci aracın arkasında 14,5 mm AP zırh koruması, parçacık

yol tekerleri hidrolik şok emicilerle her iki yana alınmış. kalkanı, RPG’ye karşı koruma, el yapımı
takviye edilmiş. patlayıcılara (IED) karşı koruma.

* Seyrüsefer sistemi, muharebe sahası yönetim sistemi, elektronik sistemler, silah sistemleri.
Kısaltmalar: AP: Anti-personel KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer KMS: Kaideye Monteli Stinger

Tablo 1. Dünya Genelinde M113 Modernizasyonları (Bilgiler açık kaynaklardan derlenmiştir).
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Sürücü ve sıhhiye personeli
ile sedyede 2 hasta ve oturarak 4 hasta veya 

tamamı oturur durumda 8 hasta taşıma 
kapasitesine sahip M113A4 Zırhlı Ambulans Aracı.



FNSS Artık 
Orta Doğu’da Ev Sahibi
MSI Dergisi: Bahse konu Orta Doğu 
ülkesindeki çalışmalarınızın bu 
aşamasında, geçmişte yapılanlardan
farklı işlemler / süreçler olacak mı?
Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
K. Nail KURT: Öncelikle iş modelimizde
bir değişiklik var. Yeni bir gelişme olarak,
bize daha önce orada alt sözleşmeci ola-
rak hizmet vermiş olan iş ortağımızla

%50-%50 hisse yapısıyla, FNSS Middle
East adında bir ortak girişim şirketi kur-
duk. Artık işleri, bu yerli şirketin götürme-
sini öngörüyoruz. Kuşkusuz, bu şirketin
getirdiği bir takım farklılıklar olacak.
Bunların arasında; yerel iş gücünün art-
masını, yerel mühendislik altyapısının ku-
rulmasını ve orada parça üretimine daha
da ağırlık vererek yerlileşmenin artmasını
sayabiliriz. Araç teknolojileri olarak bak-
tığımızda; üretilen araçlarda kullanılan
sistemlerde çok büyük farklılıklar yok.
Daha önce burada yaptığımız üretim ve
tasarım mühendisliği fonksiyonlarının bir
bölümü de artık orada gerçekleştirilecek.
FNSS Middle East, çalışmalarına ilk aşa-
mada yaklaşık 300 kişi ile başlayacak. Ge-
lişmelere göre, çalışan sayısı 400’e

çıkabilir. Tabii bu rakamlar, sadece söz
konusu modernizasyon çalışması için ge-
çerli. Aldığımız işlerin sayısı ve kapsamı
genişlerse rakamlar da artabilir.

MSI Dergisi: FNSS Middle East, 
modernizasyon çalışmaları dışında 
neler yapacak biraz daha detay 
verebilir misiniz?
K. Nail KURT: Orta Doğu pazarında, şu
anda FNSS ürün gamında olsun olmasın,
çok fazla sayıda kara sistemine ihtiyaç
var. Bunların birçoğu da aslında FNSS
ürün gamı içinde. Bunlara yönelik ciddi
pazarlama faaliyetlerimiz sürüyor ve ge-
lecekte de olacak. Aynı bölgede ve pa-
zarda iş beklentimiz, şu anda yapılanın
kat be kat üstünde.
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                                         Seviyesi

Yüzme Kabiliyeti KBRN ve İklimlendirme Yangın Söndürme Sistemler* Araç Tipleri
Var (kafes zırh takılmadan). Bilgi yok. Güç grubu kompartımanında bir adet 12,7 mm koruma kalkanlı kupola, telsizler Tüm M113 Araç Ailesi

+ personel bölümünde seyyar
yangın söndürme tüpü.

Var. Bilgi yok. Bilgi yok. Önde ve arkada birer adet gündüz kamerası ZPT
ve ekranları, 40 / 50 mm koruma kalkanlı kupola, ZMA 
RAFAEL 25 mm uzaktan komutalı silah sistemi, telsizler. Anti-Tank

Yok. Bilgi yok. Güç grubu kompartımanında bir adet RAFAEL 12,7 mm uzaktan komutalı silah sistemi, ZPT
+ personel bölümünde seyyar telsizler.
yangın söndürme tüpü.

Bilgi yok. KBRN ve İklimlendirme Güç grubu ve personel Sürücü kamerası ve ekranı, telsizler. ZPT 
kompartmanlarında Ambulans
otomatik yangın bastırma sistemleri. ZPT Uzatılmış

Kurtarma
Bilgi yok. Bilgi yok. Bilgi yok. 12,7 mm elektrik kontrollü tek kişilik kule, Ambulans

telsizler. Uzatılmış ZPT
Kurtarma
Komuta 
Lojistik

Var. KBRN maskeli filtre. Personel bölümünde M19 sürücü görüş periskobu, ZPT
seyyar yangın söndürme tüpü. koruma kalkanlı kupola, telsizler. Komuta

Ambulans İstikham 
KMS

Var KBRN tespit sistemi, Güç grubu ve personel Seyrüsefer, harp sahası yönetim sistemi (BMS), M548
(25 mm ZMA ve pozitif basınçlı KBRN koruma, kompartmanlarında otomatik yangın sürücü gece görüş kamerası ve ekranı, Ambulans
M548 araç tipleri hariç). iklimlendirme. bastırma sistemleri. koruma kalkanlı kupola ya da 25 mm stabilize ZPT

tek kişilik kule, telsizler. Kurtarma
Komuta
ZMA
VCC TOW
120 mm havan
80 mm havan

Yeni bir gelişme olarak, bize daha önce orada alt sözleşmeci olarak
hizmet vermiş olan iş ortağımızla %50-%50 hisse yapısıyla, FNSS
Middle East adında bir ortak girişim şirketi kurduk. Artık işleri, 
bu yerli şirketin götürmesini öngörüyoruz. 
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MSI Dergisi: FNSS’yi, genel olarak 
modernizasyon projelerinde, özellikle de
M113 modernizasyonu konusunda
Dünya’da bu kadar iyi yapan, öne çıkartan
özellikleri nelerdir? FNSS bu alanda 
fark yaratmayı nasıl sağlıyor ya da 
neleri rakiplerinden daha iyi yapıyor?
K. Nail KURT: Burada modernizasyon
derken, aslında “M113 modernizasyonu”
demek lazım. Bizim başka modernizas-
yon işlerine teklif verdiğimiz oldu; ama
şu anda M113 modernizasyonunda çok
ehil durumdayız ve dünyada uzak ara bi-
rinci konumdayız. Bunu, Türkiye için
ürettiğimiz ZMA’lara dayandırıyorum.
ZMA’da kullandığımız teknolojileri biraz
daha geliştirip M113’lere uyguladık.
ZMA’lar, M113’lere en yakın araçlardır.
10-15 ton arası araçlardan bahsediyoruz.
Dünyada, şu anda, bu tonajda üretilen
paletli araç yok denecek kadar az. Tonaj
olarak genellikle daha yükseği üretiliyor;
bu sınıfta yeni bir araç bulunmuyor.

Yeni Tasarım Kadar Zor, 
Hatta Bazen Daha da Zor
MSI Dergisi: Yeni bir aracı tasarlamak
ile bir aracı modernize etmeyi 
karşılaştırabilir misiniz? Ortak yönleri
neler; farklılaşan noktalar hangileri?
K. Nail KURT: Bir aracı olduğu gibi yeni-
leştiriyorsanız; tasarımda çok büyük de-
ğişiklikler yapmadan, ana tasarım
amacına yönelik kullanmak üzere gün-
celleştiriyorsanız, bu görece kolay bir
işlem diyebilirim. Ama aracı bir veya iki
üst sınıfa çekecek bir iş yapıyorsanız, bu
yeni tasarım kadar zor, hatta bazen daha
zor olabilir. Özellikle kendinizin tasarla-

madığı bir sistem üzerinde çalışıyorsa-
nız, pek çok şeyi geri dönüp çözmek zo-
rundasınız. Süre anlamında, işçilik
saatleri anlamında yeni bir tasarımdan
altta kalır bir tarafı yok. Örneğin, sökme
ve sökülen parçanın kullanılabilirliğini
değerlendirme işleri var. Gözle bakıp bir
parçaya “iyi” diyemezsiniz. Bu konuda
ciddi bir teknoloji kullanılıyor; her bir
parçanın testi ve kullanım kriteri bulu-
nuyor. Bu açıdan bakıldığında, yeni bir
araç tasarımı için ihtiyaç duyulmayacak
bazı kabiliyetleri, becerileri ve bilgi biri-
kimini oluşturmak zorundasınız. Öte
yandan, aracın tasarımında belirlenmiş
ana kriterler ile sınırlısınız. Bir M113’ü
saatte 90 km hıza çıkartamazsınız. İklim-
lendirme ve bir takım ağır silahlar için
350 bg’lik güç paketi koyduk; ama artık
400-450 bg’ye yükseltemeyiz. Yeni bir
araç tasarımında ise böyle kısıtlamalar
yok; sıfırdan başladığınız bir araçta iste-
diğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz.

MSI Dergisi: Modernizasyon 
çalışmalarınız, ciddi bir tersine 
mühendislik faaliyetini de içeriyor mu?
K. Nail KURT: Tersine mühendislik an-
lamında bir şey yaptığımızı söylemek zor.
ZMA’lar sayesinde, elimizde olmayan bir
teknolojiyi geliştirdiğimizi söyleyemeye-
ceğim. Diğer yandan, araçta bulunan
mevcut parçaların bir daha nasıl kulla-
nılabileceği ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi
gelişiyor. Türkiye’de ZMA’larla ilgili bir
yenileme ya da modernizasyon yapılırsa
ve bu iş FNSS’ye verilirse ciddi miktarda
maliyet tasarrufu sağlayacak bir bilgi bi-
rikimi elde etmiş durumdayız.
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Türkiye’de ZMA’larla ilgili bir yenileme ya da modernizasyon 
yapılırsa ve bu iş FNSS’ye verilirse ciddi miktarda maliyet tasarrufu
sağlayacak bir bilgi birikimi elde etmiş durumdayız.
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M113A4 Araç Tipleri

M113A4 ZPT

M113A4 ZMA

M901A4 TOW Aracı

M113A4 Zırhlı Tanksavar Aracı

M113A4 ZHA

M577A4 Komuta Yeri Aracı

M113A4 Kurtarma Aracı

M113A4 Kurtarma ve Bakım Aracı

M113A4 Zırhlı Ambulans Aracı

M548A4 Lojistik Taşıyıcı

ZMA

M806 Kurtarama Aracı’nın 
modernize edilmiş sürümü olan

M113A4 Kurtarma Aracı.
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MSI Dergisi: Burada anahtar 
kelimelerden birisi olarak “tecrübe”nin
öne çıktığını görüyoruz. İlk yaptığınız 
modernizasyon çalışması ile yeni 
başlayacağınız çalışmayı bu açıdan 
karşılaştırır mısınız?
K. Nail KURT: Modernize ettiğimiz ilk
araçlarla bugün modernize ettiğimiz
araçlar arasında, teknik özellikler açısın-
dan çok ciddi bir fark yok; ama iş yapış bi-
çiminde; daha ekonomik ve daha pratik
yapmak açısından ciddi farklılıklar var. İlk
başlarda, bazı parçaları yeniden kullana-
bileceğimizi öngörmüştük; bu doğrultuda
onlarla ilgili çalışmalar, testler gerçek-
leştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada
ise birçok parçayı, hiç bakmadan atabili-
yoruz. Bunları değiştirmek, hem müşteri
açısından artı bir değer sağlıyor hem de
aslında maliyeti düşürüyor. Bu açıdan
baktığımızda, ilk zamanlarda %70 olarak

öngördüğümüz yeniden kullanılabilirlik
oranları, %20’lere düşmüş durumda.

MSI Dergisi: FNSS, modernizasyon 
çalışmalarında, sürece, faaliyet 
gösterdiği ülkenin sanayisini de katıyor;
aynı zamanda Türkiye’de iş birliği yaptığı
bazı firmaları da o ülkeye götürüyor. 
Bu çalışmalar da belki işin teknik yönü
kadar kapsamlı ve çeşitli karmaşıklıklar
içeriyor. Bu süreci nasıl ele alıyorsunuz?
K. Nail KURT: Biliyorsunuz yetkin alt yük-
lenicilerle çalışmak, bizim stratejileri-
mizde öne çıkan konulardan birisi. Bu
doğrultuda faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesi, gündemimizin ayrılmaz bir parçası.
Yaptığımız tüm işlerde bunlar göz önüne
alınıyor. Bir ülkede iş yaptığımızda, müş-
teri isterleri arasında “yerli katkı” da yer
alıyorsa buna mutlaka cevap vermek zo-
rundasınız. “Burada üretim ya da tasarım

olmaz” deyip çıkmak işin kolayı. Diğer
yandan, o ülkede kalıcı olmak istiyorsanız
mutlaka bu taleplere cevap veren bir yak-
laşım içinde olmanız gerekiyor. Taleplere
cevap vermenin de çeşitli yolları var. Ör-
neğin o ülkede yeterli bir sanayi tabanı
yoksa siz kendi ülkenizden firmaları gö-
türürsünüz. Türkiye’de bu işlerde yoğrul-
muş, bizimle 20-25 yıldır iş yapan
KOBİ’lerimiz var. Onların da dünyaya açıl-
ması, ihracat yapması gerektiğini düşü-
nüyoruz. İlla her şirket büyür, yıllık
100-200 milyon dolar ciroya ulaşır, o
zaman ihracat yapar diye bir şey yok. 
KOBİ’ler de ihracat yapabilir ve yapıyorlar
da. Sektörümüz için de Türk ekonomisi
için de doğru olan budur. Onun için bu fir-
maları, özellikle yatırım yapmaya hevesli
olanları, o ülkedeki potansiyel ortakları ile
tanıştırmayı kendimize görev edinmiş bir
şirketiz. İhracat yaptığımız birçok ülkede40
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Modernize edilmiş M113’ün sürücü mahalli (solda) ve 
350 bg’lik yeni güç paketi (altta).

M113A4 modernizasyonu kapsamında eklenen ve
yenilenen alt sistemleri gösteren kesit çizim.
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Sürücü İstasyonu

Sabit Test Donanımı Modülü (BITE)

Nişancı İstasyonu

Parçacık Kalkanı

KBRN Tespit (Opsiyonel)

KBRN Koruma Sistemi

Dış Yakıt Tankları

Termal Gece Görüş

Direksiyon ve Navigasyon Ekranı

Komutan Seyrüsefer Görüntüleme Sistemi

350 - 400 bg Motor ve Otomatik Transmisyon

Motor Soğutma Sistemi

İlave Zırh Koruma

T-130 veya T-150 Palet

Yüksek Seviye Mayın Koruma

İklimlendirme Sistemi

Seyrüsefer İşlemcisi (LNS)

Denge Levhası

Otomatik 
Yangın Bastırma Sistemi

İklimlendirme & KBRN Kontrol Kutusu
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bu yaklaşımı uyguluyoruz. Malezya bu du-
ruma iyi bir örnek. Ayrıca kendimiz de
orada bir yerel şirket olarak bulunmak is-
tiyoruz. Bunun da birçok yolu var:
n Bir ana yerel şirketle birlikte yakın 

iş birliği yaparsınız, teknoloji sağlar,
ana güç olarak bir adım arkalarında
durur; ama en önde durmazsınız. 
Malezya’da olan budur.

n O çapta ana bir şirketin olmadığı 
ülkelerde, gider kendiniz 
yerleşirsiniz; daha küçük bir şirketi
yanınıza küçük ortak olarak alırsınız.
Ama ön planda siz varsınızdır.

n Böyle bir imkân da olmazsa 
gider kendiniz bir şirket kurarsınız.
Yalnız bunun için, o ülkenin satın alma
ihtiyaçlarının da kayda değer miktarda
olması gerekir. 50 araç için bu yatırım
çok maliyetli olur. Bizim bugüne kadarki
projelerimiz, ilgili ülkenin kara 
kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve devamı da
olan büyük işlerdi.Dolayısı ile oraya
gidip yerleşmemiz mümkün oldu.

Bizim 1990’ların başında çalıştığımız, as-
keri standartlar konusunda yetiştirdiği-
miz KOBİ’ler, askeri alanda ihracat yapan
ilk KOBi’lerdir diye değerlendiriyorum. İh-
racata, daha 1990’lı yılların ortasında baş-
ladılar. İmzaladığımız son modernizasyon
anlaşması kapsamında mesela, parçala-
rın %50’si FNSS ve alt yüklenicilerinden
gidecek. Motor başta olmak üzere pek
çok sistem yabancı kaynaklı olmasına
rağmen, bu büyük bir oran.

Ar-Ge Destekleri İhracat İçin de
Gündeme Gelmeli
MSI Dergisi: Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik
içeren projelere verilen ciddi devlet 
destekleri bulunuyor. Özellikle yabancı
bir ülke için gerçekleştirilen ve Ar-Ge 
çalışmalarını da içeren modernizasyon
programları konusunda bu desteklerden
yararlanma ihtiyacı doğuyor mu? 
Doğuyorsa destek alınabiliyor mu?
K. Nail KURT: Bu konuyu, Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI)’nin geçtiğimiz Kasım ayında Bo-
lu’da gerçekleştirilen toplantısında, “İh-
racatı Nasıl Arttırırız?” başlıklı
tartışmalarda gündeme getirdim. Tür-
kiye, son dönemde, önemli Ar-Ge yatı-
rımları yapıyor. Müthiş destekler geliyor.
20 sene önce hayal edemediğimiz bir
yerdeyiz. Ama geldiğimiz yerde de dur-
mamamız lazım. Bir adım ileri gitmek
lazım. Gündeme getirdiğim konu da
buydu. Artık biz dışarıda büyük bir pazar
görüyorsak bu pazar illa ki Türkiye’nin
ihtiyaçlarına uygun bir ürün istemiyor
olabilir. Biz de “O pazarda çok kuvvetli-
yiz, o pazarı yakalamışız, bize destek
verin, ürün geliştirelim, 1 milyar dolarlık
ihracat yapalım” diyoruz. Şu anda böyle
bir örnek var; bir Ar-Ge finansmanına ih-
tiyaç duyuyoruz. Üst düzey yetkililere ko-
nuyu arz ettik, çözmeye çalışıyoruz.
Bahsettiğim finansmanı Türkiye’nin bir
ihtiyacı için talep etsek, konu hemen çö-
zülürdü; ancak ihracatı önemsiyorsak
bizce dışarıya yönelik işlerde de aynısı
yapılabilmeli. Kuşkusuz biz parayı alıp,
arkamızı dönüp gitmeyeceğiz. Ürünün
fikri mülkiyet hakları devlete verilebilir,
yapılan ihracattan lisans bedeli alınabilir;
hatta verilen destek, daha sonra geri
ödenebilir. Böyle bir çalışmanın bir artısı
daha var: Türkiye’nin bugün o ürüne ih-
tiyacı olmayabilir; 5 sene sonra ihtiyacı
olmayacağı ne malum? İhtiyaç ortaya çı-
karsa elimizde yerli olarak geliştirilmiş,
hazır bir ürün olacak. Dolayısı ile artık
Ar-Ge destekleri konusuna, biraz da bu
açılardan bakmamız gerektiğini düşünü-
yorum.

www.savunmahaber.com

Artık biz dışarıda büyük bir pazar
görüyorsak bu pazar illa ki 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun
bir ürün istemiyor olabilir. Biz de
“O pazarda çok kuvvetliyiz, 
o pazarı yakalamışız, bize destek
verin, ürün geliştirelim, 1 milyar
dolarlık ihracat yapalım” diyoruz. 
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MSI Dergisi: M113 modernizasyonu 
konusunda, Türkiye olarak avantaj ve 
dezavantajlarımız nelerdir?
K. Nail KURT: Modernizasyon dendiğinde,
işler, öncelikle ana üreticiye yöneliyor. Do-
layısı ile bizim M113 modernizasyonunda,
ana üreticinin ana lisansörü olarak ve 15
ton ZMA sınıfında üretim yapan tek firma
olarak, çok ciddi bir avantajımız var. Bu-
güne kadar gösterilmiş olan performans
ve oluşan bilgi birikimi de çok önemli bir
diğer avantajımız. Dezavan-
tajımız ise modernizasyona
tabi tutulacak araçların ya
Türkiye’ye gelmesi ya da il-

gili ülkede bir tesiste çalışılması gerekli-
liği. Bahse konu ülke, yakın bir coğrafi ko-
numda, dost ve müttefik bir ülkeyse ve iki
ülke arasında çeşitli anlaşmalar da varsa
bir sorun yok. Bu şartlar yoksa moderni-
zasyonu uzak bir kıtada yapmaya kalkar-
sanız, bunun astarı yüzünden pahalıya
gelebilir. Kuşkusuz yeterli büyüklük söz
konusu olduğunda, uzak ülkelere de yer-
leşebiliriz. Örneğin Uzak Doğu’da belli ül-
keler var araç modernizasyonu ihtiyacı
olan; fakat sayılar yeterli değil. Dolayısı ile
bazı işleri göz göre göre bırakıyoruz.

Türkiye’deki Pazardan 
Pay Almaya Hazırız
MSI Dergisi: Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, sıklıkla 2015 sonrasında
yeni sistem projelerinin azalacağına 
dikkat çekiyor ve sektörü lojistik, 
ihracat ve komşu sektörlerle iş fırsatları
konularına yönlendiriyor. Araç 
modernizasyonu da lojistik kapsamında
ele alınabilecek bir konu. Bu açıdan 
bakıldığında, FNSS’nin Türkiye’deki 
benzer faaliyetlerde ne gibi roller 
üstlenebileceğini öngörüyorsunuz?

K. Nail KURT: Öncelikle ana bir faaliyet
alanı olmasa bile destekleyici bir faaliyet
alanı olarak, satış sonrası destek işlerin-
den bir pay alabileceğimizi düşünüyoruz.
Bu konuda uzun süreli bir çalışmayı, daha
önce Belçika ile AIFV araçları için yaptık;
ama bu araçlar artık envanterlerinde yer
almıyor. Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’ne yaklaşık 14 sene önce sattığımız
araçlara hâlâ biz bakıyoruz. BAE, araçla-
rına iyi bakan ve çok iyi seviyede tutan ül-
kelerden birisi. Orada filo yönetimine
yakın bir iş yapıyoruz. 7 elemanımız sü-
rekli olarak BAE Lojistik Komutanlığında
yer alan ofiste bulunuyor. BAE, her sene
çok ciddi miktarda yedek parça ve hizmet
alımı yapıyor; bizim Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı envanterinde yer alan 1698 adet
ZMA için 20 yıldır sattığımız toplam yedek
parçanın çok fazlasını, her yıl 133 adet
ZMA’ları için alıyorlar. Türkiye bu konu-
lara daha fazla kaynak ayırdığında, biz ve
yurt içindeki yan sanayimiz de önemli bir
pay alacağız diye değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: Burada, Türkiye’deki askeri
fabrikaların ya da bakım merkezlerinin
konumu hakkında ne düşüyorsunuz? 
Yabancı ülkelerde gerçekleştirdiğiniz 
iş birliği modelinin bir türevinin, askeri
bakım merkezleri için de uygulanması
söz konusu olabilir mi?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne yaklaşık 14 sene önce sattığımız
araçlara hâlâ biz bakıyoruz. BAE, araçlarına iyi bakan ve çok iyi 
seviyede tutan ülkelerden birisi. Orada filo yönetimine yakın bir 
iş yapıyoruz. 7 elemanımız sürekli olarak BAE Lojistik 
Komutanlığında yer alan ofiste bulunuyor. 
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Stabilizasyona sahip, 25 mm top ile teçhiz edilmiş 
Keskin Nişancı Kulesi taşıyan M113A4 ZMA; komutan,

nişancı ve sürücü dâhil 9 kişilik personel taşıyabilir.



K. Nail KURT: Tabii ki, gerekli hukuki
zemin yaratılırsa yapılabilir. Başarılı ör-
nekleri olduğunu da biliyoruz. Bu şekilde
bakım ve idamesi yapılan araçların daha
iyi durumda olduğunu değerlendiriyoruz.
FNSS olarak, biz bu konularda elimizden
gelen çabayı gösteriyoruz. Sürekli teklif-
ler veriyoruz.

MSI Dergisi: Araç modernizasyonu 
konusunda önünüzde nasıl bir pazar 
görüyorsunuz? Kısa ve orta vadeli 
hedeflerinizde modernizasyonun 
yeri nedir?
K. Nail KURT: Bizi önümüzdeki 10 yılda
istediğimiz noktaya getirecek stratejiler
içerisinde, modernizasyon işleri çok
önemli bir yer tutmuyor. Olursa iyi; ama
olmazsa da problem yok. Aslında mo-
dernizasyon konusuna, kullanıcıların, biz
üreticilerden daha çok ihtiyacı var. İyi bir
modernizasyon, kullanıcıya, sıfır ürüne
harcayacağından çok daha ucuza, 20 yıl-
lık yeni bir hayat verebilir. Ama bizim
seçmemiz gerekirse tabii ki her zaman
yeni ürün vermeyi tercih ederiz.

MSI Dergisi: Türkiye’deki araçlarınızın
modernizasyon çalışmaları ile ilgili ne
düşünüyorsunuz? Bu araçları envantere
verirken modernizasyonlarıyla ilgili
zaman öngörünüz var mıydı?
K. Nail KURT: İlk verdiğimiz araçların
yaşı 20’yi geçti. Bununla beraber, Türki-
ye’den modernizasyon ile ilgili herhangi
bir talep henüz bize gelmedi. Dünya ge-

nelinde bazı kriterler var. Örneğin, ABD
kaynaklı olan ve araçların 10.000 km yap-
tıktan sonra modernizasyona tabi tutul-
masını gerekli kılan bir kriter var. Bizim
şartlarımızda, bu değer, 10.000 km değil
de 15.000 km olabilir şeklinde bir aralık
da bıraktık. Bir de bir aracın genel olarak
kontrolden geçmesi için ortaya konulan,
10 yıl gibi bir süre var.

MSI Dergisi: Genel olarak ihracat 
hedeflerinizin güncel durumu hakkında
bilgi verir misiniz? Yakında FNSS’den
hangi projede gelişme kaydetmesini 
beklemeliyiz?
K. Nail KURT: Bu yıl içinde imzalamak
istediğimiz önemli bir ihracat projesi var.
İlk çeyrek içinde imzalayabileceğimizi
umuyorum. Son imzaladığımız moderni-
zasyon işi kadar büyük bir iş. Bu yıl içinde
imzalanabilecek bir modernizasyon işi
daha var. Sonrasında ise 2-3 yıllık süre
içerisinde imza aşamasına gelebilecek
projeler var. Malezya’daki çalışmalar ve

son imzalanan modernizasyon işi ile bir-
likte, bu potansiyel imzalar bizi yine yük-
sek bir ihracat oranına çıkartacak. Bu
süreçte, artık biraz da yurt içinde iş yap-
mak istiyoruz. 2005, 2006 ve 2007 yılla-
rında, ihracatın ciromuzdaki payı
%100’dü. Bu payı, SAMUR ve KUNDUZ
araçları ile %70’lere indirebildik. Hava
savunma araçlarının geliştirme süre-
cinde faturalar olacak; fakat bunların ci-
rodaki payı, %5 seviyesinde olacak. Yine
%95 ihracata çıkıyor olacağız. Bu sağlıklı
değil. Türkiye’de, bu yılın ve önümüzdeki
yılın gündeminde, çok sayıda kara sis-
temleri projesi var. Bunlardan mutlaka
önemli oranda pay almak istiyoruz. Bu
sayede sağlıklı bir yurt içi satış / ihracat
oranına kavuşacağız inşallah.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Azami 4.800 kg yük taşıma kapasitesine sahip
M548A4 Lojistik Taşıyıcı



MSI Dergisi: Türk Savunma Sanayisi’nin
büyük gelişim gösterdiği son 10 yıllık 
döneme baktığımızda, Türkiye’nin özgün
uçak geliştirme çalışmalarının, HÜRKUŞ
ile başladığını görüyoruz. Kara ve deniz
sistemleri alanlarına göre daha geç olan
bu başlangıç sonrasında, günümüzde 
gelinen noktayı; bilgi, tecrübe, insan 
kaynağı, mühendislik yetenekleri ve 
üretim altyapısı açılarından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Dr. Murat CERAN: Aslında; Wright Kar-
deşlerin ilk uçuşunu yaptığı 1903’ten sa-
dece 8 yıl sonra, içte ve dışta birçok sıkıntılı
süreçten geçen Osmanlı Devleti ordu-
sunda havacılık branşı kuruldu. Hava Kuv-
vetlerimizin de kuruluşu olarak kabul
edilen 1911 yılından sonra, havacılık ala-
nında hızla gelişmeler oldu; 1925’te, bu-
günkü adıyla Türk Hava Kurumunu, yine
aynı yıl kurulan Tayyare Otomobil Motor
Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) ve onun
uçak fabrikaları izledi. Vecihi Hürkuş ve
Nuri Demirağ gibi müteşebbisler de

Türkiye’de havacılık sanayinin gelişmesine
katkıda bulundular. Ne yazık ki, kendi ül-
kesinin dışında Avrupa’ya dahi uçak satan
ülke konumuna gelmişken, o dönemin
konjonktürü gereği izle-
nen bir takım yanlış poli-
tikalar sonucu, havacılık

sanayimiz sekteye uğradı. Ancak, 1985’te,
lisans altında uçak üretimi ile yeniden ya-
pılanan havacılık sanayimiz, son yıllarda,
SSM’nin girişimleri ile; ANKA, HÜRKUŞ 
ve ATAK projeleri ile
ivme kazandı. 
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Türkiye, Özgün Uçak 
Platformları ile 

Havacılıkta
Arayı Kapatacak

Türkiye, 1980’li yıllarda lisans altında üretim ile yeniden 
başladığı havacılık sanayisi faaliyetlerinde, modernizasyon, 
entegrasyon ve ortak geliştirme çalışmalarının ardından, önce HÜRKUŞ, 
sonrasında da Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak Kavramsal Tasarım (FX/TX) 
Projesi ile özgün ürünler ortaya koymak üzere yola çıktı. Bu sayımıza konuk 
ettiğimiz Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uçak Daire Başkanı 
Dr. Murat Ceran ile bu çalışmaların yanı sıra sorumluluk alanlarında yürütülen
projeler hakkında bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Türkiye’nin MSN009 
seri numaralı ilk uçağının
teslimatı, desteklenebilirlik
ile ilgili konular nedeniyle
planlanan tarihten ötelendi.
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Teknik bilgi ve bu alanda yetişmiş insan
gücümüz ile havacılık alanında daha büyük
başarılara imza atmayı amaçlıyoruz. Milli
Jet Eğitim ve Milli Muharip Uçak Geliş-
tirme ve Özgün Helikopter projeleri, bu
alanda vereceğimiz en önemli sınavlardır.
Türkiye’de, sınırlı da olsa, bu projelerin ba-
şarılmasını sağlayacak birikim mevcuttur.

MSI Dergisi: Türkiye’nin savunma, 
havacılık ve güvenlik sektörleri ile
ilgili ortaya koyduğu 2023 ihracat 
hedefindeki kırılıma göre; savunmada 5,
sivil havacılıkta 10 ve uçak bakım, onarım
ve yenileme (BOY) hizmetlerinde ise 
5 milyar dolarlık ihracat beklentisi 
bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında, 
daire başkanlığınızın doğrudan ve dolaylı
olarak ilgilendiği sektörlerin, ihracat 
hedefinde aslan payına sahip olduğunu
görüyoruz. Bu hedeflerle ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Dr. Murat CERAN: Havacılık sektörün-
deki ürünler, barındırdığı yüksek tekno-
lojiler itibari ile son derece pahalı
sistemlerdir. Bu nedenle havacılık ala-
nında yapılan savunma harcamaları,
büyük miktarlarda mali kaynağın yurt dı-
şına gitmesine sebep oluyor. F-16 mo-
dernizasyonu, ilave F-16 tedariki,
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), A400M ve
Barış Kartalı projeleri için harcanan kay-
nak, SSM’de yürütülen tüm projelerin
bedellerinin toplamından fazladır. Hava-
cılık alanında yürütülen her yerli geliş-
tirme projesinde, harcanan paranın
büyük bir bölümü ise yurt içinde kalıyor.
Tabii ki esas olan yerli olarak geliştirilen
bu ürünlerin yurt dışına satılmasıdır.
ANKA insansız hava aracı ve T129 heli-
kopterinin satışı için görüşmeler devam

ediyor. Bu uzun soluklu ve sabır gerek-
tiren bir süreç. Yeni geliştirilmekte olan
FX/TX gibi ürünlerde ise kendi Hava Kuv-
vetlerimizin ihtiyaçlarına ilave olarak,
pazar olabilecek ülkelerin, günümüz
savaş uçaklarından beklentileri de dik-
kate alınıyor. Türkiye’ye yakışır, dünya ile
yarışır uçaklar yapmayı ve genel ihracat
hedeflerinin yakalanmasına azami katkı
sağlamayı amaçlıyoruz.

MSI Dergisi: A400M Projesi’nde,
Fransa’nın ardından Türkiye’nin de 
2013 yılı içinde ilk uçağını teslim 
alması bekleniyordu; fakat henüz 
gerçekleşmedi. Gecikmenin nedeni ve
son duruma ilişkin bilgi verir misiniz?
Dr. Murat CERAN: Türkiye’nin MSN009
seri numaralı ilk uçağının teslimatı,
kabul bulgularının düzeltilmesinde ve
yer destek teçhizatı ile yedek parça tes-
limatlarındaki gecikmeler, diğer bir de-
yişle desteklenebilirlik ile ilgili konular
nedeniyle ötelendi. Bahsedilen uçak
kabul bulguları ve desteklenebilirlik ko-
nularının çözüme kavuşturulmasına ça-

lışılıyor. Uçağın, 2014 yılı ilk çeyreğinde
teslim alınabileceği öngörülüyor.

JSF, Önemli Kazanımlar 
Elde Edeceğimiz Bir Fırsat
MSI Dergisi: JSF Projesi ile ilgili, 
başta ABD kaynaklı sektör yayınları
olmak üzere, çok şey yazılıp çiziliyor.
Türkiye’nin ve SSM’nin bakış açısıyla
proje nasıl gidiyor? Türkiye’nin uçak 
sipariş takviminde değişiklik var mı 
ya da olacak mı?
Dr. Murat CERAN: Sizin de dile getirdi-
ğiniz üzere, JSF Projesi, gerek maliyet
gerek gereksinimler olmak üzere, gel-
miş geçmiş en büyük savunma projele-
rinden biri olması nedeniyle her zaman
göz önünde oldu. Bu gerçeğe, 9 ülkenin
programa geliştirme safhasından itiba-
ren katılmış olmasını ve bu ülkelere ilave
olarak ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar
(FMS) kanalıyla uçağı tedarik etmeyi
planlayan kullanıcıları da dâhil ettiği-
mizde, programın dünya çapında takip
edildiğini görebiliriz. Doğal olarak, en
başta ABD kaynaklılar olmak üzere, bir-
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Dr. Ceran, 
HÜRKUŞ Projesi’ni,
Türk havacılık 
tarihinde bir dönüm
noktası olarak 
nitelendiriyor.
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AMRAAM füzesi ile yapılan denemelerde görülen F-35’ile ilgili sipariş
süreçlerini kesinleştirmemiş ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.



çok ülkenin yazılı ve görsel basınında,
günlük haber ve yorumlar da yayınlanı-
yor; JSF gündemde önemli bir yer tutu-
yor. Diğer ülkelerle paralel olarak
ülkemizde de JSF’nin sık sık gündeme
geldiğini söyleyebiliriz. Bu ilgi, bizim JSF
programına verdiğimiz önem konusunda

haklı olduğumuzu gösteriyor ve bizi daha
da cesaretlendiriyor. Ülkemizin de dâhil
olduğu JSF Program Ofisi’nden edindi-
ğim bildirimler çerçevesinde, programın
olumlu yönde ilerlediğini söyleyebilirim.
Bundan önce programda yaşanan gecik-
melerin telafi edilmeye başlandığını ve

çalışmaların belirli bir temele oturdu-
ğunu ifade edebiliriz. Mevcut durumda,
sipariş takvimimiz, Düşük Seviyeli İlk
Üretimin 9’uncu (LRIP-9) döneminde 
2 adet uçak tedarikiyle başlayacak şe-
kilde, toplam 100 uçağı kapsıyor. Türki-
ye’nin uçak sipariş takvimi, bildiğiniz
üzere, her yıl yapılan Savunma Sanayii
İcra Komitesi (SSİK) toplantılarında göz-
den geçiriliyor ve gerekli kararlar alını-
yor. Bu yıl LRIP-9 dönemi için
değerlendirmemizi, SSİK toplantısında
tekrar yapmayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: JSF; bakım, onarım ve 
yenileme (BOY) konseptiyle de önceki
projelerden farklılaşıyor. Türkiye’nin 
bir önceki savaş uçağı F-16’ya 
baktığımızda; montajının Türkiye’de 
yapıldığını, BOY faaliyetlerinin Türkiye’de
ele alınabildiğini ve önceki bloklar 
için de olsa yazılım idamesi yeteneğinin
kazanıldığını görüyoruz. F-35’te ise 
farklı bir durum söz konusu olacak. 
Bu durumu, gelişen Türk havacılığının 
bir geriye gidişi olarak yorumlayanlar
var? Konuya ilişkin sizin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

RÖPORTAJ

Diğer ülkelerle paralel olarak ülkemizde de JSF’nin sık sık gündeme 
geldiğini söyleyebiliriz. Bu ilgi, bizim JSF programına verdiğimiz önem 
konusunda haklı olduğumuzu gösteriyor ve bizi daha da cesaretlendiriyor.
Ülkemizin de dâhil olduğu JSF Program Ofisi’nden edindiğim bildirimler
çerçevesinde, programın olumlu yönde ilerlediğini söyleyebilirim. 

Türkiye, F-16 uçakları için
bakım, onarım ve yenilemenin
yanı sıra önceki bloklar için de

olsa yazılımının idamesi ile 
ilgili yeteneklere sahip 

bulunuyor.
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Dr. Murat CERAN: F-35 projesinin kur-
gusu, başta idame ve işletme konsepti
olmak üzere, F-16’da ve diğer unsurla-
rımızda kurulu olan mevcut yapımızdan
biraz farklı. Bu farklılığı, biz dâhil tüm
katılımcılar ve hatta programa FMS ka-
nalıyla katılmayı planlayan ülkeler de
programa katılmadan önce bilmekteydi.
Bu sebeple F-16 ile kıyaslamanın çok da
sağlıklı olmayacağını değerlendiriyorum.
Öte yandan, programda nihai uçak mon-
taj faaliyetleri, Lockheed Martin firması-
nın Fort Worth’teki tesisleri ile İtalya’nın
Cameri Hava Üssü’ndeki tesislerde ger-
çekleştiriliyor; biz de bu sürece TUSAŞ
firmamızın sağladığı ve geçtiğimiz gün-
lerde ilk setinin teslimatını yapmış oldu-
ğumuz Orta Gövde Montajı ile ciddi bir
katkıda bulunuyoruz. Bu katkı da bildiği-
niz gibi, sadece Türkiye’nin ihtiyaçları ile
sınırlı değil; toplam 400 adet orta gövde
teslimatını kapsıyor.
Bu projede, üzerinde çalışmakta olduğu-
muz bir diğer konu ise F-35 uçaklarına

monte edilecek olan F135 motorunun
nihai montajını, ülkemiz sınırları içeri-
sinde gerçekleştirmek. ABD hükümeti
ve Pratt & Whitney (P&W) firmasıyla bu
konuda görüşmelerimiz artan hızda
devam ediyor.
İdame ve işletme safhasını ele aldığı-
mızda ise bildiğiniz gibi projede perfor-
mansa dayalı lojistik uygulaması
kullanılacak. Bu kurguda, ana yüklenici-
ler, üretim ve montajda olduğu gibi
Lockheed Martin ve P&W olmaya devam
edecek. Katılımcı ülkeler ise bu yapının
içerisinde bilfiil sanayi kuruluşları ve or-
ganik altyapılarıyla rol alacaklar. Ancak
hiçbir katılımcı ülke, tamamen kendi sı-
nırları içerisinde programın tüm idame
ve işletme yeteneğini kazanmayacak. Bu
yaklaşımın en temel avantajı, maliyetle-
rin en aza indirilmesi ve yatırımların
daha verimli hâle getirilmesi olarak öne
çıkıyor. Kısacası, mevcut sistemdeki alt-
yapılar, ülkelerin sadece kendi ihtiyaçla-
rına cevap verirken bu model ile küresel
olarak kullanıma açılacak. Böylece, ya-
tırımlar nihai amaçlarına ulaşırken bun-
ların daha verimli ve daha kazançlı
olması sağlanacak.
Son olarak yazılım idamesine geldiği-
mizde ise program kapsamında yazılım
ile ilgili sürekli iyileştirmeler devam edi-
yor. Öncelikle program kapsamında ya-
zılımın belirli bir olgunluğa gelmesi
bekleniyor. Öte yandan ABD hükümeti,
mevcut durumda, hiçbir katılımcı ülkeye
yazılım idamesi yeteneği kazanımı konu-
sunda müsaade vermiyor. F-16 uçakları
için de ABD, başta benzer tavır sergiledi;
müteakip süreçte ise bazı kazanımlar
elde edildi. F-35 için ABD hükümetinden
henüz olumlu yanıt alınamasa da ülke-
mizin devam eden kararlılığıyla ilerleyen

yıllarda bu yeteneklerin de kazanılmasını
planlıyoruz.
Sonuç olarak, JSF programının getirdiği
farklılığı, bir geriye gidiş olarak değil,
üzerinden önemli kazanımlar elde ede-
ceğimiz bir fırsat olarak değerlendirmek
gerektiğini düşünüyorum.

MSI Dergisi: SOM-J’nin F-35’e 
entegrasyonu çalışmalarının 
son durumu ve geleceği ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Diğer özgün 
mühimmat ve füzeler için de benzer 
çalışmalar yapılacak mı?
Dr. Murat CERAN: Bilindiği gibi SOM
mühimmatının yetkinliğinin, F-4 ve F-16
uçakları üzerinde gösterimi tamamlan-
mak üzere. Bunu biraz daha açarsak,
mevcut konfigürasyonuyla SOM, F-4 ve
F-16 uçaklarından atılabilecek durumda.
SOM mühimmatının F-35 uçağına enteg-
rasyonu konusunda ise hem yurt içinde
yerli kurum ve kuruluşlarımızla hem de
yurt dışında ABD hükümeti ve F-35 ana
yüklenicisi Lockheed Martin firmasıyla
çalışmalarımız sürüyor. SOM mühim-
matının F-35 uçağına uyumlu hâle geti-
rilmesi için, SSİK’nin aldığı karar
doğrultusunda, ROKETSAN ana yükleni-
ciliği ve TÜBİTAK SAGE alt yükleniciliği
modeliyle çalışmak üzere sözleşmemizi
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Bilindiği gibi SOM mühimmatının yetkinliğinin, F-4 ve F-16 uçakları
üzerinde gösterimi tamamlanmak üzere. Bunu biraz daha açarsak,
mevcut konfigürasyonuyla SOM, F-4 ve F-16 uçaklarından 
atılabilecek durumda. 

SOM mühimmatının yetkinliğinin,
F-4 ve F-16 uçakları üzerinde 
gösterimi tamamlanmak üzere.
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kısa sürede imzalamayı planlıyoruz. Öte
yandan, yurt içindeki çalışmalarımızı
beklemeksizin, F-35’e entegrasyon es-
nasında ihtiyaç duyacağımız gereksinim-
ler ve bu gereksinimleri karşılarken
ihtiyaç duyacağımız altyapı ile ilgili ola-
rak yine ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE 
ve Lockheed Martin firmasıyla çalışıyo-
ruz. Aslında F-35’e entegrasyon için 
Lockheed Martin ile yaptığımız çalışma-
larda aldığımız geri bildirimler doğrultu-
sunda, mevcut SOM konfigürasyonu
üzerinde güncellemeler gerçekleştire-
rek çalışmaktayız diyebiliriz. Bu sürecin
gayet olumlu sürdüğünü ve 2020’li 
yıllarda teslim edilecek Blok 4 konfigü-

rasyonlu F-35 uçaklarında SOM mühim-
matını görmemizin önünde engel olma-
dığını söyleyebiliriz. F-35 uçağına kendi
mühimmatımızın entegrasyonu konu-
sunda SOM ile edindiğimiz ve edineceği-
miz tecrübeyi, ilerleyen yıllarda nihai
ürün olarak ortaya çıkaracağımız diğer
milli mühimmatta da kullanmayı planlı-
yoruz. SOM’un yanında Hassas Güdüm
Kiti (HGK) ile ilgili süreci de paralel ola-
rak yürütüyoruz ve bu sürecin de gayet
başarılı ilerlediğini söylemek mümkün.
Hatta HGK’nın, NATO kapsamında yürü-
tülen ve mühimmat arayüzlerini standart
hâle getirmeyi amaçlayan UAI yeteneği
kazanımı ve gösterimi çalışması ile 
F-35’e entegrasyonu planlanan ya da
devam eden çoğu mühimmattan bir
adım önde olduğumuzu söyleyebilirim.

Başlangıç ve Temel Eğitim
Uçağı Filosu Yenileniyor
MSI Dergisi: HÜRKUŞ Projesi, Türkiye
için bir eğitim uçağından daha çok şey
ifade ediyor. Jet Eğitim Uçağı ve 
Muharip Uçak Kavramsal Tasarım 
Projesi ve Bölgesel Yolcu Uçağı 
çalışmaları başta olmak üzere, 
HÜRKUŞ’un bu projelerin geleceği 
açısından rolü ve bu projelere 
sağlayacağı katkılar hakkında neler 
söylemek istersiniz? Bu arada, 
HÜRKUŞ’tan temel eğitim uçağı 
geliştirme projesi olarak 
bahsedilmeye başlandı. Bu durumu 
projenin adında bir değişiklik olarak 
değerlendirebilir miyiz?

Dr. Murat CERAN: Proje, Türk havacılık
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu proje
ile Türk Havacılık Sanayisi, 1940’lı yıl-
larda sahip olduğu özgün uçak geliş-
tirme yetkinliğine yeniden kavuştu.
TUSAŞ, ilk defa insanlı bir askeri eğitim
uçağını özgün olarak tasarlayıp üretti.
Ayrıca, HÜRKUŞ, Avrupa Havacılık Em-
niyeti Ajansı (EASA) tarafından uluslar-
arası geçerliliği bulunan sertifikasyona
tabii tutuluyor. Bu süreç de yine sa-
vunma sanayimizin mühendislik altyapı-
sının gelişimine büyük katkı yapıyor.
Tüm bu kazanımlar sayesinde, ülkemizin
askeri uçak geliştirme alanında yetkin
ülkeler arasında yerini alması hedefle-
niyor. Dolayısıyla HÜRKUŞ Projesi,
benim gözümde bir lokomotif projedir.
Havacılık alanındaki diğer özgün tasa-
rımlarımıza cesaret verecek ve alt sis-
tem ve tasarım konusunda geliştirilen
ürün ve yetkinliklerle bu özgün projele-
rin önünü açacaktır.
Bildiğiniz gibi, yakın bir zamanda 
HÜRKUŞ-B konfigürasyonu için Yeni Nesil
Temel Eğitim Uçağı Sözleşmesi ile 15
uçaklık seri üretim projesi başlatıldı. Bu da
HÜRKUŞ Projesi’ndeki ikinci adımımız.
HÜRKUŞ-A prototipinde edinilen tecrübe-
ler ve düzeltici bilgilerle geliştirilen ve as-
keri sertifikasyona da sahip olacak bu yeni
platformda, sayısal kokpit bulunacak.
Bunun yanı sıra sözleşme kapsamında,
bundan sonraki adımımız olacak olan Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin silahlı yakın
hava destek ve keşif gözetleme ihtiyacına
yönelik olarak "HÜRKUŞ-C" konfigürasyo-
nunun kavramsal tasarım faaliyetleri de
gerçekleştirilecek. HÜRKUŞ-B versiyonu
ile pilotlarımızın temel eğitim uçağı ihtiyacı
karşılanacak. Belki son dönemde bu konu
daha fazla telaffuz edildiği için HÜR-
KUŞ’tan yeni temel eğitim uçağı olarak
bahsedildiği düşünülebilir; ancak esasen
proje “Türk Başlangıç ve Temel Eğitim
Uçağı Geliştirme” projesi adı altında baş-
ladı ve başlangıç aşamasında da Vecihi
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Bu proje ile Türk Havacılık Sanayisi, 1940’lı yıllarda sahip olduğu
özgün uçak geliştirme yetkinliğine yeniden kavuştu. TUSAŞ, ilk defa
insanlı bir askeri eğitim uçağını özgün olarak tasarlayıp üretti. 
Ayrıca, HÜRKUŞ, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından 
uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyona tabii tutuluyor. 
Bu süreç de yine savunma sanayimizin mühendislik altyapısının 
gelişimine büyük katkı yapıyor. 

HÜRKUŞ-B versiyonu, Hv.K.K.lığı pilotlarının 
temel eğitiminde kullanılacak.

HGK, IDEX’13 fuarında, TÜBİTAK SAGE ile iş birliği 
yapan ASELSAN’ın standında sergilendi.
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Hürkuş’un anısına ve havacılık sektörünün
bir nevi küllerinden doğmasına sebebiyet
verdiği için projenin misyonuna uygun ola-
rak HÜRKUŞ adı verildi. Dolayısıyla ilk pro-
jenin adında bir değişiklik olmadı; ancak
HÜRKUŞ-B için imzaladığımız proje “Yeni
Nesil Temel Eğitim Uçağı” adını aldı.

MSI Dergisi: Buradan hareketle 
geçtiğimiz günlerde TÇD alan firmaların
açıklandığı Başlangıç Eğitim Uçağı 
projesine ilişkin bilgi verir misiniz? 
Bu kapsamda, bir ara SF 260’ların 
modernizasyonu gündemde değil miydi?
Son durum nedir?

Dr. Murat CERAN: 25 Ekim’de Teklife
Çağrı Dosyası’nı yayımladığımız proje
kapsamında, Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Hv.K.K.lığı) envanterinde bulu-
nan ve başlangıç uçuş eğitimi için
kullanılan T-41 ve SF 260 uçaklarının,
tedarik edilecek başlangıç eğitim
uçakları ile yenilenmesi planlanıyor.
Hâlihazırda Hv.K.K.lığı envanterinde,
başlangıç eğitimi kapsamında, toplam
25 adet T-41 ve 36 adet SF 260 uçağı,
öğrenci ve mezun pilotlarca kullanılı-
yor. Başlangıç eğitim uçaklarının te-
darik edilerek envanterdeki mevcut 
2 tip uçağın yerine kullanılması ve her
bir pilotun eğitim süresinde, yaklaşık
6 aylık bir kısalma elde edilmesi 
hedefleniyor. Üretici firma ile gerçek-
leştirilen görüşmelerde, SF 260’ın
modernizasyonu konusu da gündeme
geldi ve konu Hv.K.K.lığı tarafından
değerlendirildi. Yapılan değerlen-
dirme sonucunda, tedarik faaliyetinin
SF 260 uçaklarının modernizasyonun-
dan daha uygun olacağı kararına varı-
larak TÇD yayımlandı. Firmalardan
tekliflerin Mart ayı sonunda alınması
öngörülüyor.

RÖPORTAJ

HÜRKUŞ, bir yandan uçuş testlerine devam ederken, bir yandan da yapısal testlerden geçiyor
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Modernizasyon Projeleri 
Tam Yol İlerliyor
MSI Dergisi: 2009-2016 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda
“2013 yılına kadar; AR-GE 2004 
Projesi ile başlayan ve entegre edilecek
sistemlerin arasında en kritik konumda
olan görev bilgisayarının donanım 
tasarımı/üretimi, yazılımı ve alt sistemler
entegrasyonu tamamen yerli olarak 
Taarruz Helikopteri, Nakliye ve 
Eğitim Uçağı Modernizasyon projeleri
kapsamında gerçekleştirilecektir.” 
hedefi yer alıyor. Bu hedefe 
ulaşılabildi mi?
Dr. Murat CERAN: Özellikle yeni nesil
hava araçlarında, görev bilgisayarı ola-
rak tanımladığımız alt sistemleri dona-
nım ve yazılım olarak geliştirmeden,
modernizasyonun veya özgün geliştir-
menin yapılabildiğini söylemek mümkün
değil. Görev bilgisayarı yazılım ve dona-
nımlarına hâkim olamamak, yakın geç-
mişe kadar, envanterimizdeki hava
araçları üzerinde modifikasyon veya ila-
veler yapabilmemize bir engel teşkil et-
mekte idi. Ancak ARGE 2004 ile
başlayan, ERCİYES ve ARI gibi projeleri-
mizle devam eden süreçte, sanayimiz,
artık hava araçlarımız için kendi görev
bilgisayarımızı geliştirecek düzeye geldi.
Tüm donanımların sanayimizce geliştiri-
lebileceği ve üretilebileceği düzeye ula-
şıldı. Piyasadaki donanımlar ve rafta
hazır ticari (RAHAT) olarak bulunabile-
cek unsurlar da kendi sistemlerimizde
kullanılıyor; gerektiğinde ise bu unsur-
ların yerli sanayiimiz tarafından alterna-
tifleri ile değiştirilebilmesi sağlanıyor.

MSI Dergisi: CN235 Aviyonik 
Modernizasyonu Projesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Bu projede, 
dünya genelindeki CN235 uçaklarının 
modernizasyonunun Türkiye tarafından
yapılması gibi bir hedef de yer alıyor mu?

Dr. Murat CERAN: Uzun süredir
Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan

CN235 uçaklarında, yenilenen
havacılık kuralları gereği bir

kısım iyileştirmeler yapıl-

ması ihtiyacı doğdu. Bu iyileştirmelerin
yapılması esnasında, özgün geliştirilen
ürünlerin de uçaklarımıza uyumlandırıl-
ması ve bir kısım kullanımı kolaylaştıran
fonksiyonların eklenmesi de hedefleni-
yor. Bu kapsamda faaliyetler başladı;
detay ihtiyaç tanımları üzerinde uzman-
larımız, kullanıcı personel ile birlikte ça-
lışıyor. Ülkemiz, bu uçakların en büyük
kullanıcısı durumunda. Elbette dünya-
daki diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını da
karşılayabilecek bir çözüm ortaya çıkar-
tılacak. Ancak bu konuda dış pazar, 
C-130 uçaklarında olduğu kadar geniş
olmayacaktır.

MSI Dergisi: Ses Altı ve Ses Üstü Rüzgâr
Tünelleri Kurulumu (NEFES) Projesi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Murat CERAN: 1946-1950 yılları ara-
sında kurulan, kurulduğu dönemde dün-
yanın sayılı rüzgâr tünellerinden biri olan
ve 1993-1998 yılları arasında TÜBİTAK
SAGE tarafından bakım, onarım ve yete-
nek arttırımı yapılan Ankara Rüzgâr Tü-
neli (ART), düşük ses altı hızlarda
çalışıyor ve günümüz havacılık sanayisi-
nin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Bunun
dışında, bazı üniversitelerimizde de rüz-
gâr tünelleri bulunmakla birlikte, bunlar
da sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak dü-
zeyde değil. Özellikle bir atılım içinde
olan sanayimizin, sadece ses altı değil
ses üstü rüzgâr tüneline de ihtiyacı bu-

lunuyor. Bu ihtiyacın tam tespit edilebil-
mesi için, ilgili tüm firma, kurum, kuru-
luş ve üniversitelerimizle görüşerek
optimum ihtiyaçları karşılayacak bir veya
birkaç rüzgâr tüneli kurulmasını hedef-
liyoruz. Bu projede, özellikle Kalkınma
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Milli Savunma Ba-
kanlığının diğer ilgili birimleri ile çalışıyo-
ruz. 2014 yılı içinde ihtiyaçların tespiti ve
ihale sürecini tamamlamayı planlıyoruz.

Aksaklık ve Gecikmelerden
Gerekli Dersler Alınıyor
MSI Dergisi: Gerek MELTEM-2 ve 
MELTEM-3 gerekse Barış Kartalı 
Projesi’nde çeşitli aksaklıklar ve 
gecikmeler yaşandı. Tüm bu projelerden
çıkartılan dersleri nasıl sıralarsınız?
Dr. Murat CERAN: Bu projelerde, firma-
ların geliştirme takvimi öngörüleri ve
gerçekleşmelerde aksaklıklar yaşandı.
Bu aksaklıklar sistemlerin ana bölümle-
rinde olunca, teslimatlar da gecikmiş
oldu. Dünyada büyük projelere baktığı-
mızda, bu tarz gecikmelerle karşılaşıl-
dığı görülmekle birlikte, bunların en az
seviyeye indirilmesi için gerekli önlem-
leri alıyoruz. Alınan dersler sonucunda,
hem kendi süreçlerimizde iyileştirmeler
yapıyoruz hem de firmalara yönelik ça-
lışmalar yürütüyoruz. İhaleye talip olan
firmaların verimliliğinin analizi ve takibi-
nin yapılacağı yöntemler oluşturarak
gerçekçi takvimler ortaya konması ve bu
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Özellikle bir atılım içinde olan sanayimizin, sadece ses altı değil 
ses üstü rüzgâr tüneline de ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyacın 
tam tespit edilebilmesi için, ilgili tüm firma, kurum, kuruluş ve 
üniversitelerimizle görüşerek optimum ihtiyaçları karşılayacak 
bir veya birkaç rüzgar tüneli kurulmasını hedefliyoruz.

CN235 uçaklarında, yenilenen havacılık 
kuralları gereği bir kısım iyileştirmeler
yapılması ihtiyacı doğdu.
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gerçekçi takvimlere ulaşacak ara denetim
mekanizmalarını arttıracak önlemler üze-
rinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar
tamamlandığında, projelerde daha az tak-
vim sapmaları ile karşılaşacağımızı öngö-
rüyoruz. Ancak şunu belirtmekte fayda var
ki; alınan derslerle bu projelerimizde yapı-
lan yeniden düzenlemeler sayesinde, pro-
jelerde önemli aşamalar kaydettik.
MELTEM-2’de uçaklarımızı teslim alıyoruz;
muhtemelen Mart ayı içerisinde bununla il-
gili bir tören gerçekleştireceğiz. Barış Kar-
talı’nda da kısa süre içinde teslimatların
başlamasını hedefliyoruz. MELTEM-3 pro-
jesinde ise genel maksat uçaklarımızı tes-
lim aldık ve deniz karakol uçaklarımızı ise
zamanında teslim almak için gerekli tedbir-
leri oluşturduk. Tüm tarafların uyum içeri-
sinde çalıştığı, kontrol altına alınmış
süreçler sonucundaki gerçekleşmelerden
özellikle kullanıcının memnun olması,
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 

MSI Dergisi: Şu sıralar yine gündemde
yer alan Barış Kartalı Projesi’nin son 
durumu ve bahsi geçen gecikme kaynaklı

cezalar hakkında bilgi alabilir miyiz? 
İlk takvimden ne kadar sapma var? “
Başlangıç Konfigürasyonu” ve 
“Nihai Konfigürasyon” ifadelerinden 
ne anlamalıyız? Bu konfigürasyonlar 
arasındaki farklar neler olacak?
Dr. Murat CERAN: Barış Kartalı’nda olu-
şan cezanın tahsili ve gecikmeden olu-
şan zararlarımızın giderilme yöntemleri
ile ilgili anlaşmayı sağladık. Bunların
maddi karşılığını alıyoruz. Gerekli adım-
lar atıldı. Kısa zaman içerisinde teslimat-
ların başlamasını planlıyoruz. Şubat
ayının ikinci yarısında, teslimat törenini
gerçekleştirebiliriz.
Başlangıç / Nihai Teslimat yaklaşımı, bun-
dan sonra uygulamayı düşündüğümüz bir
yöntem. Bu yöntemi, öncelikle MELTEM-2
projemizde denedik ve çok faydasını gör-
dük. Bu yöntem, kısaca kullanıcının baş-
langıç teslimatını alarak sisteme aşina
olması, eğitimlerini, harekâta hazırlık saf-
hasını tamamlaması ve bu kullanım sıra-
sındaki tespitlerinin, nihai teslimatta
tamamlanmasını amaçlıyor.
Bu doğrultuda, Barış Kartalı Projesi’ndeki
başlangıç konfigürasyonundaki uçak da
kullanıcının operasyonel olarak kullana-
bileceği, eğitimlerini yapabileceği nitelikte
bir uçaktır. Nihai teslimatta ise çoğunlukla
yazılım iyileştirmeleri ile sistemin kullanı-
mını ve yeteneklerini daha da arttırması
amaçlanan isterler bulunuyor. Firmaya
ödemeler de bu isterler gerçekleştirilebil-
diği ölçüde yapılacak.

Özgün Muharip Uçak İçin 
Süreç İlerliyor
MSI Dergisi: FX/TX olarak da bilinen 
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak 
Kavramsal Tasarım Projesi ile ilgili 
sorularımıza geçmeden önce, Milli Görev
Bilgisayarı Geliştirilmesi (ÖZGÜR) 

Projesi’ni -projenin güncel durumu 
hakkında bilgi de vererek- T-38 ARI 
Modernizasyonu’nun Merkezi Kontrol
Bilgisayarı çalışması ile karşılaştıracak
olursak; işin kapsamı, zorlukları ve 
kolaylıkları konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Dr. Murat CERAN: Türkiye, sizin de be-
lirtiğiniz gibi, bundan önce de milli im-
kânlarla görev bilgisayarı geliştirdi. T-38
ARI projesine ilave olarak, ANKA, 
ERCİYES ve ATAK'ta milli görev bilgisa-
yarı kullanılıyor. Görev bilgisayarı, kri-
tik bir teknoloji ve uçağın birçok sensör
ve alt sisteminin uyum içinde çalışma-
sını sağlıyor. Daha önce geliştirilen
görev bilgisayarları bu bakımdan daha
az karmaşık yapılara sahipti. Tabii ki
ATAK’ın bilgisayarını bunun dışında
tutmak lazım. ATAK’ta; silah, atış kont-
rol, nişangâh, elektronik harp ve sayı-
sal uçuş kontrol bilgisayarı gibi daha
karmaşık sistemler, görev bilgisayarı
tarafından yönetiliyor. Sahip olunan
teknolojik birikim ve güven ile ÖZGÜR
Projesi’nde sabit kanatlı bir muharip
platform için görev bilgisayarı gelişti-
rilmesi amaçlandı. Aslında bu proje ile
bir anlamda milli muharip uçağımız
için gereken çok daha karmaşık görev
bilgisayarının provası bugünden yapılı-
yor. Proje kapsamında geliştirilecek
olan görev bilgisayarının diğerlerine
göre ilave iş paketi; yerli olarak hâlen
üretilmekte olan ve gelecekte üretile-
cek olan hava-hava ve hava-yer mü-
himmatının entegrasyonu olacak. Ve
ben bunu bir zorluk olarak değil, bir
zorunluluk olarak görüyorum. Projede
sistem gereksinimleri üzerinde muta-
bık kalındı; bu gereksinimlere göre ta-
sarım faaliyetleri, takvimine uygun
olarak devam ediyor.
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MELTEM-2’de uçaklarımızı 
teslim alıyoruz; muhtemelen 
Mart ayı içerisinde bununla ilgili
bir tören gerçekleştireceğiz. 
Barış Kartalı’nda da kısa süre
içinde teslimatların başlamasını
hedefliyoruz. MELTEM-3 
projesinde ise genel maksat 
uçaklarımızı teslim aldık ve 
deniz karakol uçaklarımızı ise 
zamanında teslim almak için 
gerekli tedbirleri oluşturduk. 

MELTEM-2 projesi, SSM ve
savunma sanayisinin önemli

dersler çıkarttığı projeler
arasında yer alıyor.
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MSI Dergisi: FX/TX Projesi’nde 
güncel durum nedir? Hangi aşamadayız?
Dr. Murat CERAN: Eylül 2011’de başla-
yan ve iki yıldır yürütülen kavramsal ta-
sarım çalışmalarının sonuçlarını, 2014
yılının ilk SSİK toplantısında karar veri-
cilere sunacağız. Geçtiğimiz iki yıl bo-
yunca, özetle; Hava Kuvvetlerimiz
tarafından 2020’lerin sonrasındaki hare-
kât ortamı öngörülerek uçaklara yönelik
isterler belirlendi. TUSAŞ tarafından bu
isterleri karşılamayı hedefleyen üç aday
konfigürasyon üzerinde çalışıldı. Bunları
geçtiğimiz yıl icra edilen IDEF’13 fua-
rında halkımızın beğenisine sunduk. Pa-

ralelde, Türkiye’nin bu uçakların geliş-
tirme ve gösterimini yapması için ihtiyaç
duyacağı teknolojilerdeki hazırlık seviye-
lerini inceledik. Projenin maliyeti, tak-
vimi ve riskleri de çıkarıldı. Ayrıca, bu
projede bir ilk uygulandı. SSM, Hv.K.K.lığı
ve TUSAŞ’a ilave olarak diğer savunma
sanayisi firmalarımız, üniversitelerimiz ve
ilgili kurum ve kuruluşlar, Entegre Proje
Yönetim Ofisi (EPYO)’nde aynı hedef için
tek çatı altında toplandı ve çalıştı. Kendi
alanında bir ilk olmasına rağmen, bu uy-
gulamanın gayet başarılı olduğunu değer-
lendiriyoruz. Bu sayede, klasik proje
yürütme tarzından farklı olarak, teknik
gereksinimlerin yükleniciye dikte ettiril-
mesi yerine, interaktif olarak yapılabilirliği
değerlendirildiği için, zaman ve maliyet
kayıplarının önüne geçildiğini düşünüyo-
rum. Bu uygulama, diğer kapsamlı proje-
lere de örnek olabilecektir. SSİK
toplantısında, projenin bir sonraki aşa-

ması olan Ön Tasarım Safhası’na devam
kararının alınması bekleniyor.

MSI Dergisi: Bu proje kapsamında, 
Saab firması ile yapılan iş birliği ve 
bu iş birliğinin geleceği konusunda 
bilgi verir misiniz?
Dr. Murat CERAN: FX/TX Projesi’nin kav-
ramsal tasarımında, zaman kısıtları se-
bebiyle oluşabilecek teknik riskleri
bertaraf etmek için, kurumsal bir teknik
danışmanlık alınması ihtiyacı oluştu. Bu
amaçla hazırlanan TÇD’ye verilen cevap-
ların değerlendirilmesi sonucunda, İs-
veç’in Saab firması öne çıktı. Saab, 
2 yıllık sürede, TUSAŞ ve Hv.K.K.lığının ih-
tiyaç duyduğu alanlarda teknik danışman-
lık hizmeti verdi. Çeşitli konularda Saab’a
sorular soruldu. Saab’dan gelen ekip sa-
dece konsept tasarımlara yönelik olarak
çalışan, oldukça tecrübeli bir ekipti. Onla-
rın; kitaplarda yazmayan, tecrübeye dayalı
verilerini kullandık. Örneğin, kitaplarda bir
katsayı için 2,1 alın diyor; ama uçak üreti-
cileri, kendi veri tabanları ve tecrübeleri
doğrultusunda, o katsayıyı 2,2 alabiliyor.
Saab’ın katkı verdiği bir başka konu, belir-
lenen isterlerin birbiri ile tutarlı olup olma-
dığının değerlendirilmesi oldu. Tasarım
aşamasında birbiri ile çelişecek isterlerin
elenmesine yardımcı oldular. Tasarımda
ise doğrudan bir iş payları olmadı. Saab ile
sözleşmemiz sona ermiş durumda. Proje-
nin ilerleyen safhasında teknik desteğe ih-
tiyaç duyulması hâlinde, Saab’ın yanı sıra
diğer olası kurumsal teknik danışmanlarla
da görüşmeler yürütülecek.

MSI Dergisi: Projenin FX ve TX cepheleri
birlikte yürümeye devam mı edecek?
İkiye ayrılması gibi bir durum 
söz konusu mu?
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Geçtiğimiz iki yıl boyunca, özetle; Hava Kuvvetlerimiz tarafından
2020’lerin sonrasındaki harekât ortamı öngörülerek uçaklara yönelik
isterler belirlendi. TUSAŞ tarafından bu isterleri karşılamayı hedefleyen
üç aday konfigürasyon üzerinde çalışıldı. Bunları geçtiğimiz yıl icra
edilen IDEF’13 fuarında halkımızın beğenisine sunduk. 
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Barış Kartalı Projesi’nde ilk teslimatın 
Şubat ayında yapılması planlanıyor.
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FX/TX Projesi’nde ortaya çıkan 3 farklı
kavramsal tasarım prototipi, ilk olarak
IDEF’13 fuarında sergilendi.
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Dr. Murat CERAN: 15 Aralık 2010 tari-
hinde alınan SSİK kararı doğrultusunda
başlatılan proje, hem jet eğitim uçağı hem
de muharip uçağın kavramsal tasarımının
yapılmasını kapsıyor. Her iki uçağa yönelik
isterler de belirlendi; ancak bu isterlerin
farklılık göstermesi sebebiyle bunları kar-
şılayacak iki ayrı platform düşünülüyor.
Her iki platform da ortak bir geliştirme yol
haritasında ele alınıyor. Platformlar farklık
gösterse de aslında TX, FX için pilot yetiş-
tirmek üzere geliştirilecek. Bu sebeple her
iki platformda da birçok teknoloji ortak
olarak kullanılacak; diğer bir deyişle yol-
larının ayrılması söz konusu değil. Bu-
nunla beraber, hem zorluk hem de
kullanılacak teknolojilerin niteliği açısın-
dan, FX daha zorlayıcı bir hedef. Onun için
çalışmalarımızda önceliğimizi ve yoğunlu-
ğumuzu FX’e veriyoruz. 

MSI Dergisi: Muharip uçak 
tarafında, IDEF’13 fuarında 3 farklı 
konfigürasyonun çizimi sergilenmişti.
Geçen sürede olup bitenler ışığında, 
projede nasıl bir gelecek beklemeliyiz?
Detaylı bilgi verir misiniz?
Dr. Murat CERAN: Henüz bu konfigüras-
yonlar arasında bir seçim yapılmadı. Üst
düzeyde yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda, hem konfigürasyonların hem de
kullanılacak motorun eş zamanlı olarak
seçilmesi kararlaştırıldı. Bunun çok ye-
rinde bir karar olduğuna inanıyorum.
Çünkü konfigürasyonun ve onun ayrıl-
maz parçası olan uçak motorunun bir
sistemler bütünlüğü içinde değerlendi-
rilmesi ile seçimlerin yapılması mümkün
olacak. Motor üretici firmalara, Ocak ayı

içinde TÇD’yi yayınlamış olacağız. TÇD’ye
cevapların alınacağı tarihe kadar da kon-
figürasyonlar üzerinde daha detaylı ça-
lışmalar gerçekleştirilecek.

TX’te İbre Çift Motora Doğru
MSI Dergisi: 2009-2016 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda
“Eğitim uçağı projesinden sonra 
jet eğitim uçağı kapsamında bir 
uluslararası konsorsiyuma dâhil 
olunacaktır.” ifadesi yer alıyor. 
Bu ifade geçerliliğini koruyor mu?
Dr. Murat CERAN: Söz konusu strateji
dokümanı, FX/TX projesinin başlangıç ka-
rarının alındığı 15 Aralık 2010 tarihinden
önce ve zamanının şartlarına göre hazır-
lanmıştı. Şartların o yönde gelişmesi du-
rumunda, tabii ki benzer fırsatlar
değerlendirilebilir. Ancak hâlihazırda
böyle bir planlama söz konusu değil. FX’in
program geliştirme planına paralel ola-
rak TX’in de geliştirilmesi hedefleniyor.

MSI Dergisi: ABD’nin T-38 uçaklarının
yerini alacak eğitim uçağı projesinde;
Hawk, M-346, T-50 ve Boeing-Saab 
iş birliği ile geliştirilecek yeni bir 
tasarımın yarışması bekleniyor. 
Buradan konuyu, jet eğitim uçağı 
tarafına getirecek olursak, Türkiye’nin
beklentisini nasıl tanımlayabiliriz: 
T-38’in yerini alabilecek, standart 
bir uçak mı yoksa F-35’in çift kişilik 
sürümünün olmamasının da etkisi ile
daha yenilikçi bir çözüm mü?
Dr. Murat CERAN: Önceden de belirtti-
ğim gibi TX, FX’e pilot yetiştirmek için
geliştirilecektir.  Ancak, bizim isterleri-

miz, TX’in çift kokpitli ve çift motorlu ol-
ması yönünde. Tabii ki TX’in pilot uçak
arayüzünün FX’inkine benzer olmasını
istiyoruz. Böylelikle TX’te yetiştirilen
pilot, FX’te uçmaya başladığında zorluk
çekmeyecek; TX’te T-38’e göre birçok
yeni teknoloji kullanılacak. Bunlardan en
önemlisi, çağımızın olmazsa olmazı, gö-
mülü eğitim sistemi ve elektronik radar.

MSI Dergisi: TX tarafında da Saab sürecine
benzer bir iş birliği söz konusu olacak mı?
Evet ise adaylar kimler olacak?
Dr. Murat CERAN: Doğal olarak, FX ko-
nusunda yapılacak iş birliği TX’i de etki-
leyecek. Bu konuları beraber ele almak
daha uygun olacak.

MSI Dergisi: Şimdiye kadar ele aldığımız
konular dışında eklemek istediğiniz 
konu ya da konular var mı?
Dr. Murat CERAN: SSM tarafından yürü-
tülen önemli projeler hakkında sizin ara-
cılığınızla okuyuculara ulaşma fırsatı
tanıdığınız için teşekkür ederim. Ata-
türk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM’de
yaptığı açılış konuşmasında; “Tüm uçak-
larımızın ve motorlarının yurt içinde yapıl-
masına imkân verecek şekilde millî
sanayimizin geliştirilmesi gerekmektedir.”
şeklinde belirttiği vizyona uygun olarak
Müsteşarlığımızda tedarik politikaları ge-
liştiriliyor. Havacılık sektörü hızla gelişiyor
ve önümüzdeki yıllarda da artan hızla iler-
lemesine ve gelişmesine devam edecek.
Bu sebeple meslek ve buna paralel olarak
eğitim alternatiflerini seçim aşamasına
gelen gençlerin havacılık alanına yönel-
mesini, gelişen bu sanayiden payımıza dü-
şeni alabilmemiz için elzem görüyorum.

Uçak Daire Başkanı Dr. Murat 
Ceran’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Atatürk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM’de yaptığı açılış konuşmasında;
“Tüm uçaklarımızın ve motorlarının yurt içinde yapılmasına imkân verecek
şekilde millî sanayimizin geliştirilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirttiği
vizyona uygun olarak Müsteşarlığımızda tedarik politikaları geliştiriliyor. 

SSM Uçak Daire Başkanlığı ekibi
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Sözleşmesi Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)
ile TUSAŞ arasında, 

23 Ağustos 2011 tarihinde im-
zalanan ve aynı yılın Eylül
ayında başlayıp, 2 yıl sonra,
geçtiğimiz senenin Eylül
ayında tamamlanan Jet Eğitim
Uçağı ve Muharip Uçak Kav-
ramsal Tasarım Projesi,
FX/TX Projesi ile ilgili ilk adımı
oluşturdu. Bu 2 yıllık projenin
kamuoyuna açık sonuçları,
geçtiğimiz Mayıs ayında dü-
zenlenen IDEF’13 fuarında
sergilenen 3 adet konsept
çizim oldu. Arka planda ise
SSM, Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Hv.K.K.lığı) ve TUSAŞ
olmak üzere, savunma sana-
yisi açısından birçok ilki içeren
bir çalışma gerçekleştirildi.

Temeller 
Sağlam Atılıyor
FX/TX Projesi ile Türkiye, ilk
defa kendi ihtiyaçlarına göre

tasarlanmış, tabiri caizse bir
terzinin elinden çıkacak bir
muharip jet uçağını tedarik
etmeyi amaçlıyor. Böyle bir
çalışmanın gereği olan “ha-
rekât ihtiyaçları”nın tanım-
lanması ise göründüğünden
daha zorlu bir süreci gerekti-
riyor. Çünkü, her ne kadar
Hv.K.K.lığı, muharip jet uçak-
ların üst seviye kullanımı,
SSM de yüksek performanslı
sistemlerin tedarikinde tec-
rübeli olsalar da tanımlanan
gereksinimlerin uçağın tasa-
rımına, birbiri ile çelişen etki-
leri olabiliyor ve burada bir
eniyileme (optimizasyon) ça-
lışması yapılması gerekiyor.
Bu konuda, F-35 tasarımın-
dan bir örnek verilebilir. F-35,
hem dâhili mühimmat taşıma
gereksinimi, hem de B sürü-
münün dikey kalkış ve iniş sı-
rasında kullanacağı kaldırma
fanının konumu nedeniyle
geniş bir gövdeye sahip. Göv-

denin genişlemesi ise uçağın,
başta ivmelenme olmak
üzere, çeşitli parametrelerini
etkiliyor. Dolayısı ile F-35 ile
ilgili karar vericilerin, ya 

dâhili mühimmat taşıma 
kapasitesi ve B sürümünden
ya da ivmelenme gibi perfor-
mans gereksinimlerinden fe-
ragat etmesi gerekiyordu;
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FX/TX’te Sanayi Ayağı 
Göreve Hazır Özgün geliştirme projesi olarak 

başlatılması durumunda, Türkiye’nin
üstlendiği, teknolojik olarak en büyük
ve en karmaşık proje unvanını alacak
olan Milli Jet Eğitim ve Muharip Uçak
Geliştirme ya da yaygın olarak bilinen
ismi ile FX/TX Projesi, kavramsal 
tasarım çalışmalarının tamamlanması
ile önemli kararların alınabileceği bir
aşamaya geldi. Bu noktada, projenin
son durumunu ve Türk savunma ve 
havacılık sanayilerinin böyle bir 
projeye hazır olup olmadığını 
masaya yatırdık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com



sonuçta alınan karar, perfor-
mans gereksinimleri ile ilgili
beklentilerin düşürülmesi
oldu.
FX/TX Projesi’ni özel kılan
noktalardan birisi, harekât
ihtiyaçlarının tanımlandığı ve
eniyilemesinin yapıldığı sü-
reçte ortaya çıktı. Bu süreçte;
n Alan uzmanlarının 

gereksinimleri tanımlaması;
n Tasarımcıların, bu 

gereksinimlere göre nasıl
uçak seçeneklerinin 
çıkacağını, bunların 
performans parametreleri
ile birlikte ortaya 
koyması ve

n Karar vericilerin de 
tüm seçenekleri 
göz önüne alarak 
tercih yapmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirildi.

Tüm bu çalışmalar; Hv.K.K.lığı,
SSM ve TUSAŞ personelinin,
aynı binada, entegre bir proje
ofisi olarak faaliyet göster-
mesi ile gerçekleştirildi. Kişi-
lerin yüz yüze etkileşime
girerek gerçekleştirdiği bu
yakın çalışma, hem tarafların
birbirini daha iyi anlamasını
sağladı hem de bürokratik
süreçleri hızlandırdı.

Sağlama İçin 
Danışmanlık
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi’nde, tüm kavramsal
tasarım çalışmaları, TUSAŞ
tarafından gerçekleştirildi.
Bu kritik safhada verilen karar-
lar, uçağın değişmez karakte-
ristik özelliklerini tanımladı.
Uçağın karakteristik özellikleri;
motor sayısı, motor gücü, kol-
tuk sayısı, aerodinamik yüzey-
lerinin konfigürasyonu (delta
kanat, klasik kuyruk, ön tarafta
kanatçıkların yer alması gibi)
ve uçağın dâhili ve harici ola-
rak taşıyacağı sistemler ve
mühimmat gibi özellikleri
kapsıyor. Bunları, ana hatları

ile uçağın envanterde kaldığı
süre boyunca değişmeyen
özellikleri olarak da tanımla-
yabiliriz. Örneğin, bir uçağın
motorları daha üst model-
lerle değiştirilebilir; fakat tek
motorlu olarak tasarlanmış
bir uçağın çift motorlu hâle
getirilmesi, yeni bir uçak ta-
sarlamak ile karşılaştırılabi-
lecek bir çalışma gerektirir.
Daha sonra değiştirilemeye-
cek karakteristik özelliklerin
belirlenmesi aşamasında, elde
edilen sonuçların sağlaması-
nın yapılması önem kazandı.
Hv.K.K.lığı ve SSM’nin yönlen-
dirmesi ile TUSAŞ, bir teknik
danışmanlık şartnamesi hazır-
layarak, muharip bir jet tasar-
lamış firmalar arasında bir
ihale yürüttü ve bu sürecin so-
nunda Saab firması, Jet Eğitim
Uçağı ve Muharip Uçak Kav-
ramsal Tasarım Projesi’nde
teknik danışmanlık sağlamak
üzere seçildi.
Proje çalışmaları sonucunda
TUSAŞ tarafından ortaya
çıkan sonuçlar, sağlama
amacıyla Saab’dan gelen ekip
tarafından kontrol edildi. Ör-
neğin, “Yaptığımız hesapla-
malara göre bu gövde, kanat
ve motor konfigürasyonu ile
‘X’ Mach sürate çıkabiliyoruz”
ifadesi, Saab tarafından,
kendi hesaplama yöntemleri
uygulanarak doğrulandı. Bu
süreçte, TUSAŞ’ın kullandığı
hesaplama yöntemlerine ve
yaptığı hesaplamalara duyu-
lan güven de tazelenmiş oldu.

Kavramsal Tasarım
Ortaya Çıkıyor
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi’nde, IDEF’13 fuarında
sergilenen 3 kavramsal tasa-
rım alternatifine ulaşılana
kadar, harekât gereksinim-
leri ve kavramsal tasarım 
sürekli güncellendi. Bu gün-
cellemeler, harekât gereksi-
nimlerinin ve bunlara göre
tasarımın gözden geçirilip 
yenilendiği, yaklaşık 40 turluk
bir döngünün sonunda 
gerçekleştirildi. Sonuçta, ha-
rekât gereksinimleri ile kav-

ramsal tasarım alternatifleri
donduruldu.
Projenin bu aşamasının tek
çıktısı, kavramsal tasarımlar
olmadı. Projenin gelecek
aşamalarını ve ortaya çıkacak
uçağın ömür devrini kapsa-
yan çeşitli konularda da çalış-
malar yapıldı ve bunlar,
raporlar hâlinde teslim edildi.
Devam eden ve en sonunda
uçağın envantere girmesine
kadar giden sürecin planlan-
ması; proje aşamaları ve
bunların tahmini maliyetleri
ile birlikte yapıldı. Ayrıca, ge-
liştirilmesi gereken teknolo-
jiler ve yapılacak Ar-Ge
çalışmaları ve ihtiyaç duyula-
cak test ve doğrulama altya-
pıları gibi çeşitli konulara
yönelik de raporlar hazır-
landı.
FX/TX Projesi’nin muharip
uçak tarafı, herkesi heyecan-
landırdığı için haklı olarak ilgi
noktasını oluşturuyor. Daha
arka planda olan eğitim uçağı
tarafında ise raporlama 
süreci hâlen devam ediyor.
Özellikle muharip uçak ile
sahip olacağı ortak noktalar
üzerinde duruluyor.

Sanayi Tarafının 
Lokomotifi: TUSAŞ
Uçak projeleri ele alındığında,
öne çıkan nokta uçağın aero-
dinamik özellikleri olsa da
aslında bir uçak geliştirme
projesinde, çeşitli alt sistem-
leri ve onları sağlayan firma-
ları yönetme işlevi daha ağır
basıyor. Bu açıdan bakıldı-
ğında, TUSAŞ gibi platform
sağlayıcılar açısından bir
uçak projesinin başarısı, fir-
manın kendi bünyesinde yap-
tığı çalışmalar kadar, 
alt yüklenicilerine iş yaptıra-
bilme becerisine de dayanı-
yor. Örneğin, HÜRKUŞ Projesi
kapsamında TUSAŞ, yaklaşık
30 yerli firma ve bir o kadar
da yabancı firmaya, şartna-
meler hazırlayarak tanımla-
dığı işleri yaptırdı ve bu
çalışmalar sonucunda teslim
edilen alt sistem ve bileşen-
leri toplayarak entegre etti.
Bu alt sistem ve bileşenlerin

bir kısmı hazır olarak alındı;
bir kısmı ise TUSAŞ’ın belir-
lediği gereksinimlere göre
tasarlandı. Özellikle ikinci du-
rumdaki alt sistem ve bile-
şenlerin sorunsuz olarak
entegre edilmesi ve istenil-
diği gibi işlev görmesi, hem
TUSAŞ’ın hem de alt yüklenici
firmaların başarısı olarak öne
çıktı. Daha karmaşık bir proje
olması öngörülen FX/TX’te
ise alt sistem ve bileşen sağ-
layacak firmaların sayısının,
100’ü geçmesi bekleniyor.
TUSAŞ, kuşkusuz, başta
ANKA ve HÜRKUŞ projeleri
olmak üzere, edindiği bilgi bi-
rikimi ve tecrübeyi FX/TX
Projesi’ne yansıtıyor ve yan-
sıtmaya devam edecek. Bu iki
projenin kazanımları şöyle
listelenebilir:
n HÜRKUŞ Projesi ile

TUSAŞ, yüksek irtifaya
çıkan bir uçakta, pilotları
tüm yaşam destek 
sistemleri ile barındırabilecek
bir kokpit tasarımını ilk
defa yaptı. HÜRKUŞ ile
kadın ve erkek, değişik boy
ve kilodaki pilotların 
eğitilecek olması, bu 
tasarımı zorlaştıran 
etmenler oldu. Sonuçta,
gereksinimleri karşılayan
bir tasarım ortaya çıktı.

n HÜRKUŞ Projesi’nin bir
diğer önemli katkısı, 
pilotların acil durumda
kokpiti terk etmesini 
sağlayacak sistemler 
hakkında da tecrübe 
kazanılması oldu. TUSAŞ;
kokpit tasarımı ile fırlatma
koltuğu ve kanopi tedariki
ve bunların test edilmesi
konularında tecrübe kazandı.

n HÜRKUŞ Projesi’nin, 
uçağın nasıl test edileceği
konusundaki bilgi 
birikimine de önemli 
katkısı oldu. Resmi bir
sertifikasyon sürecinden de
geçmekte olan uçağın test
kapsamında hangi 
kavramsal ya da fiziksel
parçalara bölüneceği ve
bu parçaların nasıl test
edileceği konularında
önemli bir tecrübe edinildi.
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n Muharip bir jet uçağı için
çok önemli bir konu olan
yedekli tasarımlarla ilgili,
ANKA Projesi’nde elde
edilen birikimin katkısı
olacak. Muharip bir
uçakta, hayati sistemlerin
vurulması ya da kritik bir
zamanda arızalanması
çok iyi düşünülmüş olmalı.
Bu nedenle ANKA’nın çok
yedekli alt sistem 
konfigürasyonu ile elde
edilen tecrübe, FX/TX 
Projesi’ne de katkıda 
bulunacak.

TUSAŞ’ın üretim tecrübesi ve
altyapısı da FX/TX Projesi’ne
önemli bir katkı sağlayacak.
Tasarım aşamasında, TUSAŞ
üretim mühendisleri de 
öngörülen sistem bileşenle-
rinin üretilebilirliği konu-
sunda katkı verecek. Özellikle
hangi üretim tekniklerinin
kullanılabileceği, öngörülen
parçaların hangi tezgâhlarda
üretilebileceği gibi konular-
daki geri bildirimler, uçak ta-
sarımını ve üretim ile ilgili
yatırım kararlarını etkileyecek.

Sanayinin Tüm 
Yetenekleri Araştırılıyor
Türk Havacılık Sanayisi’nin
gelişiminde lokomotif işlevi
görecek projelerden birisi
olan FX/TX kapsamında, SSM
ve TUSAŞ, ana yükleniciler-
den KOBİ’lere kadar, 100’den
fazla firmanın, uçaklarda kul-
lanılabilecek teknolojilerle il-
gili yeteneklerini ve fikirlerini
sordu. Bu çalışmada, bazı
teknoloji alanlarında belli bir
olgunluğa erişilmiş olduğu,
bazılarında ise çalışmalar ya-
pılması gerektiği görüldü.
TUSAŞ, özellikle kullanılabi-
lecek teknolojilerle ilgili fark
yaratacak önerileri olan fir-
maların hemen hepsi ile yüz
yüze görüşerek, onları daha
iyi anlamasını sağlayacak ça-
lışmalar da yaptı. Tüm bu ça-
lışmalar, TUSAŞ tarafından,
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi kapsamında rapor-
landı. SSM’nin Ar-Ge ve Tek-
noloji Yönetimi Stratejisi 

ile uyumlu olarak, FX/TX 
Projesi’nde kullanılabilecek
teknolojilerin, uçakların ge-
liştirme takvimine paralel
olarak geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalar devam ediyor. Ha-
tırlanacağı üzere, 8 Şubat
2013 tarihinde, SSM’de ger-
çekleştirilen bir tören ile üni-
versitelerle yapılacak ortak
çalışmalar için İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ), Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) ve Bilkent Üniversi-
tesi ile TUSAŞ arasında top-
lam 6 adet proje imzalandı.
Aynı törende yapılan açıkla-
malara göre, Jet Eğitim Uçağı
ve Muharip Uçak Kavramsal
Tasarım Projesi kapsamında,
Gebze Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü, İTÜ ve ODTÜ’den 
6 akademisyenden de danış-
manlık hizmeti alındı.
Projede; yapısal bileşenler,
aviyonikler ve algılayıcılar ile
test ve sertifikasyon süreçleri
başta olmak üzere, çeşitli ko-
nularda Türk Savunma Sana-
yisi’nden birçok firmanın rol
alması bekleniyor. Bu konu-
lardaki ayrıntıların, proje ile il-
gili kararlar alındıkça ortaya
çıkması bekleniyor.

Motor İçin Ayrı 
Bir Parantez
Uçağın alt sistemleri ara-
sında yer alan motor konu-
suna ise özel bir parantez
açılması gerekiyor. Muharip
jet uçaklarda kullanılabile-
cek yüksek performanslı
motorları, sadece ABD,

Rusya ve Fransa ile İngiliz,
Alman, İtalyan ve İspanyol
firmalardan oluşan bir kon-
sorsiyum geliştirebiliyor.
Kendi uçağını tasarlamayı
hedefleyen diğer ülkeler ise
motorları dışarıdan alıyor.
Özgün bir motor geliştire-
bilmek için Çin ve Hindistan
önemli yatırımlar yaptılar;
ancak henüz başarıya ula-
şamadılar. Proje takvimi,
maliyet ve teknolojik ihti-
yaçlar göz önüne alındı-
ğında, Türkiye’nin FX/TX’in
muhtemel ilk uçuşuna yeti-
şebilecek özgün bir motor
geliştirebilmesi, ulaşılabilir
bir hedef olarak görülmü-
yor. Jet Eğitim Uçağı ve Mu-
harip Uçak Kavramsal
Tasarım Projesi kapsa-
mında gerçekleşen kav-
ramsal tasarım da mevcut
motor alternatifleri ile ger-
çekleştirildi. Türkiye’nin
motor konusunda seçimini
yapması ile bu motorun
FX/TX için Türkiye’de üretil-
mesi ve motorda ihtiyaç du-
yulabilecek iyileştirme ve
geliştirme çalışmalarında
Türk mühendislerinin de
rol almaları gündeme gele-
bilecek.

Kararlar Bekleniyor
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi’nin ardından FX/TX’te
nasıl devam edileceği, bu pro-
jenin çıktıları doğrultusunda
Savunma Sanayii İcra Komite-
si’nin vereceği karar ile belli

62

MSI Dergisi - Şubat 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

ANALİZ

Türkiye’nin
Projesi
Büyük projeler, devletlerin
ulaştıkları noktayı
simgeleyen, ulusları bir amaç
uğrunda bir araya getiren, 
bir devletin ve ulusun tüm 
dinamiklerini harekete
geçiren, zorlu uğraşlar olarak
görülebilir. Bu tür projelerin
bir bölümü, daha çok, 
harcanacak emek, zaman 
ve bütçe gibi kaynaklarla 
ilgilidir. Güneydoğu Anadolu
Projesi (GAP) ya da 
Marmaray, bu tür projelere
örnek olarak verilebilir. 
Bir bölümünde ise teknolojik
zorluklar öne çıkar. Örneğin,
o zamanlardaki ABD Başkanı
John F. Kennedy’nin 
koyduğu; “Önümüzdeki 
10 yıllık süreçte, Ay’a bir 
insanoğlunu güvenli bir 
şekilde götürüp getirme”
hedefi ve bu hedefe ulaşmak
için başlatılan Apollo 
Programı’nda, en kritik
araçlar ve işlevler, ilk defa
tasarlandı; ABD’nin, parasını
verip kullanabileceği, hazır
teknolojiler yoktu. Türkiye,
FX/TX Projesi ile dünya 
üzerinde ilk defa muharip jet
uçak tasarlayan bir ülke 
olmayacak. Diğer yandan 
bu savaş araçlarının özel 
durumu nedeniyle, hiçbir
ülke, teknolojilerini, makul
bedellerle Türkiye’ye 
açmayacak. Bu yüzden de
Türkiye’nin, hem yetkin bir
uçağa hem de bunu üretme ve
kullanma bağımsızlığına 
erişebilmesi için kritik
teknolojileri kendisinin
geliştirmesi gerekecek. 
Tüm bu gerçeklerin, 
FX/TX’i, daha büyüğü ve 
karmaşığına kalkışana 
kadar, Türkiye’nin Apollo
Programı hâline getirdiğini
düşünüyoruz. Bu nedenle
FX/TX, tek başına bir kuruma
ya da sanayiye mal 
edilebilecek bir proje olmanın
çok daha ötesinde,
Türkiye’nin projesidir.
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olacak. İlk aşamada olduğu
gibi, yabancı bir firmadan da-
nışmanlık alınmasına ihtiyaç
duyulup duyulmayacağı da bu
aşamada bilinmiyor. Yabancı
ülkelerle iş birliği yapılması
konusu, proje kurgusunda,
başından beri yer alıyor. Hatta
Türkiye’nin ilgili makamları-
nın izin verdiği ölçüde bilgi
paylaşarak projenin tanıtımı
da yapılıyor. Önümüzdeki 20
yıllık süreçte, muharip jet
uçakları ile ilgili ihtiyaçları ve
öngörüleri Hv.K.K.lığı ile ben-
zerlik gösteren ülkelerin,
doğrudan alıcı olarak ya da
geliştirme ortağı olarak 
projeye dâhil olmaları, her
zaman gündemde yer alan bir
konu olmaya devam ediyor.
Alınacak kararlar, FX/TX ile
ilgili teknik zorlukların da
belirleyicisi olacak ve bu 
anlamda, projenin zorluk 
seviyesini de belirleyecek.
Türkiye’nin seçimi; yenilikçi
teknolojileri içerecek, belki

özgün bir motorun geliştiril-
mesini de kapsayacak, çok
zorlu hedefleri tanımlayan
bir nokta ile hazır bir motoru
kullanacak ve daha konvan-
siyonel bir tasarımı içeren
nokta arasında bir yere otu-
racak. Seçilen noktanın han-
gisine daha yakın olduğu ise
proje ile ilgili beklentileri be-
lirleyecek. Kuşkusuz, bek-
lentiler, çok iyi bir uçağın
tasarlanması yönünde ola-
cak. Fakat “tüm parametre-
lerde ve görevlerde en iyi
uçak”, dünya genelinde de
böyle bir uçak olmaması ne-
deniyle gerçekçi bir hedef
değil. Türkiye’nin muharip
jet uçağı ya da eğitim uçağı
da kendisine biçilen görev-
lerde en iyisi olmayı hedefle-
yecek.

Ürün Kadar 
Süreç de Önemli
Kamuoyunda FX/TX Projesi
sonucunda ortaya çıkacak

ürünler ilgi odağı olsa da
savunma sanayisi açısından
bakıldığında, bu ürünlerden
daha çok ürünlere ulaşıl-
masını sağlayacak süreç
önemli olacak. ABD, Rusya,
İngiltere ve Fransa başta
olmak üzere çeşitli ülkeler,
onlarca muharip jet uçağı
modeli geliştirdiler. Bunla-
rın hepsi kendilerine özgü
hikâyelere sahip. Dünya
üzerinde böyle bir uçağı ge-
liştirmenin en doğru yolunu
bilen bir ülke, firma, ekip ya
da kişi bulunmuyor. Bu se-
beple başarılı bir proje ta-
mamlamış bir ülkenin ya da
firmanın bir sonraki projesi;
takvimsel, bütçesel ya da
teknik sorunlarla karşıla-
şabiliyor. Türkiye’nin de
süreç açısından bakıldı-
ğında, kendi özgün ve doğru
yolunu bulması gerekecek.
FX/TX boyutunda bir proje-
nin, çok daha dar kapsamlı
ve kısa süreli projelerle aynı

anlayışla yürütülmesinin çe-
şitli zorluklar yaratacağını
öngörmek hatalı olmayacak-
tır. Bu kapsamda, örneğin
projenin, projenin ihtiyaç 
duyabileceği teknolojileri
geliştirebilecek KOBİ’lerin,
projenin ana kararlarından
bağımsız olarak, zamanlıca
ve sürekli olarak destekle-
nebilmesi, bu kapsamda ele
alınabilecek konular ara-
sında yer alıyor.
Son olarak, FX/TX gibi büyük
bir projede, insan faktörünün
öneminin de göz ardı edilme-
mesi gerekiyor. Böylesine
önemli projeler, kilit nokta-
larda, kendini projeye adamış
kişilerin, proje süresince gö-
revlerine devam etmelerini
gerektiriyor. Diğer projeler-
deki döngülerle uyumlu ola-
rak yaşanabilecek olası görev
değişikliklerinin, FX/TX Pro-
jesi’ne zarar verme potansi-
yeli taşıdığı göz ardı
edilmemelidir.

ANALİZ





66

MSI Dergisi - Şubat 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

ANALİZ

FX/TX, Sanayinin Dinamik Yüzünü Gösteriyor
“Sanayi bakış açısıyla FX/TX Projesi” temalı 
makale çalışması kapsamında, projede görev 
alması muhtemel gördüğümüz firmalara:
n Varsa proje kapsamındaki faaliyetlerini,
n Üstlenebileceklerini düşündükleri uçak / uçak

parçası / uçak alt sistemi tasarımı, üretimi ve
test edilmesi aşamalarına yönelik yeteneklerini ve

n Proje kapsamına olası katkılarını
da sorduk.
Konuyla ilgili bize geri dönüş yaparak bilgi pay-
laşımında bulunan firmaların gönderdikleri bilgi
notlarından derlediğimiz bilgileri, bu bölümde
okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

BİTES, Eğitim, Lojistik ve
Yazılım ile İlgili Konulara Talip
BİTES, ATAK ve Jandarma Helikopter Modernizasyonu projeleri kapsamında
gerçekleştirdiği çalışmalardan edinmiş olduğu gömülü yazılım geliştirme
teknolojileri deneyimi sayesinde, yeni nesil uçaklarda kullanılan panoramik
kokpit için yeni nesil aviyonik yazılım geliştirme teknolojileri konusunda da
tecrübe kazandı. Firma, en ileri dokunmatik yeni nesil kokpit kullanıcı
arayüz teknolojileri konusunda, FX/TX Projesi’ni bir fırsat olarak görüyor.
Görev aldığı projelerde bakım ve arızacılık konularında ciddi tecrübe
kazanan BİTES, yeni nesil savaş uçaklarında kullanılmaya başlanan ve uçak
havada iken bakım ve onarım ihtiyaçlarının yere bildirilerek uçak iniş 
yaptığında hızlı operasyon gerçekleştirme konsepti konusunun da gündeme
gelebileceğini değerlendiriyor. Uçak havadayken oluşan hataların ve 
olayların bir karar destek sistemi tarafından analiz edilerek onarım ya da
bakımı yapılacak parça, cihaz ve malzemelerin ivedilikle temini 
kapsamında, yer sistemlerinde koşacak yazılımların geliştirilmesi
konusunda BİTES, ciddi bir kabiliyete sahip olduğunu vurguluyor.
BİTES, FX/TX ile ilgili çalışmalarda, sürü zekâsı (swarm intelligence) 
ve yapay zekâ konularının da gündeme gelebileceğini öngörüyor. 
Veri füzyonu ve karar destek tekniklerini destekleyici yapay zekâ ve uzman
tekniklerin anlaşılması ile ilgili Ar-Ge projeleri yürüten BİTES, yapay sinir
ağlarını; silah sistemleri, simülasyon ortamları ve savaş oyunları 
uygulamalarında da kullanıyor.Sektörde eğitim sistemleri konusundaki
çalışmaları ile de tanınan BİTES; sentetik savaş alanı üretimi, sanal gerçeklik
tekniklerinin uygulanması, sentetik ortam uygulama yazılımları ve taktik ve
mürettebat eğitimlerinde sanal gerçeklik kullanılması konularında ortaya
çıkacak ihtiyaçları da karşılamayı amaçlıyor. BİTES ayrıca; yer görev 
planlama, uçuşta seyrüsefer ve uçuş operasyonlarını desteklemeye yönelik
olarak coğrafi bilgi sistemlerine yönelik uçuş referans sistemlerinin
geliştirilmesi konusunda, daha önce geliştirdiği debrifing sistemlerinin
referans niteliğinde olduğunu değerlendiriyor.

Baş Üstü Gösterge Fotoniks’ten
Sözleşmesi geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan HÜRKUŞ-B 
uçaklarında kullanılacak baş üstü gösterge (head-up display /
HUD)’yi geliştirmekle görevlendirilen Fotoniks, yeni teknolojiler
kullanılarak geliştirilecek bu sistemin, çok farklı form faktörlerine
göre uyarlanabilmesinden hareketle FX/TX Projesi’nin özellikle 
TX kısmında HUD tedarikçisi olmayı hedefliyor. FX için kask ve

kaska monteli nişangâh sistemi
düşünüldüğü için HUD şu an 
konsept içinde değil. Ancak
kaskın yetişmemesi durumunda, 
bir ara çözüm olarak HUD söz
konusu olabilir. Fotoniks, bunun
yanında, helikopter ve insansız
hava araçları için geliştirmekte
olduğu ve kısa menzilde 360 derece
görüş sağlayacak, çoklu dalga
boylarında da çalışabilecek
görüntüleme sistemleri üzerinde
de çalışıyor. Fotoniks, bu tür 
sistemlerin FX/TX için de gündeme
gelmesi durumunda, görev 
almaya hazır olduğunu belirtiyor.

FİGES, 
Her Safhada 
Katkı Vermek 
İstiyor
Savunma sanayisine ileri mühendislik 
çözümleri sunan, son dönemde bileşen ve 
alt sistemlerin tasarımı ve üretimi konularında da 
faaliyet göstermeye başlayan FİGES, FX/TX Projesi ile ilgili 
çalışmalara, şu konularda destek vermeyi hedefliyor:
•  Mekanik, elektro-mekanik, elektronik yapıların ve alt sistemlerin 
    çalışma şartlarına uygunluğunun yapısal, akışkanlar ve
    elektromanyetik analizler ile doğrulanması,
•  Herhangi bir mekanik veya elektro-mekanik  alt sistemin tasarımı 
    ve prototip imalatı,
•  Üretimde ihtiyaç duyulacak prosesleri otomasyona dönüştürmek amaçlı
     özel makinaların, cihazların ve aparatların tasarlanması ve üretilmesi,
•  Parçaların, sistemlerin ve alt sistemlerin çalışma şartlarına 
    uygunluğunu test edecek test ekipmanlarının ve test düzeneklerinin
    tasarımı ve imalatı ile
•  Tesis altyapısında ihtiyaç duyulacak taşıma aparatları ve benzeri
    yapıların tasarlanması ve üretilmesi.

HÜRKUŞ’un baş üstü gösterge (HUD)’sinde dalga kılavuzlu optik teknolojisi
kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde HUD sistemi boyutları küçülmektedir.
Işık, dalga kılavuzu sayesinde birleştirici cam yüzeye “enjekte” edilmekte; 
bu sayede uzun bir optik dizin sonrası yansıtma gerekmemektedir.

Dalga kılavuzlu optik birleştirici 
cam üzerinde HUD görüntüsünün 
laboratuvar denemesi. Teknolojinin
HUD uygulamasını, BAE Systems ve
Fotoniks birlikte geliştirecekler.
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Meteksan Savunma Radar, Veri Bağı ve Lazer Sistemleri İçin Hazır

MilSOFT’tan Taktik Veri Linki ve Bakım Sistemi Vurgusu

Meteksan Savunma, FX/TX 
Projesi’nde, özellikle algılayıcı 
sistemler ve haberleşme sistemleri
alanlarında yürüttüğü anten birimleri,
radar sistemleri, veri bağı ve lazer
teknolojileri ile katkı sağlamayı 
hedefliyor. Firma, proje için 
sağlayabileceği veya geliştirilmesinde
sorumluluk alabileceği alt sistemleri
şöyle sıralıyor:
•     Atış kontrol radar sistemi,
•     Keşif gözetleme algılayıcı 
        sistemleri,
•     RF veya Lazer Altimetre
•     Mühimmat veri bağları ve
•     Taktik Veri Dağıtım Terminali
        (TVDT).
Meteksan Savunma, hava platformlarına yönelik algılayıcı sistem
geliştirmek için, platforma uyumlu anten teknolojilerine hâkimiyetin
önemli bir yer tutmasından hareketle, MİLDAR ve mühimmat veri bağları
projelerinde geliştirdiği kabiliyetlerine vurgu yapıyor. Firma; malzemeye
gömülü yarıklı dalga kılavuzu, düzlemsel dizi, sarmal (wrap-around), 
konformal (conformal) anten gibi teknolojilerle; RF sistemlerinin 
aerodinamik yapıya entegre, düşük görünürlüklü ve amacına yönelik 
performansta tasarımına hâkimiyet sağladığının altını çiziyor. 
Bu kapsamda Meteksan Savunma, elde ettiği altyapı ve bilgi birikimi ile
FX/TX Projesi’nin sistem tasarımına göre, çok amaçlı faz dizili atış kontrol
radarı gibi yapıların, milli imkânlar kullanılarak geliştirilmesine katkı
sağlamayı amaçlıyor.
Meteksan Savunma, lazer uygulamaları konusunda da katkı vermek 
istiyor. Çeşitli LADAR (Laser Detection And Ranging / Lazer Algılama ve
Menzil Tespit) uygulamalarına yönelik üstün performanslı fiber lazer 
kaynaklarının ve algılama tekniklerinin geliştirilmesi yönünde Bilkent
Üniversitesi‘nden Dr. Ömer İlday’ın, “Ultrahızlı Optik ve Lazer Grubu” ile
ortak çalışmalar yürüten Meteksan Savunma, bu çalışmalar kapsamında
farklı mesafe, çözünürlük ve algılama gereksinimlerine yönelik, doğrudan
algılama ve “coherent” algılama tekniklerinin kullanıldığı, lazer
alıcı-verici birimleri geliştirdi. Firma bünyesinde yürütülen bir dâhili 
Ar-Ge projesi kapsamında, hava platformlarına yönelik lazer ve 

RF altimetre cihazlarının tasarımı tamamlandı ve ürün, savunma 
sanayisinin kullanımına sunuldu.
Meteksan Savunma, kızılötesi algılama sistemlerini körleştirici (dazzling)
lazer kaynaklarının geliştirilmesinde önemli bir ihtiyaç olan 2 μm dalga
boyunda yüksek güçlü pompa lazerlerinin elde edilmesine yönelik, 
Tm/Ho katkılı fiber lazer kaynağı geliştirmesi konusunda da çalışmalar
yürütüyor. Ayrıca, tahrip amaçlı lazer kaynakları geliştirmek amacıyla
fiber lazerlerin verimlilik, güvenilirlik ve soğutmada sağladığı 
avantajlardan yararlanarak daha yüksek ortalama güç seviyelerine 
erişmek de firmanın faaliyetleri arasında yer alıyor. Bu çalışmaların,
FX/TX Projesi’nin, muhtemel “Yönlendirilmiş IR Karşı Tedbir Sistemi” 
alt birimi için önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Veri bağları da Meteksan Savunma’nın önemli projeler üstlendiği ve yetkin
olduğu bir alan olarak öne çıkıyor. Firma, bu alanda; elektronik harbe karşı
korumalı, askeri iletişim standartlarıyla uyumlu, geniş anlık iletim bandına
sahip, düşük hacimli ve ağırlıklı, düşük güç sarfiyatlı ve zorlu çevre
koşullarına dayanıklı ürünler geliştiriyor. Bu sistemler, Doğrudan Dizi
Yayılmış Tayf (Direct Sequence Spread Spectrum / DSSS) ve Frekans Atlama
(Frequency Hoping Spread Spectrum / FHSS) gibi teknikleri de içeriyor.
Meteksan Savunma, tüm bu çalışmaları ve mevcut projeleri doğrultusunda,
FX/TX uçaklarında kullanılması muhtemel mühimmatın veri bağı birimlerinin
milli olarak geliştirilmesi çalışmalarında görev almayı da amaçlıyor.

MilSOFT, FX/TX Projesi kapsamında:
•  Milli Taktik Veri Linki,
•  Elektronik Harp veri füzyonu ve paylaşımı
•  DDS Ara Katmanı,
•  Aviyonik Ara Katman Yazılımları,
•  Bakım Veri Bilgisayarı,
•  Simülatör için; taktik çevre yazılımı, taktik veri link 
    simülasyonu, sensör ve elektronik harp sistemleri 
    simülasyonu ve gömülü sistem simülasyonları alanlarında
    çözümlerle katkıda bulunmayı hedefliyor. Bunların arasında,
    Milli Taktik Veri Linki’ne özel bir vurgu yapan MilSOFT,  
    gelecekte milli komuta kontrol altyapısının belkemiğini 
    oluşturması beklenen bu link üzerinden, farklı firmaların farklı
    zamanlarda geliştirecekleri yazılım sistemlerinin DDS ara 
    katmanı ile kolaylıkla entegre olabilmesini öngörüyor.

    Benzer yaklaşım ile DDS ara katmanının video ve 
    veri dağıtım olanaklarının arttırılması ve kullanımının 
    yaygınlaştırılması neticesinde, hâlen kullanılmakta olan ve
    giderek de yetersiz kalan farklı yapıdaki veri linklerinden
    bağımsız, kritik sistemlerde görev başarısını arttıran, güvenilir
    bir sistem mimarisine geçişin mümkün olacağını da vurguluyor.
MilSOFT’un özel bir parantez açtığı bir diğer konu, artık hava
araçlarında standart uygulama hâline gelmekte olan Bakım Veri 
Bilgisayarı ve bununla entegre bir yapıda çalışacak bakım ve lojistik
destek sisteminin milli olarak geliştirilmesi. MilSOFT, daha önce
Sikorsky helikopterleri için geliştirdiği bakım bilgisayarı uygulamaları
ve ALTAY Projesi ile Genel Maksat Helikopter Projesi gibi önemli ve
büyük projelerde kullanımı hâlen değerlendirilmekte olan MilTRAC
Bakım ve Lojistik Destek Sistemi ile bu alandaki ihtiyaca da tam
olarak cevap verebileceğini değerlendiriyor.
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ATAK helikopterinin kullandığı mühimmat için veri bağı geliştiren Meteksan Savunma, 
bu tabloyu FX/TX için de tekrarlamayı amaçlıyor.
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SDT’nin Gündemi SAR, Eğitim ve Kayıt Sistemleri
Sentetik açıklıklı radar (SAR) konusunda önemli çalışmaların 
altına imza atan SDT, geleceğin muharip uçaklarının yerdeki
hedefleri doğru şekilde teşhis edip tanıyabilmeleri için, 
radarlarının yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme 
modunun çözünürlüğünün, 30 cm seviyesinde olması 
gerektiğini değerlendiriyor. Ayrıca, bu radarlarda insan 
tanıma yeteneğinin ve yere nüfuz eden radar yöntemi 
kullanılarak yeraltına gömülmüş mayınların tespitine yönelik
yeteneklerin de yer alabileceğini öngörüyor. FX/TX Projesi’nde
ihtiyaç duyulacak radar sistemlerine yönelik olarak SDT; 
radar sistem mühendisliği ile SAR ve radar sinyal işleme 
algoritmaları konularında katkı vermeyi hedefliyor.
Uçaklarda, 360 derecelik durum farkındalığı yeteneğinin de 
yer alabileceğini değerlendiren SDT, birden fazla algılayıcıdan
gelen görüntülerin işlenmesi için ihtiyaç duyulacak "aviyonik
görüntü işleme kutusu"nu, daha önceden geliştirmiş olduğu
askeri hava birim bilgisayarına dayalı olarak geliştirmeye de
talip. Firma, mevcut projelerinde, literatürde var olan ve 
iyi bilinen görüntü algoritmalar yanında, yenilikçi yaklaşımlar
üzerinde de çalışıyor.
SDT’nin proje kapsamında gündeme getirdiği bir diğer konu,
eğitim podu (ACMI) kullanımı. Canlı Sanal Simüle Eğitim 
(C2SE) Sistemi geliştirilmesi kapsamında Milli ACMI üretimine
yönelik çözüm tasarımı faaliyetleri gerçekleştirmiş olan SDT,
hâlen prototipleme faaliyetlerine katkı veriyor. Bağlantılı 
bir konu olan gömülü benzetim sistemleri alanında da önemli 
bir proje tecrübesi bulunan firma, bu sistemlerin yer ve 
uçak üzeri birimlerinin, hem donanım hem de yazılım 
gerçekleştirimini yapabiliyor.
T-38 Eğitim Uçağı, ASELPOD Görüntüleme Podu, ANKA 
insansız hava aracı ve ATAK helikopteri için veri kayıt sistemi
(VKS) çözümleri geliştiren SDT; temel olarak video, ses ve 
uçuş verisi kayıt etmek amacıyla tasarlanmış bu ürün ailesinin
yanı sıra sensör koşullama, kayıt ve telemetre üzerinden 
aktarım özellikleri olan Veri Toplama ve Kayıt Sistemi (VTKS)’ni
de geliştirdi. VTKS, aynı anda 44 farklı sensörden alınan analog
veriyi, 8 farklı seri kanaldan alınan sayısal veri ile birleştirerek

32 Gb büyüklüğünde bir belleğe yazabiliyor ve eş zamanlı olarak
link üzerinden yer istasyonuna iletebiliyor. Büyük şoklara
dayanabilecek şekilde tasarlanan bellek birimi sayesinde,
oluşabilecek kırımlar sonrasında hata analizi de mümkün. 
VKS ve VTKS’den elde ettiği tecrübelerle Uçuş Veri Kayıt 
Sistemi’ni tasarlayan SDT, bu yeni ürününün testlerine hâlen
devam ediyor. SDT, bu alandaki ürünlerinin platform üzerindeki
alt birimlere ait yıpranma algoritmaları ile birleştirilmesi 
durumunda, “Araç Sağlık Yönetim Sistemi” geliştirilmesinin de
mümkün olduğunu değerlendiriyor ve tüm bu sistemleri 
FX/TX için uyarlamaya hazır olduğunu vurguluyor.

Gerek F-35’in geliştirildiği Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi’nde
gerçekleştirdiği çalışmalar gerekse hava araçlarının sertifikasyonu
konusunda üstlendiği projelerle önemli bir birikime sahip olan STM, 
tüm bu tecrübesini FX/TX Projesi’ne taşımaya hazır.
Uçak geliştirme projelerinin ilk fazlarında, sertifikasyon süreçlerinin ve 
organizasyonunun hazırlanması ile test altyapı ihtiyaçlarının 
belirlenebilmesi, sertifikasyon temelinin ve takviminin oluşturulması 
için büyük önem taşıyor. Projelerin ilerleyen safhalarında tasarımın 

olgunlaşmasıyla sertifikasyon uzmanlarınca gerçekleştirilecek gereksinim
kanıtları incelemeleri gündeme geliyor. 5. nesil bir muharip jet olan 
F-35 uçağının kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin takibini 
gerçekleştiren STM, FX/TX Projesi’nde de bu konularda rol almayı 
hedefliyor. Taktik veri bağları konusunda da tecrübeye sahip olan STM,
FX/TX uçaklarında bulunması gereken link sistemlerine yönelik doktrin 
ve konsept tanımları, sistem isterleri ve bilgi değişim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ile geliştirme ve tedarik fazındaki sistem mühendisliği 
çalışmaları için kritik öneme sahip mühendislik desteğini sağlamayı da
amaçlıyor.

Sertifikasyonda İlk Adres: STM
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Törende, “Hava-Hava ve
Hava-Yer Sistemleri
Arasında İhtiyaç Duyu-

lan Veriyi / Görüntüyü Aktara-
bilecek Veri Bağı Sistemi
Geliştirilme (Kement) Pro-
jesi” ile “Hava Platformları
için Milimetre Dalga Radarı
Geliştirilmesi (MİLDAR-2)
Projesi” için imzalar atıldı.
Kement Projesi; SSM ile ana
yüklenici Meteksan Savunma,
ana alt yükleniciler TÜBİTAK
SAGE ve ROKETSAN ve alt
yükleniciler 1’inci Hava İkmal
Bakım Merkezi Komutanlığı
(1’inci HİBM K.lığı), TÜBİTAK
UEKAE ve MilSOFT arasında
imzalandı. MİLDAR-2 projesi
için ise “Sözleşme Hatıra
Metni” imzası gerçekleşti-
rildi. Bu projenin sözleşmesi,
SSM ile Meteksan Savunma
arasında 28 Haziran 2013 ta-
rihinde imzalanmış ve Proje
Uygulama Takvimi, 13 Ağus-
tos 2013 tarihinde yürürlüğe
girmişti. Meteksan Savunma
ile TUSAŞ arasında IDEF’13
fuarı sırasında mutabakat
muhtırası imzalanan projede,
iki firma arasındaki alt yükle-
nicilik sözleşmeleri ise 27 ve
30 Aralık 2013 tarihlerinde
imzalanmıştı. Projede, Bil-
kent Üniversitesi de alt yük-
lenici olarak yer alacak.

Ağ Destekli Harekâtın
Vurucu Gücü Oluşuyor
Törende, ilk olarak, SSM 
AR-GE ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığı Bilgi Tekno-
lojileri Projeleri Grup Müdürü
Zübeyde Arslanoğlu tarafından
Kement Projesi tanıtıldı. Uzun
menzilli seyir füzeleri ve akıllı
mühimmat ile komuta kontrol
unsurları arasındaki veri bağını
geliştirmeyi konu alan projenin
amaçları şöyle sıralanıyor:
n Milli akıllı mühimmatta 

ve seyir füzelerinde 
kullanılmak üzere veri link
terminali geliştirilmesi ve

n Geliştirilecek terminaller
sayesinde, ağ tabanlı bir
yaklaşım ile mühimmatın
birden fazla platform 
tarafından komuta ve
kontrolünün sağlanması;

anlık değişen ihtiyaçları
karşılayabilmek için 
havada hedef güncellemesi
yapılarak operasyonel 
etkinliğin arttırılması.

Proje konusu ve amaçları,
uzun menzilli mühimmatın
gerçek hayatta yaşanmış kul-
lanım senaryoları üzerinden,
örneklerle açıklanabilir. 2011

yılında gerçekleştirilen Libya
Harekâtı sırasında, İngiliz
Hava Kuvvetleri’ne ait Tor-
nado uçakları, Storm Shadow
seyir füzeleri ile Libya için-
deki hedeflere taarruz ettiler.
İngiltere’den kalkan uçaklar,
havada 3 kere yakıt ikmali
yaptıktan sonra, menzili 250
km’nin üzerinde olarak veri-

len füzeleri ateşlediler. Füze-
lerin hedefleri arasında, 
Libya’nın hava savunma sis-
temleri de bulunuyordu.
Hedef planlamasının kalkış-
tan önce gerçekleştirildiği
düşünüldüğünde, Tornadola-
rın ve füzelerin uçuşları sıra-
sında hedeflerin konumunun
değişmesi, yüksek olasılık

72

MSI Dergisi - Şubat 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL HABER

Meteksan Savunma, 
Sektördeki Yerini 
Sağlamlaştırıyor
Meteksan Savunma, devamlılığı ve bugüne kadar üstlendiği
projelerde gösterdiği başarılarla önemli bir noktaya geldiği
Türk Savunma Sanayisi’ndeki konumunu, törenleri, 
21 Ocak’ta, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda 
düzenlenen 2 proje ile daha da sağlamlaştırdı. Ar-Ge 
projeleri dışında ilk defa ana yüklenici pozisyonunda rol 
alacak olan Meteksan Savunma, gerek Türk gerekse ihracat
pazarlarında uzun yıllar geçerliliğini koruyacak yeni 
ürünlerini geliştirmek için çalışmalara başladı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Kement Projesi ile SOM ve benzeri
mühimmatın, ağ destekli harekât

kapsamında, diğer unsurlarla
bağlantılı olarak kullanılması

mümkün hâle gelecek.
©
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dâhilinde bulunuyordu. Bu
tür durumlarda, Kement Pro-
jesi’nde geliştirilecek veri
bağı gibi haberleşme araçları
sayesinde, Storm Shadow ve
benzeri mühimmatın, fırlatıl-
dıktan sonra hedef değişimi
komutları alması sağlanıyor.
Kement projesi kapsamında:
n Veri bağı yeteneğine 

sahip akıllı mühimmat 
kullanımına yönelik 
operasyonel konseptin 
tanımlanması,

n Kullanım konseptine 
özgü ağ mimarisinin 
tanımlanması,

n F-16 ve milli seyir 
füzelerine özgü mesaj 
setlerinin belirlenerek 
geliştirilmesi,

n Ağ mimarisine uygun 
modülasyon, kodlama,
kriptolama, elektronik
harp tekniklerine 
sahip terminallerin 
geliştirilmesi ve

n Platformlara özgü 
terminal ve anten 
geliştirilmesi planlanıyor.

Geliştirilen veri bağının, en 
az 250 km mesafeden veri 
haberleşmesi yapabilmesi 
ve 512 Kbps hızında veri akta-
rımına olanak sağlaması 
öngörülüyor. Veri bağının, 
mühimmata iletilecek hedef
güncellemesi gibi bilgileri ilet-
mesinin yanı sıra üzerinde
elektro-optik algılayıcı bulunan
mühimmatın, hedefi vurmadan
önce, yeterli çözünürlükte bir
hedef görüntüsünü iletebilme-
sine de olanak sağlaması, 
gereksinimler arasında yer
alıyor. Proje ile ilgili telaffuz
edilen platformlar F-16, 
MİLGEM ve helikopterler ola-
rak sıralanırken, mühimmat
olarak da SOM ve Satıhtan
Satıha Güdümlü Mermi 
(Atmaca)’nin isimleri geçiyor.
Bahsi geçen füze sistemleri-
nin çok hızlı platformlar ol-
maları sebebiyle bu hızlarda
çalışabilecek dalga şekli (wa-
veform) tasarımı, projenin
zorlukları arasında gösterili-
yor. Füzelerin fiziksel yapıları
sebebiyle; düşük ağırlık,

küçük boyut, düşük güç tüke-
timi ve aerodinamik yapıyı
bozmayacak platforma özgü
anten gibi gereksinimler bu-
lunuyor. Bunların yanı sıra bir
diğer zorluk da RF sistemle-
rinin aşırı ısınmasının önlen-
mesi için gerçekleştirilecek
soğutma ile ilgili olarak or-
taya çıkıyor. Aktif bir soğutma
yapılamadığı için, RF sistem-
lerinin soğutulmasının, kon-
vansiyonel yollarla yapılması
gerekiyor.
Projede geliştirilecek veri ba-
ğının mimarisi, Şekil 1’de 
yer alıyor. Anten ve RF bile-
şenler, platform ihtiyaçlarına
göre farklı yapılarda kullanı-
labilecek. Örneğin, kazanç
değerine göre farklı anten-
ler, platformun kullanım 
senaryosuna göre farklı 
güç çıkışı sağlayan RF tasa-
rımlar ve bu tasarımlara 
yönelik farklı mekanik mo-
deller gündeme gelecek. 
Bu mimari ile bağlantılı ola-
rak projenin kazanımları
Şekil 2’de yer alıyor.

Kement, 2 Fazda 
Tamamlanacak
Kement Projesi, 2 faz hâlinde
yürütülecek. 38 ay sürmesi
planlanan Faz 1’de:
n Kement-S sürümü 

kapsamında, SOM’a 
entegre edilebilecek 
2 adet Mühimmat Veri Ağı
Sistemi (MVAS) SOM 
Terminali (MST) ve F-16
platformuna entegre 
edilebilecek 2 adet MVAS
Hava Aracı Terminali
(MHT),

n Kement-A sürümü 
kapsamında, Satıhtan 
Satıha Güdümlü Mermi
(Atmaca)’ya ve kullanım
senaryosunda yer alan 
ilgili platformlara entegre
edilebilecek ve ilgili çevre
koşulu şartlarında 
çalışabilecek Atmaca 
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Tören sırasında
gösterilen tanıtım
filminde, Kement

Projesi’nde 
geliştirilecek 

veri bağının röle 
kabiliyeti ve

mühimmatı farklı
hedeflere 

yönlendirme 
kabiliyeti 

vurgulandı.
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SSM AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı
Algılayıcılar Projeleri Grup Müdürü Melis Özmen
Söğütlü

Meteksan Savunma 
Genel Müdürü 
Murat Erciyes

SSM ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Projeleri Grup Müdürü 
Zübeyde Arslanoğlu
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Veri Terminali (AVT), 
Gemi Veri Terminali (GVT)
ve Röle Veri Terminali
(RVT) birimleri 
geliştirilecek.

Faz-1’in tamamlanmasını
müteakiben, SSM tarafından
uygun görülmesi duru-
munda, Faz-2 faaliyetlerine
başlanacak. Faz 2 kapsa-
mında, MST’nin SOM’a enteg-
rasyonu tamamlanacak;
MST’li SOM-B1 ve SOM-B2
mühimmatlarının F-16 Plat-
formunda Atışsız Harici Yük
Sertifikasyonu ve Harici Yük
Sertifikasyonu Atış Test faali-
yetleri yürütülecek. Bu aşa-
manın da 45 ay sürmesi
öngörülüyor.
Proje, sözleşme Faz 1 bedeli
üzerinden imzalandı. Bu aşa-
manın bütçesi, 26.549.000
dolar olarak açıklandı. Faz
1’de, MilSOFT tarafından veri
link işlemcisi ve TÜBİTAK
UEKAE tarafından kripto mo-
dülü geliştirilecek. 1. HBİM
K.lığı tarafından ise MHT’nin
F-16 platformuna entegras-
yonu gerçekleştirilecek.

MİLDAR, Ürün Ailesi
Olarak Geliyor
Kement Projesi ile ilgili bilgilen-
dirmenin ardından, MİLDAR-2
projesi ile ilgili bilgilendir-
meyi, SSM AR-GE ve Tekno-
loji Yönetimi Daire Başkanlığı

Algılayıcılar Projeleri Grup
Müdürü Melis Özmen Söğütlü
yaptı. 
2007-2011 tarihleri arasında
Meteksan Savunma ana yük-
leniciliğinde ve Bilkent Üni-
versitesi alt yükleniciliğinde,

TÜBİTAK 1007 Projesi olarak
SSM tarafından yürütülen ve
başarı ile tamamlanan Kara
Hedef Angajmanı için Mili-
metrik Dalga Radar Teknik-
leri Geliştirilmesi (MİLDAR)
Projesi’nin devamı olan 
MİLDAR-2, ilk projede elde
edilen birikimleri, ürüne 
dönüştürmeyi hedefliyor. İlk
projede; milimetre dalga
radar tekniği ve radarın
önemli alt bileşenleri için ge-
rekli tasarım altyapısı oluştu-
ruldu ve darbe doppler, arazi
profili oluşturma, sentetik
açıklı radar (SAR) ve ters SAR
(ISAR) olmak üzere, 4 ayrı
fonksiyonu destekleyen mili-
metre dalga radarın mühen-
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SİSTEM

Mühimmat 
Veri Ağı 
Sistemi

ALT SİSTEM

Gemi Veri Linki Terminali

Hava Aracı Veri Linki 
Terminali

Mühimmat Veri Linki 
Terminali

Röle Veri Linki 
Terminali

BİLEŞEN

Temel Bant İşlemci

Veri Link İşlemcisi

Kripto Birimi

Anten

Güç Yükselteci

RF Pasif Bileşenler

RF Aktif Bileşenler

TEKNOLOJİ

Kanal Kestirim Algoritmaları

Dalga Şekli Tasarımı

Kripto Algoritmaları

Anten Tasarımı

RF Tasarımı

Elektromanyetik Analiz

J-11 Mesaj Setleri

Şekil 2. Proje Kazanımları

OKİS’i, ANKA’nın inişi
sırasında iş başında gösteren

temsili çizim.

Ağ Mimarisi Veri Link işlemcisi Fiziksel Katman Anten
(Meteksan Savunma) (MilSOFT) (Meteksan Savunma) (Meteksan Savunma)

Entegrasyon Faaliyetleri Kripto Birimleri Modem RF Bileşenler
(1. HİBM K.lığı, (TÜBİTAK UEKAE) (Meteksan Savunma) (Meteksan Savunma)
TÜBİTAK SAGE, 

ROKETSAN) Şekil 1.
Kement Mimarisi

Mühimmat Veri Ağı Sistemi (Meteksan Savunma)

TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı

Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıkan

TÜBİTAK SAGE Müdürü 
Özgür Tontu
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dislik prototipi geliştirildi.
MİLDAR-2’de ise hava plat-
formlarının muharebe etkin-
liğinin arttırılması amacıyla
milimetre dalga bandında ça-
lışan, çok fonksiyonlu, düşük
hacim ve ağırlığa sahip, heli-
kopter ve insansız hava aracı
(İHA) platformlarında kullanı-
labilecek radar prototipleri ile
İHA platformlarının otomatik
iniş ve kalkışı için hassas
konum bilgisi sağlayan 
Otomatik Kalkış ve İniş Sis-
temi (OKİS)’nin geliştirilmesi
amaçlanıyor.
Proje kapsamında; ağırlık ve
hacim olarak sistem bileşenle-
rinin küçültülmesi, perfor-
manslarının iyileştirilmesi ve

helikopter, uçak ve İHA olmak
üzere 3 farklı platformda per-
formans ve gösterim testlerinin
yapılması planlanıyor. Ayrıca,
sistem yazılımlarının DO-178
gereksinimlerine uygun olarak
tasarlanması öngörülüyor.
Proje sonucunda teslim edile-
cek ürünler; 1 adet Helikopter-
MİLDAR prototipi, 1 adet
İHA-MİLDAR prototipi ve 
1 adet OKİS prototipi olarak
sıralanıyor. Projenin söz-
leşme bedeli 31,6 milyon lira
ve 10,3 milyon dolar; süresi
ise 74 ay olarak açıklandı.
Projede; 44. ayda Helikopter-
MİLDAR, 58. ayda OKİS ve 
72. ayda da İHA-MİLDAR pro-
totipleri teslim edilecek.

ATAK’ın Radarı 
Şekilleniyor
Konseptinin ilk ortaya çıktığı
1960’lı yıllardan itibaren optik
tabanlı algılayıcılarla donatı-
lan taarruz helikopterleri,
son dönemlerde, algılayıcıları
arasına, mikrodalga radarla-
rını da kattı. Atış kontrol 
radarı olarak kullanılan mik-
rodalga radarlar, elektro-
optik algılayıcıların yeterli
performans gösteremediği
hava koşullarında, algılama
işlevini sürdürebiliyor. Aynı
zamanda, aynı anda birden
çok hedefe atış yapılabilme-
sine imkân sağlıyor. Elektro-
optik sistemler ise yarı aktif
güdümlü füzeleri, görüş
alanlarındaki tek bir hedefe
karşı yönlendirebiliyor.

Bu tür radarların en bilineni, 
Boeing’in Apache helikopterle-
rinde kullanılan Longbow radarı. 
AH-1 Cobra serisi helikopter-
lerde ve Airbus Helicopters’in
Tiger helikopterinde böyle bir
radar yeteneği bulunmuyor.
Russian Helicopters’in Mi-28
helikopterinde ise Longbow
benzeri bir radar bulunuyor.
Tararken izleme yeteneğine
sahip bir atış kontrol radarı
olarak geliştirilecek Helikop-
ter-MİLDAR, proje ile ilgili
gösterilen tanıtım filminde,
T129 helikopterinin kanatçık-
larından bir tanesinin ucuna
entegre edilmiş olarak göste-
rildi. Yetkililer ise bunun tem-
sili bir gösterim olduğunu,
helikopterin ana rotorunun
üstü de dâhil olmak üzere 

Törende gösterilen tanıtım filminde, Helikopter-MİLDAR,
T129 helikopterinin kanatçıklarından bir tanesinin ucuna 
entegre edilmiş olarak gösterildi.

Dz.K.K.lığı APGE PYKD Başkanı 
Albay Erdinç Yetkin

Bilkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Abdullah Atalar
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Murad Bayar



değişik yerleşim seçenekleri-
nin hâlâ gündemde olduğunu
belirttiler.
MİLDAR-2’nin İHA kullanımı,
T129 ile benzer şekilde, atış
kontrol işlevinin yanı sıra
keşif ve gözetleme işlevlerine
de sahip olacak. Milimetre
radarları, sentetik açıklık
radar ve yerde hareketli
hedef tespit (GMTI) modlarına
da sahip olabiliyor. Böylece,
İHA-MİLDAR, sentetik açık-
lıklı radarların ağırlık ya da
güç gibi gereksinimlerini kar-
şılayamayacak taktik seviye
İHA’larda da keşif ve gözet-
leme algılayıcısı olarak kulla-
nılabilecek.
TUSAŞ, projede:
n Helikopter-MiLDAR’ın,

T129 helikopteri ile 
fonksiyonel testleri ile
uçuş testlerinin,

n İHA-MİLDAR’ın, S-2E/T
test uçağında yer ve 
uçuş testlerinin ve

n OKİS’in ise Pelikan İHA ile
yer ve uçuş testlerinin ger-
çekleştirilmesinde rol alacak.
Ayrıca, OKİS prototipinin 
ANKA’ya geçici olarak monte

edilerek, ANKA yaklaşma ha-
reketi yaparken OKİS’ten ve
ANKA’nın mevcut sistemin-
den alınan verilerin kaydedilip
karşılaştırılması çalışması da
gerçekleştirilecek. OKİS’in,
helikopter inişine destek vere-
bileceğine dair bir gösterim de
yapılacak.

İhracat ve 
Yeni Ürün Vurgusu
Proje tanıtımlarının ardından,
projenin taraflarının temsilci-
leri sırayla söz alarak birer
konuşma yaptılar. Kürsüye
ilk olarak, Meteksan Sa-
vunma Genel Müdürü Murat
Erciyes geldi. İmzalanan pro-
jelerin stratejik ürünleri kap-
sadığını belirten Erciyes,
geliştirilecek ürünlerin ihra-
cat potansiyelinin peşinden
koşacaklarını ve ellerini
çabuk tutmaları gerektiğini
bildiklerini söyledi. Projeler-
deki ortakları ile iş yapmak-
tan büyük heyecan ve
mutluluk duyduklarını da
ifade eden Erciyes, SSM’nin
stratejilerini ve onlara bağlı
olan planlarını iyi oku-

maya çalıştıklarını, başarıla-
rının arkasında da bu nokta-
nın bulunduğunu vurguladı.
Meteksan Savunma’nın, 2007
yılında başlayan milimetre
dalga teknolojileri geliştiril-
mesi sürecinde, kendi kay-
naklarıyla ciddi bir spin-off
projesi üzerinde çalıştığı bil-
gisini de katılımcılarla payla-
şan Erciyes, bu projenin ön
tanıtımını Şubat ayı içinde;
dünya çapında lansmanını ise
Haziran ayında Eurosatory
fuarında yapacaklarını be-
lirtti.

Sektörün 
Derinleşmesinin ve
Genişlemesinin
Örneği
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı, konuşma-
sında, SSM’nin teknoloji yol
haritası ile başlayan, Ar-Ge
projeleri ve üniversite-sanayi
iş birliği ile devam ederek
ürüne dönüşen çalışmaları-
nın önemine işaret etti. 
İmzalanan projelerin, sektö-
rün hem derinleşmesi hem

de genişlemesi
ile ilgili güzel 
bir örnek oldu-

ğunu belirten Dörtkaşlı; 
genişlemenin kanıtı olarak,
her zaman imza atan ana
yüklenicilerin bulunmadığı,
TUSAŞ’ın da alt yüklenici ol-
duğu bir sözleşmenin töre-
nini yapmalarını sundu.
Bilkent Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Orhan Arıkan, kısa
bir konuşma yaparak, ekibinin
MİLDAR-1’de gösterdiği çaba
ve kararlığı MİLDAR-2’de 
de göstereceğini belirtti. 
TÜBİTAK SAGE Müdürü Özgür
Tontu ise millileşmenin, alt bi-
leşenlerin özgün olarak geliş-
tirilmesi ile gerçekleştiğini,
Kement Projesi’nin bu açıdan
çok önemli olduğunu ve
SOM’un alt sistemlerinin milli-
leştirilmesinin, TÜBİTAK SAGE
çalışanlarını heyecanlandırdı-
ğını söyledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) APGE PYKD Baş-
kanı Albay Erdinç Yetkin de tö-
rende bir konuşma yaptı.
Beklentilerinin büyük oldu-
ğunu vurgulayan Albay Yetkin,
Kement Projesi’nin Dz.K.K.lı-
ğının ana güdümlü mermi
projelerinden ATMACA proje-
sinin özellikle downlink ve
uplink kabiliyetlerinin gelişti-
rilmesinde, MİLDAR-2’nin ise
LPD  Projesi’nde konuşlandı-
racakları gemiye konuşlu
İHA’ların OKİS’lerinde kulla-
nılmasının değerlendirildiğini
bildirdi.
Bilkent Üniversitesi Rektörü
ve aynı zamanda Meteksan
Savunma Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Abdullah
Atalar, TÜBİTAK’ın 1007
programında, kendisinin de o
zamanlar TÜBİTAK Bilim Ku-
rulu üyesi olarak katkısı bu-
lunduğunu belirterek, başta
MİLDAR olmak üzere, geli-
nen nokta ile ilgili mutlulu-
ğunu ifade etti. Prof. Dr.
Atalar, imzalanan projelere
mühendislik açısından bakıl-
dığında, ihtiyaç duyulan uz-
manlık alanları arasında;
sayısal ve analog teknolojile-

rin, makine mühendisliğinin
ve uçak mühendisliğinin ol-

duğunu belirtti.
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OKİS’in 
yer ve uçuş 

testleri, Pelikan İHA ile
gerçekleştirilecek.

İHA-MİLDAR’ın yer ve uçuş
testleri, S-2E/T test uçağında

gerçekleştirilecek.
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Sistem Mühendisliğinin
Ötesinde
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar gerçekleştirdi.
Savunma sanayisinin plat-
formdan sistemlere, sistem-
lerden de kritik teknolojilere
giden yolda bulunduğunu ve
artık projelerin başarısının
kritik teknolojilere bağlı hâle
geldiğini belirten Bayar, bu
tabloda, sistem mühendisliği-
nin, savunma projeleri için
artık harcıâlem bir iş niteli-
ğine büründüğünü ifade etti.
Bayar, sektörün gemi, İHA ve
her türlü kara aracını yapabil-
diğini gösterdiğini; tüm bunla-
rın sistem mühendisliği işi
olduğunu; sistem mühendis-
lerinin olgun teknolojileri alıp
paketleyerek bir ürün hâline
getirdiğini anlattı. Türkiye’nin
bu noktaya gelmesinin de
önemli bir aşama olduğunu
kaydeden Bayar, gelecek için
bu noktanın yeterli olmadığını,

kritik teknolojilere hâkim
olunmadığında, o ürüne ger-
çekten sahip olunamadığını
vurguladı. Bayar, bu doğrul-
tuda çalışmalarını sürdürdük-
lerini ve SSM AR-GE ve
Teknoloji Yönetimi Daire Baş-
kanlığının son dönemde
önemli bir atılım yaparak 21
adet projeyi imzaladığını ya da

imza aşamasına getirdiğini
açıkladı. Artık uluslararası
potansiyel müşterilerin, plat-
formdaki teknolojilerin de
Türkiye’ye ait olup olmadığını
sorgulamaya başladığına da
dikkat çeken Bayar, savunma
sanayisinin yeni bir aşamaya
geçtiğini ve bu aşama için,
Türkiye’nin bütün mühendis-

lik ve akademik gücünü kul-
lanmaları gerektiğini; kurum
ve kuruşlara güvenlerinin
tam olduğunu ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin de desteğinin
bulunduğunu belirterek söz-
lerini tamamladı.
Tören, imzaların atılması, ha-
tıra fotoğrafı çekimi ve kok-
teyl ile sona erdi.
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Yıllarımı verdiğim havacılık ve savunma alanları çalışma-
larımda, olanaklarım ve zamanım elverdiğince, öğrenim
ve mesleki gelişim süreçlerimde eksik kalan, özellikle

ulusal endüstrilerimizle ilgili geçmişi araştırmaya, bulgularımı
deneyimlerimle sentezleyerek yazma ve yazdıklarımı anlatma
hayalimi hayata geçirebileceğim projelerden biri de "Havadan,
Sudan... Karadan... Can'dan…" projesinin bir uygulama kat-
manı olarak “Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakan-
lar” ismini taşıyordu.
Bu proje kapsamında,
n Şakir Zümre,
n Tayyareci Vecihi Hürkuş,
n Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ,
n Türk Tayyare Cemiyeti ve Avrupa’ya Gönderdiği Tayyare 

Mühendisliği Öğrencileri ve Makinist Stajyerler,
n İstanbul Teknik Üniversitesi,
makaleleri hazırlanarak yayınlanmış, sıra yeni bir “İz
Bırakan”a, yaşayan efsane Necmüzzafer Orbay’a gelmişti. Bu
söyleşi Öğretmenler Günü nedeni ile Kasım 2013 içinde ta-
mamlanmıştır.
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Türk havacılık tarihine Necmüzzafer
Orbay adı; bir mühendis, bir pilot, bir 
yönetici ve bir üniversite hocası olarak 
yazılmıştır. Necmüzzafer Orbay, belli 
dönemlerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
Uçak Mühendisliği eğitimi alan ve bugün
havacılık, denizcilik, savunma, otomotiv,
elektronik, beyaz eşya sektörlerini kapsayan
geniş bir yelpazede yöneticilik / mühendislik
yapan öğrencilerinin “Yaşayan Efsane”
olarak isimlendirdikleri hocası olmuştur.
Öğretmenler Günü vesilesiyle yapılan bu
söyleşide, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
yılında doğan Necmüzzafer Orbay’ın 
yaşamının ve mesleki faaliyetlerinde 
bıraktığı izler ele alınacaktır.
Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi

Türkiye’de, Endüstrinin 
Gelişiminde İz Bırakanlar:
Necmüzzafer Orbay 

THK Etimesgut Tayyare Fabrikası, 
THK5 ile tecrübe uçuşu, 1952
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Can EREL: Ulusal havacılığımızda
1930'lardan başlayarak tayyare 
mühendisi, yönetici, öğretici, yazar olmak
üzere 1990 yılına kadar mesleğinizi 
aktif olarak icra ettiniz… Bugün havacılık
endüstrisinin hemen her alanında ve 
seviyesinde öğrencileriniz var; endüstri
ve akademik kuruluşların, Türk Hava
Kuvvetlerinin en üst seviyelerinde 
görev yapan öğrencilerinizin 
yetişmesine unutamayacakları katkılar
sağlamıştınız... Bizlere Necmüzzafer 
ORBAY’ın kökleri ve ailesinden 
bahseder misiniz?
Zafer ORBAY: Baba tarafından Çanakkale-
liyim. Büyükbabamın babası Çanakkale’de
Kale Beyi olarak görev yapmış. O nedenle
soyadı kanunu çıktığında Babam 
‘KALEBEYİ’ adını kullanmak istedi ancak
‘kale’ yerine ‘or’ kelimesini kullanarak
“ORBAY” aile adını aldı. O sırada Fransa’da
olan Dayım Rauf Bey de “Benim ailem siz-
lersiniz, sizlerle aynı soyadını isterim” de-
yince, dayım da aynı aile soyadını aldı.
Annemin babası Kafkas kökenli bir aileden
gelen Mehmet Muzaffer Paşa, annesi ise
Yanya doğumludur; o mıntıkanın ileri gelen
ailelerindenmiş. Sultan Aziz zamanında
Rus’ların ölüm tehdidi ile din değiştirmeye
zorlamaları nedeni ile vatanlarından kaça-
rak Üsküdar’daki Dağıstanlı akrabalarının
yanına sığınan Mehmet Muzaffer Paşa,
daha sonra Osmanlı Ordusunda paşalık se-
viyesine yükselebilmiştir. Babam Kurtuluş
Savaşı’ndan sonra, Almanya’dan gönderi-
len malzemeleri almak amacıyla özel gö-
revli olarak Almanya’ya gönderilmiş; 1923
yılının Ocak ayında ailem Berlin’deki Sefa-
rethane (Türkiye Büyükelçilik binası)’ye
yerleşmişler. Ben de aynı yıl Sefarethane’de
doğmuşum. Babama daha sonra İstan-
bul’da görev verilince, çocuk yaşta Türki-
ye’ye gelmiş oldum. Tahsil hayatım,
İstanbul’da Beyoğlu’nda bulunan Alman Li-
sesi ilk mektebinde başladı. İlk mektepten
mezuniyetim sonrası Babamın Ankara’ya
tayini çıktı; Ankara’ya taşındık. Ankara’da
Türk Maarif Cemiyeti  mektebi (bugünkü
TED Ankara Koleji)’ne başladım ve 1941 yı-
lında bu mektebin lisesinden mezun oldum.

Can EREL: Kulağınızda kalan ve sürekli
bahsettiğiniz dedeniz Mehmet Muzaffer
Paşa’nın oğulları olan Murat ORBAY 
ve Rauf ORBAY'a nasihati nedir?
Zafer ORBAY: Her ikisi de Osmanlı Ordusu
subayı olmuş dayılarım Murat ve Rauf Bey-
lerin babaları Mehmet Muzaffer Paşa’dan
duydukları,“Bu devlet bize kucak açtı, bizi
büyüttü ve okuttu; yüksek mevkilere ge-
tirdi… O yüzden hayattaki tek vazifeniz, bu

mübarek vatana ve aziz milletine kayıtsız ve
şartsız hizmet etmektir; sizden bunu bek-
lerim…” nasihati, nesiller boyunca her biri-
mizin kulağındadır. Ailemizin her bireyinin
dikkat ettiği ve özen gösterdiği bu nasihat,
zamanla düstur olmuştur. Büyük babam
Muzaffer Paşanın dayılarıma nasihatini, çok
genç yaşta öğrendim ve benim de haya-
tımda esas aldığım bir ilke oldu!

Can EREL: Mesleki kariyerinizden bu 
ilkenin, bir iş etiği kodu da olduğu ve
meslek yaşamınızı etkilediği çok 
belirgin… Sizi tanımamızı sağlayan 
havacılık mesleği ile nasıl tanıştınız; 
havacılık kariyerinizin THK Türk Kuşu 
ve rahmetli ağabeyiniz Ferit ORBAY’ın
kariyeri ile nasıl ilişkilendirilebilir?
Zafer ORBAY: Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra, Almanların silah ve bu arada tayyare
yapımı yasaklanmıştı; ancak motorsuz tay-
yare (planör) yapımında bir kısıtlama yoktu.
1920 yılından sonra, tayyare yapımı bilgi ve
tecrübelerine ve aerodinamik konusundaki
çalışmalarına dayanarak planör imalatına
başlamış; başlangıç eğitimi planörleri ile
yetinmeyip yüksek performanslı planörler
de üretmeyi de başarmışlardı. Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi Partisi)
1933 yılında iktidara gelince, yoğun bir pro-
paganda ile dünyaya kendini tanıtmaya baş-
ladı. Bu amaçla, Türkiye’deki Alman
mekteplerini de ihmal etmediler, aynı yıl
“Zögling” tipi bir ilk eğitim planörünü hazır-
lanmış paket malzemesi, montaj planları,
gerekli el aletleri ve bir öğretmen-pilot eş-
liğinde mektebe gönderdiler. Mektebin mü-
dürü büyük bir salonu planörün yapımına
tahsis etti. Ağabeyim Ferit ve arkadaşları
hemen planörün montaj işlerine başladılar.
Planör tamamlanınca, gelen öğretmen
uygun uçuş alanı olarak Şişli’de Hürriyeti
Ebediye tepesini seçti. Buradaki ilk uçuşlar,
planör malzemesi içinde gelen lastik halat
ile yapılırdı. Sonra Çamlıca tepesi daha
uygun bir yer olarak seçildi.
O sene Almanya’dan ileri uçuş yapabilen bir
planör daha gönderildi. Lastik halat yerine
bir otomobilin arkasına takılan ve otomobi-
lin motoru ile döndürülen tambura sarılı tel
halat ile daha uzun ve yükseklere erişebilen
bu planör beraberinde, Alman öğrenciler ve
pilotlar da geldi. Bu planörle uçuşları ken-
dileri yapıp, ağabeyime ve arkadaşlarına
uçuş olanağı sağlamayınca Ferit ağabeyim
ve arkadaşları Vecihi Hürkuş’un yardımı ile
Polonya’dan getirtilen plan ve malzeme ile
Erenköy Kız Lisesinin müdiresinin izni ile
okulun spor salonunda bir planör yaptılar.
Uçuşlar Çamlıca tepesinde yapıldı. Uçuşla-
rın birinde, ağabeyimin bindiği planörü las-
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Necmüzzafer
Orbay
1923               Doğum (Berlin)
1923-1935     İstanbul
1935-1941     Ankara
1937               Türk Kuşu İnönü 
                        Planör Kamp’ında uçuşlar 
1941               Ankara Türk Maarif Cemiyeti
                        Lisesinden mezuniyet
1941-1945     Massachusetts Institute of
                        Technology’de tayyare
                        mühendisliği
1944               Motorlu tayyare pilotaj
                        eğitimi (“Private
                        Pilot’’lisansı)
1945               Türk Hava Kurumu Etimesgut
                        tayyare fabrikasında 
                        göreve başlama
1948-1949     İstanbul Teknik 
                        Üniversitesi’nde 
                        Yüksek Lisans
1949-1952     Türk Hava Kurumu Etimesgut
                        Tayyare Fabrikasında görev
1952-1954     Türk Hava Kurumu Gazi
                        Motor fabrikasında görev
1954-1965     Türk Hava Yolları A.O.’da
                        görev
1958 …           İTÜ Makine Fakültesi 
                        Tayyare Mühendisliği ve
                        Hava Harp Okulu’nda 
                        öğretim görevlisi
                        •Tayyare Yapımı
                        •Tayyare Yapımında
                        Kullanılan Malzemeler
YAYINLARI:
• Tayyare Elemanları Ders Notu 

(İTÜ Makine Fakültesi, Tayyare 
Elemanları ve Motorları Kürsüsü, 1979)

• Tayyare Yapı Elemanlarının 
Boyutlandırılması Ders Notu 
(İTÜ Makine Fakültesi, Tayyare 
Elemanları ve Motorları Kürsüsü, 1980)

• Türkiye’de Havacılık ve Tayyare Yapımı
(Türkiye Bilim Tarihi Kurumu, 2009)

ÖZEL MERAKLARI:
• Radyo kontrollü planör, tayyare 

ve yelkenli modelleri yapmak; 
briç oynamak.
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tik halatla çeken arkadaşları halatı ellerin-
den kaçırdı, planör tam havalanırken halat
sağ kanadı parçaladı ve planör yere çakıldı.
Ferit ağabeyim yaralandı, araba bulup ec-
zaneye getirdik, neyse ki kırık çıkık yoktu,
yaralarını sarıp eve yolladılar.
Ben de ilk mektebin üçüncü sınıf öğrencisi
olarak daha küçük yaşta olmama rağmen,
planör işlerine yardım etmiştim; ayrıca Al-
manya’dan gönderilen model malzemesi ve
planları ile de ilgilenmiş, mektep arkadaş-
larımı da model yapımı ile tanıştırmıştım.
Alman mektebinde birçok kişi kollarına ga-
malı haç amblemi de takmaya başlayınca,
Türk öğrencilerin çoğunun tepkisi olduğunu
da hatırlıyorum.
Babamın görevi nedeni ile 1935 yılında An-
kara’ya taşındık; ilköğretimim de bitmişti.
Ankara’ya taşınınca havacılık uğraşımıza
ara vermek zorunda kaldık. O yıllar, Türk
Kuşu’nun Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle
kurulduğu yıllardı; Türk Kuşu halkımızdan
ve basınımızdan alınan nakit bağışları ve
toplanan kurban derileri ile kalkınmaya 
çalışıyordu o zamanlar… Güvercinlik Ha-
vaalanı da pek fazla kullanılmıyor, sadece
askeri uçaklar inip kalkıyordu. Türk Ku-
şu’nun kuruluşu ile ilgili büyük bir toplantı
1935 yılında yapıldı. Atatürk, toplantıda ha-
vacılığın önemini tekrar tekrar anlatarak
orada olan gençleri ve çocukları yanına
davet ederek havacılığın yeni nesillere ait
olacağını söyledi. Rusya’dan Türkiye’ye tay-
yare yapımında, planör yapımında çalışmış,
hem planör hem de motorlu tayyare öğret-
meni olan uzmanlar da geldi. Bu öğretmen-
lerin yanında, Rusya’dan başlangıç eğitim
planörü ve ileri eğitim planörü de gönderil-
mişti. Ruslar, Güvercinlik Havaalanı’nda
planörleri ile uçuşlar ve gösteriler yaparak
havacılığa ilgisi olanları Rusya’da eğitime

yollayacaklarını ilan ettiler. Ferit ağabeyim
de Türk Kuşu’na katılmak için ilk isimlerini
yazdıranlardan oldu. Türk Kuşu’na başvuru
yapılanlardan seçilen Emrullah Ali YILDIZ,
Ferit ORBAY, Hilmi HÜSEYİN, Muammer
ÖNİZ, Mustafa İRKİN, Nurettin DEMİRSOY,
Sabiha GÖKÇEN, Sait BAYKAL ve Tevfik 
AYTAN’dan oluşan 7 kişilik grup, 1936 yı-
lında Rusya’ya davet edildiler. Bu sırada
Rusların da yardımı ile Türkiye’de planör
eğitimi için uygun bir yer de aranmaya baş-
lanmış, Doğu Anadolu’nun birçok bölgesi
de gezildikten sonra, İnönü ovasına karar
verilmişti. İnönü, 300 m kayalıklar arasında
dümdüz bir ovaydı. Kayalıklara çarpan rüz-
gârlar yukarıya yükseliyor ve böylece planör
uçuşuna elverişli bir ortam oluşuyordu.
Gruba, Kırım’da, Kokteybel Yüksek Planör
Uçuş Okulu’nda planör ve paraşütçülük
eğitimi verdikten sonra, Moskova yakının-
daki motorlu tayyare kursuna kabul ettiler.
Burada motorlu uçakla uçucu ve uçuş öğ-
retmeni olacak seviyede teknik teorik ve uy-
gulamalı eğitim programı ile yetiştirildiler.
Ağabeyim Ferit ORBAY, Rusya’daki eğiti-

mini tamamlayıp yurda döndüğü zaman,
evvela Ankara’daki motorlu uçak ve planör
eğitim alanında görev yapmaya başladı.
Ben o yıllar orta mektep öğrencisiydim.
Ağabeyim bir gün beni tayyare alanına gö-
türdü ve Focke Wulf uçağı ile uçurdu. Hem
Ankara üzerinde dolaştık hem de akrobasi
yaparak beni korkutmuştu; ama çok da et-
kilenmiştim… Ağabeyim ve Emrullah Ali
YILDIZ, daha sonra THK İnönü Tesisleri’nde
başöğretmen oldular. Ağabeyim 1947 yılı
yazında THK İnönü Tesisleri’ndeki planör
kampına beni de götürüp öğrenci postala-
rından birine kattı. Türk Kuşu İnönü Tesis-
leri’nde planör eğitimine 16 yaşını
doldurmuş olanlar alınıyordu; ben daha 14
yaşımdaydım. Ama ağabeyim başöğretmen
olduğu için, idareten eğitimlere kabul edil-
dim ve ilk eğitim uçuşlarına katıldım. Türk
Kuşu İnönü Tesisleri’nde, hem Rusya’dan
gönderilen ilk uçuş planörü US4 hem de
PS2 planörleri ile uçuş yapmaya başladım.
Postamdaki arkadaşlarımla birlikte eğitim
uçuşları yaparken gücüm yettiği kadar
diğer uçuş hazırlıklarına yardım ediyordum.
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Ferit Orbay ve arkadaşlarının
yaptığı planör, Erenköy, 1933
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Daha sonra, ağabeyim bana iki kişilik ŞA5
tipi ileri eğitim planörü ile bulut altında yük-
seğe tırmanmayı ve hatta planörle takla
(looping) hareketleri yapmayı öğretti.
İnönü B tepesindeki uçuşlarımız sırasında,
Ulus Gazetesinin muhabirinin İnönü Kampı
hakkında yazdığı makale ve ardından
Cemal Kutay isimli tarihçimizin benimle
yaptığı söyleşi, havacılık faaliyetlerimin akı-
şını değiştirdi… Cemal Kutay Bey söyleşisi,
Ulus Gazetesinde, “İlk tohum yeşerdi Tür-
kiye’de”, “Havacılık Başlıyor” başlıkları ile
yayınlanmıştı. Bu yazıları gören Türk Hava
Kurumu Genel Başkanı, 14 yaşında oldu-
ğumu öğrenince, uçuştan beni alıkoydu; 
C Tepesi’ndeki uçuşlar da böylece iptal
oldu. Ama artık tayyare ve uçmak, vazgeçe-
mediğim tutkum olmuştu!
Ağabeyim Ferit ORBAY, benim için en
önemli bir kişi ve örnek almaya çalıştığım,
cesur, atılgan ve dürüst bir insandı. Tayyare
sevgimi ve ilgimi tamamen ona borçluyum.
Türk Kuşu Etimesgut’ta da bir eğitim okulu
açtı. Ve ağabeyimin hayatını kaybettiği, An-
kara’daki o talihsiz tayyare kazası… 1938
senesi Cumhuriyet Bayramı kutlamala-
rında, paraşüt gösterileri de yapılacaktı. Bu
gösterilere hazırlık uçuşları, Etimesgut ha-
vaalanında, İngiliz yapısı ‘monospar’ ile ya-
pılıyordu. Tamirden yeni çıkmış olan bir
uçakla pilot Tevfik Hoca, ağabeyim Ferit ve
üç öğrenci uçuşa çıkmışlar. Yatay dümen
yüzeyinin kırılması sonucu tayyare viril ya-
parak yere düşmüş ve içindekiler de hayat-
larını kaybetmişler! Bu, ailem için
unutulmaz bir acı oldu. Ben ise her şeye
rağmen pilot olmak istiyordum! Ankara’da
liseyi bitirip, ‘olgunluk’ sınavını da geçtikten
sonra, pilot olmak için Türk Hava Kuru-
muna başvurdum.  Ancak, THK Başkanı,
“bir aileden bir şehit yeter” gerekçesi ile
pilot olmamı engelledi! Pilotluk hayalim en-

gellenince, o sırada yurt dışında yükseköğ-
retim için açılan devlet sınavına girdim. Sı-
navı kazanırsam Almanya’da Göttingen
havacılık okuluna girerek tayyare mühen-
disi eğitimi almayı planlıyordum. 1941 yılı
yaz ayı; Alman orduları Rusya’ya saldırdı!
Almanya’ya gidebilme olanağı da kalmadı.
Ben de hem Teknik Üniversite’ye kaydımı
yaptırdım hem de tıbbiye sınavlarına girdim.

Can EREL: Biz sizin ABD’de MIT’de 
tayyare mühendisliği tahsili aldığınızı 
biliyorduk…
Zafer ORBAY: Devlet sınavını kazanıp da Al-
manya’ya gidememiştim. Bu sırada Babam
Ankara’dan arayarak, beni tayyare mühen-
disliği eğitimi için Amerika Birleşik Devlet-
lerine gönderecekleri müjdesini verdi. Ben
de Ankara’ya giderek pasaport, harcırah,
yol masrafı karşılığı gibi hazırlıkları tamam-
ladım ve İstanbul’a döndüm. Buradan Ame-
rika vizesini aldım.

Can EREL: Dünya savaşı ortamında
MIT’ye nasıl gittiniz, nelerle karşılaştınız,
nasıl bir yükseköğretim ve bu süreci 
destekleyen (laboratuvar çalışmaları 
ve pilotaj gibi) uygulamalı alanlar, 
staj, çıraklık vs. endüstri çalışmaları 
yaptınız?

Zafer ORBAY: Amerika’ya gidebilmek için
yegâne yol, Uzak Doğu’dan geçiyordu. O se-
nelerde, Atlantik denizinde Alman denizal-
tıları konvoylara saldırıyor, gemileri
batırıyordu! Ben de evvela Toros Ekspresi
ile Bağdat’a, oradan özel müsaade ile KLM
Hava Yolları’nın DC-2 uçağı ile Karaçi’ye,
oradan da trenle Bombay’a ulaştım. Ame-
rika’ya yolculuk yapacağım Hollanda ban-
dıralı Klip Von Tein adlı gemi havuzda
tamirde olduğu için, dayımın tanıdığı rah-
metli Şuayip Bey beni Bhopal’daki evinde
misafir etti. Hindistan’da 15 gün kaldım. Ge-
mi’nin tamiri bitince, gerekli birçok aşıyı
yaptırıp yola çıktık. Bu yolculuk, benim İn-

gilizce dilini daha iyi öğrenmeme vesile
oldu. Hindistan okullarında İngilizce hoca-
lığı yaptıktan sonra evlerine dönmekte olan
Amerikalı misyonerler ve eşleri, bana İngi-
lizce grameri, konuşmayı ve geminin kü-
tüphanesindeki kitapları okumayı öğrettiler.
İki ay yirmi gün süren gemi yolculuğundan
sonra, Los Angeles’in limanına eriştik. Los
Angeles’ten Boston’a geldim ve benden bir
sene evvel MIT’ye gelmiş olan Türk öğren-
cilerle tanışıp, onların yol göstermesi ile
tayyare mühendisliği ile ilgili fakültenin de-
kanına başvurdum. Dekan birinci sınıfa gi-
rebilmem için hazırlık okuluna gitmem
gerekliğini; fakat üç profesörden oluşan bir
heyetin sınavından sonra karar verileceğini
söyledi. Yapılan sınavda, benim İngilizce ve
Matematik bilgimin yeterli olduğuna karar
verildi. Ben de birinci sınıfa kaydımı yaptı-
rarak 4 yıl tayyare mühendisliği tahsili yap-
tım. Amerika’da okulumuz, havacılık ve
tayyare bakımıyla ilgili yegâne kuruluş ve
hocalarımız, tayyare yapımının her alanını
çok iyi bilen ve konularında dünya çapında
profesyonellerdi. Öğretim programında
matematiğin çok özel bir yeri vardı; tayyare
mühendisi olabilmek için matematiğin her
dalını öğrettiler. Fakültede iki rüzgâr tüneli
vardı. Basit olanı öğrencilerin deneylerinde,
gelişmiş olanı tayyare fabrikalarının model-

lerini denemek için kullanılır ve öğrencilere
verilmezdi! Motor bilgisi için, tek silindirli bir
motorla deney yaptırılırdı.
Tayyare yapımıyla ilgili performans, karar-
lılık ve manevra kabiliyeti anlatan hocaları-
mız, ilerde bir idareci olabilmemiz için
insanlık dersi de verdiler. Çalıştığımız kişi-
lerle geçinebilmek için onları asla işçi gör-
mememizi; teknisyenlerin teknik, bizim de
teorik bilgilerimiz ilerde olduğu için onları
küçük görmememizi ve birlikte çalışmamızı
tavsiyede bulundular. Bize tayyare bakımı,
teorik bilgiler ve malzemeler hakkında çok
bilgi verdiler, alüminyum alaşımı yapılan
fabrikaları gezdirdiler. Ancak, askeri çalış-
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Planör pilotu Necmüzzafer
Orbay, İnönü’de, 1937
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Necmüzzafer Orbay MIT, Boston'da, 1943
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maların gizliliği açısından, tayyare fabrika-
larında veya hava yolları atölyelerinde staj
yapma olanağı yoktu; 3’üncü sınıfta Güney
Amerika’ya gidip havacılık kuruluşlarını zi-
yaret edebilmiştik. Mezuniyetim sonrası
Türkiye’ye döndüm. Genelkurmay Başkan-
lığının Etimesgut'ta bir tayyare fabrikası ku-
ruma isteğine dayalı inşa kararı alınan, yurt
dışından patentli uçakların üretim ve tami-
rinin yanı sıra tamamı yerli tasarım uçaklar
geliştirmek üzere bir etüt bürosuna da sahip
olan THK Etimesgut Tayyare Fabrikası, 1942
yılında açılmıştı. Ben de bu tayyare fabrika-
sında, projeleri yapılan ve imalata geçmeye
başlayan THK-2 ve THK-5 modellerinin ae-
rodinamik ve mukavemet hesaplarında yar-
dımcı olmak üzere çalışmaya başladım.

Can EREL: Türkiye’ye dönüp THK 
Etimesgut Tayyare Fabrikasında 
mühendis olarak çalışmaya başladıktan
sonra, İTÜ Makine Fakültesi Tayyare 
Mühendisliği’nde de mühendislik 
öğrenimine devam edip 1949 yılında
mezun oldunuz. O dönemde MIT ve
İTÜ’de tayyare mühendisliği öğretiminde
süreç, gereklilikler, içerik, uygulamalara
yönelik nasıl değerlendirmeniz olabilir?
Zafer ORBAY: THK Etimesgut Tayyare Fab-
rikası Müdürü Selahattin Beler, “Bizim tay-
yare mühendislerinin resim altına imza
atması için yüksek mühendis diploması
şart” diyordu; bu nedenle çalışmalarımda
imza yetkim olması için, Yüksek Mühendis
unvanı gerektiği için, beni Teknik Üniversi-

teye kaydettiler. Teknik Üniversitedeki yerli
ve yabancı hocalar, konularında, MIT’deki
hocalar kadar bilgili ve yetenekliydi. O za-
manlar Teknik Üniversite 6 yıldı. Fark ders-
lerini vererek 1949 yılında mezun olup
yüksek mühendis diploması aldıktan sonra,
tekrar THK Etimesgut Tayyare Fabrikası’na
döndüm ve fabrikada yapılmakta olan eği-
tim uçaklarında gerekli değişiklik ve ilave-
lerle ilgili çalışmalarda Y. Mühendis Yavuz
Kansu ve arkadaşlarına yardımcı olarak ve
verilen hesapları yapmakla görevlendiril-
dim. Ankara’ya yerleşmem sonrası 1950 yı-
lında Dilek Hanım ile evlendim.

Can EREL: THK Etimesgut Tayyare 
Fabrikası ve buradaki faaliyetlerinizden,
aklımızda yer etmiş olan, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin; "İlk Yolcu Tayyare 
Modifikasyonu” ve “İlk Yolcu Uçağı 
Komponent İmalatı” çalışmalarından
bahseder misiniz?
Zafer ORBAY: Çalışanlar ve tezgâhlar bakı-
mından en ileri düzeydeydik. Teknik eleman
bakımından yeterliydik. 180 kişiydik; ama
180 kişinin hepsi de çok yetenekli kişilerdi.
Yapılan uçakların deney uçuşlarını, pilotla-
rımızla birlikte biz mühendisler de yapıyor-
duk. Tayyare yapısında alüminyum alaşımı
kullanılmadığı o dönemde, ahşaptan-tah-
tadan tayyare yapımında gelişmiş seviyede
idik. Ahşap kurutma fırınlarımız, iki tanesi
otomatik torna olan işleme tezgâhlarımız,
dakikada 2 bin tane vida yapabilen konik
dişli tezgâhımız vardı. Bu tezgâh, Türkiye’de

sadece THK Tayyare Fabrikası'nda mev-
cuttu. THK-2 uçağımızın iniş takımını içeri
almak için gerekli konik dişleri, o tezgâh-
larda işlerdik. Her türlü taşlama tezgâhımız
vardı. Torna makinelerimiz, İngiltere’den
gelmiş torna makineleriydi. İngilizlerin öl-
çülerini milimetrik ölçülerle değiştirdik.
Tornaların yanında çok güçlü freze tezgâh-
larımız vardı. Sonraları, kendi imkânları-
mızla matkap tezgâhı ürettik ve bunun
yanında su pompası, radyal pompa yapıyor-
duk. Pompanın gidiş suyu kapağında altı
tane bağlantı saplaması vardı ve o altı bağ-
lantı saplaması yuvalarının matkap deliğini,
o tezgâhta altı kafalıyla deliyorduk. Bunun
yanında alüminyum saç kıvırma, bükme ve
işleme tezgâhlarımız vardı.
Tayyare tasarımı üzerinde çalışılan, altı mü-
hendis ve dört teknik ressamdan oluşan bir
resim hane vardı. Yeni tasarımları ve mev-
cut uçaklarda yapılan değişiklikleri uygula-
yan prototip atölyemiz ve yetenekli
personeli vardı. Kıtalar arası uçuş için ra-
hatlıkla uçak yapabilirdik. Ama destek
sürüp istikrar devam etmeyince, bir eğitim
uçağı bile geliştiremedik. Bunun en iyi ör-
neği THK-5! Sedye ile hasta taşıma veya 5
kişilik yolcu uçağı olarak yapılan; fakat yerli
kuruluşlar tarafından satın alınmayan bir
model oldu THK 5. Amerikan sivil havacılık
kuruluşu tayyare denemeleri şartnamesine
uygun olarak tüm deney uçuşları gerçek-
leştirildi. Danimarka havacılık kurumu, bu
uçağı Jane’s kataloğunda görüp talip oldu.
Tayyare Ankara’ya gelen bir heyet tarafın-
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dan satın alındı ve uzun seneler Dani-
marka’da kullanıldı!
Ülkemiz tayyare gereksinimi, İkinci Dünya
Savaşı sona erince, Marshall Yardımı çer-
çevesinde karşılandı. Hâlbuki tasarlanarak
üretilen pek çok uçak vardı. Bunun yanında
12-15 kişilik kullanılabilecek, her türlü
alana iniş yapabilecek yolcu uçağı projesi de
avam projesi olarak gelişiyordu. Pervaneyi
de kendimiz yapıyorduk. Ama Marshall Yar-
dımı başladı! ABD, operasyonel olarak ilk
defa kullandığı jet muharip uçağı olan F-80
Shooting Star avcı uçağını ve bu uçağa pilot
yetiştiren hocaları ve T-33 çift kişilik eğitim
uçaklarını, yardım olarak göndermeye baş-
ladı. Savaş uçakları ve askeri malzemeye
ilaveten, eğitim, topçu gözetleme ve C-47
Dakota nakliye uçakları da Türkiye’ye geldi.
Marshall Yardımı ile Afrika çöllerinden gön-
derilen C-47 Dakota uçaklarının Devlet
Hava Yolları (bugünkü THY)’na teslim edil-
mesi ile bu uçakların 31 adedinin yolcu ve 2
adedinin kargo uçağına dönüştürülmesi iş-
lemi, THK Etimesgut Tayyare Fabrikası’na
verildi. Burada, C-47 askeri nakliye uçağına
koltuk yerleştirerek ve döşeme yaparak
önce 24 ve sonra 28 koltuklu yolcu uçağına
(DC-3) çevirdik. Bu uçakların, motorlarının
ve teçhizatının bakımları ve gereken deği-
şiklikler, THK Etimesgut Tayyare Fabrikası
personeli tarafından yapıldı. Koltuk yapımı
için gerekli olan alüminyum alaşımı borular
da fabrikamızda şekillendirilerek yapıldı.
Alüminyum borular, bükme makinası ol-
madığı için boruların içine kum doldurulup

ısıtılarak bükülmeye çalışılmıştı. Koltuk dö-
şemeleri de yerli firmalara yaptırılmıştı.
Perdeler Devlet Demir Yolları trenlerine
perde yapan fabrikadan, kabin içi döşeme-
ler yerli firmalardan alındı! Tayyare içini ısı-
tan gaz yağı ile çalışan sobalar da THK
Etimesgut Tayyare Fabrikası yapımı idi. Bu,
ülkemizde gerçekleştirilen ilk tayyare mo-
difikasyonudur.
THK Etimesgut Tayyare Fabrikası’ndaki
son zamanlarımda, Marshall Yardımı kap-
samında gelen F-80 Shooting Star jet
uçaklarına geçiş ileri eğitim uçağı ön pro-
jesi hazırlama görevi de bana verilmişti.
Amacımız, bu eğitim uçağının yanında alü-
minyum alaşımından oluşan iki kişilik ileri
eğitim uçağı yapmaktı. Bu tayyareyi, en
ileri akrobasi hareketlerini yapabilecek ni-
telikte üretecektik. İdaremiz çalışmaya
başlayarak alüminyum alaşımı ithal etmek
için para bulmaya uğraşıyordu. Ve uçağa
göre motor da gerekiyordu. Bizim üretti-
ğimiz 105 beygirlik motor yeterli değildi.
Bu zaman, fabrikamızın kapanmasına
yakın olan zamanlardı; Devlet Demir Yol-
larının yedek parçalarını da yapmaya baş-
lamıştık. Sonunda, proje çalışmam devam
ederken, fabrika, Makina ve Kimya Endüs-
trisi Kurumu (MKEK)’na satıldı. Sonra tay-
yare yapımı durduruldu ve en sonunda
kapatıldı.

Can EREL: Ardından THK Gazi Motor
Fabrikası’na geçişinizi ve oradaki çalışma
hayatınızı anlatır mısınız?

Zafer ORBAY: THK Etimesgut Tayyare Fab-
rikası kapatılınca, bazı arkadaşlarla askere
gitmeye karar verdik. Hepimiz yapılan sı-
navları, 100 üzerinden 100 alarak geçtik.
Zira sınavlar Amerikan erlerine yapılan sı-
navların eşiydi; hâlbuki bizler uçak mühen-
disiydik! Ona rağmen bizleri şubelere ayıran
subay, “Ben havacıyım, Eskişehir uçak fab-
rikasına verin” dememe rağmen, “Senin
ayakların karada, Nakliye Bölüğü’ne gide-
ceksin” dedi. 6 aylık yedek subay temel eği-
timi bitince, Ankara Tank Okulu’na
tercüman olarak atandım. Maalesef Nak-
liye Bölüğü’nde olduğum için, 1 yıl boyunca
havacılıkla hiç münasebetim olmadı; ama
gittiğim eğitim kamplarında tanklarla mü-
nasebetim çok oldu.
Bu sürede, THK Etimesgut Tayyare Fabri-
kası’ndaki mühendisler de Atatürk Orman
Çiftliği'nde, 1948 yılında hizmete açılan ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tayyare mü-
hendislerinden Sayın Fikret Çeltikçi’nin
müdürü olduğu Gazi Çiftliğindeki THK Gazi
Motor Fabrikasına tayin edilmişti. Askerden
sonra çalışmaya başladığım motor fabri-
kası, makine atölyesi tezgâhları ve takım
yapımı atölyesi ve değerli elemanları ile za-
manın iyi bir fabrikasıydı. İlk görevimiz, 
35 adet Gypsy Major tayyare motorlarının
montajını yapmak oldu. Fabrikada motor
montajından sonra, değişik imalatlar da ya-
pıldı. Bunlar arasında traktörle çekilen yol
yapımı greyderlerini, tarımda kullanılan su
pompalarını ve tekstil fabrikalarının makine
yedek parçalarını sayabilirim. Bu fabrika-
daki görevim de farklı bir şekilde son buldu.
Bir sabah masamın üzerinde bir not bul-
dum. Diğer mühendis arkadaşların masa-
larına da konmuş olan notta; “MKEK’nin
tayin edeceği iş yerinde ve uygun görülecek
maaşla çalışmayı kabul ediyor veya etmiyo-
rum” yazıyordu ve imza etmem isteniyordu!
Ben “kabul etmiyorum” şeklinde imza ede-
rek personel müdürlüğüne verdim.
Bir hafta içinde toplanıp İstanbul’a geldik ve
bir akrabamın ticarethanesinde yardımcı
olarak çalışmaya başladım. Mecburi hiz-
metimin bitmesine 3 yıl vardı. MKEK de
mahkemeye başvurarak hizmetimi ta-
mamlayana kadar verilecek göreve tayinimi
istedi. Ancak, benim yurt dışı eğitimime
karşılık mecburi hizmetimi, “tayyare mü-
hendisi” olarak yapmam gerekiyordu.
MKEK’de tayyare mühendisliği kadrosu ol-
madığı için, mahkeme kalan 3 yılımı affetti!

Can EREL: Sonraki çalışma yeriniz THY.
THY’nin Tayyare Mühendisi ilk Teknik
Müdürüsünüz. THY’deki çalışmalarınız
ile ilgili olarak neler paylaşmak 
istersiniz?

83

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Şubat 2014

THK Etimesgut Tayyare Fabrikası, Magister ile tecrübe uçuşu, 1951 

©
N

ecm
üzzafer O

rbay A
rşivi



Zafer ORBAY: Devlet Hava Yolları adı, 1954
yılında, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
(THY AO) olarak değiştirilmiş; yapının geliş-
tirilmesi için ABD’ye başvurularak uzman-
lar gönderilmesini isteyen hükümetimizin
başvurusu üzerine, Pan Amerikan Hava
Yollarından 21 kişilik bir uzmanlar heyeti
gelmişti. Yeni atanan THY Genel Müdürü
Sayın Ulvi Yenal ve diğer ilgililer, bana ge-
lerek THY’de Teknik Müdürlükte görev al-
mamı istediler; sevinerek kabul ettim!
Başmühendis olarak 1955 yılından sonra
başladığım görevim, Teknik Müdür olarak
devam etti ve THY’ye 11 yıl hizmet ettim!
THY Teknik Müdürlüğünde iken neler yap-
mıştık? Tayyare bakım, tamir ve revizyon
(yenileme) işlerinde, Amerikalı uzmanların
da yardımları ile daha evvel İngiltere’de
yaptırılan tamir ve büyük bakım ve revizyon
uygulamalarını Yeşilköy’deki atölyeleri-
mizde yapmaya başladık. Bu faaliyetler için,
mühendis ve teknisyenlerimize kurslar ve
İngilizce dersler başlatıldı. Marshall Yar-
dımı ile hava kuvvetlerine gönderilen C-53
Skytrooper nakliye ve indirme uçaklarının
bakımları da THY’de yapılmaya başlandı. Bu
konuda o kadar ilerledik ki TC-Ecir denen
uçağın, %60’dan fazla kanat ve gövde yapı-
sını yeniledik. Pan Amerikan Hava Yollarının
da yardımı ile tayyare atölyelerimizin iş, tez-
gâh ve el aletleri ile ilgili talimat ve iş plan-
ları Türkçe olarak tamamlandı. Bu sayede,
uçuş emniyeti için gerekli bilgi ve disiplin
sağlanmış oldu. İngiltere’den Vickers Airc-
raft’ın imal ettiği Viscount pervaneli-jet
uçaklarının satın alınması ile teknisyenle-
rimizin ve pilotlarımızın eğitimleri, tayyare
fabrikası uzmanları tarafından verilen kurs-
lar sonrası, İngiliz Hava Yolları atölye ve si-
mülatörlerinde tamamlandı.
Jet motorlarının tamir ve revizyonları için,
İngiltere’deki Rolls-Royce firmasına, kargo
uçağımızla gönderilmesi gerekiyordu. 1962
yılında, Teknik Müdürlük içinde jet motoru

bakım, tamir ve revizyon atölyesi kuruldu.
Rolls-Royce firmasından temin edilen tez-
gâhlar ve yedek parçalar ve atölyemizde ya-
pılan metal kaplama tankları ve yetiştirilen
mühendis ve teknisyenlerimizin gayretleri
ile jet motorlarının İngiltere’ye gönderilme-
sine gerek kalmadı. Daha sonra, THY filo-
suna katılan F-27 Friendship uçaklarının jet
motorlarının da bakım, tamir ve revizyonları
da atölyelerimizde yapılmaya başlanarak
devam edildi.

Can EREL: Kariyerinizin devamında, 
ulusal havacılığımızda öğreten olarak da
yer aldınız; efsane oldunuz… 
Bu kapsamda, “Uçak Tasarımı” 
konusunda verdiğiniz bitirme ödevleri ile
hava aracı tasarımı kavramının bölümde
gelişmesine katkı sağlamış, o zamanın
tanımı ile "Mühendislik Mimarlık Lisans
Sonrası-MMLS" aşamasında "Uçak 
Malzemesi” dersleri de vermiştiniz. 

Hepimizin hayatında özel bir önemi olan
İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi’ndeki düşük
hızlı rüzgâr tünelinin geliştirilmesine, 
bu tünelin sıcak tel anemometresi, 
elektronik balans gibi zamanın modern
ölçüm sistemleri ile donatılmasına, 
bunların bilgisayarla kontrol edilerek
kullanımı ve deney tekniklerinin 
geliştirilmesine katkı sağladınız. 
Başta da belirttiğim gibi, bugün endüstri
ve akademik kurum ve kuruluşların,
Hava Kuvvetlerinin en üst seviyelerinde
görev yapan öğrencileriniz, sayenizde
farklı yetişti. “Uçak Elemanları” ve 
“Uçak Yapımı” dersleri için hazırladığınız
basılı ders notlarını hâla saklayan 
meslektaşlarımız vardı. Nasıl başladı 
ve devam etti bu süreç?
Zafer ORBAY: 1957 yılında, İTÜ Uçak Ele-
manları kürsü başkanı Prof. Dr. Kudret 
Mavitan beni davet ederek, ‘Tayyare Ele-
manları’ dersini vermemi teklif etti. Ben de
kabul edip hem Ulaştırma Bakanlığı hem
de THY’nin izinlerini alarak haftada 4 saat
ders vermeye başladım. 1 yıl sonra “Uçak
Motorları” dersi ve daha sonra “Uçak Yapım
Malzemesi” dersleri de ilave edildi. THY’den
ayrıldıktan sonra, üniversiteye tam gün öğ-
retim görevlisi olarak atandım ve emekli ol-
duğum yıla kadar ders vermeye ve ayrıca
Hava Harp Okulunda da “Uçak Elemanları”
derslerine devam ettim. 32 yıllık öğretmen-
lik hayatımın 15 yılında da Hava Harp
Okulu’nda, “Uçak Yapımı” ve “Uçak İşlet-
mesi” ile ilgili ders verdim.

Can EREL: Bölgesel Yolcu Uçağı, insansız
hava araçları, Başlangıç Eğitim Uçağı,
FX/TX, milli uydular, hafif helikopter 
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gibi henüz başlayan ve/veya sürmekte
olan projeler, doğrudan (bütçeden) 
veya dolaylı şekilde kamu kaynağı 
kullanıyorlar. Bu tip projelerin giderek
yoğunlaştığı günümüzde, hava ve uzay
araçlarının tasarım ve üretimi ile ilgili
ulusal sanayinin gelişiminde halkın 
farkındalığının sağlanması ve 
bilinçlendirilmesi gerekliliği ve 
bu konulardaki uygulamalara yönelik 
değerlendirmeleriniz ve önerileriniz 
nelerdir?
Zafer ORBAY: Küresel ekonominin ulaştığı
seviyede, devlet gibi özel sektörün de hava-
cılık endüstrisinde yer ve sorumluluk al-
ması gerekir. Büyük kuruluşlar,
idarecilerimiz dâhil, her an uçaktan yarar-
lanmayı biliyorlar. Yolcu uçaklarıyla seyahat
eden, özel uçak, hatta helikopter alıp kulla-
nan büyük kuruluşlarımız, günlük iş prog-
ramlarında bile hava araçlarını kullanmaya
başladılar; ancak uçakçılığa zaman ve
maddi imkân ayırmıyorlar henüz.
Havacılık ve hele uzay sanayisinde, küçük
esnafın ve sanayicinin yardım etme gayreti
yeterli olmaz; kamu desteği gereklidir.
Bunun için de halkın farkındalığının arttırıl-
ması, bilgilendirilmesi ile desteğinin alın-
ması gerekir. Geçmişte olduğu gibi, bilgili
ve bilinçli kişiler, bu konudaki yayınları ile
toplumu aydınlatıp halkı yönlendirerek ha-
vacılığın ve uzaycılığın gelişeceğini kabul et-
tirirlerse, büyük bir hizmet yapmış olurlar.
Bizlerin gençliğinde, Ankara’da Ulus Gaze-
tesi çıkardı; Ankara’nın bir numaralı gaze-
tesi. Bu gazetenin hemen her nüshasında,
birinci sayfada olmazsa bile ikinci sayfada,
havacılıkla ilgili çalışmalar hakkında de-
vamlı yazı çıkardı. Zamanla İstanbul gaze-
teleri de bu konuya eğildiler. Sonra konu
unutuldu. Son yıllarda, hafta sonlarında,
yurt dışındaki havacılık mecmualarından
alıp yazı yazan bir arkadaş vardı; o da fena
değildi. Ardından diğer bazıları daha ek-

lendi. İşletme yönünü biraz tanıtıyoruz ha-
vacılığın hiç olmazsa ama endüstriyel yön-
den yeterli değil. Türk Tayyare Cemiyeti
kuruluşunda yayınlanan mecmualarda,
dünya havacılığı hakkında çok enteresan
makaleler çıkmıştır; bende ciltli olarak var.
Öyle ki, Lindberg’in uçuşunu, bir kaç mec-
muada resimleriyle bildirmişler; okyanusu
tek başına tek motorlu uçakla geçti diye.
Bugün Türk Hava Kurumunun da noksan
tarafları var. Eskiden Türk Hava Kurumu
gibi kuruluşlar toplumun isteğiyle hareket
ederdi. Kadın pilotlarımız uçakları ile gezi-
lere çıkar, Türk Hava Kurumunun kurulu-
şunda ve gezilerde halkı uçururlardı, uçakla
gösteri yaparlardı. Kadın pilotlarımızdan biri
anlatmıştı: Trabzon’a gittiklerinde halk, Türk
Kuşu filosunu davul-zurna ile karşılamış.
Pilotlar oradaki halkı ve gençliği havacılığa
heveslendirmek için yanlarına alıp uçur-
maya başlamışlar. Daha sonra kadın pilot-
larımızdan biri, davul çalan Karayılan adlı
birini uçururken, adam “ben uçakta davul
çalabilir miyim?” diye sormuş. Pilot da olur
demiş. Ve adam uçakta davul çalmaya baş-
lamış. Pilotlar, halkın havacılığa ilgi duyması
için çok çaba sarf etmişlerdi. Eskiden Yeşil-
köy’de olsun Ankara’da olsun devamlı gös-
teriler yapılırdı. THK-2 uçaklarıyla ben de
uçtum ve gösteri yaptım. Tek kişilik ve iniş
takımlarını içerisine alabilen çok güzel bir
uçaktı. O zamanlar, bir uçağın iniş takımını
içeri alması çok kolay değildi. Dişli tertibatla
çalışıyordu bu sistem. 1940’lı yıllardan
sonra, Türk Hava Kurumunun toplumun ih-
tiyaçlarını karşılamak veya havacılığa he-
veslendirmek için bir çabası olmadı çoğu
zaman. Netice itibarı ile görüyorum ki yayın
eksiği var; halkta da tam farkındalık oluştu-
rulamıyor, havacılığa gençliğimizdeki kadar
heyecan içinde önem verilemiyor!

Can EREL: Bilim ve teknolojiyi nasıl
ilişkilendiriyorsunuz? Bilgi ve çalışma

kapasitesinin önemli olduğu havacılık
teknolojilerinde çok önemli yere sahip
“kayıt” ve “izlenebilirlik” konusunda
neler söylersiniz?
Zafer ORBAY: Bilim ve ardından ekonomik
gelişim ile uygulama (teknoloji) oluşuyor.
Bilim insan yararına uygulanınca, endüstri
(teknolojik uygulama) oluşuyor. “Bilgi” ve
“Çalışma Kapasitesi”nin kaybedilince kolay
kazanılmadığını biliyorsanız “kayıt”ın önemi
daha da belirgin hissedersiniz. Teknolojik
uygulama ve “düşünen, yapan ve bilen”
ancak “kayıt” ile süreklilik kazanır ve gelişir.

Can EREL: Şimdilerde neler yapıyorsunuz?
Zafer ORBAY: Emekliliğim sonrası uçak
modelleri yapıyor ve teknik üniversitelerde,
çoğu profesör olan öğrencilerimin davet et-
mesiyle konferanslara gidiyorum. Bu ya-
şımda uçakla ilgili konuşuyorum, dersler
vermeye uğraşıyorum. Uçakçılıktan hiçbir
zaman kopmadım; ama artık model yap-
maya takatim kalmadı.

Can EREL: Bugünün genç havacılarına
tavsiyeleriniz nelerdir?
Zafer ORBAY: Bana, ülkeme katkı sağlaya-
bildiğim böyle güzel ve keyifli mesleği ka-
zandıranları, öğretmenlerimi ve havacılık
mesleği ateşini gönlüme düşüren ağabe-
yim Ferit ORBAY’ı rahmet ve minnetle anı-
yorum…
Son olarak “düşünce”mi paylaşmak iste-
rim: “Bir ülkenin kalkınması ve diğer geliş-
miş ülkeler yanında yer alması için girişilen
çalışmaların birisi “uçak yapımı”dır! Türki-
yemizde, benim bildiğim kadarı ile yetişmiş
ve yetişmekte olan bilgili insanlarımız var.
Uçak ve jet motoru yapımında deneyim elde
etmiş olan TUSAŞ ve TEI kuruluşlarımız da
var. Yani, yağ var un var, iş helva yapmaya
kaldı… Buna da yetkili yöneticilerimiz karar
verir”. Tüm havacılara çalışmalarında ba-
şarılar diler, gözlerinden öperim.
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Başmühendis Necmüzzafer Orbay,
Ustabaşı Mustafa Keçeci ile 

DC3 uçağı önünde, 
THY Yeşilköy Atölyesi, 1957
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SİBER GÜNLÜK

BAE Systems Detica (22 Ocak’tan itibaren yeni ismiyle
BAE Systems Applied Intelligence) tarafından 7 Ocak’ta
yayınlanan rapora göre, organizasyonların dijital 

suçlara karşı koyabilmeleri için öncelikli 5 konu bulunuyor:

1 Siber suçlar ve finansal suçların yakınsamasına karşı 
mücadele: İş süreçlerinin tamamına bilgi teknolojilerinin
dâhil olması ve ana rol üstlenmesi, diğer iş birimlerine 
yapılan saldırıların da bu kanal üzerinden yürümesine
imkân sağlıyor. 2013 senesinde yapılan finansal saldırıların
neredeyse tamamı, siber kanallar üzerinden ve çok 
karmaşık altyapılar kullanan zararlı yazılımlar ile yapıldı.
BAE Systems Detica’nın raporunda belirttiği gibi, 
siber ataklara karşı bilinçli ve etkin müdahale ile finansal
taraftaki risklerin azaltılacağı öngörülüyor.

2 Kavramsal olarak olgunlaşan “istihbarat güdümlü 
güvenliğin” anlaşılması: Bütünün tamamının görülmesi,
analiz edilmesi için farklı kaynaklardan verilerin 
kullanılması gerekliliği, geçmiş deneyimlerle daha iyi 
anlaşıldı. Bu nedenle bireysel, kurumsal ve devletler arası
iş birliğinin önemi, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin 
ilişiklendirilmesi, değerlendirilmesi ve analizi, 
bütünsel bir savunma için daha önemli hâle geldi.

3 Siber casusluğun sabotaja değişiminin üstesinden 
gelmek ve endüstriyel kontrol sistemlerine olan atak 
artışı: Geçtiğimiz senelerde Stuxnet ile başlayan, 
endüstriyel sistemlere yönelik saldırılarda artışın olacağı
ve casuslukla başlayan sürecin, sabotaja değişimi 
bekleniyor. 2014 yılı, kurumlar ve devletler bazında 
güvenlik tedbirlerinin uygulanması için önemli bir yıl 
olacak.

4 Mobil tehditler ve kurumsal güvenlikte karşılaşılacak
çakışmalar: Kişisel cihazların kurum ağlarında 
kullanımının yaygınlaşması ile yeni normal olarak 
kabul edilen mobil sistemlere yapılan saldırılar, 
2014’te artarak kurumları tehdit edecek. Bu sistemlere
uygulanabilecek güvenlik yöntemlerinin tam olarak 
belirli olmaması ve bunların kurumların güvenlik 
politikaları ile çakışması, mobil sistemlere daha fazla
önem verilmesi gerekliliğini gösteriyor.

5 Kimlik suçlarına karşı mücadele: Kişisel bilgilerin 
korunması ve müşteri bilgilerinin izinsiz kullanımı 
konuları, her geçen gün daha önemli hâle geliyor. 
Dijital sahtekârlıkla mücadele için, işlem sahtekârlığı ile
beraber ağ analizinin de aynı süreçte yürütülmesi 
gerekiyor.

Symantec tarafından yapılan 2014 yılı güvenlik beklenti ve 
tahminlerinde ise bireylerin kişisel bilgilerinin korunması ve
özel kalabilmesi için girişimde bulunulacağı, ilk öngörü olarak
belirtiliyor. İkinci öngörü; sosyal ağların veri toplama ve siber
suçlar konusunda hâlâ en önemli kaynak olduğu ve hiçbir 
sosyal ağın güvenli olamayacağı şeklinde ifade ediliyor.
Üçüncü tahmin ise nesnelerin interneti (internet of things) 
ile ilişkili. İnternete bağlı her nesnenin bir zafiyete sahip 
olabileceği ve son olarak da mobil uygulamaların her tür 
zafiyete açık olduğu ve saldırıların bu vektörde daha da 
artacağı belirtilmiş.
İlk kez 1999 yılındaki bir sunumda Kevin Ashton tarafından
kullanılan “Internet of Things” kavramı, bu yıl daha da fazla
duyulacak. Bu kavram, kısaca internete bağlı nesnelerin 
oluşturduğu ekosistem ve konvansiyonel sistemler ile 
olan yakınsama olarak tanımlanıyor. Birbirlerine bağlı 
nesnelerin oluşturacağı altyapıdan türeyen oldukça 
büyük verilerin işlenmesi ve bu bilgilerin korunması, 
en önemli konulardan birisi olarak ortaya çıkacak. 

İnternete bağlı olan bütün sensörler,
televizyon, buzdolabı gibi cihazlar, sağlıkla 
ilgili ürünler zafiyete açık ve kırılabilir 
demek olacak. Bu nedenle “Nesnelerin 
İnterneti” çerçevesinde şekillenecek 
olan 2014, kendi içinde şu anda 

bilemediğimiz yeni dinamikleri de 
beraberinde getirecek gibi 
görünüyor.

Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ 
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Siber Güvenlikte 2014 Yılında 
Beklenenler ve Öncelikler
Bireyler, kurumlar ve devletler için 2013 yılının siber gündemi oldukça yoğun geçti.
Dünya genelinde, siber güvenlik tehditlerine karşı hukuksal düzenlemenin yapıldığı
10 ülkeden birisi olan Türkiye’de de 2013 yılının siber olayları oldukça ses getirdi.
Özellikle kitlesel gruplar tarafından yapılan saldırılar medyada çokça yer buldu.
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TAKVİ

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.

Bilgi ve etkinlik yayını için: 
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73

MART 2014
SİNERJİTÜRK SAVUNMA ve

HAVACILIK 2014

6-9 Mart 2014

İzmir, Türkiye

www. sinerjiturksavunma.org

DIMDEX 2014

25-27 Mart 2014

Doha, Katar

www.dimdex.com

FIDAE 2014

25-30 Mart 2014

Santiago, Şili

www.fidae.cl

NİSAN 2014
Aero Space Days 

Mediterranean

09-10 Nisan 2014

Paris, Fransa

www.aerospacedays.com

DSA 2014

14-17 Nisan 2014

PWTC, KL, Malezya

www.dsaexhibition.com

MAYIS 2014
SOFEX 2014

5-8 Mayıs 2014

Amman, Ürdün

www.sofexjordan.com

EBACE 2014

20-22 Mayıs 2014

Cenevre, İsviçre

www.ebace.aero

MAST EurAsia 2014

20-22 Mayıs 2014

İstanbul, Türkiye

www.mastconfex.com

Berlin Air Show ILA 2014

20-25 Mayıs 2014

Berlin, Almanya

www.ila-berlin.com

KADEX 2014

22-25 Mayıs 2014

Kazakistan

www.kadex.kz

HAZİRAN 2014
EUROSATORY 2014

16-20 Haziran 2014

Paris, Fransa

www.eurosatory.com

TEMMUZ 2014 
Farnborough Airshow 2014

14-20 Temmuz 2014

Hampshire, İngiltere

www.farnborough.com

EYLÜL 2014
ADEX 2014

11-13 Eylül 2014

Bakü, Azerbaycan

www.adex2014.com

AAD 2014

17-21 Eylül 2014

Centurion, Güney Afrika Cumhuriyeti

www.aadexpo.co.za

EKİM 2014
AUSA ANNUAL MEETING & EXPOSITION

13–15 Ekim 2014

Washington DC, ABD

http://ausameetings.org/annual

ICDDA 2014

14-16 Ekim 2014

Ankara, Türkiye

www.bciaerospace.com/ankara

IFTE 2014

17-18 Ekim 2014

İstanbul, Türkiye

www.ifteistanbul.com

EURONAVAL 2014

27-31 Ekim 2014

Paris, Fransa

www.euronaval.fr

KASIM 2014
Kara Sistemleri Semineri 2014

3-4 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.karasistemlerisemineri.com

INDO DEFENCE 2014

5-8 Kasım 2014

Jakarta, Endonezya

www.indodefence.com

International Cyber Warfare &

Security 2014

18-19 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.icwcturkey.com

ARALIK 2014
IDEAS 2014

1-4 Aralık 2014

Karaçi, Pakistan

www.ideaspakistan.gov.pk
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