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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 2014’ün ilk
7 ayındaki performansı, Savunma ve Havacılık Sa-
nayi İhracatçıları Birliği (SSİ)’nin, 29 Ağustos’ta, Çı-

rağan Sarayı’nda düzenlediği ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katılımıyla ger-
çekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatında, Ocak-
Temmuz ayları aralığında, geçen yıla göre yüzde 22’lik
bir artış yaşanırken, aynı dönemde, Türkiye’nin genel ih-
racatındaki artış, yüzde 5,7 oldu. Geçen yılın aynı döne-
minde 781 milyon dolar olan sektör ihracatı, ilk 7 ayda,
952 milyon dolara yükseldi.
“İhracatın Lideri Savunma Sanayii” başlığıyla düzenle-
nen ve sektörün son durumu, ihracat potansiyeli ve he-
deflerine ilişkin gelişmelerin ele alındığı geniş katılımlı
toplantıya, uluslararası basın kuruluşlarının da ilgi gös-
termesi dikkat çekti.
Bu noktadan hareketle etkinlikle ilgili özellikle vurgula-
mak istediğimiz hususların başında, SSİ’nin, ihracat ile
ilgili konuların kamuoyu ile paylaşılması ve sektörün ve
faaliyetlerinin tanıtılması konusunda izlediği aktif tutu-
mun yanı sıra ihracat cephesindeki gelişmelerle ilgili dü-
zenli ve doğru olarak basını bilgilendirme konusunda
gösterdiği hassasiyet ve çabaları ile bu çabaların önemi
geliyor.
Bu ve benzeri faaliyetler, sektörün geleceğinin şekillen-
mesi noktasında büyük öneme sahip ihracatı arttırmaya
yönelik çalışmalarda, Türk sanayisine duyulan “güven”in
artması ve uluslararası alanda “Türk sanayisi algısının
doğru yönetimi” konuları açısından da önemlidir.
Hatta bu “güven” ve “algının doğru yönetimi” konularına,
sadece ihracatın artması açısından değil, örneğin TUSAŞ
ve ASELSAN örneklerinde olduğu gibi, halka arz süreç-
lerine etkileri açısından da yaklaşmak gerekiyor…
Toplantıdan notlarımıza gelince…
“Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
Projesi”nin basın mensupları tarafından, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir’e yöneltilen soruların bir
bölümünün odağında yer almasından hareketle; söz-
leşme görüşmelerinin sürmesi ve özellikle SSM’nin, ta-
raflardan, tekliflerinin geçerliliğini yıl sonuna kadar
korumalarını, yani bir kez daha uzatmalarını istemesi
konusunun, basın tarafından anlaşılamadığının ve farklı
şekillerde yorumlandığının altını çizmek gerekiyor. Bu
sorulara, bizim hakkında herhangi bir bilgi sahibi olma-
dığımız “Mehmetçik-1”e yönelik sorulan soru gibi diğer
bazı soruları da ekleyecek olursak, toplantıya katılan
basın mensuplarının bir bölümünün, sektörü ve projeleri
çok yakından takip etmedikleri ya da yüzeysel bilgi sahibi
oldukları sonucunu çıkartabiliriz.
Şimdiye kadar, savunma ve havacılık projeleri hakkında
bilgilendirme yapılmasının göz ardı edilmesi ya da yete-
rince bilgilendirme yapılmamasının sonuçlarını, diğer
projelere nazaran göz önünde yürüyen “Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi” ile net bir
şekilde gözlemleyebiliyoruz.
Bu noktada, suçu basının üzerine yıkıp mevcut uygula-
malara devam etmenin, her kesimiyle bir bütün olarak
sektörün, önümüzdeki büyük hedeflere yürüme süre-

cinde yapacağı en büyük hata olacağı da göz ardı edil-
memelidir.
İşte bu noktada, sektöre ilişkin düzenli ve doğru bilgi-
lendirmenin artmasının, basının, sektörü ve iç dinamik-
lerini anlaması ve az önce bahsettiğimiz güven ve algının
doğru yönetimi açısından da önemi net bir şekilde ortaya
çıkıyor.
Hedefleri giderek büyüyen savunma ve havacılık sana-
yisinin, bundan sonra, hele de savaş uçağı gibi daha
büyük ve popüler projelerde yeni adımlar atıldığında
daha da göz önünde bulunacağı dikkate alınacak olursa,
geçmişin günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarının artık
geçerli olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
SSİ’nin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmala-
rına benzer faaliyetlerin, sektörde daha geniş uygulama
alanı bulabilmesine yönelik kalıcı adımlar atılması, ilgili
süreçlerin de daha sağlıklı yönetilmesi açısından faydalı
olacaktır.

İhracat Artış Hızı, 
2023 Hedefleri İçin Yeterli Değil
İlk 7 aylık dönemdeki, geçen yıla göre yüzde 22’lik bu
artış, Türkiye’nin genel ihracatındaki artış olan 5,7 ile
mukayese edildiğinde çok parlak görünse de bu artış
oranlarının, SSİ’nin 2023 için belirlediği 25 milyar dolarlık
ihracat hedefine ulaşabilmek için yeterli olmadığı, Prof.
Dr. Demir’in de etkinlikte dikkat çektiği tespitlerden biri
oldu.
Prof. Dr. Demir’in toplantıda dile getirdiği bir diğer tespit
de dünyanın ileri ülkelerinden yetkililerin ve firmaların,
artık Türkiye’ye ürün satmak için değil, Türkiye ile ortak
iş geliştirmek ve sinerji yaratmak için masaya oturduk-
ları oldu.
Bu tespite ve bu alanda Türkiye algısının nasıl değiştiğine
güzel bir örnek olarak, geçtiğimiz günlerde bir araya gel-
diğimiz Selex ES Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hay-
rettin Uzun’un, çatı şirket Selex ES’in Türkiye stratejisi
ile ilgili olarak dile getirdiklerini gösterebiliriz. Uzun’un,
Selex ES’in, artık Türkiye’de rekabeti değil, gerekirse
TSKGV şirketlerinin alt yüklenicisi olmayı öngördüğüne
ilişkin anlattıkları ve paylaştığı bilgiler, Prof. Dr. Demir’in
bu değerlendirmeleri ile paralellik arz ediyor.
Bu arada, Uzun’dan aldığımız bilgiler ışığında, yeni yö-
netimde yükselişe geçen Selex ES Türkiye’nin, sıkıntılı
geçen birkaç yılın ardından, bu yılı denk bütçe ile kapa-
tacağını ve gelecek yıldan itibaren artıya geçeceği bilgi-
lerini de paylaşalım.
Son olarak, ASELSAN’ın, Türkiye’nin 1 milyar dolar ciro
çıtasını aşan ilk savunma firması olmasının; bununla bir-
likte, öz kaynaklarından Ar-Ge’ye en çok pay ayıran dün-
yanın ilk 10 savunma firması arasına adını yazdırmış
olmasının, sektör adına, hem yurt içi hem de yurt dışı ba-
sında daha geniş yer bulması gereken bir gelişme oldu-
ğuna inancımızı ifade ederek bu ay da noktayı koyalım.
Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Ekim
sayımızla yeniden birlikte olmak üzere… 



Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları 

Birliği (SSI), 29 Ağustos’ta,
İstanbul’da, Çırağan Sarayı’nda
düzenlediği basın toplantısı
ile savunma ve havacılık
sektörünün ihracat 
performansına dair güncel
gelişmeleri ve sektörün 
hedeflerini basın mensupları
ile paylaştı. SSI Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Aral
Aliş’in ev sahipliği yaptığı
basın toplantısına, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir de katıldı. 
Açılışında, Latif Aral Aliş 
tarafından sektörün ihracatı
ve hedefleri ile ilgili 
bilgilendirmenin de yapıldığı
toplantıda, Prof. Dr. İsmail
Demir ve Latif Aral Aliş,
basın mensuplarının 
sorularını birlikte 
yanıtladılar.

Aliş, konuşmasında; 
hataların telafisinin 
olmadığı, ülke güvenliğinin
teminatı olan, ekonomik 
büyümenin lokomotifi 
olacak ve sürdürülebilir 
teknolojik gelişmenin itici
gücünü oluşturan stratejik
bir sektör olarak karada,
havada, denizde ve uzayda 
Türkiye’nin geleceğini 
temsil ettiklerini belirtti.

Sektörün başarısının; 
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK), Ekonomi Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı ve
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının senkronize
bir şekilde gerçekleştirdiği
etkin çalışmalarla 
sağlandığını vurgulayan Aliş,
sektörün, gelinen noktada,
üretiminin 3’te 1’ini ihraç
eder hâle geldiğine dikkat
çekti. Sektörün devletten 
beklentilerine de değinen
Aliş; geçen yıl SSM ile Türk
Eximbank arasında bir kredi
protokolü imzalandığını,
sektörün gelişen ihracat
performansının ek kredi 
imkânlarını gerektirdiğini,
devletten devlete satış 
mekanizmalarına ihtiyaç 
duyulduğunu ve yerli 
ürünlerin TSK ve Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından
daha da çok tercih edilmesinin
ihracatta iyi bir referans
olacağını anlattı.
Aliş, konuşmasının 
sonunda şunları söyledi:
“Biz yaklaşık 300 oyuncudan 
oluşan bir milli takımız ve
milli takımımızın teknik 
direktörü, Savunma Sanayii
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail
Demir. Türk Hava Yolları’nın
bir dünya markası 
olmasında önemli katkıları
olan Müsteşarımız, 
savunma sanayine büyük
katkılarda bulunacak ve
sektörümüzün bir dünya
markası olmasında itici 

güç olacak”. Daha sonra 
SSI tarafından hazırlanan,
“Ocak-Temmuz 2014 İhracat
Verileri Bilgi Notu” 
okundu. Bu bilgi notunda
yer alan veriler şöyle 
sıralandı:
n SSI, faaliyetlerine 

yaklaşık 300 adet üye
firma ile devam ediyor.

n SSI üyesi firmalar, 
2012 yılında, bir önceki
yıla göre %43 artışla 
1,2 milyar dolarlık; 
2013 yılında, %10 artışla
1,4 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirdi.

n Geçen yılın ilk 7 ayında,
toplam 781 milyon dolar
ihracat gerçekleştiren
sektör, bu yılın aynı 
döneminde, toplam 
952 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. 
İlk 7 ay göz önüne 
alındığında, %22’lik 
bir artış gerçekleştiren
sektör, aynı zamanda
Türkiye’de ihracatını 
en hızlı arttıran sektör
oldu. Türkiye’nin 
genel ihracat artışı, 

bu dönemde, %5,7 olarak
gerçekleşti.

n SSI’nın hedefi, sektörün
bu yıl 2 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirmesi.

Bu süreçte SSI, tanıtım 
faaliyetlerini, geçtiğimiz yıl
oluşturulan Savunma ve 
Havacılık Tanıtım Grubu
(Turkish Defence Alliance /
TDA) ile yürüttü ve SSM 
ile birlikte, yurt dışı 
fuarlara milli katılım 
organizasyonları düzenledi.
SSI, önümüzdeki dönemde:
n Sektörde pazarlama ve

tanıtım anlamında 
sinerjiyi arttırmak için
pazarlama, iletişim 
ve tanıtım eğitimleri 
düzenleyecek,

n Sektörün iş bağlantıları
kurması için karşılıklı
alım heyetlerinin 
ziyaretlerini organize
edecek,

n Hedef ülke ihtiyaç 
analizlerinden yola 
çıkarak, pazar odaklı 
ihracat stratejileri 
geliştirmek için çalışmalar
yürütecek,
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n İhracatın önündeki 
karmaşık mevzuat ve 
bürokratik yavaşlığın 
ortadan kalkması için
ortak çalışmalar 
yürütecek ve

n Ar-Ge yatırımları, 
nitelikli insan kaynağı
oluşturmak ve 
sanayi-üniversite 
iş birliği ile birlikte 
KOBİ’lerin ihracata olan
katkısını arttırmaya 
yönelik çalışmalar 
yürütecek.

Radikal Tedbirler 
ve Değişiklikler 
Gerekiyor
Toplantıda, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir de bir 
konuşma yaparak, 
değerlendirmelerini basın
mensupları ile paylaştı.
Prof. Dr. Demir, 
sürdürülebilirliğin ihracat
ile gerçekleşebileceğini 
hatırlatarak, SSI’nın 
çalışmalarının önemine
vurgu yaptı. Mevcut artış
oranları ile 2023 hedeflerinin
gerçekleştirilmesinin pek
mümkün olmadığını ifade
eden Prof. Dr. Demir, artış
hızının çok daha büyük bir
ivme ile gerçekleşmesi 
gerektiğini; bunun için de
radikal değişiklikler 
yapılması ve tedbirler 
alınması gerektiğinin 
aşikâr olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Demir, bu 

değişiklik ve tedbirleri 
şöyle sıraladı:
n Türkiye’de sanayi, 

insan kaynağı ve yetkinlik
envanteri oluşturulması,

n Bu envanter 
oluşturulduktan sonra,
devlet kurumlarının 
ve ilgili birimlerin 
koordinasyonunun 
sağlanması, politikaların
bu koordinasyon ile 
birlikte geliştirilmesi ve

n Kamuda ve çeşitli 
sektörlerde alımlarda,
teknoloji katkısı ve offset
konularının gündemde
olması; diğer taraftan,
sektörün de bu tür 
faaliyetlerde yer alabilmek
için gerekli teknolojik
yetkinliği geliştirmesi.

Prof. Dr. Demir, bu noktada,
gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin geri dönüşü 
ile ilgili bir olguya dikkat
çekti ve sektördeki 

yatırımların meyvelerini
doğrusal olarak 
alınmadığını; belli eşikler
geçildikten sonra, üssel 
büyüme görüldüğünü 
söyledi. Uluslararası alanda
yeni bir oyuncu olan 
Türkiye’nin bilinirliğinin 
artmasının, Türkiye’ye
güven duyulmasının ve 
Türkiye’nin ürünlerinin 
derinliğinin artmasının belli
bir süreç gerektireceğini;
çabaları arttırarak satış için
uğraşmak, marka olmaya
çalışmak gerektiğini anlattı.
Teknoloji konusuna da 
değinen Prof. Dr. Demir,
ürünler daha karmaşık hâle
geldikçe, bu ürünlerin 
teknolojileri ile ilgili 
yetkinliğin önem 
kazandığını; yetkinlik 
yetersiz ise ihracatta sorun
yaşandığını belirtti. Prof. 
Dr. Demir, toptan sanayi 
yapısında seferberlik ve 
gelişme yok ise savunma
sanayinin onların çok
önünde olmasını 
beklemenin yanlış olacağını
da ifade etti.
Artık dünyanın ileri 
ülkelerinden yetkililerin ve
firmaların Türkiye’ye ürün
satmak için değil, Türkiye ile
ortak iş geliştirmek ve 
sinerji yaratmak için 
masaya oturduklarına 
dikkat çeken Prof. Dr.
Demir, bunun masaya 
bir şey koyabildiklerini 
gösterdiğini belirtti.

FX/TX’te 
Çalışmaların Durması
Söz Konusu Değil
Daha sonra basın 
mensuplarının sorularına
geçildi. Bir soru üzerinde
Prof. Dr. Demir, bu basın
toplantısında bulunmasının,
devletin sektöre ve ihracata
verdiği desteği gösterdiğini
ifade etti. MSI Dergisi’nin,
Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi (FX/TX)’nin son 
durumu ile ilgili sorusunu
da cevaplayan Prof. Dr.
Demir, projenin kavramsal
tasarım aşamasını 
tamamladıklarını; bundan
sonraki aşamanın, çok 
dikkatli analiz edilmesi 
gerektiğini ve şu anda da bu
analizin yapıldığını söyledi.
Çok iddialı bir proje olan
FX/TX’te adımların teker
teker atılması gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Demir,
bu kapsamda, çeşitli alt
ürünlerin, Milli Görev 
Bilgisayarı Geliştirilmesi
(ÖZGÜR) Projesi gibi 
çalışmalarla geliştirildiğini;
bu kalemlerin, daha sonra
entegre edileceğini belirtti.
Prof. Dr. Demir, proje ile 
ilgili çalışmaların 
durmadığını; özellikle 
teknoloji geliştirmeye 
odaklanan yan adımlarla
devam ettiğini; proje ile 
ilgili hedeflerinin yüksek 
olmaya devam ettiğini de
sözlerine ekledi.
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Yurt dışında kurduğu ortak girişim şirketleri ile önemli 
bir varlık gösteren ASELSAN, bu şirketlerden ihracat 

yapmaya da başladı. ASELSAN’ın, KADDB (King Abdullah 
Design and Development Bureau / Kral Abdullah Tasarım ve
Geliştirme Bürosu) Investment Group (KIG) ile birlikte
Ürdün’de kurduğu ortak girişim şirketi ASELSAN Middle
East, adı açıklanmayan bir ülkeye, 2,15 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilecek. ASELSAN tarafından, konu ile ilgili
olarak 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, söz konusu ülkenin,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer aldığı ve bu ülke ile
imzalanan sözleşmenin, termal görüş sistemlerini kapsadığı
belirtildi. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve KADDB Endüstri 
Bölgesi’nde bulunan ASELSAN Middle East’de üretim, 
Türkiye’den transfer edilen teknoloji ile Ürdünlü teknisyen 
ve mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor. Firma, 
kuruluşundan bu yana, Ürdün Silahlı Kuvvetlerine 23 milyon
dolarlık gece görüş ve termal cihaz satışı gerçekleştirdi.
ASELSAN Middle East, aynı zamanda ürünlerine satış sonrası
desteği de veriyor.
ASELSAN, sivil alandaki faaliyetlerine de devam ediyor.
Firma tarafından 11 Ağustos’ta yayınlanan basın bülteninde,
Gebze-İzmit Batı Kavşakları Arasına Trafik Yönetim Sistemi
Tesisi Projesi kapsamında, Türkiye’nin ilk “akıllı yol” 

uygulamasının ASELSAN tarafından gerçekleştirileceği 
bildirildi. Gebze-İzmit Batı Kavşakları arasındaki 40 km’lik
bölüm, Türkiye’de en çok trafik kazasının olduğu yol olarak
biliniyor. Bu bölüm aynı zamanda, 2013 yılı verilerine göre,
25.000’i ağır vasıta olmak üzere, günlük ortalama 70.000 araç
geçişi ile boğaz köprülerinden sonra en fazla araç trafiğinin
yaşandığı yol kesimi olarak öne çıkıyor. Proje ile yoğun 
trafiğin yaşandığı bu yolda, trafiğin güvenli bir şekilde akışını
sağlamak için sürücülerin hava ve yol durumu hakkında 
bilgilendirilmesi, hız limitlerinin yoğunluğa göre otomatik
olarak düzenlenmesi ve kurallara uymayan sürücülerin 
cezalandırılmasının akıllı sistemlerle sağlanması hedefleniyor.
Akıllı yol sayesinde, karayolundan en fazla aracın uyumlu ve
konforlu bir şekilde faydalanması ile birlikte ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların önüne geçilmesinin de sağlanması 
öngörülüyor.

Sürdürmekte olduğu 
uçuş testlerinde, proje

gereksinimlerinin ötesinde
bir performans sergileyen
Bayraktar Taktik İnsansız
Hava Aracı (İHA) Sistemi, 
5-6 Ağustos tarihlerinde
gerçekleştirdiği uçuşta, 
24 saat 34 dakika havada 
kalarak, Türk havacılık 
tarihindeki, en uzun uçuş
süresine sahip hava aracı
olma unvanına erişti. 
Kale-Baykar İş Ortaklığı 
tarafından geliştirilen 
Bayraktar Taktik İHA’sı,
Keşan Askeri Havaalanı’nda
devam eden uçuş testleri
kapsamında, 5 Ağustos saat
15.36’da otomatik kalkışını

gerçekleştirdi ve 18.000 fit
irtifada, 23 saat 50 dakika
boyunca, Saroz Körfezi 
üzerinde otomatik seyrini
devam ettirdi. Belirlenen
uçuş rotasında, toplam 
4043 km mesafe kat eden
İHA; 6 Ağustos saat 16.10’da,
Keşan Havaalanı’na 
otomatik inişini başarıyla 
tamamladı. Bayraktar Taktik
İHA’sı, 14 Haziran'da yaptığı
test uçuş sırasında da 
Türkiye’de geliştirilen
İHA’lar arasında irtifa 
rekorunu kırmış ve 27.030 fit
irtifaya ulaşmıştı.Uçuş son-
rasında bir açıklama yapan

Baykar Ar-Ge Lideri Selçuk
Bayraktar; “Dün başlayan ve
bugün tamamlanan uçuş,
İHA teknolojisinde, 
ülkemizin bu alanda lider
konumuna taşınması hedefi
adına önemli bir kilometre
taşı niteliğinde. Geliştirdiğimiz
otomatik uçuş kontrol 
sisteminin performansı,
dünyadaki en ileri teknolojik
düzeyde. Yürütülen uçuş
testleri sonucunda, bizden
talep edilen teknik 
kriterlerin neredeyse 
3 katını sunma durumuna
ulaştık. Kendi insanımıza
güvenin bir sonucu bu. 

Havacılıkta paradigma 
dönüşümünü simgeleyen bu
alanda, ekip olarak yoğun bir
şekilde çalışıyoruz. Sistemin
Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine girmesi 
sonrasında da devam edecek
Ar-Ge çalışmalarımızda, 
havacılıkta birçok ilke daha
imza atacağız. Yeter ki ülke
olarak bu tür teknolojik
alanların desteklenmesinde
topyekûn irade gösterilsin.
Yürüttüğümüz bu çalışmaların
başarısı, ülkemizde bu
alanda teknolojik yaygın bir
ağın oluşması için kritik
öneme sahip” dedi.
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ABD merkezli haftalık
Defense News dergisi

tarafından derlenen ve 
sağlıklı verilerin elde 
edilemediği Çin’de faaliyet
gösterenler hariç, dünyanın
en büyük 100 savunma 
sanayisi firmasının 
listelendiği Top 100 listesi,
derginin 4 Ağustos tarihli
sayısında yayınlandı. 
Sıralamada, geçtiğimiz 
2 yılda da olduğu gibi, 
yine 2 Türk firması yer aldı.
ASELSAN, geçen sene
74’üncü sırada yer aldığı
listede, 67’nci sıraya 
yükseldi.
Liste için derlenen 
rakamlara göre, 
ASELSAN’ın 2013 yılı 
savunma cirosu, %16,1’lik
artışla 1.001,4 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Böylece
ASELSAN, Türk savunma
ve havacılık sanayisinde, 
1 milyar dolar ciroya 
ulaşmayı başaran ilk firma
oldu. 2013 yılı toplam 
cirosu 1.030,8 milyon dolar
olan ASELSAN, cirosunun
%97,1’ini savunma sanayisi
faaliyetlerinden elde etti.
Geçtiğimiz sene 85’inci 
sırada yer alan TUSAŞ ise 
5 basamak yükselerek
80’inci sırada yer aldı.
Firma, savunma cirosunu
%13,7 arttırarak 788,4 
milyon dolara yükseltti. 
Savunma faaliyetlerinin
TUSAŞ’ın cirosundaki payı
%86,4 oldu. TUSAŞ’ın 
toplam cirosu ise 912,7 

milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Defense News dergisi, 
önceki yıllarda olduğu gibi,
liste ile ilgili ayrıntılı 
analizlere de yer verdi.
Bunlarda Ar-Ge ile ilgili 
yapılan analizde ASELSAN,
cirosundan Ar-Ge’ye 
en çok pay ayıran firmalar
listesinde ise ilk 10’a 
girmeyi başardı ve 8’inci 
sırada yer aldı. ABD’de 
kullanılan terminoloji, 
Ar-Ge harcamalarını 
ikiye ayırıyor: Şirketin 
kendi kaynakları ile yaptığı
harcamalar (internal 
research-and-development /
IRAD) ve dış kaynaklarla
yapılan harcamalar. 
Analizde kullanılan veriler,
IRAD harcamalarını 
gösteriyor. Defense News
dergisinin yayınladığı 
verilere göre, ASELSAN’ın
2013 yılı IRAD harcaması,
yaklaşık 55 milyon dolar
olarak gerçekleşti. 
Ancak bu rakamın, 
ASELSAN’ın 2013 yılı 
faaliyet raporunda 
açıkladığı verilerle 
tutarsızlık gösterdiği 
bilgisini de paylaşalım.
Faaliyet raporuna göre
ASELSAN, 2013 yılında,
toplam 383 milyon dolar
Ar-Ge harcaması yaptı;
bunun 76 milyon dolarını
kendi kaynaklarından 
gerçekleştirdi, 307 milyon
doları ise dış kaynaklarca
finanse edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’nin 9 mm, metal 

gövdeli silah ihtiyacını karşılamak
amacıyla yürütülen TSK 
Tabanca Hazır Alım Projesi 
sözleşmesi, 26 Ağustos’ta, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nda düzenlenen tören 
ile SSM ve Sarsılmaz Silah 
Sanayi A.Ş. arasında imzalandı.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir ile Sarsılmaz 
Yönetim Kurulu Başkanı Latif 
Aral Aliş tarafından imzalanan
sözleşme kapsamında, Kılınç
2000 Mega modeli tabancalar 
tedarik edilecek. Sarsılmaz, 
geçtiğimiz yıllarda Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından 
açılan bir başka ihaleyi de yine 
Kılınç 2000 Mega modeli ile 
kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla kurulan 
Savunma Reformu Çalışma Grubu’nun hazırladığı 

Savunma Reformu Raporu, 13 Ağustos’ta, Çankaya Köşkü’nde
gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında,
kurul üyelerine takdim edildi. Raporun tasnif dışı gizlilik 
derecesine sahip “Yönetici Özeti” ve “Sonuç ve Uygulama
Esasları” başlıklı bölümleri, Cumhurbaşkanlığının İnternet 
sitesinde, 22 Ağustos’ta yayınlandı. Rapor, Prof. Dr. Ali 
Karaosmanoğlu başkanlığında; MGK eski Genel Sekreteri 
Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Faruk Özlü, Kara Harp Okulu Dekanı 
Tuğgeneral Murat Yetgin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim
Daire Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal ve emekli
Tuğamiral Doğan Bozkurt’tan oluşan çalışma grubu 
tarafından, yaklaşık 1 senede hazırlandı. Raporun kamuoyu ile
paylaşılan kısmına, “http://www.tccb.gov.tr/haberler
/170/90779/savunma-reformu-calisma-grubu-raporunu-
tamamladi.html” adresinden ulaşılabilir.
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ASELSAN ve TUSAŞ’ın Top 100
Tırmanışı Devam Ediyor

Savunma Reformu Raporu
MGK Üyelerine Takdim Edildi

Firma Top 100  Cirodan Ar-Ge'ye 
Listesindeki Yeri Ülke Ayrılan Pay (%)

Dassault 50 Fransa 10.49
FLIR 90 ABD 9.87
Elbit 30 İsrail 7.54
SRC Listede yer almıyor ABD 7.26
Indra 87 İspanya 6.69
Rockwell Collins 42 ABD 6.4
Saab 29 İsveç 5.61
ASELSAN 67 Türkiye 5.35
Moog 73 ABD 5.17
Harris 40 ABD 4.97

Cirosundan Ar-Ge'ye En Çok Pay Ayıran İlk 10 Firma

Kalibre : 9x19 mm

Çalışma Sistemi : Çift hareket

Ateşleme Sistemi : Yarı otomatik

Kapasite : 15+1

Namlu Boyu : 116 mm

Toplam Uzunluk : 204 mm

Toplam Yükseklik : 140 mm

Toplam Genişlik : 35 mm

Boş Şarjörlü Ağırlık : 1000 gr (±10 gr)

Tetik Kuvveti : 4,5 kg (±1,5 kg) 

Malzeme : Alaşımlı ve 

paslanmaz çelik 

gövde, kapak, 

namlu

Emniyet : Emniyet mandalı, 

iğne emniyeti

Namlu Yivleri : 6-RH

Nişan Düzeni : Üç nokta

Kılınç 2000
Mega Ekolü
Sürüyor

Kılınç 
2000 Mega 
Yarı Otomatik 
Tabanca Teknik
Özellikleri

©
SSM





ABD’de yerleşik SFTE 
(Society of Flight Test 

Engineers / Uçuş Test 
Mühendisleri Derneği) 
derneğinin, 2006 yılından 
beri her yıl verdiği, "Uçuş 
Test Mühendisliği Dalında
James S. McDonnell Üstün
Takım Başarısı Ödülü"nü, 
bu yıl, TUSAŞ Uçuş Test 
Mühendisliği Ekibi kazandı.
Ödül, 20 Ağustos’ta, Dayton,
Ohio’da bulunan Amerikan
Hava Kuvvetleri Ulusal Hava Müzesi'nde düzenlenen törenle
SFTE dönem başkanı Michael Bartlett tarafından, ekibin 
yöneticisi Serdar Çora'ya takdim edildi.
İsmini, ekip çalışmasına verdiği önemle tanınan, ABD’nin
ünlü havacılarından ve McDonnell Aircraft Corporation 
firmasının da kurucusu James Smith McDonnell’dan alan
ödül, ekiplere, uçuş test mühendisliğine sağladıkları üstün
katkı ve mükemmellik için veriliyor. Ödülün verileceği 
ekip, yapılan başvuruların bir üst komite tarafından 
değerlendirilmesi ile belirleniyor. Ödül, önceki yıllarda, 
Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan Deniz Kuvvetleri, 
NASA, DARPA, Boeing, Northrop Grumman ve 
Pratt&Whittney gibi önde gelen kurum ve kuruluşlara 
verilmişti. TUSAŞ, bu ödülü, ABD dışından alan ilk firma 
oldu. Ödül, geçmiş yıllarda, belli bir proje için kamu 
kurumları ve özel kuruluşlar tarafından oluşturulan test
ekiplerine verilirken, TUSAŞ, ödülü tek başına alan ilk ve 
tek örnek de oldu. TUSAŞ Uçuş Test Mühendisliği Ekibi, 
kurulduğu 2006 yılından itibaren ANKA, ATAK ve 
HÜRKUŞ gibi özgün ürün geliştirme projelerinin yanı sıra 
T-38, S-70, C-130 gibi platform modernizasyonları için 
yapılan tüm test uçuşlarının planlama, icra, telemetri, 
veri değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini TUSAŞ 

ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup test pilotları ile 
birlikte yürüttü. Ekip, 18 kişiden oluşuyor.
TUSAŞ cephesinden Ağustos ayında bir de teslimat haberi
geldi. Bombardier firmasının yeni nesil CSeries (C Serisi)
yolcu uçaklarının sabit firar kenarlarını tek kaynak olarak
üreten TUSAŞ, CS100 sürümü için ürettiği ilk sabit firar 
kenarını, 19 Ağustos’ta, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen
törenle teslim etti. TUSAŞ tarafından üretilen parçalar, 
uçağın kanadına, Bombardier firmasının Kuzey İrlanda’nın
Belfast şehrinde bulunan tesislerinde entegre edilecek. 
Belfast’ta üretilen kanatlar, daha sonra ise Kanada’nın 
Montreal şehrindeki nihai montaj hattına sevk ediliyor.
TUSAŞ, seri üretim fazına geçildiğinde, Belfast’a, ayda 
10 adet sabit firar kenarı gönderecek.
Teslimat ile ilgili gerçekleştirilen törene, aralarında 
Bombardier Belfast Genel Müdürü Michael Ryan ve 
Tedarik ve Üretim Başkanı Stephen Cowan ile TUSAŞ 
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Ortak Hizmetler 
Grup Başkanı Bekir Ata Yılmaz ve Yapısal Grup Başkanı
Naki Polat’ın da bulunduğu birçok üst düzey yetkili katıldı.
TUSAŞ tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, projede
birçok Türk firmasından yardımcı sanayi olarak destek
alındığı da özellikle vurgulandı.

10

MSI Dergisi - Eylül 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

SAVUNMA KISA

TUSAŞ Uçuş Test 
Mühendisliği Ekibi’ne
ABD’den Ödül
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), kamuoyunun 
yakından takip ettiği Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze

Savunma Sistemi Projesi ile ilgili 26 Ağustos’ta bir basın
bildirisi yayınladı. Bildiride, projenin ihale sürecinin 
özetlendiği giriş kısmının ardından, şu ifadeler yer aldı: 
“Tedarik edilmesi planlanan hava savunma sistemi çok 
sayıda sistem ve alt sistemden oluşan oldukça kompleks
bir sistemdir. Söz konusu sistemin tedarikinde; yurt içinde
kurulacak altyapı, ortak üretim alanları, teknoloji transferi,
sanayi katılımı gibi konularda stratejik planımıza uygun 
birçok detaylı çalışma ve incelemenin yapılması doğal bir

süreçtir. Bu doğrultuda, sözleşme görüşmeleri devam 
etmekte ve Müsteşarlığımız, Savunma Sanayii İcra Komitesi

kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu kapsamda, sürecin dışında kalmak istemeyen ilgili 
taraflardan, sık tekrarlı uzatmaları da önlemek amacıyla 
31 Aralık 2014 tarihine kadar tekliflerinin geçerliliğini 
korumaları istenmiştir. Uzun Menzilli Bölge Hava ve 
Füze Savunma Sistemi Projesi dışında, Müsteşarlığımız
bünyesinde füze esaslı savunma sistemleri de dâhil çok 
sayıda farklı proje, yürütülme ve planlama safhasında olup
bunlarla ilgili olarak çeşitli ülke ve firmalarla görüşmeler
yapılmaktadır. Bu gibi görüşmelerin, mevcut Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi ile doğrudan
ilişkilendirilmemesi hususunu da kamuoyu ile paylaşmak
isteriz”.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi 
Projesi’nde, Tekliflerin Geçerliliği Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Türkiye’nin en önemli 
ve prestijli savunma 

projelerinden ALTAY 
Projesi’nde, özellikle ihracat
çalışmalarının önünün tam
olarak açılması için kritik
öneme sahip güç paketinin
milli olarak geliştirilmesini
konu alan Güç Grubu 
Geliştirilmesi Projesi’nde,
ipi, HEMA ile yarışan 
Tümosan Motor ve Traktör
Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) 
göğüsledi. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından 12 Ağustos’ta 
yapılan basın açıklamasında;
Savunma Sanayii İcra 
Komitesi (SSİK)’nin, 
6 Ağustos’ta, SSM tarafından
teklif değerlendirme 
çalışmaları tamamlanan 
Güç Grubu Geliştirilmesi
Projesi kapsamında, ALTAY
tankına entegre edilmesi
amacıyla geliştirilecek güç
grubu için, TÜMOSAN ile
sözleşme görüşmelerine
başlanması kararı aldığı 
bildirildi. TÜMOSAN da aynı
gün bir basın açıklaması 
yaparak, Türkiye’nin en önde
gelen traktör ve dizel motor
üreticisi olan firmanın, 
2011 yılının Ağustos ayından
beri ihale çalışmaları 
sürdürülen projeyi en kısa
sürede, en uygun fiyatla ve
en fazla yerli katkı ile 
gerçekleştirmeyi taahhüt 
ettiğini belirtti. Aynı 

açıklamada, proje ile 
TÜMOSAN’ın 1500 BG tank
motorları da dâhil olmak
üzere 300-1600 BG 
aralığında dizel motor ve
hidromekanik transmisyon
tasarım yeteneğini 
kazanacağı vurgulandı.
Amacı, başta tank olmak
üzere, askeri kara ve 
deniz platformları için 
ihtiyaç duyulan güç grubunu
milli olarak tasarlamak, 
geliştirmek ve üretmek olan
Güç Grubu Geliştirilmesi
Projesi’nin kapsamı; 
yurt içi mevcut imkân ve 
kabiliyetlerin azami 
kullanılması ve gerekli 
alanlarda yurt dışından 
teknik destek alınması 
suretiyle öncelikli olarak

ALTAY tankında kullanılması
planlanan güç grubunun,
yurt içinde, özgün olarak 
tasarlanması, geliştirilmesi,
prototip üretimi, testi 
ve kalifikasyonu olarak 
sıralanıyor. Gerek SSM 
gerekse TÜMOSAN 
tarafından yapılan 
açıklamalarda ise projede
yurt dışından teknik destek
alınıp alınmayacağı ile ilgili
bir bilgi yer almadı.
TÜMOSAN, Ar-Ge
konusundaki çalışmalarını,
2004 yılından bu yana, 
TÜBİTAK’ın desteği ve
İTÜ’nün danışmanlığında
sürdürüyor. TÜMOSAN 
Ar-Ge Merkezi, İTÜ 
Teknokent’te faaliyet 
gösteriyor. Firma, araç 

tasarımı şemsiyesi altında,
sektörde kritik alt sistem
olarak kabul edilen dizel
motor, transmisyon ve 
elektronik kontrol üniteleri
çalışmalarına öncelik 
veriyor. Yürüttüğü Ar-Ge 
çalışmaları kapsamında, 
hâlihazırda ürettiği 3 ve 
4 silindirli motor üretim 
güç aralığını 50-135 BG 
aralığına çıkaran 
TÜMOSAN, aynı üretim 
teknolojisini kullanarak, 
6 silindirli dizel motorla 
güç seviyesini 205 BG 
seviyesine çıkarmayı 
planlıyor. TÜMOSAN, 
bu motor ile ilgili 
çalışmalarında, yabancı 
bir firma ile iş birliği 
yapıyor.

ALTAY Tankının Son Halkasını TÜMOSAN Tamamlayacak
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İhracatın Lideri 
Savunma Sanayi

T ürk savunma sanayi olarak büyük adımların atıldığı bir
dönem yaşıyoruz. Son yıllarda yatırımları, projeleri 
ve ürünleriyle parlak bir performansa imza atan 

Türk savunma sanayimiz, ihracat rakamlarıyla da öne çıkıyor.
Sektör olarak 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2013'ün aynı
dönemine göre yüzde 22'lik artış yakalayarak tüm sektörler içinde
ihracatını en fazla arttıran sektör olduk. Temmuz ayı ihracat 
rakamlarında da bir önceki yıla göre %76,3'lük artış sağladık.
Türkiye olarak savunma sektöründe dünyanın yükselen 
ülkelerinden biriyiz. Savunma ve havacılık sektörü olarak 
istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Artık yazılımdan donanıma, 
kara, deniz ve hava platformlarından lojistik hizmetlere kadar
farklı alanlarda dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek konuma 
geldik. Artan ihracat rakamlarımız da bunu söylüyor. 
Çok değil 6 sene önce 800 milyon dolar olan toplam ihracatımız, geçen yıl 1,4 milyar dolara ulaştı. 
Bu yıl sonu için hedefimiz ise 2 milyar dolar.
Sektörümüzün bu başarısında ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve projelerimiz kadar tanıtım faaliyetlerimizin de katkısı
büyük. Türk savunma sanayinin ihracat performansını arttırmak ve Türkiye'yi önemli global tedarikçilerden biri
yapmak amacıyla kurduğumuz ve sektörün ihracatçı firmalarını tek çatı altında toplayan Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) olarak yeni pazarlara ulaşmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine büyük
önem veriyoruz. SSİ ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu’muzun (Turkish Defence Alliance / TDA) yaptığı 
çalışmalar, Türk savunma ve havacılık sektörünün uluslararası tanınırlığını arttırıyor.

SSİ olarak düzenlediğimiz milli katılım organizasyonlarıyla
Türk firmaları dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda boy
gösteriyor. 2014'ün ilk yarısında Almanya Nürnberg’de
gerçekleşen IWA Avcılık ve Atıcılık Fuarı, Katar 
Doha’da gerçekleşen DIMDEX Fuarı, Almanya Berlin'de
gerçekleşen ILA Berlin Airshow, Fransa Paris'te 
düzenlenen EUROSATORY 2014 Uluslararası Savunma
Fuarı ve İngiltere Londra'da düzenlenen Farnborough 2014
Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılan Türk firmaları
büyük ilgi gördü.
“Yeni Fikirler, Büyük Kabiliyetler”e sahip Türk savunma
sanayi olarak ülkelerin yerel ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik küresel çözümler üreten bir gücüz. Artan ürün yelpazemiz, hizmet çeşitliliğimiz ve kalitemizle 
Türk savunma ve havacılık sanayi ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor. Artan bu ilgiyi Paris'te, Londra'da, 
Doha'da gittiğimiz her yerde görebiliyoruz. Türk firmalarının stantları her fuarda daha çok ilgi çekiyor. 
Yakın zamanda, mevcut ürün ve projelerimizin yanına ekleyeceğimiz daha fazla ürünü, potansiyel müşterilerle 
buluşturacağız. İhracat rotamızda bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Orta Doğu ülkeleri, Asya 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasının yanına Uzak Doğu'yu ve Afrika'yı ekleyeceğiz. Cumhuriyetin 
100. yılında, 2023'te, ihracat hedefimiz 25 milyar dolar. Ve bu hedefe ulaşmak için daha çok tasarlayacağız,
daha çok geliştireceğiz ve daha çok üreteceğiz.

Latif Aral ALİŞ
SSİ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu Başkanı

©
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Kara, deniz, hava ve uzay platformlarının fark yaratan bileşenleri arasında yer alan
elektronik harp (EH) ve radar sistemleri, Türk savunma sanayisinin teknolojik yetkinlik
olarak iyi bir noktada yer aldığı ve özgün ürünler ortaya koyduğu alanların başında 
geliyor. Gizlilik nedeniyle çok öne çıkmayan bu sistemlerin tedarikinden ve savunma 
sanayisinin bu alanda geliştirilmesinden sorumlu olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığının projeleri ve sektöre 
bakışı hakkında, her ne kadar kısa bir süre önce bu göreve atanmış olsa da geçmiş 
çalışmaları nedeniyle bu daire başkanlığına ve yürüttüğü projelere hiç de yabancı 
olmayan Daire Başkanı Mustafa Şeker’den bilgi aldık.

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL
m.demirel@savunmahaber.com

SSM Elektronik Harp ve Radar Sistemleri 
Daire Başkanı Mustafa Şeker: 

“Geleceğin savaşlarını, 
elektromanyetik spektrum 
üzerinde üstünlük sağlayan 
taraf kazanacak”

ASELSAN’ın geliştirdiği hava savunma radarı KALKAN,
Türkiye’deki radar çalışmaları konusunda bir milat olarak 
nitelendiriliyor.



MSI Dergisi: Öncelikle yeni görevinizde
başarılar dileriz. Özellikle EH konusu,
dünyanın her yerinde, gizlilik kurallarının
çok daha sıkı olduğu bir alan; bu 
durumun da etkisi ile daireniz, SSM 
içindeki diğer proje dairelerine göre,
adından çok daha az söz ettiriyor. 
Bu bakış açısıyla yaklaşacak olursanız;
Türk savunma sanayisinin 
EH teknolojileri alanında geldiği 
noktayı, dünyanın geri kalanı ile 
karşılaştırdığınızda, nasıl bir tablo ortaya
çıktığını değerlendiriyorsunuz?

Mustafa ŞEKER: Teşekkür ederim. Bil-
diğiniz üzere, bir önceki görevim olan
Deniz Araçları Daire Başkanı olmadan
önce, Muhabere Elektronik Bilgi Sistem-
leri Daire Başkanlığı bünyesindeki gö-
revlerim çerçevesinde, çeşitli projeler
kapsamında, EH ve radar sistemleri üze-
rinde çalışma imkânı bulmuştum. Bu
nedenle EH ve radar sistemlerinin, ya-
bancısı olmadığım bir alan olduğunu
söyleyebilirim.
Sorunuza gelince… Evet, sizin de bahset-
tiğiniz gibi, EH ve radar konusu, hem giz-
lilik kurallarının sıkı olması hem de

konunun ileri düzeyde tek-
nik bilgi gerektirmesi se-

bebiyle çok da bilinmiyor.
Dev gemiler, hızlı uçaklar
ve gürültülü tankların
yanında, kapalı kutular
ve antenlerin çok da 
çekici görünmediğini
kabul etmeliyim.

Ancak düşünün ki, çok iyi bir savaş uça-
ğınız var; fakat düşman sizi, siz onu gör-
meden çok önce radarında görüyor veya
sizin attığınız füze bir türlü hedefini bu-
lamazken, düşmanınızın attığı her füze
sizi buluyor. Böyle bir durumda, platfor-
mun kabiliyetli olmasının hiçbir anlamı
kalmıyor. Bunu belki şöyle de yorumla-
yabiliriz: Bir söz vardır; “Tüfek icat oldu
mertlik bozuldu” diye, “EH ortaya çıktı,
mertlik bir kademe daha bozuldu” diye-
biliriz. Platformlara kazandırdığı yete-
nekler yüzünden, EH ve radar konusu,
tüm dünyada ve ülkemizde, “en büyük
kuvvet çarpanı” olarak görülüyor. Bir an-
lamda EH ve radar sistemleri, “gizli kah-
ramanlar” olarak görev yapıyor.
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, gelece-
ğin savaşlarını elektromanyetik spekt-
rum üzerinde üstünlük sağlayan taraf
kazanacak. 
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Bu alanda üstünlüğün sağlanabilmesi
ise algılayıcılar ve radar sistemleri ile
muharebe ortamı hakkında gerçek za-
manlı farkındalık oluşturulması ve EH
unsurları ile tehdit bölgesindeki silah ve
savunma sistemlerine uygulanacak
etkin teknik ve taktikler ile mümkün olu-
yor. Bu nedenle potansiyel tehdit oluştu-
ran sistemler hakkında bilgilerin
toplanması, yani istihbarat veya mühen-
dislik çalışmalarıyla çıkarılması, bu bil-
gilerin analizi, etkin karıştırma
tekniklerinin geliştirilmesi ve EH sistem-
lerinin değişen tehdit ve tekniklere göre
programlama kabiliyetinin olması, büyük
önem arz ediyor.
Ve tabii konu, belki de bir savaşı kazandı-
racak bu gibi sistemlere geldiğinde, dün-
yadaki tüm ülkeler teknoloji paylaşmak
konusunda çok daha hassas oluyorlar. Bu
sebeple modern bir savunma sektörüne
sahip olduğunu iddia eden her ülke, kendi
özgün EH sistemlerini geliştiriyor. Bu açı-
dan biz de Türk savunma sanayisinin EH
teknolojilerini ileri derecede kullanmasını
sağlamak ve ülke ihtiyaçlarını karşılaya-
cak seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz.
Ülkemizde, 90’lı yılların başından itibaren,
milli EH sistemleri geliştirilmeye başlandı.
Elde edilen tecrübeler doğrultusunda asıl
ivmelenme ise 2000’li yılların başından iti-
baren kendini göstermeye başladı. 2004
yılında alınarak savunma sanayimizin
önünü açan ve ANKA, ALTAY ve ATAK gibi
projelerde özgün ürünler geliştirilmesini
sağlayan kararlar arasında, helikopterler
için bir EH süiti geliştirilmesini konu alan
ve sektörün gelişiminde bir dönüm nok-
tası olan HEWS projesi de yer aldı.
Bugün itibariyle Türkiye’de uluslararası
pazarda rekabet edebilecek kalitede
ürünlerin çıktığına ve ihtiyaç makamla-
rımızın gereksinimlerine uygun özgün
çözümler üretilebildiğine şahit oluyoruz.

Bugün, biz milli deniz ve hava gözetleme
radarları, uzun menzilli radar karıştırıcı-
ları, gelişmiş muhabere karıştırıcıları ve
özgün platform kendini koruma sistem-
leri tasarlıyoruz. Bu bağlamda, özellikle
bu alanda kritik teknolojilerde yurt dışı
bağımlılığımızın giderek azaldığını rahat-
lıkla söyleyebilirim. Özellikle kara ve
deniz uygulamalarında iyi bir noktadayız;
hava platformları için biraz daha çalış-
mamız gerekiyor.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, radar 
teknolojileri konusunda ulaşılan noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mustafa ŞEKER: Müsteşarlığımız sorum-
luluğunda yürütülen ilk radar projesi,
başlangıcı Müsteşarlığımızın kuruluşuna
kadar giden, Mobil Radar Kompleksleri
Projesi’dir. Bu proje kapsamında, Thom-
son CSF (Günümüzde Thales) firması ile
birlikte, ortak girişim modeli çerçeve-
sinde, 14 adet TRS 22XX Havadan Erken
İhbar Radarı’nı Türkiye’de ürettik. Hâlen
bu radarların depo seviyesi bakımı, proje
kapsamında elde edilen kabiliyetlerle Ha-
velsan Teknoloji Radar (HTR) firması ta-
rafından gerçekleştiriliyor.
Daha sonra yürüttüğümüz birçok radar
projesi var. Ancak itiraf etmeliyim ki
Müsteşarlığımızın yurt içinde özgün
radar geliştirilmesine yönelik çalışma-
ları, 12 Mart 2009 tarihinde gerçekleştir-
diğimiz "Radar Sistemlerinde Mevcut
Kabiliyetler ve Geleceğe Dönük Hedef-
ler" adlı çalıştay ile hız kazandı. Bildiğiniz

üzere, çalıştay kapsamında, SSM Radar
Yol Haritası’nı sektörle paylaştık ve on-
lardan önemli geri bildirimler aldık.
Dilerseniz şimdi sorunuza dönelim; sa-
vunma sektörünün radar konusunda
geldiği noktayı örneklerle açıklayayım:
n Radar konusunda bir milat olarak 

nitelendirebileceğimiz Hava Savunma
Radarı KALKAN’ın tasarımı ASELSAN
tarafından başarıyla tamamlandı 
ve seri üretimine geçildi. Yine 
ASELSAN tarafından Sahil Gözetleme
Radarı SERDAR ve tespit edilme 
ihtimali düşük (Low Probobaility of 
Intercept / LPI) gemi radarı ALPER
özgün olarak geliştirildi ve 
Müsteşarlığımızın çeşitli projeleri
kapsamında tedarik ediliyor.

n METEKSAN Savunma tarafından 
Milimetrik Dalga Radarı MİLDAR ve
ASELSAN ile SDT firmaları tarafından
insansız hava araçlarında kullanılmak
üzere Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)
geliştirildi ve bu sistemlerin kabulleri
başarıyla tamamlandı.
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Bugün itibariyle Türkiye’de 
uluslararası pazarda rekabet
edebilecek kalitede 
ürünlerin çıktığına ve ihtiyaç 
makamlarımızın gereksinimlerine
uygun özgün çözümler 
üretilebildiğine şahit oluyoruz.
Bugün, biz milli deniz ve hava
gözetleme radarları, uzun 
menzilli radar karıştırıcıları, 
gelişmiş muhabere karıştırıcıları
ve özgün platform kendini 
koruma sistemleri tasarlıyoruz. 
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MİLDAR 
prototipi

SSM sorumluluğunda
yürütülen ilk radar 
projesi, TRS-22XX
radarının Türkiye’de
üretildiği, Mobil Radar
Kompleksleri Projesi
oldu.





n TÜBİTAK’ta ciddi bir radar teknoloji
altyapısı mevcut. Çeşitli LPI radarlar,
hava trafik gözetleme radarı MGR,
kuş uçak çarpışması önleme radarı
KUŞRAD gibi radarlar üzerinde 
çalışmaları devam ediyor.

n Yine ASELSAN tarafından, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) 
ihtiyacı doğrultusunda çeşitli 
projelerde kullanılmak üzere, sayısal
huzme oluşturma kabiliyetine sahip
aktif faz dizili Mobil Arama Radarı ile
Atış Kontrol Radarı geliştirildi. 
Bu sistemlerin doğrulama testlerine
devam ediliyor.

n Diğer taraftan; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ihtiyaçları
doğrultusunda, Thales Hollanda 
firması ürünü SMART-S MK2 hava 
savunma ve su üstü arama radarının
yurt içinde üretimi ve fırkateynlere
entegrasyonu gerçekleştiriliyor. 
Söz konusu radarların kritik 
bileşenleri olan gönderme ve alma
modülleri ile sürücü kontrol ve 
soğutma kabini Türkiye’de tasarlanıp
üretiliyor.

Özetlemek gerekirse;

n Türkiye’de çeşitli savunma sanayi 
firmaları, araştırma kurumları ve 
üniversite iş birlikleri kapsamında,
radar algoritma ve yazılımlarının 
tasarımını özgün olarak 
gerçekleştirebiliyor. Benzer şekilde,
gönderme ve alma alt sistemlerinde
yer alan kritik teknolojilerden 
mikrodalga modül tasarım ve 
üretimi de milli olarak yapılabiliyor.

n Bugün dünyada teknolojik olarak 
gelinen uç nokta, yarı iletken yapıların
kullanıldığı aktif faz dizili anten 
yapısına sahip radar sistemleridir.

Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye’de
aktif faz dizili radar sistemi tasarımı ve
üretimi gerçekleştirilebiliyor.
Ancak; Türkiye’de sivil ve askeri sektö-
rün radar ihtiyacını milli olarak karşıla-
maya yönelik çözüm üretebilecek gerekli
bilgi birikimi ve altyapı imkânları mevcut
olmakla birlikte, daha çok malzeme ve
bileşen özelinde yurt dışına bağımlılık
söz konusu. Bahse konu malzeme ve bi-
leşenlerin yurt içinde üretimine yönelik
olarak Müsteşarlığımız, Ar-Ge ve sanayi
katılımı çalışmaları kapsamında çeşitli
faaliyetler yürütüyor. Örneğin, gönderme
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alma alt sistemleri içerisinde yer alan RF
tümleşik blokların SiGe BICMOS yarı
iletken malzeme üzerinde gerçekleşti-
rilmesine yönelik teknoloji kazanımı için
TÜBİTAK BİLGEM Yarı İletken Araştırma
Laboratuvarı ile çalışmalar başlatıldı.
Yine gönderme ve alma modülleri yapı-
sında yer alan yüksek güçlü transistör-
lerin dünyada da üzerinde çalışılmakta
olan GaN teknolojisi ile gerçekleştiril-
mesine yönelik, Bilkent NANOTAM ile
çalışmalar sürdürülüyor.

Sonuç olarak, radar konusunda epey bir
yol kat ettik; ancak gideceğimiz daha
uzun bir yol var. Nihai hedef; Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin tüm platformlarda
ihtiyaç duyduğu tüm radar sistemlerini
yurt içinde geliştirmek.

MSI Dergisi: Bir önceki görev yeriniz olan
Deniz Araçları Daire Başkanlığındaki 
tecrübelerinizi de dikkate alarak bir soru
sormak istiyoruz. Çalışma prensipleri 
ve sinyal işleme donanım ve yazılımları
açısından baktığımızda, radar ile sonar
arasında büyük benzerlikler bulunuyor.
SSM içerisinde, sonar ve diğer su altı
akustiği çalışmaları ile radar çalışmaları
arasında sinerji nasıl sağlanıyor?

www.savunmahaber.com

Sonuç olarak, radar konusunda epey bir yol kat ettik; ancak 
gideceğimiz daha uzun bir yol var. Nihai hedef; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin tüm platformlarda ihtiyaç duyduğu tüm radar sistemlerini
yurt içinde geliştirmek.
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SMART-S MK2 radarının gönderme ve alma modülleri
ile sürücü kontrol ve soğutma kabini ASELSAN
tarafından tasarlandı ve üretiliyor.



Mustafa ŞEKER: Sonar, elektronik des-
tek (ED) ve radar sistemleri, benzer ça-
lışma prensiplerine dayanıyorlar. Ancak
farklı çalışma ortamları ve akustik ve
elektromanyetik yayın sinyallerinin farklı
karakteristiklere sahip olmaları nedenle-
riyle bu sistemlerin üretiminde ortak do-
nanım ve test altyapıları kullanılamıyor.
Yine de sizin de bahsettiğiniz üzere, sinyal
ve veri işleme algoritma ve yazılımları ko-
nusunda benzerlikler bulunuyor; bir sis-
tem için elde edilen söz konusu
kazanımların diğer sistemlere de uyarla-
nabilmesi mümkün gözüküyor.
Müsteşarlığımızda, su altı akustiği ve
sonar konusundaki çalışmalar, radar ko-
nusundaki çalışmalara göre nispeten
daha yenidir. Su altı akustiği konusundaki
ilk çalışmalar,  Projesi kapsamında, 
TÜBİTAK ile birlikte yürütülen Milli Sonar
Deniz Birimleri Üretim ve Entegrasyonu
Projesi ile 2006 yılında başladı. Proje kap-
samında, TÜBİTAK MAM bünyesinde Su-
altı Akustik Laboratuvarı kurularak, 2008

yılında hizmete açıldı. Biraz önce bahset-
tiğim radar sistemlerinde olduğu gibi,
Müsteşarlığımız tarafından Dz.K.K.lığı 
ihtiyacına binaen yürütülmekte olan ve
hazırlık çalışmaları sürdürülen su altı
akustiğine ilişkin proje sayısında görülen
hızlı artış neticesinde, konu ile ilgili 
ihtiyaç sahibi, tedarik kurumları, sanayi,
üniversite ve araştırma kurumlarını bir
araya getirmek, su altı akustiği alanındaki
mevcut yetenek ve altyapılara ilişkin bilgi-
lerin paylaşılması, dünyada bu alanda ya-
şanan gelişmelerin savunma sistemlerine
etkisi açısından gözden geçirilmesi ve ge-
lecek dönemde kazanılması hedeflenecek
teknolojilerin belirlenmesi amacıyla 2008

yılında Sualtı Akustiği Çalıştayı düzenlendi.
Müsteşarlığımız Ar-Ge ve Teknoloji 
Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yü-
rütülen değişik tip ve frekansta akustik
transdüser, projektör ve hidrofon ve mal-
zemelerinin geliştirilmesi çalışmaları
kapsamında, Fiber Optik Akustik Algılayı-
cılar ile Vektör Sensörler Geliştirilmesi
Projeleri, bu çalıştayın ürünüdür.
SSM içerisinde, diğer teknolojilerde ol-
duğu gibi, sonar ve diğer su altı akustiği ile
radar sistemleri arasındaki benzer tekno-
lojilerin takibi, proje daireleri ile koordineli
olarak Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı bünyesinde kurulan Teknoloji
Yönetimi Grubu tarafından sağlanıyor.
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Müsteşarlığımızca; platform üreticilerini destekleyen ve tasarım 
kabiliyeti olan alt yükleniciler, onları destekleyen küçük işletmeler ve
tüm yapıya hizmet veren TÜBİTAK ve diğer araştırma kuruluşları 
ve üniversitelerden oluşan sanayi piramidinin oluşturulması yönünde
çalışmalar gerçekleştiriliyor. 
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Tespit edilme ihtimali düşük (Low Probobaility of Intercept / LPI) gemi radarı ALPER, ASELSAN tarafından özgün olarak
geliştirildi (altta). ALPER, MİLGEM projesinde de kullanılıyor (sağda).

SSM Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı ekibi





Rekabet Yaratılması, 
Teknik Nedenlerle 
Pek Mümkün Değil
MSI Dergisi: Dairenizde yürütülen 
projelere bakıldığında, sayı olarak 
projelerin önemli bir bölümünün 
ASELSAN tarafından yürütüldüğü 
görülüyor. Hatta MiKES ile ASELSAN
arasında planlanan birleşmenin 
gerçekleşmesi durumunda, ASELSAN’ın
payı daha da artacak. Diğer yandan, 
özellikle EH sistemlerinin tedarik 
rakamları, bir elin parmaklarını 
geçmiyor; diğer bir deyişle sektörü 
besleyebilecek bir seri üretimden 
bahsetmek pek mümkün değil. 
Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız?
Mustafa ŞEKER: Dairemizde yürütülen
EH ve radar sistemleri projeleri, genellikle
yüksek altyapı maliyetleri ve derin teknik
uzmanlık gerektiren projelerdir. Böylesi
bir teknik altyapı birikimine kısa sürede
kavuşulabilmesi ve bunun birden fazla
oyuncu ile gerçekleştirilmesi çok müm-
kün gözükmüyor. Dolayısıyla bu alanda
rekabet ortamı oluşturulması, ülkemizin
kısıtlı savunma sanayisi imkânları da göz
önüne alındığında, maliyet etkin olmaya-
caktır. Bu durum, sadece Türkiye’ye özel
bir durum da değildir. Örneğin, dünyada
radar sektöründeki sanayileşmeye baktı-
ğımızda, ABD haricindeki ülkelerin hemen

hemen hepsinde, sadece bir tane askeri
radar üreticisi olduğu görülüyor.
Diğer taraftan, SSM Stratejik Planı’nda, ih-
tiyaçların yurt içinden karşılanma oranını
tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluştura-
rak arttırmak hedefleniyor. Bu nedenle alt
sistem bazında tasarım yapacak, marka
yaratabilecek ve uzmanlaşmış bir yan 
sanayi tabanının oluşturulması gerektiği
değerlendiriliyor. Müsteşarlığımızca; plat-
form üreticilerini destekleyen ve tasarım
kabiliyeti olan alt yükleniciler, onları des-
tekleyen küçük işletmeler ve tüm yapıya
hizmet veren TÜBİTAK ve diğer araştırma
kuruluşları ve üniversitelerden oluşan sa-
nayi piramidinin oluşturulması yönünde
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Başka bir de-
yişle Müsteşarlığımız tarafından yürütülen
birçok EH ve radar projesinde, ASELSAN
ana yüklenici olarak görevlendirilmiş ol-
makla birlikte, diğer savunma firmalarının
da yetenekleri doğrultusunda projelerde
yer alması arzu ediliyor ve bu doğrultuda
çalışmalar yürütülüyor.
Buna ilave olarak, belli niş alanlarda re-
kabeti teşvik etmeye de devam ediyoruz.
Örneğin, Daire Başkanlığımız bünyesinde
yer alan, “Koruma ve Güvenlik Projeleri
Grup Müdürlüğü” tarafından yürütülen
projelerde, ASELSAN’ın yanı sıra başka
yerli firmalarla da çalışıyoruz. Bu alanda
verimli bir rekabet ortamı oluşturduk.

MSI Dergisi: Hava Konuşlu Uzaktan
ED/ET Teçhizatı Projesi, bir süredir 
gündemde yer alıyor. Bu projede 
çalışmaların geldiği nokta konusunda
bilgi verebilir misiniz? Uçağın dış 
tarafında da önemli modifikasyonların
yapılmasının da gerekeceği projede, 
modifikasyon ve sertifikasyon konuları
nasıl ele alınacak?
Mustafa ŞEKER: Öncelikle şunu belirt-
mek isterim: Hava Konuşlu Uzaktan
ED/ET Teçhizatı Projesi, EH alanında ger-
çekleştirilebilecek en karmaşık projeler-
den biri olarak değerlendirilebilir. İlk SSİK
kararı 2000 yılında alınan ve çalışmaları o
zamandan beri süren bu zorlu projede,
milli olarak geliştirilecek EH görev sistem-
lerinin, yurt dışından tedarik edilecek bir
hava platformuna entegre edilmesi amaç-
lanıyor. Basit bir şekilde anlatmak gere-
kirse: Cep telefonumuz çaldığında
bilgisayarımızın ekranının etkilendiğine he-
pimiz şahit olmuşuzdur. Bu projede, çok
daha yüksek çıkış güçlerine sahip bir EH
sisteminin, uçağın uçuş ekipmanlarına bir-
kaç metre mesafede yerleştirilmesi ve uçuş
güvenliği etkilenmeden uçağın görevini icra
etmesi isteniyor. Bu da hava platformuna
entegrasyonun ne derece zorlu bir iş ola-
cağı konusunda bize fikir veriyor.
Dünyada şu an bizim istediğimiz özellik-
lerde bir platform yok; aslında şu anda
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Gulfstream G550 iş jetleri (üstte) modifiye edilerek
havadan erken ihbar ve kontrol (önde) ve sinyal 

istihbaratı (arkada) görevlerinde kullanılıyor. 
Bu uçaklar İsrail, Singapur ve İtalya tarafından seçildi.

İngiltere ise Sentinel R1 platformunu (sağda), 
Bombardier Global Express iş jeti üzerine şekillendirdi.

Dünyada şu an bizim istediğimiz özelliklerde bir platform yok; aslında şu anda dünyada olmayan bir şeyi
yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan, platforma entegre edilmesi planlanan görev sisteminin ülkemizin 
EH kabiliyetlerinin geliştirdiği en kapsamlı ürün olması hedefleniyor. 
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dünyada olmayan bir şeyi yapmaya çalışı-
yoruz. Diğer taraftan, platforma entegre
edilmesi planlanan görev sisteminin ül-
kemizin EH kabiliyetlerinin geliştirdiği en
kapsamlı ürün olması hedefleniyor. Bu-
rada, 2009 yılında başlatılan ve bu yıl
içinde ön kabullerine başlanacak olan
Kara SOJ (Stand-off Jammer / uzaktan
karıştırıcı) sisteminin de Hava Konuşlu
Uzaktan ED/ET Teçhizatı Projesi’nin tek-
nik hazırlıklarında bize güven verdiğini
belirtmek isterim.
En zorlu konular, geliştirilen görev teç-
hizatının ağırlığı ve uçağa nasıl entegre
edileceği. Proje kapsamında, uçağın
modifikasyonunun ve bu modifikasyona
ilişkin görev sistemsiz sertifikasyonun,
uçak üreticisi firma tarafından, uçağın
üretileceği ülkenin sertifikasyon otori-
tesi ile birlikte gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. EH sisteminin uçağa entegre
edilmesini müteakip gerekli sertifikas-
yon ise ana yüklenici tarafından milli
otorite ile birlikte gerçekleştirilecek.
Böyle kapsamlı bir çalışma, özellikle
sivil alanda yoğun üretim programı olan
bazı uçak üreticileri için çok da cazip
gelmiyor. Daha çok iş jeti üreten firma-
lar ilgileniyor.
Mevcut durum itibariyle, proje kapsa-
mında teklif değerlendirme çalışma-
ları devam ediyor. Görev teçhizatı ve
operatör konsolu sayısı gibi çeşitli ko-
nulardaki gereksinimlerin nasıl ele
alınacağına bağlı olarak projede geliş-
meler yaşanacak.

RAKAS MUKAS Projesinin 
Başarısı, İhracatın 
Önünü de Açacak
MSI Dergisi: Radar Karıştırma Aldatma
Simülatörü ve Muhabere Karıştırma 
Aldatma Simülatörü Tedariki (RAKAS
MUKAS) projesinde gelinen son nokta
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Hepimiz, Silahlı Kuvvet-
lerimizde görev yapmakta olan EH perso-
nelimizin eğitimine azami önemi
göstermenin, olası bir savaş durumunda
tehdit unsurlara karşı sağlayacağımız üs-
tünlük sayesinde vereceğimiz kayıpları en
aza indireceğinin bilincindeyiz. ABD’nin,
İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından iti-
baren gerçekleştirdiği tüm operasyon-
larda EH varlıklarını aktif ve etkin bir
şekilde kullanması sayesinde zayiat ora-
nını kayda değer ölçüde düşürmesi, dikkat
edilmesi gereken bir örnek. Bu bağlamda,
RAKAS MUKAS Projesi, TSK’nın tüm un-
surlarında görev yapmakta olan EH ope-
ratörlerini eğitmek ve operatörlere
gelişen teknolojiyle birlikte hızla değiş-
mekte olan EH ortamında, karmaşık teh-
ditlere karşı üstün harekât kabiliyetini
sağlamak amacını taşıyan, büyük öneme
haiz projelerimizden bir tanesi. Bu hususa
binaen, projenin gerçekleşmesi için Müs-
teşarlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve
proje paydaşı olan Türk savunma sanayisi
firmalarımız özverili çalışmalarını devam
ettiriyorlar. Mevcut durum itibariyle sis-
tem tasarımı onaylandı; üretim ve tasarım
doğrulama faaliyetlerine başlanması
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Hepimiz, Silahlı Kuvvetlerimizde
görev yapmakta olan 
EH personelimizin eğitimine
azami önemi göstermenin, 
olası bir savaş durumunda tehdit
unsurlara karşı sağlayacağımız
üstünlük sayesinde vereceğimiz
kayıpları en aza indireceğinin 
bilincindeyiz.
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SSM’nin radar yol haritası
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planlanıyor. RAKAS MUKAS sistem tesli-
matlarının, 2017 yılının Şubat ayında yapıl-
ması öngörülüyor.
Projenin başarısı, ülkemizin EH simüla-
törü ihtiyacını karşılamasının yanında,
EH simülatör sistemine ihtiyaç duyan
NATO üyesi olan veya müttefik birçok ül-
keye ihracat potansiyelini de mühim öl-
çüde arttıracak.

MSI Dergisi: RWR, RF JAMMER, LWR ve
SCPU Tedariki ve Entegrasyonu 
projesinde gelinen son nokta hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Bu yıl içerisinde Kon-
ya’daki EHTES sahasında gerçekleşti-
rilecek saha etkinlik testleriyle
sistemlerin kalifikasyonu tamamlana-
cak ve seri entegrasyon faaliyetlerine
başlanacak. Diğer taraftan, sistemlerin
entegre edileceği ilk platform tipi olan
S70A-28T/TF helikopterlerine prototip
sistem entegrasyonu ve testleri başa-
rıyla tamamlandı.

MSI Dergisi: HEWS Füze İkaz Sistemleri
(MWS-TU) projesinin devamında 
yürütülen çalışmalar var mı? Dünya 
genelinde, Irak ve Afganistan’da 
edinilen tecrübeler ışığında, füze ikaz
sistemlerinin aynı zamanda namlulu 
silahlardan yapılan atışlar konusunda da
uyarı verme amacıyla kullanılması 
konusunda konseptler geliştiriliyor. 
Daireniz kapsamında yürüyen benzer bir
çalışma var mı? 

Mustafa ŞEKER: 2002 yılında ASELSAN
ile imzalanan sözleşme kapsamında,
EADS firması lisansı altında yurt içinde
üretilen sistemler, TSK envanterindeki
platformlara entegre edildi. ASELSAN ta-
rafından geliştirilen sensör yazılımı, 2010
yılında sistemler üzerindeki mevcut ya-
zılımla mukayeseli bir gösterim yapıla-
rak denendi ve hatalı ikaz oranı (False
Alarm Rate), tehdit bildirim olasılığı
(Probability of Detection) ve karşı tedbir
için kalan süre (Warning Time) açısından
daha iyi değerlere sahip olduğu gözlem-
lendi. 2013 yılında imzalanan sözleşme
değişikliği ile tedarik edilen söz konusu
yazılım, gerçekleştirilen testlerin başa-
rıyla tamamlanmasını müteakip mevcut
sistemlere yüklendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak plat-
formları için füze ikaz sistemi tedarikine
yönelik olarak 2013 yılında başlatılan proje
kapsamında ise Teklife Çağrı Dosyası ya-
yımı aşamasına gelindi. ASELSAN ana
yükleniciliğinde yürütülmesi planlanan bu
proje kapsamında, daha önce HEWS Füze
İkaz Sistemleri (MWS-TU) Projesi kapsa-
mında elde edilen kazanımların kullanıl-
ması hedefleniyor.
Namlulu silahlardan atılan veya buna ben-
zer çeşitli mühimmatların tespiti olarak bi-
linen, literatürde “Hostile Fire 
Indication” (HFI) olarak geçen kavram, iki
temel teknoloji kullanılarak gerçekleştiri-
liyor. Birincisi, akustik sensör dizisi kulla-
nılarak yapılan ve mühimmatın havada
sesten hızlı ilerlemesi neticesinde yakla-

şırken yarattığı ses ile ateşlendiği noktada
yarattığı sesin algılanması esasına dayanı-
yor. Diğeri ise optik teknoloji tabanlı olan
ve füze ikaz sistemleri ile beraber kullanı-
lan çözümdür. Bu çözümde; mevcut füze
ikaz sensörlerini kullanan merkezi işlemci
birimlerinin çalıştırdığı algoritmaların, söz
konusu diğer mühimmatı sınıflandırabile-
cek şekilde geliştirilmesi veya modifikas-
yonu yaklaşımı kullanılacağı gibi, mevcut
sensörlere HFI kabiliyetini destekleyecek
ilave sensörlerin entegre edilmesi yöntemi
de kullanılabiliyor. MWS-TU Projesi kap-
samındaki füze ikaz sistemlerinde HFI ka-
biliyeti mevcut değil; ancak yürüttüğümüz
benzer projelerde, bu kabiliyetin olmasını
arzu ediyoruz.

Kendini Koruma Sistemlerimiz
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde ve Afganistan’da
Kullanıldı
MSI Dergisi: Muharebe tecrübesi, özellikle
ihracat çalışmalarına önemli bir referans
olarak öne çıkıyor. HEWS Projesi kapsamında
helikopterlere takılan sistemlerin, 
Güneydoğu’da ya da Afganistan’da muharebe
tecrübesi kazandığı söylenebilir mi?
Mustafa ŞEKER: MWS-TU Füze İkaz Sis-
temi ve CMDS Karşı Tedbir Atma Siste-
mi’nin TSK envanterindeki platformlara
entegrasyonu birlikte gerçekleştiriliyor
ve proje kapsamındaki son platform tipi
olan Mi-17 platformları haricindeki diğer
bütün platform tiplerine entegrasyon ta-
mamlandı. Entegrasyonu tamamlanan
platformlar, Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde ve Afganistan’da faal olarak kul-
lanılıyor. Son olarak MWS-TU Füze İkaz
Sistemi yeni yazılımı, Afganistan’daki
birliğimizde yer alan platformlara da
yüklendi. Kullanıcımız bu sitemlerden
memnun, bu kullanımın olumlu referans
olacağını değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: HEWS Projesi kapsamında
yapılan çalışmaların, Genel Maksat 
Helikopter Projesi için birebir 
uygulanması söz konusu olacak mı;
yoksa yeni bir program mı başlatılacak?
Mustafa ŞEKER: Genelkurmay Başkan-
lığı ve ihtiyaç sahibi makamlarca Genel
Maksat Helikopter Projesi’nde yer ala-
cak EH sistemlerine yönelik değerlen-
dirme devam ediyor. Hâlihazırda
Müsteşarlığımıza değerlendirme sonu-
cuna yönelik resmi bir bildirimde bulu-
nulmadı. Bununla birlikte, HEWS
sistemlerinin Genel Maksat Helikopter
Projesi kapsamında kullanılabileceği ta-
rafımızca değerlendiriliyor.
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MWS-TU Füze İkaz Sistemi ve CMDS Karşı Tedbir Atma Sistemi’nin
TSK envanterindeki platformlara entegrasyonu birlikte 
gerçekleştiriliyor ve proje kapsamındaki son platform tipi olan 
Mi-17 platformları haricindeki diğer bütün platform tiplerine 
entegrasyon tamamlandı. 
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Füze ikaz sisteminin 
algılayıcıları, 
ATAK helikopterinde
kanatçıkların 
ucunda bulunuyor.
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MSI Dergisi: İkinci Paket F-16 EH 
Sistemleri (SPEWS II) projesinin son 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Geçtiğimiz 2 yıl boyunca,
SPEWS-II sistemine ilişkin çalışmalar hız
kazandı ve projede artık sona yaklaşıldı.
Sistemi oluşturan tüm birimlerin üretimi
tamamlandı ve bu birimlerin büyük ço-
ğunluğuna ilgili testler uygulanarak tes-
limatları gerçekleştirildi. Birim bazında
teslimatların 2014 yılında tamamlanması
planlanıyor. Hâlihazırda devam etmekte
olan Sistem Seviyesi Uygunluk Testle-
ri’nin de tamamlanması ile sistemler
operasyonel kullanıma hazır hâle gele-
cek. 2015 yılında gerçekleştirilecek Simü-
latör Performans Testi ve Uçuş
Performans Testleri ile proje kapsamında
yer alan tüm testler de tamamlanacak.

Yeni Alan: Koruma ve 
Güvenlik Projeleri
MSI Dergisi: Koruma ve Güvenlik 
Projeleri başlığı altında yürütülen 
faaliyetlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Koruma ve Güvenlik
Projeleri, “Koruma Projeleri” ve “Güven-
lik Projeleri” olarak 2 ana başlık altında
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Helikopterler için bir EH süiti geliştirilmesini konu alan HEWS Projesi, 
sektörün gelişiminde bir dönüm noktası oldu.



toplanıyor. Koruma Projeleri kapsa-
mında; konvoy koruma, yaya ve tim ko-
ruma ve tesis koruma amaçlı karıştırıcı
sistemler ile tespit amaçlı çeşitli algıla-
yıcı sistemlerin ve elektronik taarruz un-
suru içeren zararsız hâle getirme
sistemlerinin tedarikine yönelik çalış-
malar devam ediyor.
Güvenlik Projeleri kapsamında yürütülen

projelerde ise hazırlık çalışmaları devam
ediyor ve başlangıç aşamasında olan çe-
şitli projeler bulunuyor. Bunlardan birinde,
askeri öneme haiz veya ekonomik değeri
yüksek tesislerin, mevcut hava tehditleri
olan uçak ve helikopterlerin yanı sıra akıllı
mühimmat olarak sınıflandırılan güdümlü
silah tehditlerine karşı korunması ama-
cıyla bir entegre güvenlik sisteminin geliş-

tirilmesi planlanıyor. Bu sistem; radar,
elektro-optik sistemler, karıştırıcı sistem-
ler ve sahte hedefler gibi alt sistemleri içe-
recek. Söz konusu sistemin yurt içinde
geliştirilmesi, üretilmesi, tesislere kuru-
lumu ve entegrasyonu faaliyetleri, bu pro-
jenin kapsamında yer alıyor. Diğer
taraftan, ülkemiz sınırları içerisinde yer
alan petrol ve doğal gaz boru hatları ile bu

SÖYLEŞİ

Denizde Hava Savunma Harbinin 
Ana Sensörü ÇAFRAD Sistemi

©
SSM





hatlar üzerinde bulunan tesislerin idare
edildiği birimlerin sabotaj ve hırsızlık gibi
tehditlerden korunmasına yönelik, tekno-
lojiye dayalı entegre güvenlik sisteminin
temin edilmesi, kurulumu ve entegras-
yonu amacıyla proje başlangıcına yönelik
hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Ay-
rıca, sınırlarımızın terörizm, yasadışı göç
ve kaçakçılık gibi tehditlere karşı korun-
ması ve TSK’ya ait karakolların güvenliği-
nin sağlanması amacı ile teknolojiye dayalı
bir entegre güvenlik sistemi kurulması ko-
nusunda fizibilite çalışması da yapıldı.

ÇAFRAD İçin Gelişmiş 
Test Altyapıları Gerekiyor
MSI Dergisi: Çok Amaçlı Faz Dizinli
Radar (ÇAFRAD) projesinin son durumu
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Bilindiği üzere ÇAFRAD
Projesi ile Dz.K.K.lığının 2020'li yıllarda en-
vantere alacağı TF2000 hava savunma fır-
kateynlerinin ana sensörünün geliştirilmesi
hedefleniyor. Projedeki riskleri asgariye in-
dirmek için, projenin fazlar hâlinde hayata
geçirilmesi kararlaştırıldı. 2013 yılının
Ağustos ayında, ASELSAN ile ÇAFRAD
Faz-1 Projesi Sözleşmesi imzalandı. 
ÇAFRAD Faz-1 Projesi ile ÇAFRAD yapı-
sında yer alan X-Bant aktif faz dizili çok
fonksiyonlu radar sistemi, X-Bant aktif faz
dizili aydınlatma radarlarının ölçeklendi-
rilmiş prototipleri ile IFF Anten Siste-
mi’nin tasarımı ve üretimlerinin
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2014 yılı
sonu itibari ile projede Sistem Gereksi-
nimleri Belirleme aşaması tamamlanarak
tasarım aşamasına geçilecek.
ÇAFRAD gibi çok amaçlı faz dizinli radar-
lar, yarı iletken gönderme ve alma mo-
dülleri ve karmaşık radar algoritmaları
ile teknolojinin uç noktasını adresliyor.
Projenin başarıyla hayata geçirilmesi ile
Türkiye radar konusunda çağ atlayarak
gelişmiş ülkeler arasına girecek.

MSI Dergisi: Radar sistemleri konusunda
Türkiye son yıllarda önemli projelere
imza atmaya başladı. Bu çalışmalar
ürüne dönüştükçe Türkiye muhtemelen
test altyapısı konusunda bazı eksiklikler
yaşayacak. Örneğin, ÇAFRAD’dan 
beklenti, gemilere yönelik hipersonik 
güdümlü mermileri de tespit etmesi ve
bunları takip edebilmesi ise bu konudaki
test için Türkiye’nin bu nitelikte bir 
güdümlü mermiye ya da onu simüle eden
deneme füzesine ihtiyacı olacak. 
Bu kapsamdaki test altyapıları ile ilgili
öngörü ve değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?

Mustafa ŞEKER: Öncelikle sorunuz için
teşekkür ederim. ÇAFRAD gibi ileri tek-
noloji ürünü sistemlerin testlerinde ve
doğrulanmasında gerçekten gelişmiş
test altyapıları gerekiyor. Bu bağlamda,
ileri teknoloji ürünü sistemler geliştiri-
lirken geliştirme sürecine paralel olarak
özel test yapılarının kurulması da ger-
çekten önemli.
ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde kurul-
makta olan tesislerinde, ileri teknoloji ta-
sarım ve üretim altyapısı ile birlikte çeşitli
radarların test edilmesine imkân verecek
bir altyapı da kuruluyor. Söz konusu te-
siste radar performans test ve ölçümle-
rinde yerden yansımayı azaltmaya yönelik
yüksek test kuleleri ve simülatör kuleleri
inşa ediliyor. Test sahasında, hedef tespit
takibine yönelik olarak radar hedef simü-

latörleri kullanılarak hedef ve ortam et-
kileri simüle edilebilecek.
ÇAFRAD Faz-1 Projesi kapsamında söz
konusu test altyapısının kullanımı ya-
nında belli radar kesit alanı değerlerine
sahip, alçak irtifada uçabilen hedef uçak
yapılarının da kontrollü hava hedefi ola-
rak kullanımı öngörülüyor. Hedef uçak
testlerinde elde edilen verilerin analizi
ile güdümlü mermi tespit takip perfor-
mansına ilişkin değerlendirmeler yapı-
labilecek. Projenin ileriki aşamalarında
ihtiyaç duyulması hâlinde, dost ve müt-
tefik ülkelerin altyapılarının da kullanıl-
ması söz konusu olabilecek.

MSI Dergisi: FX/TX Projesi’nde tasarım
ve geliştirme aşamasına geçilmesi 
durumunda, bu uçaklarda kullanılacak
radarların geliştirilmesinde Dairenizin
rolünün olması öngörülüyor mu?
Mustafa ŞEKER: Müsteşarlığımızın radar
yol haritasında nihai hedef olarak uçak
burun radarının geliştirilmesi öngörülüyor.
ÇAFRAD ve benzeri radarların geliştiril-
mesi, Türkiye’yi bu radarı da geliştirecek
seviyeye taşıyacak. Bu radarın geliştirilmesi
için, FX/TX Projesi’nin takvimine uygun ola-
rak Uçak Daire Başkanlığımızla yakın iş bir-
liği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları
yürütmeyi planlıyoruz. Onlar ilk fazda tama-
men uçağın kendisinin tasarımına odaklan-
dılar. Tek motor mu olacak, çift motor mu
olacak, kanatlar nasıl olacak, kuyrukta
kanat olacak mı, olmayacak mı gibi? Henüz
çalışmalara bizim de dâhil olacağımız aşa-
maya gelmediler. Kara ve deniz uygulama-
ları için geliştirdiğimiz sistemlerden sonra
uçağa geçtiğinizde, teknoloji çok değişmi-
yor ama sistemlerinizi daha küçültmeniz,
uçağa sığabilir hâle getirmeniz, oradaki
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ÇAFRAD gibi çok amaçlı faz dizinli radarlar, yarı iletken gönderme ve
alma modülleri ve karmaşık radar algoritmaları ile teknolojinin uç
noktasını adresliyor. Projenin başarıyla hayata geçirilmesi ile Türkiye
radar konusunda çağ atlayarak gelişmiş ülkeler arasına girecek.
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ASELSAN’ın Gölbaşı’nda inşa edilen tesislerinde, 
radar test altyapısı da kuruluyor.

ABD ve Fransa gibi müttefikleri, denemelerde,
gemilere karşı kullanılan ve alçak irtifadan yüksek
ses üstü hızda uçan füzeleri simüle etmek için 
GQM-163 Coyote füzesini kullanıyor.





standartlara uymanız gerekiyor. Belki bir
sonraki aşama uzay olacak; radar konu-
sunda teknoloji olarak son noktamız uzay
diye düşünmemiz lazım. Örneğin, ANKA
için sentetik açıklıklı radarı yaptık, onu
GÖKTÜRK-3’e taşıyabiliyor muyuz? Çalış-
malar aşama aşama gidiyor, yapı taşları dö-
şeniyor.

MSI Dergisi: SSM’de sistem ve platform
olarak ayrı bir yapılanma var ve 
platformun kritik sistemleri, proje 
olarak, ilgili sistem dairesinde değil 
platform dairesinde ele alınıyor. 
FX/TX projesinde radar konusu da 
böyle mi ele alınacak?
Mustafa ŞEKER: İki tarafı da görmüş;
platform tarafında daire başkanlığı yap-
mış, sistem projelerinde uzunca süre ça-
lışmış, şu anda da sistem tarafında daire
başkanlığı yapan biri olarak, sorunuza
çok rahat cevap verebilirim. Platform ta-
rafının da sistem tarafının da projeyi ele
alma konusunda argümanları var. Bana
göre ikisinin de avantajları ve dezavan-
tajları bulunuyor. Bu konu, program yö-
netimi mantığı içerisinde, bizim SSM
olarak çözmemiz gereken bir şey diye
düşünüyorum. Program yönetimine geç-
tiğimizde, programlar ve onun altında da
projeler olacak. FX/TX’i bir program ola-
rak düşünürseniz, örneğin, onun altında
radarı ve elektronik destek sistemi ayrı
projeler olarak yürüyecek. Mevcut yapı
içerisinde nasıl olması gerektiği konu-
sunda benim düşüncem, ÇAFRAD’ın çok
güzel bir örnek olduğu. Nasıl yürütülü-
yor? Belli bir noktaya kadar ÇAFRAD
bizim dairemizde yürüyecek. Biz şu
anda, ÇAFRAD’da nihai ürünü çıkartmı-
yoruz. Yürüttüğümüz proje, aslında bir
prototip üretme projesi. ÇAFRAD çok sa-
yıda almaç ve göndermeç modülü içeren
bir radar olacak. Ama şu anda biz, onun
ölçekli bir sürümünü; tek yüzlü, dörtte
bir boyutunda geliştiriyoruz. Bizim bura-
daki amacımız, teknoloji gösterimi. Bunu
platform daireleri takip edemezler. Bunu
platform dairesinden gelen birisi olarak
söylüyorum. Bir teknoloji geliştiriyorsa-
nız uzmanlık alanı gerektiren bir ürün ilk
defa geliştiriliyorsa onun uzmanlık olan
dairede yürümesi lazım diye değerlendi-

riyorum. O ürün belli bir noktaya geldik-
ten sonra, mesela biz ÇAFRAD’ın proto-
tipini çıkarttıktan sonra, ürünün
platforma uyarlama safhasına geçilir.
Aynı örnekten devam edersek ÇAFRAD
artık dört yüzlü olacak, daha büyük ola-
cak ve bir gemiye takılacak. İşte orada
entegrasyon devreye giriyor. Bu aşa-
mada proje, platform dairesinde yürü-
meli. Kurguyu, “teknoloji geliştirilene
kadar sistem, teknoloji belli bir olgun-
luğa ulaştıktan sonra platform dairesi”
olarak kurmak gerekiyor.

İhracat Kendimizi Geliştirmemiz
Gereken Bir Alan
MSI Dergisi: Türkiye’nin son 3 yılda 
gerçekleştirdiği EH sistemi ve radar 
sistemi ihracatları ile ilgili rakamsal 
bilgiler verebilir misiniz?
Mustafa ŞEKER: Malumunuz olduğu gibi,
EH ve radar sistemleri konusunda en
büyük oyuncumuz ASELSAN. Dolayısıyla
ASELSAN’ın ihracat rakamları, bu alandaki
ihracatımız konusunda hepimize fikir vere-
cektir. ASELSAN’ın bu alandaki son 3 yıllık
ihracatının toplamının 35 milyon dolar ci-
varında olduğunu söyleyebilirim. Tabi Tür-
kiye’nin toplam ihracat rakamlarına
baktığımızda, bu rakamın çok çok düşük
kaldığı aşikâr. Bu, kendimizi geliştirmemiz
gereken bir alan. Tabii ihracat platformsuz
da olmuyor. Siz gidip HEWS sistemini tek
başına pazarlayamıyorsunuz. Bir helikop-
ter platformu ile gitmeniz lazım. Ya da ED
sistemi geliştiriliyor, denizaltıya entegre
ediliyor. Platform sağlayıcı denizaltı sattı-
ğında siz de satıyorsunuz. Dolayısı ile konu
biraz bizim platformları satmamızla da il-
gili. Ayrıca satma konusunda da yetkinliği-
mizi geliştirmemiz lazım. Burada hassas
bir alan ve gizli bilgiler var; bunları koruya-
rak satış gerçekleştirmek konusunda da
pratik yapmamız lazım. Elimizde yetkinlik-
ler oluştu; ihracatta da yavaş yavaş her-
hâlde yol alacağız.

MSI Dergisi: EH alanındaki gizlilik ve bazı
teknolojilerin korunması konusundaki
hassasiyetler, bu sistemlerin ihracatını
etkiliyor mu? Bilginiz dâhilinde, 
Türkiye’nin bu sistemler için ihracat izni
vermediği durumlar oldu mu?

Mustafa ŞEKER: Söyleşimizin başında
da belirttiğimiz gibi, EH ve radar sistem-
leri, tüm ülkelerin gizlilik ve paylaşım
konusunda üzerinde daha fazla hassasi-
yet gösterdiği bir alan. Bunun doğal so-
nucu olarak, bu alandaki ihracat
faaliyetlerinin daha fazla titizlikle ve hü-
kümetlerin kontrolünde yapılması gere-
kiyor. Bu da bu alandaki ihracat
rakamlarının düşük kalmasına yol açı-
yor. Ancak bütün bu kısıtlara rağmen,
yabancı ülkeler, belli hassas teknolojile-
rini, milli bilgilerini ve özellikle EH tehdit
kütüphanelerini paylaşmayacak formül-
ler üreterek bu alanda ihracat yapıyor-
lar. Biz de bu konudaki pratiklerimizi ve
yeteneklerimizi geliştirerek bu alandaki
ihracatımızı 2023 hedeflerine katkı sağ-
layacak seviyeye çıkarmayı planlıyoruz.
Örneğin ASELSAN’ın bu alandaki 2014
yılı ihracat hedefi 20 milyon dolar iken
2018 hedefi 100 milyon doları buluyor.
İhracat izni konusundaki en yakın bir uy-
gulama olarak yakın zamanda ÇAFRAD
Projesi kapsamında ASELSAN’ın elde et-
tiği bir yeteneğin ihraç edilmesine, belli
kısıtlar ve bize özel bilgilerin korunma-
sını sağlayarak izin vermemizi göstere-
bilirim.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Mustafa ŞEKER: Bizlere gizlilik nede-
niyle çok fazla gündeme gelmeyen Daire
faaliyetlerimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz
için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dö-
nemde önemli projelerde atacağımız
adımlarda yine birlikte olmayı temenni
ediyorum.

SSM Elektronik Harp ve Radar 
Sistemleri Daire Başkanı Mustafa 
Şeker’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Bir teknoloji geliştiriyorsanız uzmanlık alanı gerektiren bir ürün ilk
defa geliştiriliyorsa onun uzmanlık olan dairede yürümesi lazım diye
değerlendiriyorum. O ürün belli bir noktaya geldikten sonra, mesela
biz ÇAFRAD’ın prototipini çıkarttıktan sonra, ürünün platforma 
uyarlama safhasına geçilir. 
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 4-6 Ağustos tarihleri arasında,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında icra edildi. 
Alınan kararlar, Genelkurmay Başkanlığının resmi İnternet sitesinde

açıklandı ve Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

YAŞ 2014 Kararları

YAŞ’ın 6 Ağustos’ta tamamlanan Ağustos ayı olağan top-
lantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün onayına sunuldu ve onaylanan kararlar,

07.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi.  
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albay-
lardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve ami-
rallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumlarının
görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 30 Ağustos 2014
tarihinden geçerli olmak üzere; 37 general ve amiral bir üst
rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi ve 34
general ve amiralin görev süreleri ise bir yıl uzatıldı.
Genelkurmay Başkanlığının İnternet sitesinden yapılan açık-
lamada, ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 41 ge-
neral ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2014
tarihinden itibaren; 2 generalin ise yaş haddini doldurması
sebebiyle 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren emekli olacakları
da duyuruldu.
Bu sene YAŞ toplantısında masaya yatırılan bir diğer konu
da Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın teşkilatlan-
masındaki değişiklik oldu. Yine 7 Ağustos’ta, Genelkurmay
Başkanlığı ve Hv.K.K.lığı resmi İnternet sitelerinde yapılan
ortak açıklamada; Hv.K.K.lığının ana muharip unsurlarını tek

bir komutanlık çatısı altında toplayan “Muharip Hava Kuvveti
ve Hava Füze Savunma Komutanlığı”nın 5 Ağustos 2014 ta-
rihinde Eskişehir'de teşkil edildiği ve bu komutanlığın ana
bağlıları olarak:
- Hava harekâtını tek bir merkezden yönetmek üzere 

"Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezleri Komutanlığı"nın Diyarbakır'da,

- Bünyesindeki kara ve deniz koordinasyon üniteleri ile
hava ve füze savunmasını bir merkezden yönetecek 
ve angajman yetkisini kullanacak olan "Hava Savunma
Komutanlığı"nın ise Eskişehir'de oluşturulduğu 
bildirildi.

Bu dönüşümün, Türk Silahlı Kuvvetlerini, güncellenen NATO
Kuvvet Yapısı ile daha uyumlu bir yapıya sahip kılacağının
belirtildiği açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde müşte-
rek, tam bütünleşmiş ve birlikte çalışabilir bir yapının hayata
geçirilmesi sağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzayı da
kapsayacak şekilde, bütün hava ve füze savunma unsurları-
nın tek merkezden sevk ve idare edilebilir hâle getirildiği;
Hava Kuvvetlerinin yeni komuta yapısı sayesinde, teknoloji-
nin sağladığı imkânlar ile daha etkin komuta ve kontrol ger-
çekleştirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât etkinliğinin
ve caydırıcılığının arttırılacağı vurgulandı.
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Korgeneral Kamil Başoğlu 1957 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1979 yılında Kara Harp Okulundan, 1980 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun olmuştur. 
1986 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı ve batarya subaylığı yapan Korgeneral Başoğlu, 1988
yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 12'nci Piyade Tümeninde Piyade Bölük Komutanlığı ve Plan Subaylığı,
65'inci Piyade Tümeninde Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığında Kurs Plan Subaylığı, İslamabad Kara Ataşeliği,
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde Öğrenci Tabur Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Özel Kalem Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği
ve Cumhurbaşkanı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2002 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel
Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2006 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Personel Başkanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2010 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel
Başkanlığı ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Ko-
mutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Perihan Başoğlu ile evli olan Korgeneral Kamil Başoğlu'nun iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Abdullah ATAY

Orgeneral Abdullah Atay, 1949 yılında Çorum'da doğmuştur. 1970 yılında Kara Harp Okulundan, 1971 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur. 
1979 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Atay, 1981 yılında Kara Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında Karargâh Subaylığı, 1'inci Mekanize
Piyade Tugay Komutanlığında Lojistik Şube Müdürlüğü, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (LSE) Komutanlığı Harekât Dairede Karargâh
Subaylığı, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Avrupa Müttefik Komutanlığında Reaksiyon Kuvveti Planlama
Karargâhında (ARFPS MONS/Belçika) Şube Müdürlüğü ve Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1997 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Komando Tugay Komutanlığı ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde
bulunmuş, 2001 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Güney Müşterek Merkez Karargâhı (JHQ SOUTHCENTRE Larissa/Yunanistan)

Kurmay Başkanlığı, 3'üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 52'nci Zırhlı Tümen Komutanlığı ile Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2006 yılında korgeneralliğe
terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Kara Unsur Komutanlığı (CC Land Madrid/İspanya) Komutan Yardımcılığı, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik
Etüt ve Denetleme Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütmüş, 2014 yılında
Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Mürvet Atay ile evli olan Orgeneral Abdullah Atay'ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Galip MENDİ

Orgeneral Galip Mendi 1951 yılında Ankara'da doğmuştur. 1970 yılında Kara Harp Okulundan, 1971 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur. 
1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Mendi, 1985 yılında Kara Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 73'üncü Piyade Alayında Tabur Komutanlığı, Maltepe Askerî Lisesinde Harekât ve
Eğitim Kısım Amirliği, 70'inci Piyade Tugayında Kurmay Başkanlığı ve Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu
Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2003 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı
ve Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay
Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim

Kolordu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2012 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2'nci Ordu Komutanlığı görevini
yürütmüş, 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Zeynep Merih Mendi ile evli olan Orgeneral Galip Mendi'nin iki çocuğu vardır.

Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK

Orgeneral Salih Zeki Çolak 1954 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Topçu ve Füze okulundan mezun olmuştur.
1986 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı topçu birliklerinde takım komutanlığı, batarya subaylığı ve batarya komutanlığı yapan Orgeneral
Çolak, 1988 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 4'üncü Piyade Tümen Komutanlığında Harekât ve Eğitim
Şube Müdürlüğü, 49'uncu Piyade Alayında Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Mali Plan Program Daire Başkanlığında Program Subaylığı, Batı Avrupa
Birliğinde (Brüksel/Belçika) Türkiye Askerî Temsilciliği ve Kurmay Başkanlığı, 108'inci Topçu Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Genel Sekreterliğinde
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 19'uncu Piyade Tugay Komutanlığı görev-
lerinde bulunmuş, 2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreter-

liği ve Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Kara
Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevini
yürütmüş, 2014 yılında 1'inci Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Melek Çolak ile evli olan Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 ORGENERAL ABDULLAH ATAY EGE ORDUSU KOMUTANI - İZMİR JANDARMA GENEL KOMUTANI - ANKARA

2 ORGENERAL GALİP MENDİ 2'NCİ ORDU KOMUTANI - MALATYA EGE ORDUSU KOMUTANI - İZMİR

3 ORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANI - ANKARA 1'İNCİ ORDU KOMUTANI - İSTANBUL

4 KORGENERAL KAMİL BAŞOĞLU 9'UNCU KOLORDU KOMUTANI - ERZURUM KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANI - ANKARA

5 KORGENERAL ADEM HUDUTİ KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK KOMUTANI - ANKARA 2'NCİ ORDU KOMUTANI - MALATYA

6 KORGENERAL ABDULLAH RECEP 7'NCİ KOLORDU KOMUTANI - DİYARBAKIR HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI - YENİLEVENT/İSTANBUL

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 KORGENERAL ABİDİN ÜNAL 1'İNCİ HAVA KUVVETİ KOMUTANI - ESKİŞEHİR MUHARİP HAVA KUVVETİ VE HAVA FÜZE SAVUNMA KOMUTANI - ESKİŞEHİR

ORGENERAL ATAMALARI

Korgeneral Adem HUDUTİ

Korgeneral Adem Huduti 1952 yılında Kosova'da doğmuştur. 1973 yılında Kara Harp Okulundan, 1974 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur. 
1985 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Korgeneral Huduti, 1987 yılında Kara Harp Akademisin-
den mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 3'üncü Mekanize Piyade Tümeninde Lojistik Şube Müdürlüğü, 9'uncu Kolorduda Plan ve Harekât Subaylığı,
202'nci Mekanize Piyade Alayı ve 7'nci Mekanize Piyade Tugayında Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri
(LSE) Komutanlığı Harekât Dairede Karargâh Subaylığı ile Plan ve Program Şube Müdürlüğü, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (AFSOUTH Napoli/İtalya)
Harekât Başkanlığında Şube Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1999 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire
Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral

rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı, Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında korgeneralliğe
terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Okullar Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvveti Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevlerinde bu-
lunduktan sonra, 30 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş ve 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Ferhan Huduti ile evli olan Korgeneral Adem Huduti'nin bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral Abdullah RECEP

Korgeneral Abdullah Recep, 1955 yılında Giresun'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulundan mezun olmuştur. 
1982 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Korgeneral Recep, 1984 yılında Kara Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 19'uncu Piyade Tugayında Piyade Bölük Komutanlığı, 9'uncu Kolorduda Plan ve Harekât
Subaylığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığında Proje Subaylığı, 61'inci Mekanize Piyade Tugayında Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı, Avrupa
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE Mons/Belçika) Harekât ve Lojistik Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem
Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı ve 16'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı
görevlerinde bulunmuş, 2006 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Transformasyon Komutanlığı (ACT Norfolk/ABD) Kurmay Başkanı

Kaynaklar ve Lojistik Yardımcılığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2010 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât Başkanlığı
ve 7'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş ve Harp Akademileri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Alev Recep ile evli olan Korgeneral Abdullah Recep'in iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral Abidin ÜNAL

Korgeneral Abidin Ünal, 1953 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1975 yılında Hava Harp Okulundan, 1977 yılında Uçuş Okulundan mezun olmuştur.
1982 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı filolarda kol uçuculuğu yapan Korgeneral Ünal, 1984 yılında Hava Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay
subay olarak; Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı, 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında kol uçuculuğu ve 142'nci Filo Kol Komutanlığı, Millî Savunma Bakan-
lığında F-16 Sistem Yönetim Dairesinde Program Yönetim Subaylığı, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında 162'nci Filo Harekât Subaylığı ve Eğitim Kısım Amirliği, 9'uncu
Ana Jet Üs Komutanlığında 192'nci Filo Komutanlığı, Genelkurmay Savunma Uluslararası Güvenlik İşbirliği Dairesinde Proje Subaylığı, Avrupa Silahsızlanma Kon-
feransı Türkiye Daimi Temsilciliğinde (Viyana/Avusturya) Askerî Danışmanlık ve 5'inci Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2000 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı
ve Hava Kuvvetleri Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Hava

Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı ve Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2008 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Askerî Tarih
ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Hava Kuvveti ve 6'ncı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (CAOC) Komutanlığı görevlerinde bulunduktan
sonra, 30 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Naile Ünal ile evli olan Korgeneral Abidin Ünal'ın bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.





MSI Dergisi - Eylül 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

40

TSK HABER

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN 
GENERAL VE AMİRALLER

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN 
GENERAL - AMİRAL ve ALBAYLAR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             HÜSEYİN KENAN HÜSNÜOĞLU

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            UĞUR TARIK ÖZKUT

2                TÜMGENERAL                                            ŞENOL ALPARSLAN

3                TÜMGENERAL                                            UĞUR TARÇIN

4                TÜMGENERAL                                            İSMAİL METİN TEMEL

5                TÜMGENERAL                                            SADIK ÇELİKÖRS

6                TÜMGENERAL                                            METİN GÜRAK

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             İSMAİL HAKKI ÖNDER

2                TUĞGENERAL                                             MEHMET KAYA

3                TUĞGENERAL                                             METİN KEŞAP

4                TUĞGENERAL                                             YÜCEL KARAUZ

5                TUĞGENERAL                                             MEHMET FARUK ALPAYDIN

6                TUĞGENERAL                                             MUZAFFER SÖNMEZ

7                TUĞGENERAL                                             MUSTAFA UZUN

8                TUĞGENERAL                                             HÜSEYİN HAMDİ ERGÜN

9                TUĞGENERAL                                             YAVUZ SELİM KAHVECİ

10              TUĞGENERAL                                             MUSTAFA AYSAN

11              TUĞGENERAL                                             HAKAN ATINÇ

12              TUĞGENERAL                                             KAHRAMAN GÜNEŞ

13              TUĞGENERAL                                             RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                 ÖMER FARUK HARMANCIK

2                TUĞAMİRAL                                                 SİNAN AZMİ TOSUN

3                TUĞAMİRAL                                                 HASAN DOĞAN

4                TUĞAMİRAL                                                 MEHMET ŞEVKİ ŞEKEREFELİ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TÜMGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            ALİ DEMİRAL

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             MEHMET UĞUR BALKIŞ

2                TUĞGENERAL                                             GÖKSEL KAHYA

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERALLER                                    YUSUF KAYA

2                TÜMGENERALLER                                    ATA KALKAN

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             MUSA ÇİTİL

2                TUĞGENERAL                                             GÜRAY ALPAR

3                TUĞGENERAL                                             NAMIK BORAN

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             YUSUF PEKER

2                TUĞGENERAL                                             UFUK DEMİRKILIÇ

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             KAMİL BAŞOĞLU

2                KORGENERAL                                             ADEM HUDUTİ

3                KORGENERAL                                             ABDULLAH RECEP

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            YILMAZ UYAR

2                TÜMGENERAL                                            İBRAHİM YILMAZ

3                TÜMGENERAL                                            SALİH ULUSOY

4                TÜMGENERAL                                            ŞEREF ÖNGAY

5                TÜMGENERAL                                            MEHMET FARUK ŞENGÜN

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ATTİLA ŞİRİN

2                TUĞGENERAL                                             MUHARREM METİN ÖZBEK

3                TUĞGENERAL                                             ÖMER ŞEVKİ GENÇTÜRK

4                TUĞGENERAL                                             MEHMET ÖZOĞLU

5                TUĞGENERAL                                             METİN AKKAYA

6                TUĞGENERAL                                             HALİL İBRAHİM ERGİN

7                TUĞGENERAL                                             ABDULLAH BAYSAR

8                TUĞGENERAL                                             MEHMET AKYÜREK

9                TUĞGENERAL                                             VELİ TARAKCI

10              TUĞGENERAL                                             SİNAN YAYLA

11              TUĞGENERAL                                             MEMDUH HAKBİLEN

12              TUĞGENERAL                                             RAFET SEVİNÇ ŞAŞMAZ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                İSTİHKAM KURMAY ALBAY                     SEMİH TERZİ

2                MUHABERE KURMAY ALBAY                 MUSTAFA SERDAR SEVGİLİ

3                PİYADE KURMAY ALBAY                          ALİ SALNUR

4                PİYADE KURMAY ALBAY                          AHMET OTAL

5                TOPÇU KURMAY ALBAY                           NUMAN YEDİYILDIZ

6                TOPÇU KURMAY ALBAY                           İZZET TEKİN

7                PİYADE KURMAY ALBAY                          MEHMET CENGİZ DOĞAN

8                PİYADE KURMAY ALBAY                          CEMALETTİN DOĞAN

9                PİYADE KURMAY ALBAY                          AHMET BİCAN KIRKER

10              PİYADE KURMAY ALBAY                          ERDEM KARGIN

11              PİYADE KURMAY ALBAY                          BEKİR KOÇAK

12              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ŞENOL ALKIŞ

13              MUHABERE KURMAY ALBAY                 MUSTAFA GÖNEL

14              TANK KURMAY ALBAY                             SAVAŞ BEYRİBEY

15              İSTİHKAM KURMAY ALBAY                     MUSTAFA OĞUZ

16              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ZEKİ KARATAŞ

17              PİYADE KURMAY ALBAY                          HASAN POLAT

18              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ERHAN CAHA

19              PİYADE KURMAY ALBAY                          AHMET ERCAN ÇORBACI

20              İSTİHKAM KURMAY ALBAY                     CÜNEYT SOYRAÇ

21              PİYADE KURMAY ALBAY                          UFUK URAS

22              PİYADE ALBAY                                            NEVZAT BÜYÜKCERAN

23              ASKERİ HAKİM ALBAY                             HAYRETTİN KALDIRIMCI





MSI Dergisi - Eylül 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

42

TSK HABER

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMAMİRAL                                                                      HASAN ŞÜKRÜ KORLU

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                                       AHMET İSKENDER YILDIRIM

2                TUĞAMİRAL                                                                       AYDIN ŞİRİN

TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  İHSAN BAKAR

2                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  AHMET HAKAN GÜNEŞ

3                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  SİNAN SÜRER

4                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  HİMMET TANER ÇENGEL

5                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  ASIM OLCAY KARADAYI

6                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  MİTHAT KEMAL ALGÜL

7                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  KADİR YILDIZ

8                DENİZ ALBAY                                                                    SÜLEYMAN MANKA

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                                                   ABİDİN ÜNAL

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                                                  HASAN HÜSEYİN DEMİRARSLAN

2                TÜMGENERAL                                                                  NİHAT KÖKMEN

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                                                   İDRİS AKSOY

2                TUĞGENERAL                                                                   MEHMET CAHİT BAKIR

3                TUĞGENERAL                                                                   İSMAİL YALÇIN

4                TUĞGENERAL                                                                   FETHİ ALPAY

5                TUĞGENERAL                                                                   ATİLLA DARENDELİ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       MEHMET YALINALP

2                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       KEMAL AKÇINAR

3                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       VEYİS SAVAŞ

4                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       İSHAK DAYIOĞLU

5                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                        AHMET BİÇER

6                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       CEMAL AKYILDIZ

7                HAVA KONTROL İHBAR KURMAY ALBAY                  İMDAT BAHRİ BİBER

8                HAVA KONTROL İHBAR KURMAY ALBAY                  KEMAL MUTLUM

9                HAVA MUHABERE KURMAY ALBAY                            ATİLLA YURTTAŞ

10              HAVA PİYADE KURMAY ALBAY                                     GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                                                  HARUN OCAKLI

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                                                   SALİH KARATAŞ

2                TUĞGENERAL                                                                   ALİ ÇARDAKÇI

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        SADIK KÖROĞLU

2                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        ALİ OSMAN GÜRCAN

3                JANDARMA MUHABERE KURMAY ALBAY                FARUK BAL

4                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        MEHMET ARTAR

5                JANDARMA ALBAY                                                          BİROL ŞİMŞEK

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                                       HAYATİ BİLGİÇ

2                TUĞAMİRAL                                                                       BEKİR SITKI CEBECİ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                PROF.HAVA TABİP ALBAY                                             ÖMER AZAL

2                PROF.TABİP ALBAY                                                         KENAN SAĞLAM

3                PROF.TABİP ALBAY                                                         BÜLENT AHMET BEŞİRBELLİOĞLU

4                PROF.HAVA TABİP ALBAY                                             MELİH HAMDİ ÜNAL

5                PROF.TABİP ALBAY                                                         ATİLA GÜNGÖR

ASKERÎ YARGITAY

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                                                   ABDULLAH ARSLAN
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MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nda gerçekleşen
görev değişimi ile sektörde bazı 
konularda yaşanan gelişmelerin devam
edeceği, bazı konuların ise ağırlık 
ve öncelik kazanacağı, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in 
bugüne kadar verdiği beyanlarda 
görülüyor. Sektörün önündeki bu yeni
dönemde, STM’nin konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Recep BARUT: Geride kalan yaklaşık 25
yılda Türk Savunma Sanayisinin en
önemli şirketlerinden biri hâline gelen
şirketimiz, 400’ün üzerinde mühendis ve
uzmanın da aralarında bulunduğu 480’i
aşan çalışanı ile sektörümüze önemli
hizmetler veriyor. STM, “Tekno-

loji odaklı danışmanlık ve mühendislik
çözümlerinde uluslararası düzeyde re-
kabet edebilen saygın bir kuruluş
olmak” vizyonu ile ileri teknoloji uygula-
maları içeren askeri ve sivil sistemlerin
özgün geliştirme projelerinde yer alıyor,
hava aracı sertifikasyon ve kalite gü-
vence çalışmaları yapıyor, proje yöne-
timi, bilgi ve iletişim, sistem entegrasyon
ve lojistik destek konularında mühendis-
lik, danışmanlık, tedarik, kontrolörlük,
bakım, onarım ve işletme hizmetleri ve-
riyor.
STM olarak en önemli hizmet alanımız
olan savunma sektörünün son 10 yıllık

sürecine bakacak olursak,
önemli bir gelişim ve değişim

yaşadığımız aşikâr.
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STM, Teknoloji Odaklı 
Danışmanlık ve Mühendislik

Çözümlerinin Adresi Olmaya
Devam Edecek Özellikle danışmanlık ve

sertifikasyon alanlarında
gerçekleştirdiği 
çalışmalarla sektörde
özel bir konumda 
bulunan STM, gerek
mevcut faaliyet 
alanlarındaki 
çalışmalarını 
genişleterek gerekse
yeni alanlara girerek
sektördeki konumunu
güçlendiriyor. Bunları 
yaparken sektörü 
ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye de 
büyük özen gösteren
STM Genel Müdürü
Recep Barut ile STM’nin
faaliyetlerini konu 
aldığımız bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL
m.demirel@savunmahaber.com

Türk Deniz Görev
Grubu’nun bu yıl içinde
Afrika kıtası etrafında
yapmış olduğu
faaliyetler ve liman 
ziyaretleri, yurt dışında
pazarlanması 
sorumluluğu STM’de
bulunan MİLGEM’in
Afrika pazarında
tanıtımının yapılması
açısından çok 
faydalı oldu.



Milli gelirimizdeki yükseliş ve savunma
sanayisi ihtiyaçlarımızın yurt içinden kar-
şılanma oranının artması nedeniyle ciro-
sal ve sektörel büyüme sürüyor. Bu
paralelde, savunma sektörü endüstriyel
derinliğe sahip projeler gerçekleştir-
meye başladı. STM olarak, gelecek he-
deflerimizi, bu gelişim ve değişim
perspektifi açısından oluşturmaya büyük
önem veriyoruz. Şirketimiz, ülkemizdeki
tartışmasız en büyük ve yetkin mühen-
dislik ve danışmanlık kuruluşudur.
SSM’ye sağlanmakta olan mühendislik
ve danışmanlık hizmetleri, şirket olarak
vermekte olduğumuz danışmanlık hiz-
metlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor.
Ülkemizde sanayi katılımı ile yürütül-
mesi planlanan projelerin artması ve 
Ar-Ge çalışmalarının çoğalması ile
doğru orantılı olarak, danışmanlık paza-
rının daha da büyüyeceğini değerlendiri-

yoruz. Bu çerçevede, STM’nin yurt içi ve
yurt dışı danışmanlık pazarlarına açılımı
yolundaki çalışmaları, geliştirerek sür-
dürmeyi hedefliyoruz. Proje bütçelerine
göre danışmanlığa ayrılan pay, dünya öl-
çeğine göre ülkemizde çok az. Ülkemiz-
deki çeşitli sektörlere tanıtımlarla
danışmanlık hususunu kurumlara aşıla-
mak ve faydalarını göstererek pazarımızı
genişletmek amacındayız.
Diğer taraftan, 2004 yılından beri sürdür-
düğümüz “Sertifikasyon ve Uçuşa Elve-
rişlilik” hizmetlerine büyük önem
veriyoruz. Bugün itibarı ile 41 kişilik geniş
bir ekiple hem askeri hem de sivil hava-
cılık konusunda uçuşa elverişlilik sertifi-
kasyon faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Hava aracı tasarım ve üretim organizas-
yonu konularındaki uzman kadromuz,
altyapı ve teknik destek danışmanlığı hiz-
metleri ile eğitim hizmetleri veriyor.
Uçuşa elverişlilik konusunda üretim, di-
zayn ve tip sertifikası alanlarında oluş-
turduğumuz uzmanlık, STM’nin
bağımsız denetim kuruluşu olması yö-
nünde bir fırsat teşkil ediyor.
Ülkemizde sivil havacılığın gelişme-
sine paralel olarak, sertifikasyon
müdürlüğümüz bünyesindeki bilgi
birikimimizin sivil havacılık ala-

nında da ülke yararına katkı sağlaması
hedefiyle ekibimizi genişlettik. Bu kap-
samda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-
nün EASA (European Aviation Safety
Agency / Avrupa Havacılık Emniyeti
Ajansı) ile yürüttüğü çalışmalar kapsa-
mında, HÜRKUŞ Projesi’nde ihtiyaç du-
yulan “Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Uzmanlığı”, SSM ve Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol
sonrası, STM tarafından veriliyor.
Bir diğer faaliyet sahamız, ömür devri
desteği. SSM tarafından 2012 yılında
gerçekleştirilen değerlendirmelere
göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) en-
vanteri, önümüzdeki dönemde, “milli” ve
“kompleks” silah sistemleri ile şekille-
necek. TSK’nın mevcut sistemleri, ömür
devirlerini, en azından garanti sürelerini
tamamlıyorlar. SSM, tedarik projelerinin
yönetiminde geliştirdiği tecrübe ile sis-
temlerin ömür devrinde daha etkin görev
almayı ve lojistik desteğe ilişkin sistema-
tiği, 2016 yılına kadar oluşturmayı plan-
lıyor. Bu bağlamda, lojistik destek ve
eski platformların modernize edilmesi
ihtiyacı, önümüzdeki dönem içerisinde,
büyük bir pazar oluşturacak. 
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“Performansa Dayalı Lojistik Destek”
kavramının Türkiye’de de uygulanmaya
başlanmasına yönelik olarak yapılan ça-
lışmalara, hem danışmanlık hem de uy-
gulama modeli alanlarında destek
verilmesine ihtiyaç duyuluyor. STM, yeni
organizasyonu ve uluslararası danış-
manlık firmaları ile kurmakta olduğu
stratejik iş birlikleri ile bu alanda oluş-
makta olan ihtiyacın karşılanması için
önemli bir ivme yakaladı.
Diğer taraftan, savunma sanayisinde yü-
rütülen projelerde geliştirme, doğru-
lama, geçerleme, kalifikasyon ve kabul
süreçlerinde test faaliyetleri büyük
oranda yüklenicilerin kendi tesislerinde
ve yurt dışındaki laboratuvar ve test tes-
islerinde gerçekleştiriliyor. Bu durum,
testlerin tarafsızlığının sağlanmasında
sorun yaratıyor; aynı zamanda, yurt
içinde ve yurt dışında test merkezlerinin
dağınıklığı nedeniyle büyük lojistik, tak-
vim ve maliyet sorunlarına yol açıyor.
Bunlara ek olarak, yurt dışındaki testler
öncesinde ve sonrasında test edilen sis-
tem ve alt sistemlere ait milli veya ticari
hassas bilgilerin test merkezlerine veril-
mesi gerekiyor. Bütün bu sakıncaları or-

SÖYLEŞİ

Ülkemiz ve dünyada bilişim alanında sağlanan gelişmelere paralel
olarak, siber güvenlik alanında, her geçen gün artan bir tehdit ile
karşı karşıya kalıyoruz. SSM’nin yurt içi geliştirmeye dayalı projeleri
hayata geçirme hedefi, komuta kontrol ve güvenlik sistemlerinin de
milli olarak geliştirilmesi anlamına gelecek. 
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tadan kaldırmak üzere SSM; bağımsız,
akredite ve bütünleşik test merkezleri ve
sahaları kurmayı planlıyor. 2016 yılına
kadar planlanan test merkezlerinin ha-
yata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kap-
samda da STM’nin önemli görevler
üstlenebileceğini değerlendiriyoruz.
Ülkemiz ve dünyada bilişim alanında
sağlanan gelişmelere paralel olarak,
siber güvenlik alanında, her geçen gün
artan bir tehdit ile karşı karşıya kalıyo-
ruz. SSM’nin yurt içi geliştirmeye dayalı
projeleri hayata geçirme hedefi, komuta
kontrol ve güvenlik sistemlerinin de milli
olarak geliştirilmesi anlamına gelecek.
Bu durumun, siber güvenlik politikaları-
nın oluşturulması dâhil, siber güvenlik
çözümlerine ilişkin nitelikli danışmanlık
hizmetlerine olan ihtiyacı arttıracağı de-
ğerlendiriliyor. STM olarak bu alanlar-
daki çalışmalarımıza da büyük önem
veriyoruz.
Ayrıca “Muharebe Sahasının Sayısallaş-
ması” ve “Ağ Destekli Yetenek” konseptleri
kapsamında, özellikle farklı sistemlerin bir
arada tek bir sistem gibi çalışabilmesini ön-
gören “Birlikte Çalışabilirlik”, “Taktik Veri
Linki” ve yapay zekâya sahip komuta kont-
rol sistemleri uygulamalarının çoğalması
ve buna bağlı olarak da danışmanlık ihtiya-
cının artacağı öngörülüyor.
STM olarak bir diğer önem verdiğimiz
konu da deniz projelerimiz. Son yıllarda,
Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan birçok
farklı tip ve boyutta gemilere yönelik
projeler kapsamında, mühendislik anla-
mında önemli bir deneyim kazanıldı ve
bilgi birikimi elde edildi. Bu noktadan iti-
baren, bu bilgi birikiminin, gerek önü-
müzdeki dönemdeki milli projelerde
gerekse uluslararası alanda benzer pro-
jelerde değerlendirilmek üzere, kurum-
sal olarak muhafaza edilmesi önem
kazanıyor. STM olarak amacımız; bu-
güne kadar yürütmekte olduğumuz
deniz projeleri kapsamında ulaşmış ol-
duğumuz mühendis kadromuzu ve ku-

rumsal bilgi birikimimizi, önümüzdeki
dönemde de Milli Savunma Sanayimizin
hizmetine sunmak ve uluslararası pro-
jelerde rol üstlenmek üzere geliştirerek
muhafaza etmek. Bir başka ifadeyle STM
olarak; deniz projeleri alanında milli bilgi
birikiminin muhafazasını ve idamesini
hedef aldığımızı belirtmek isterim.

Danışmanlık Hizmetleri 
Kesintisiz Devam Ediyor
MSI Dergisi: STM’nin kuruluş 
misyonu gereği sağlamakta olduğu 
Danışmanlık Hizmetleri ile diğer 
fizibilite faaliyetlerine yönelik 
neler söylemek istersiniz?
Recep BARUT: STM’nin, Savunma Sana-
yii İcra Komitesi kararı ile 1991 yılında
kurulmasına ilişkin temel gerekçe olan
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri,
kuruluş tarihinden günümüze değin ke-
sintisiz olarak devam ediyor.
Yıllar içerisinde, farklı model ve içeriklerde
devam eden sözleşmemiz kapsamında,
konusunda uzman, tecrübeli ve nitelikli
danışmanlar, savunma sanayisi projele-
rinde dünya standartlarında mühendislik

çözümleri üretilebilmesi için, teknik konu-
larda SSM’ye hizmet veriyorlar.
Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini
nitelik ve derinlik itibari ile zenginleştir-
mek ve müşteri memnuniyetini arttıra-
rak bu hizmetleri diğer kurumların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygın-
laştırmak ve yurt dışına ihraç edebilmek,
temel stratejik hedeflerimizdendir. Hâ-
lihazırda Birleşik Arap Emirlikleri’ne
vermekte olduğumuz danışmanlık hiz-
metlerini genişletmek ve geliştirmek
için, iş geliştirme faaliyetlerimiz devam
ediyor. Yeni pazarlara, hem yurt içi hem
de yurt dışında açılım sağlayabilmek
adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, yurt içinde enerji, sağlık,
ulaştırma, sivil havacılık ve uzay alanları
başta olmak üzere, farklı kamu kurum
ve kuruluşları ile ilişki ve iletişim ağımızı
geliştiriyoruz. Danışmanlık kapsamında,
teknik çözüm ve iş modelleri üzerinde
çalışıyoruz. Buna ilaveten Avrupa Birliği
projeleri kapsamında, uluslararası öl-
çekli firmalar ile görüşmelere ve iş bir-
liği oluşturma çalışmalarına devam
ediyoruz.
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Mühendislik ve danışmanlık 
hizmetlerini nitelik ve derinlik 
itibari ile zenginleştirmek ve
müşteri memnuniyetini 
arttırarak bu hizmetleri diğer 
kurumların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde 
yaygınlaştırmak ve yurt dışına
ihraç edebilmek, temel 
stratejik hedeflerimizdendir. 
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STM, geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Havacılık Sanayinde Uçuşa Elverişlilik Bugün ve 
Gelecek Sempozyumu’nda, sertifikasyon çalışmaları ile ilgili güncel durumu anlattı.
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Mühendislik ve danışmanlık hizmetle-
rine ek olarak yine SSM için gerçekleş-
tirdiğimiz fizibilite projeleri ile de
savunma alanındaki milli çözümlerin ya-
pılabilirliğine yönelik çalışmalar yürütü-
yoruz. Bu kapsamda, kamu, sanayi ve
üniversite katılımını sağlayan vizyoner
bir çalışma metodolojisi ile karar verici-
ler için çıktılar üretiyoruz. Önümüzdeki
dönemde yürütmekte olduğumuz bu ça-
lışmaları da nitelik ve nicelik yönünden
zenginleştirmek, temel performans he-
deflerimiz arasında yer alıyor.

MSI Dergisi: Savunma ve Havacılık 
Sanayi Kümelenmesi Projesi 
kapsamındaki çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Recep BARUT: Bu projemiz ile yan sa-
nayi ve KOBİ’lerin ortak bir alanda, ağır-
lıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri
teknolojilere dayalı ürünleri üreteceği,
nitelikli iş gücüne sahip ve dünyanın sa-
yılı havacılık merkezlerinden biri olmaya
aday Havacılık ve Uzay Sanayi Kümelen-
mesi kurulması için SSM’ye danışmanlık

hizmeti sağlanıyor. Ülkemizde bir kamu
kurumu tarafından, ihtisas sanayisinin
geliştirilmesi amacıyla ilk örnek ihtisas
organize sanayi bölgesi (OSB), bu proje
ile SSM önderliğinde hayat bulacak.
SSM, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği ta-
rafından kurulması kararlaştırılan Hava-
cılık ve Uzay İhtisas OSB’nin uygulama
yeri, Ankara ili Kazan ilçesi sınırları içeri-
sinde Anadolu Otoyolu’nun her iki yanında
bulunuyor. Söz konusu proje, havacılık ve
uzay sanayisi kapsamında değerlendirile-
cek faaliyetleri konu alacak. Böylece,
Türk ve dünya havacılık ve uzay sanayisi
için gerekli olan malzeme ve ekipmanla-
rın, Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas OSB
içerisinde üretilmesi sağlanacak.
Bu önemli proje ile yan sanayi ve KOBİ’lere
TUSAŞ ile yakın çalışma olanağı ile sinerji
oluşturulması, modern bir üretim üssü ya-
ratılması, havacılık ve uzay sanayisinde
ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi,
nitelikli istihdam olanağı yaratarak hem
bölgenin hem ülkemizin kalkınmasına yar-
dımcı olunması ve küme üyelerinin ulus-

lararası düzeyde rekabet gücünün arttırıl-
ması ile doğrudan yabancı yatırım çekil-
mesi hedefleniyor. Gelinen son aşamada,
STM’nin koordinasyonunda yürütülen
resmi kuruluş işlemleri tamamlandı. Kısa
bir süre içerisinde, Ankara Havacılık ve
Uzay İhtisas OSB tüzel kişiliği, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığınca resmen ilan edi-
lerek akabinde kurulacak Havacılık ve Uzay
İhtisas OSB Müdürlüğü aracılığıyla havacı-
lık ve uzay sanayi kümelenme faaliyetleri
hayata geçirilecek.

MSI Dergisi: Link-16 Birlikte 
Çalışabilirlik Projesi ve Milli Taktik 
Data Link Projesi’nde geldiğiniz nokta ile
ilgili bilgi verir misiniz?
Recep BARUT: Link-16 Birlikte Çalışabi-
lirlik Projesi Sözleşmesi, SSM ile 20
Şubat 2009 tarihinde imzalandı ve proje,
sözleşmenin 25 Ağustos 2009 tarihinde
yürürlüğe girmesi ile başladı. Proje ile
temel olarak, TSK unsurlarının sahip ola-
cağı Link-16 yetenekleri dâhilinde, ulusal
ve uluslararası kapsamda, birlikte çalışa-
bilirlik seviyesinin en üst düzeye çıkartıl-
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Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi Sözleşmesi, SSM ile 20 Şubat 2009 tarihinde imzalandı ve proje, 
sözleşmenin 25 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi ile başladı. Proje ile temel olarak, 
TSK unsurlarının sahip olacağı Link-16 yetenekleri dâhilinde, ulusal ve uluslararası kapsamda, 
birlikte çalışabilirlik seviyesinin en üst düzeye çıkartılması hedef alındı. 

Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi’nde STM, TSK unsurlarının birlikte
çalışabilirlik seviyesinin en üst düzeye çıkartılmasını hedefliyor.



ması hedef alındı. TSK’ya ait 15 farklı plat-
formun sahip olması gereken Link-16 ka-
biliyeti, birlikte çalışabilirlik bakış açısıyla
STM tarafından belirleniyor. Projede gö-
revli STM personeli tarafından, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı ve SSM personelinden
oluşan ekiplere Taktik Data Link eğitim-
leri veriliyor ve SSM ve TSK’ya Taktik Data
Link ile ilgili projelere yönelik olarak da-
nışmanlık ve teknik destek hizmetleri
sağlanıyor. Projenin toplam süresi 5 yıl
olmakla beraber, hem Müsteşarlığımız
hem de silahlı kuvvetlerimizin de arzu-
suyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi
adına projenin belirli bir süre daha uzatıl-
ması ve yeni ihtiyaçları giderecek çözüm-
ler üretilmesi amacıyla mutabakata
varmış durumdayız.
Milli Taktik Data Link (MTDL) Fizibilite Pro-
jesi Sözleşmesi ise SSM ile 23 Temmuz
2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile
TSK’nın müstakil harekâtlarında kullana-
cağı milli, özgün, kriptolu bir taktik data link
sistemine ilişkin olarak kullanıcı ihtiyaçla-
rının ortaya konulabilmesi amaçlanıyor.
Sistemin kritik isterlerinin oluşturulması
amacıyla “Yapılabilirlik Etüdü” gerçekleşti-

rildi. Proje kapsamında, alanında saygın
akademisyenlerin danışmanlık desteği ile
literatür taramaları, simülasyonlar ve ana-
lizler gerçekleştirilerek TSK hizmetine su-
nulan proje, 16 ay boyunca, her ay
toplantılar yapılarak sürdürüldü ve Mayıs
ayı itibariyle Yapılabilirlik Etüdü tamamla-
narak ilk çalışmalar sonlandırıldı. STM ola-
rak bu çalışma ile tüm tarafların katkılarıyla
milli çıkarların azami olarak karşılandığı,
çok başarılı bir taslak sistem isterleri do-
kümanı oluşturulduğuna inanıyor ve ülke-
miz için oldukça önemli bu projede yer
almış olmaktan mutluluk ve gurur duyuyo-
ruz. Bundan sonra da projenin gerçekleş-
tirilme aşamasında, SSM ve TSK’nın
yanında yer alarak projeye katkıda bulun-
mayı gönülden arzu ediyoruz.

Firmalar Uluslararası 
İş Birliği Ofisleri ile İletişime
Geçip Pozisyonlarını Alıyorlar
MSI Dergisi: İhracatı Geliştirme 
Projesi kapsamında açılan yurt dışı 
ofislerin çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Bu ofisler, beklenen 
etkinliği gösterebildi mi? Sektör, 
bu ofislerden yeterince yararlanıyor mu?
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Recep BARUT: SSM ile şirketimiz ara-
sında, 11 Mart 2011 tarihinde imzalanan
“İhracatı Geliştirme Projesi Hizmet Söz-
leşmesi” kapsamında, yurt dışında, SSM
tarafından belirlenen ülkelerde, savunma
sanayisi uluslararası iş birliği ofislerinin
kurulması ve işletilmesi, tanıtım hizmet-
leri ve pazar araştırmalarına yönelik de-
taylandırılan hizmetlerin şirketimiz
tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştı-
rıldı. Proje ile Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi kararı çerçevesinde, SSM İhracat
Stratejisi dokümanı temel alınarak Kuzey
Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa,
Orta Asya, G. Doğu Asya ve Orta Doğu ola-
rak belirlenen bölgelerde, 2011 yılından
itibaren SSM’ye bağlı olarak çalışacak Sa-
vunma Sanayi Uluslararası İşbirliği Ofis-
lerinin kurulmasına başlandı.
Belirtilen bu amaçlara yönelik olarak,
- İlk aşamada, Orta Doğu bölgesi için

Riyad, Suudi Arabistan’da ve 
Kuzey Amerika bölgesi için 
Washington DC, ABD’de, 2011 yılında,

- Avrupa-NATO bölgesi için Brüksel,
Belçika’da 2012 yılında,

- Orta Asya bölgesi için Astana, 
Kazakistan’da 2013 yılında

ofisler kuruldu ve bu ofisler, savunma
sanayisi iş birliği çalışmaları gerçekleş-
tirmek üzere faaliyete geçtiler. 2014 
yılından itibaren, sektörün ihracat paza-
rındaki ihtiyaçları dikkate alınarak, 
3 tane ilave ofisin daha açılması planla-
nıyor.
Uluslararası İşbirliği Ofis temsilcileri, böl-
gedeki üst düzey sivil ve askeri yönetici-
lere ulaşma konusunda sektörümüze çok
büyük kolaylıklar sunuyor. Gerçekleştir-
dikleri periyodik ziyaretler ile Türk 
savunma sanayisinin kabiliyetlerinin tanı-
tılması ve sektörün o bölgedeki farkında-
lığının arttırılmasına katkı sağlıyorlar. Bu
tek taraflı bir temas değildir. Uluslararası
İşbirliği Ofisleri, belirtilen faaliyetleri ger-
çekleştirirken aynı zamanda bölgedeki ta-

lepleri ve potansiyel iş birliği fırsatlarını da
derliyor ve ilgili savunma sanayisi paydaş
ve aktörleri ile paylaşıyor.
Yine ofis temsilcilerimiz, gerek uluslararası
savunma sanayisi fuarlarında gerekse sek-
tör buluşmalarında firmalarımızın yetkilileri
ile bir araya gelerek, bölgenin mevcut du-
rumunu ve potansiyelini aktarıyorlar. So-
rumlu oldukları bölge ile ilgili iş yapma
kitapçıkları hazırlayarak firmalarımız ile
paylaşıyorlar. Bunlara örnek olarak, Ocak
ayında, SSM’nin himayesinde Brüksel Ofis
Temsilciliğimiz tarafından “NATO ile Nasıl
İş Yapılır?” çalıştayı düzenlendi. Bu çalış-
taya, 80 firmadan 150’yi aşkın temsilci ka-
tıldı.
Sektörümüzün Uluslararası İşbirliği 
Ofislerinden asgari ölçüde faydalanması
amacıyla SSM Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı tarafından yönetilen ve
“isbirligi.ssm.gov.tr” adresinden erişim
sağlanan ihracat portalı üzerinden, 
ofislerden iletilen ihale duyuruları ve 
savunma sanayi ile ilgili bilgiler paylaşı-
lıyor. Yine aynı portal üzerinden, ofislerin
ve temsilcilerinin iletişim bilgilerine ula-
şılarak, her türlü konuda destek istene-
bilir. Sektörde yer alan birçok firmamız,
potansiyel pazarlarına göre ilgili uluslar-
arası iş birliği ofisleri ile direkt iletişime
geçip, bölgenin taleplerine göre pozis-
yonlarını alıyorlar.

MSI Dergisi: Pakistan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyacına yönelik olarak yürüttüğünüz
Denizde İkmal Tankeri projesinde, 
geçtiğimiz Mart ayında Omurganın 
Kızağa Konma Töreni gerçekleştirilmişti.
Projenin son durumu ve hâlihazırda 

öngörülen takvim hakkında detaylı 
bilgi verebilir misiniz?
Recep BARUT: Pakistan Denizde İkmal
Tankeri Projesi, önceki yıllarda Türk
Deniz Kuvvetleri için Türkiye’de Alman
bir firma tarafından karşılanan paket
malzeme ile askeri tersanelerde inşa
edilen fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve
mayın avlama gemisi modeline benzer
bir modelle gerçekleştiriliyor. Projede,
STM, dizayn ve performans sorumlulu-
ğunu üstlenen ana yüklenici olarak Di-
zayn Paketi, Sistem/Malzeme Paketi
Tedariki ve Entegre Lojistik Destek (ELD)
faaliyetlerini icra ediyor. Geminin inşası
ise Karaçi KS&EW Tersanesi’nde ger-
çekleştiriliyor. STM tarafından MİLGEM
projesinde birlikte çalışılan yerli sanayi
firmaları, Pakistan projesinde de görev
alıyor. Bu durum, STM'nin yönlendirme-
siyle gelişen yerli sanayinin askeri ihra-
cat projelerinde rol almasına yönelik en
iyi örneklerden biridir. STM, bu projede,
Türkiye'den yaklaşık 3.000 km uzakta
bulunan Karaçi Tersanesi’nde, 15.600
tonluk bir denizde ikmal tankerinin inşa
edilmesinin sorumluluğunu üstlendi.
Karaçi Tersanesi çalışanlarına Türki-
ye'de eğitimler veriliyor ve gemi inşa sü-
recinin projeye uygun olarak ilerlemesi
sağlanıyor.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz sene Mart 
ayında sizinle yaptığımız söyleşide, 
Pakistan’ın Denizde İkmal Tankeri’ne
benzer projeleri başka ülkelerle de 
gerçekleştirebileceğinizden bahsetmiştiniz.
Bu konuda bir gelişme yaşandı mı ya da
yakında yaşanması bekleniyor mu?
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Geçtiğimiz Mart ayında Omurganın Kızağa Konma Töreni gerçekleştirilen 
Pakistan Denizde İkmal Tankeri Projesi, takvimine uygun olarak ilerliyor.

STM tarafından MİLGEM projesinde birlikte çalışılan yerli sanayi 
firmaları, Pakistan projesinde de görev alıyor. Bu durum, STM'nin
yönlendirmesiyle gelişen yerli sanayinin askeri ihracat projelerinde
rol almasına yönelik en iyi örneklerden biridir. 
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Recep BARUT: Pakistan Denizde İkmal
Tankeri projesi, dünyadaki askeri deniz
platformları ihtiyacının karşılanmasına
yönelik çok önemli bir referans oluştu-
ruyor. Birçok kullanıcı, ihtiyaç duyduğu
platformları artık kendi ülkelerinde inşa
ediyor ve ülkelerindeki sanayi ve iş gücü
katılımını azami oranlara çıkarmak isti-
yor. Pakistan’da gerçekleştirdiği bu
proje ile STM; dünyanın her yerindeki
tersanelerin altyapısının kullanabilece-
ğini ve askeri deniz projeleri için büyük
önem taşıyan ve STM’de geniş bir tecrü-
beye dayanarak mevcut olan dizayn, en-
tegrasyon ve proje yönetimi bilgilerini
herhangi bir tersane imkânları ile reel
projelere dönüştürebileceğini gösteriyor.
Dünyada artık tercih edilen bu iş modeli
kapsamında, şu anda, özellikle Orta ve
Uzak Asya başta olmak üzere Doğu Av-
rupa ve Orta Doğu bölgesinde sıcak te-
maslarımız devam ediyor. STM, Pakistan
Denizde İkmal Tankeri Projesi ile askeri
deniz platformlarında gerçekleştirilen
bir kalemde en büyük ihracat seviyesini
daha yukarılara çıkarmak için büyük bir
çaba harcıyor.

MSI Dergisi: STM’nin Türk Cumhuriyetlerine
yönelik faaliyetlerinin güncel durumu
hakkında ne gibi bilgileri 
okuyucularımızla paylaşabilirsiniz?
Recep BARUT: Asya’da bulunan Türk
Cumhuriyetleri ile sahip olduğumuz kül-
türel ve tarihsel ilişkiler, bizleri bu böl-
gede faaliyet göstermek için motive eden
en önemli etkenlerin başında geliyor. Ay-
rıca, Hazar Denizi’nin zengin bir altyapı
kaynağına sahip jeo-stratejik bir havza
olmasından dolayı, özellikle Hazar’a
komşu olan Türk Cumhuriyetleri ile iliş-
kilerimiz ve bu bölgeye olan bakışımız
ayrı bir önem taşıyor.
Türkiye, özellikle askeri gemi inşa ala-
nında büyük tecrübeler ve zorluklar ya-
şayarak bugünkü noktaya geldi. Bu
bağlamda, Türk soydaşlarımızın bizlerin
yaşadığı sıkıntıları yaşamadan belirli ka-
biliyetlere ulaşması için elimizden geleni
yapıyoruz. Türk Cumhuriyetleri ile ben-
zer dili konuşmak ve özellikle bu ülkele-
rin Türk Deniz Kuvvetleri ve Deniz Harp
Okulu ve Akademisi ile olan öğrenci
programı, bu bölgelerde saha çalışma-
sını yürütürken yaşadığımız önemli
avantajlar arasında yer alıyor. Bu kap-
samda, hâlihazırda, özellikle Kazakistan
ve Azerbaycan başta olmak üzere, Türk
Cumhuriyetleri ile deniz projelerinde
önemli aşamalar kat etmiş durumdayız
ve kısa zaman içinde birlikte projelere
imza atacağımıza inanıyoruz.

MİLGEM Projesi’nde 
Sanayileşme Faaliyetleri 
Başarıyla Yürütüldü
MSI Dergisi: MİLGEM Projesi’nde 
yaşanan gelişmeler ve mevcut tabloda
STM’nin çalışmalarının son durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Recep BARUT: MİLGEM projesi ile ilgili
son durum hakkında bilgi vermeden önce,
bu projenin temel misyonlarından biri
olan ve STM’nin sorumluluğunda bugüne
kadar başarı ile yürütülen sanayileşme
faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyo-
rum. MİLGEM Projesi kapsamında, Türki-
ye’de ilk defa, günümüz teknolojisine
uygun, yüksek standartlara sahip, komp-
like bir su üstü harp gemisinin dizayn ve
entegrasyonu, yerli sanayinin desteği ile
milli imkânlar kullanılarak gerçekleşti-
rildi. MİLGEM Projesi’nde bugün gelinen
durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında
kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler,
değer olarak %70 oranında yerli sanayi
imkânları ile karşılanmıştır; bu oran,
kalem bazında %80 dolaylarındadır. 
MİLGEM prototip ve ikinci gemi kapsa-
mında yurt içi firmalarımızda üretilen ve
onlardan tedarik edilen malzeme ve hiz-
metlerin iş hacmi, yaklaşık 90 milyon do-
lardır. Aynı kapsamda, MİLGEM 3 ve
4’üncü gemiler için yapılacak ödeme he-
defi, yaklaşık 100 milyon dolardır. Hâlen
inşasına Pakistan’da devam ettiğimiz Pa-
kistan Donanması Denizde İkmal Tankeri 
Projesi’nde, MİLGEM Projesi’nden elde 
edilen tecrübe çerçevesinde, Türk sana-
yisinden tedarik ile dâhil ettiğimiz firma

alımları toplamı ise yaklaşık
16 milyon dolardır.
Türkiye’de yürüyen ya da yü-

rümesi planlanan ve
savunma sanayimize
yön veren projelerde,
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MİLGEM prototip ve ikinci gemi 
kapsamında yurt içi firmalarda üretilen 
ve onlardan tedarik edilen malzeme ve
hizmetlerin iş hacmi, yaklaşık 90 milyon
dolar olarak gerçekleşti.



derinlemesine bilgi birikimi ve mühendis-
lik yeteneği gerekiyor. Bu bilinçle KOBİ’le-
rimizde ve üniversitelerimizde oluşmuş
bilgi birikimini ve bireysel başarıları, pro-
jelere ahenkli bir şekilde ve hakkaniyetle
dâhil edip, küçük ölçekli firmaları STM’nin
koordinasyonu altında toplayarak, sa-
vunma sanayimizin etkinliğini arttırıyoruz.
MİLGEM Projesi kapsamında, tüm sorum-
luluklarımızı, proje takvimine uygun bir
şekilde, hedeflenenin üzerinde yerli katkı
payları ve yüksek bir müşteri memnuni-
yeti ile bütçe içerisinde kalarak gerçekleş-
tirdik. Tüm bu işlerde, KOBİ seviyesine
kadar pek çok alt yüklenici ile iyi bir sinerji

yakalayarak, onların da ürün ve hizmet
kalitelerini istenilen askeri standartlara
çekmelerine ciddi katkılar sağladık. Zaten
yurt dışı örneklerini incelediğimizde, o ül-
kelerin de bu şekilde bir savunma sanayi
yan sanayi geliştirdiklerini gördük. Bu tür
çalışmalar neticesinde ortaya çıkan yol
haritalarının KOBİ’lerce doğru okunması
önem arz ediyor. MİLGEM Projesi kapsa-
mında üretilen birçok sistem ve alt sis-
teme ait milli askeri standartların
belirlenmesi ve kalıcı hâle getirilmesi,
sertifikasyonunun sağlanması ve bu
alanda rekabet yaratacak şekilde birden
fazla firmanın üretime talip olması, kalı-
cılığı ve uluslararası pazarda pay elde
edilmesinin önünü açacak.
İnşası tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Dz.K.K.lığı) bünyesinde görev
yapmaya başlayan TCG HEYBELİADA ve
TCG BÜYÜKADA korvetleri, başarılı görev-
ler icra ediyorlar. İlk iki gemiye ait garanti

dönemi sorumluluklarımız kapsamında,
arıza onarımı faaliyetlerimiz gemilerin bu-
lundukları limanlarda karşılanacak şekilde
devam ediyor. Bu sorumluluk ve yaklaşım-
dan yola çıkarak, geçtiğimiz günlerde, SSM
ile 3. ve 4. gemilerin sözleşmesini imzaladık. 
Bu sözleşme ile ilk 2 gemideki görevleri-
mize ilave olarak, Ana Tahrik Sistemi Enteg-
rasyon sorumluluğunu da üstlenmiş olduk.
Bu sayede, askeri gemilerin en 
kritik ve pahalı sistemlerinin de sanayileş-
mesine ve yerli üreticilerimizin katkılarının
arttırılmasına imkân doğacağına inanıyoruz.

MSI Dergisi: MİLGEM’in yurt dışında 
pazarlanması sorumluluğu da STM’ye 
verildi; bunun sonucu olarak da geçtiğimiz
Mart ayında gerçekleştirilen DIMDEX
fuarında, MİLGEM ile ilgili tanıtım da STM
standında yapıldı. Bu kapsamda, MİLGEM’in
ihracatı ile ilgili çalışmaların son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini nitelik ve derinlik itibari ile
zenginleştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırarak bu hizmetleri
diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak ve
yurt dışına ihraç edebilmek, temel stratejik hedeflerimizdendir. 
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Recep BARUT: Daha önce belirttiğim
gibi, dünyadaki askeri gemi ihtiyaçlarının
karşılanması ve proje modellerini iyi
analiz etmek gerekiyor. Artık her ülke,
yürüttüğü projelerden ülke ekonomisine
ve sanayisine katkı görmek istiyor ve bu
konuda kendini yetiştirmek istiyor. Bu
aşamada, beyaz yakalı mühendis gücü-
nün ve askeri gemi inşa ve operasyon
tecrübesinin doğru anlatılması büyük
önem kazanıyor. MİLGEM Projesi ile teş-
kil edilen STM Deniz Projeleri Direktör-
lüğü’nde, sadece mühendis tabanlı
100’ün üzerinde personel mevcut.
Dz.K.K.lığının entelektüel sermayesini
mümkün olduğu ölçüde muhafaza et-
meye ve kullanmaya gayret ediyoruz.
Bununla bağlantılı olarak, MİLGEM Pro-
jesi’nde verdiğimiz dizayn, sistem teda-
riki ve ELD hizmetleri sonucu, bu ve
benzer platformların pazarlanması ve
ana yüklenici olarak yabancı pazara su-
nulması sorumluluğu tarafımıza verildi.
Bu çerçevede, güncel pazar analizini de-
vamlı olarak yaparak hedef bölgeleri-
mizdeki ülkeler ile sıcak ilişkiler tesis
etmiş durumdayız. Bu noktada, söz ko-
nusu iş geliştirme faaliyetlerinde,
Dz.K.K.lığının ve SSM’nin üst seviyedeki
olumlu desteğinin altını çizmek isterim.
Bu güzide kurumlarımız, tüm alt birim-
leri ile ihracat hedeflerimize ulaşmak
için faaliyetlerimize destek oluyorlar.
Özellikle Türk Deniz Görev Grubu’nun,

bu yıl içinde Afrika kıtası etrafında yap-
mış olduğu faaliyetler ve liman ziyaret-
leri, ADA sınıfı korvetimizin Afrika
pazarında tanıtımının yapılması açısın-
dan çok faydalı oldu.
Hâlihazırda özellikle Orta Doğu, Orta ve
Uzak Asya ve Doğu Avrupa’da ADA sınıfı
korvetlerimize yönelik önemli bir ilginin
olduğunu, bu kapsamda temasların üst
seviyede olumlu bir şekilde yürütüldü-
ğünü söyleyebilirim. Çok kısa zaman
içinde, MİLGEM Projesi ile elde ettiğimiz
başarıyı, ihracat faaliyetleri ile daha da
değerli hâle getireceğimizi söyleyebilirim.

MSI Dergisi: STM’nin ayrıca denizaltı 
projelerinde de önemli sorumlulukları
olduğunu biliyoruz. Mevcut projeler 
ve konuyla ilgili hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Recep BARUT: Gölcük Tersane Komu-
tanlığında inşa edilecek olan havadan
bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet
yeni tip denizaltı tedarik projesinde; di-
zayn faaliyetlerine katılım, Gölcük Ter-
sanesi altyapısının yenilenmesi, yerli
katkı faaliyetlerinin kontrolü, HDW tara-
fından tedarik edilmeyen tüm mal ve hiz-
metlerin tedariki ve ELD faaliyetlerinin
icrası gibi sorumluluklar STM tarafından
üstlenildi. Projenin fiilen başladığı Hazi-
ran 2011 tarihinden bu yana, Deniz Pro-
jeleri Direktörlüğümüz tarafından,
yukarıda bahsedilen konularda yoğun

olarak çalışmalara devam ediliyor. 2012-
2014 yılları arasında, 8 kişilik dizayn eki-
bimiz, proje kapsamında icra edilecek
dizayn faaliyetlerine katılmak üzere,
HDW’nin Almanya’daki tesislerinde
görev yaptı. Ayrıca Gölcük Tersanesi De-
nizaltı İnşa Fabrikası önü rıhtım onarım
işlemi tamamlandı; denizaltıların inşa-
sında kullanılacak Mukavim Tekne Üre-
tim Hattı Ana Tezgâhlarının yurt içi
üretimleri tamamlanarak, Gölcük Ter-
sane Komutanlığı’na intikali gerçekleş-
tirildi. HDW’nin talepleri doğrultusunda
belirlenmiş spesifikasyonlar üzerinde,
denizaltı platform malzeme, sistem ve
cihazları yerlileştirme çalışmalarına
devam ediliyor. Hangi malzemeler yerli-
leştirilebilir diye listeler çıkartıyoruz;
bunların üzerinden yerli firmalarla te-
masa geçiyoruz; gerekirse yerinde ince-
leme yapıyoruz ve yerli katkı oranını
arttırmaya çalışıyoruz.
STM olarak bu projedeki hedefimiz, 
11 yıl sonunda proje tamamlandığında,
denizaltı platformuna ve özellikle de 
modernizasyonuna yönelik; dizayn, mü-
hendislik ve entegrasyon konularında
teknolojik birikim ve kabiliyet kazanımı-
nın sağlanması ve projede hedeflenen
yerli katkı oranına ulaşılmasıdır.
Ayrıca ana yüklenici olarak sorumluluk
üstlendiğimiz Ay Sınıfı Denizaltı
Cihaz/Sistem Yenileme Projesi çerçeve-
sinde, 2 adet AY sınıfı denizaltımız için
modernize edilecek sistemlerin tedarik,
montaj, entegrasyon, test ve kabul faali-
yetleri tarafımızdan yürütülüyor. Söz ko-
nusu faaliyetler, Gölcük Tersanesi
Komutanlığının tecrübeli iş gücü desteği
ile icra ediliyor. Bu proje ile Türkiye’de,
ilk defa bir sanayi kuruluşu, denizaltı
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Ayrıca ana yüklenici olarak sorumluluk üstlendiğimiz Ay Sınıfı 
Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme Projesi çerçevesinde, 2 adet AY sınıfı
denizaltımız için modernize edilecek sistemlerin tedarik, montaj, 
entegrasyon, test ve kabul faaliyetleri tarafımızdan yürütülüyor. 
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2 adet AY sınıfı denizaltının modernize edilecek sistemlerinin tedarik, 
montaj, entegrasyon, test ve kabul faaliyetlerini yürütüyor.





modernizasyonu konusunda ana yükle-
nici olarak projenin sorumluluğunu üst-
lendi. Hâlihazırda ilk geminin teslimi
başarı ile tamamlandı; ikinci geminin ça-
lışmalarına devam ediliyor.
Söz konusu denizaltı projeleri ile hedefi-
miz, öncelikle Türk Deniz Kuvvetlerine
hizmet etmek üzere yeni denizaltı inşa
faaliyetleri için gerekli tecrübeyi STM
bünyesinde oluşturmak ve 2023 hedefi
doğrultusunda, milli denizaltı dizayn ve
inşa edebilecek bir kabiliyete ulaşmak;
bununla birlikte, envanterde mevcut de-
nizaltılarımızın modernizasyonlarını,
yerli sanayinin katılımını koordine ede-
rek, en iyi ve düşük maliyet ile gerçek-
leştirmektir.
Ayrıca malumlarınız olduğu üzere, dün-
yada çok büyük bir denizaltı inşa ve mo-
dernizasyon pazarı mevcut. 1970’li
yıllardan beri Gölcük Tersanesi Komu-
tanlığında denizaltı inşa eden Türki-
ye’nin, bu pazarda mutlaka kendine bir
yer edinmesi şart. STM olarak, Türki-
ye’de bulunan bu tecrübeyi kurumsal bir
organizasyon ile konsolide etmek ve de-
nizaltı inşa ve modernizasyon alanla-
rında ihracat yapabilen devletler
seviyesine ülkemizi ulaştırmayı amaçlı-
yoruz.

AeroTab™ ile Bilgi Birikimimizi
Sivil Havacılığa Aktardık
MSI Dergisi: AeroTab™ Elektronik 
Uçuş Çantası ürününüz, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) onayını aldı 
ve Atlasjet tarafından kullanılıyor. 
Türkiye’de, savunma sanayisi 
firmalarının sivil alanda ürün 
geliştirerek bunlardan gelir elde edecek
noktaya gelmesi ile ilgili örnekleri 
çok seyrek görüyoruz. Bu kapsamda, 
AeroTab™ ürününün geliştirilmesi ve 
pazarlanması süreçlerinde yaşadığınız
tecrübelerle ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Recep BARUT: STM, bilindiği üzere birçok
değişik alanda faaliyet gösteren bir sa-
vunma sanayisi şirketidir. Sürekli gelişen
teknolojiyi takip edebilmek ve elde edilen
bilgi birikimini içinde bulunduğumuz sek-
törlere aktarabilmek amacıyla uzun yıllar-
dır inovasyon çalışmaları yaparak yenilikçi,
özgün ürünler ve hizmetler sunuyoruz.
Havacılık sektöründe de “kağıtsız kokpit”
konseptine uygun olarak geliştirilen Elek-
tronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag
/ EFB) çözümlerinin pazar payının büyüdü-
ğünü ve mobil cihazların kokpitte kullanı-
mının artma eğiliminde olduğunu tespit
ettik. Türkiye’de de benzer ihtiyacın ortaya
çıkacağını öngörerek 2 yıl önce, bu konuda
bir Ar-Ge projesi başlattık. Ürünleştirme
hedefi ile başlattığımız EFB Projesi, 
TÜBİTAK’tan destek görerek, daha geliş-

tirme aşamasındayken sivil havacılık sek-
törünün de dikkatini çekti. Dünyadaki ör-
neklerinden daha yenilikçi özelliklere
sahip olan AeroTab™ EFB çözümü, Atlas-
Jet Havayolları ile yapılan iş birliği sonu-
cunda, SHGM uçuşa elverişlilik onayını
alarak, operasyonel kullanıma hazır bir
ürün hâline geldi. Çeşitli organizasyon-
larda ve etkinliklerde tanıtımını yaptığımız
AeroTab™ EFB ürünümüz, hem sivil hem
de askeri havacılık sektörü tarafından ilgi
gördü ve kullanım konseptlerinde kendi-
sine yer edinmeye başladı.
Bu ürünün başarıyla geliştirilmesi ve
kullanılmaya başlanmasında, SHGM ve
havayolu şirketleri ile yapmış olduğumuz
iş birliğinin önemi büyük. Bu tarz bir iş
birliğinden elde ettiğimiz tecrübe, ben-
zer ürünlerin geliştirilmesi sürecinde de
kullanılacak.

MSI Dergisi: AeroTab™ ile sivil alanda
yakaladığınız başarıyı, bu ürün ya da 
yeni  ürünler üzerinden nasıl geliştirmeyi
planlıyorsunuz?
Recep BARUT: AeroTab™ EFB Proje-
si’nin geliştirilme sürecinde havayolu
şirketleri ile gerçekleştirilen dirsek te-
masları ve SHGM ve Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi gibi sivil havacılık
otoriteleri ile gerçekleştirilen toplantı-
larda, kağıtsız kokpit ve kağıtsız kabin
konseptlerine uygun olarak geliştirilen
mobil uygulamalara olan ihtiyacın arttı-
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STM’nin AeroTab™ ürünü SHGM 
onayını aldı ve hâlen Atlasjet
tarafından kullanılıyor.

©
ST

M



ğını ve bu ihtiyacın ülkemizden karşıla-
namayarak yurt dışından tedarik ile gi-
derilmeye çalışıldığını gördük. Benzer
şekilde, havacılık planlarının üretilmesi
ve yayınlanması konusunda da manuel
olarak yapılan çizim işlemlerinde dahi
yurt dışı kaynaklı uygulamaların kullanıl-
dığı, ülkemizde otomatik olarak havacılık
haritalarının üretilmesi ve yayınlanma-
sına yönelik profesyonel bir çalışmanın
bulunmadığı değerlendirildi.
STM'nin kuruluş misyonuna ve havacılık
sektörüne yönelik vizyonuna uygun bir şe-
kilde, bu ihtiyaçların milli bir yazılım sistemi
ile karşılanabilmesi için gerekli olan Ar-Ge
faaliyetleri, AeroSuite Projesi altında top-
landı. 3 farklı alt sistemden oluşan AeroSui-
te’in temel amacı, havayolu operasyonel
süreçlerinin dijital olarak elektronik or-
tamda gerçekleştirilmesini sağlamak. Pro-
jede yer alan AeroCharting aracı, havacılık
planlarının güncel havacılık verilerinden
otomatik olarak üretilmesi, yayınlanması ve
EFB sistemlerine aktarılmasını sağlamayı
hedefliyor. AeroCabin adlı kabin ekibi yöne-
tim sistemi, kabin ekibinin koordinasyo-
nunu ve uçuş işlemlerinin elektronik
ortamda gerçekleşmesine odaklanıyor. Bir
diğer alt sistem ise AeroTab™ EFB siste-
mine sektör tarafından ihtiyaç duyulan yeni
yetenekleri kazandıracak. Bu proje ile ge-
liştirilecek olan ürünler, askeri ve sivil ha-
vacılıkta kullanılabilecek, global pazara
ihraç edilebilecektir. Amacımız, havacılık
sektöründe aktif bir oyuncu olmak ve ülke-
miz 2023 vizyonu hedeflerine STM olarak
katkı sağlamak.

MSI Dergisi: STM, hava araçlarının 
sertifikasyonu konusunda SSM 
tarafından görevlendirildi ve hâlen 
bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarınızın mevcut durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Recep BARUT: 2005 yılında SSM görev-
lendirmesinin ardından, STM Sertifikas-
yon Müdürlüğü, 7 kişi ile kuruldu. 
İlk hedef, SSM içerisinde uluslararası
standartlarda sertifikasyon faaliyetlerini
yapabilecek altyapıyı ve mevzuatı oluş-
turmak ve paralelde 3 adet proje ile pilot
uygulama yapmaktı. Aradan geçen yıllar

içerisinde, bugün itibariyle 41 kişilik
uzman kadromuzla 13 ayrı projede bu
desteği vermeye devam ediyoruz. 2015
yılı başında, 50 kişilik bir kadroya ulaş-
mayı hedefliyoruz. İş yükümüzün, kısa
vadede 2 katına çıkacağını öngörüyoruz.
Burada, platform üreticilerinin yanı sıra
uçaklar için bileşen ya da alt sistem ta-
sarlayıp üreten firmaları da göz önüne
alıyoruz.
Çalışmalarımız sadece askeri projelerle
sınırlı kalmıyor. Askeri alanda elde etti-
ğimiz büyük bilgi birikimi ve tecrübeyi,
gelişmekte olan sivil havacılık alanında
da kullanmayı hedefliyoruz. 2014 yılı ba-
şında, SHGM tarafından denetimlerimiz
tamamlandı ve Mayıs ayı içerisinde, 
tasarım ve üretim kuruluşlarının denet-
lenmesine yönelik olarak SHGM tarafın-
dan “Yetkili Denetim Kuruluşu” olarak
yetkilendirildik. Örneğin, TSI Uçak Koltuk
Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin serti-
fikasyon faaliyetlerinde görev aldık.
Bunların dışında, gerek askeri gerekse sivil
alanlarda, gerek eğitimler gerek altyapı
kurulumu ve danışmanlık hizmetlerimizle
havacılık tasarım ve üretim kuruluşlarını
desteklemeye devam ediyoruz.

Siber Güvenlik Alanında 
Mükemmeliyet Merkezi Hâline
Geleceğiz
MSI Dergisi: Siber güvenlik alanında da
STM’nin de çalışmaları olduğunu
görüyoruz. Bu alandaki stratejiniz 
ve yürütmekte olduğunuz çalışmaların
güncel durumu hakkında bilgi 
verir misiniz?
Recep BARUT: Siber güvenlik alanındaki
hedefimiz, ülkemizde ve yurt dışında
kabul görmüş bir mükemmeliyet merkezi
hâline gelmek. STM, bu hedefine uygun
olarak, uzun süredir yurt içi ve yurt dı-
şında fizibilite çalışmaları, Ar-Ge ve ürün
geliştirme projeleri gerçekleştiriyor.
Siber güvenlik alanında milli yeteneklerin
kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili, çok
kapsamlı bir fizibilite raporunu, 2013 yılı
sonunda SSM’ye teslim ettik. Raporda
belirttiğimiz konseptleri doğrulayabilmek
amacıyla yerli KOBİ’lerle bir prototip sis-
tem de geliştirdik. Bütünleşik Siber Gü-

venlik Sistemi adını verdiğimiz bu çözüm,
yoğun bir ilgi ile karşılandı. NATO’dan da
bu sistemin tanıtılması amacıyla bir davet
aldık ve Ekim ayında bu tanıtımı gerçek-
leştireceğiz. Aynı sistemin TSK’ya da ku-
rulumunu yapacağız.
Siber güvenlik alanında yaptığımız yurt içi
ve Avrupa Birliği Ar-Ge projeleri ile tek-
nolojik gelişmeleri de yakından takip edi-
yoruz. Mevcut projelerimizin yanı sıra bu
alandaki global şirketlerle yaptığımız iş
birlikleri ile geliştirdiğimiz bazı projeler
de şu anda değerlendirme aşamasında.
Siber güvenlik alanında en temel ihtiyaç,
siber olaylara müdahale edebilecek ve bu
alanda çözüm üretebilecek kalifiye ve de-
neyimli iş gücü. Ülkemizde sanayi-aka-
demi iş birlikleri bu açıdan çok önemli.
STM olarak bu konuda üniversitelerle de
yakın iş birlikleri içerisindeyiz. STM bün-
yesinde mükemmeliyet merkezi hedefimiz
kapsamında oluşturmaya başladığımız
Siber Güvenlik Laboratuvarı’nda, akade-
mik çalışmalar ile desteklenmiş yeni kon-
sept ve çözümler geliştireceğiz.
STM’nin bir diğer hedefi, siber güvenlik
alanında geliştirilmiş olan milli ürünlerin
ihracatının gerçekleştirilmesine öncülük
etmek. Bu hedef çerçevesinde, sektör-
deki öncü milli firmalar ile bazı iş birliği
anlaşmaları yapmış bulunuyoruz. Bu sa-
yede, bu firmaların yurt dışında siber gü-
venlik pazarında daha fazla yer
almalarına yardımcı olmuş oluyoruz. Bu
tür iş birliklerinin ülkemizin savunma ve
güvenlik ihracat hedefleri açısından ol-
dukça önemli olduğunu düşünüyoruz.

STM Genel Müdürü Recep Barut’a,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Naile BAYRAKTAR: NI, yaklaşık 40 yıllık
bir geçmişe sahip ve bu sürede önemli
başarılar elde etmiş bir şirket. 
Rakiplerinizle karşılaştırdığınızda, 
NI’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin
avantajlarını nasıl sıralarsınız?

Feras MOUALLA: NI, müşterilerine, tüm
ihtiyaçları için açık mimarili tek bir plat-
form sağlıyor. Bu platform, tümleşik mo-
düler donanımı ve kullanıcı dostu yazılımı
ile yüksek katma değerli, özelleşmiş çö-
zümlerin ve sistemlerin, binlerce farklı

uygulama için geliştirilmesine olanak
sağlıyor. Başka bir eşi olmayan bu plat-
form, NI’nın grafik tabanlı sistem tasarım
yazılımı olan LabVIEW üzerinde şekillen-
dirildi.
Grafik tabanlı sistem tasarımı, mühendis-
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National Instruments, 
2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda
Türkiye’yi Desteklemeye Hazır

Bilim adamlarına ve mühendislere, hem bilimsel 
çalışmalarında hem de ürün geliştirme çalışmalarında
kullanabilecekleri tasarım, test ve ölçüm araçları sağlayan
National Instruments (NI) firması, ABD’de, 1976 yılında
kurulduktan sonra hızla büyüdü ve alanında dünyanın
önde gelen firmalarından birisi oldu. Geçtiğimiz Mayıs
ayında Ankara’da Havacılık ve Savunma Sempozyumu’nu
düzenleyen firmanın Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kuzey 
Afrika Bölge Satış Yöneticisi Feras Moualla ile NI’nın 
çözümlerini ve Türkiye’deki faaliyetlerini konuştuk.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com



lere, gerçek ortamda işlev görebilecek
sistemleri daha hızlı tasarlama imkânı
veriyor. Mühendislerin, hesaplamalar ye-
rine, sorunun çözümüne odaklanmasını
sağlıyor. Platform tabanlı yaklaşımımız,
mühendislik ekiplerine, zamanlarını ve
mali kaynaklarını boşa harcama endişesi
duymadan, yenilikçi gömülü sistemler
geliştirme konusunda güven veriyor. Böy-
lece, özgün tasarımlar pazara daha hızlı
sunuluyor. Platformumuzla Türkiye gibi
ülkelerin rekabetçi gücünü arttırıyoruz;
mühendislerin fikri mülkiyet hâline gele-
cek çalışmaları, daha az kaynak kullana-
rak pazara hızlı bir şekilde sunmalarını
destekliyoruz.
Müşterilerimize sunduğumuz bir diğer
önemli avantaj da LabVIEW/RIO (reconfigu-
rable I/O / konfigüre edilebilir giriş/çıkış)
mimarimiz. Bu mimari, zorlu kontrol ve iz-
leme uygulamaları için, en iyi rafta hazır 
ticari (RAHAT) çözümü sunuyor; platformu-
muzda FPGA programlamayı mümkün
hâle getiriyor.
NI’nın fark yaratan bir diğer özelliği de
yenilikçilik merkezli bir vizyonunun ol-
ması. Müşterilerimize sürekli olarak ye-
nilikçi teknolojiler sunuyoruz; böylece,
mühendislerin zorlu mühendislik ve en-
düstri problemlerini çözmelerine yar-
dımcı oluyoruz.
Son olarak da eğitim ve destek faaliyetle-
rimizi vurgulamak isterim. Müşterilerimi-
zin başarısı için sürekli eğitime ve
desteğe ağırlık veriyoruz; ürün ve hizmet-
lerimizden en iyi şekilde yararlanabilme-
leri için, müşterilerimizin bilgi ve
becerisini etkin ve yetkin bir konuma ge-
tiriyoruz. Bu sayede, müşterilerimiz de
ürün ve hizmetlerimizi, tüm potansiyeli ile
kullanabiliyor.

Test ve Ölçümde Esneklik İçin
Yazılım Tabanlı Cihazlar
Naile BAYRAKTAR: Bir cihazı; modüler
donanım bileşenleri ile şekillendirip, 
yazılım ile programlayarak değişik
amaçlarla kullanmayı tanımlayan, 
“Yazılım Tabanlı Cihazlar” adını 
verdiğiniz bir konseptiniz var. 
Bu konsept, geliştirme ve test 
faaliyetlerini nasıl etkileyecek?
Feras MOUALLA: Mühendislik faaliyetle-
rinde ve bilimsel çalışmalarda kullanılan
geliştirme ve test cihazlarının tarihçesine
baktığımızda, her sistemin kendine özgü
ekipmanları ve işlevleri olduğunu görüyo-
ruz. Geleneksel test sistemleri, çoğun-
lukla çeşitli enstrümanların bulunduğu
kutulardan oluşan, kapalı sistemler ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bunlar, üzerlerin-
deki yazılımın (firmware) ve işlevlerinin
değiştirilemez oluşu ile esnekliği bulun-
mayan çözümler sunuyor. Bu tür sistem-
lerde, yeni gereksinimleri karşılamak ve
önceden geliştirilen yazılımları yeniden
kullanmak mümkün olmuyor; cihazlarla
ilgili bakım ve onarım gibi konularda,
yedek parça gibi kaynakları bulmak
zaman geçtikçe zorlaşıyor.
Bu tabloda, yaşanan zorluklar, yeni bir
test ve ölçüm paradigması ile aşıldı: Ya-
zılım tabanlı, sentetik enstrümantasyon.
Bu tür cihazlar, standart arayüzleri olan
çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerinin
değişik konfigürasyonlarda bir araya gel-
mesi ile oluşuyor. Verilerin elde edilmesi,
işlenmesi, analiz edilmesi ve gösteril-
mesi, kullanımı kolay olan tek bir grafik
arayüzü üzerinden programlanıyor.
Sentetik enstrümantasyon, son zaman-
larda savunma ve havacılık sektöründe
öne çıkmaya başladı. Oysa NI bu yakla-

şımı, kurulduğu 1976 yılından beri uygu-
luyor; günümüzde buna, “Grafik Tabanlı
Sistem Tasarım Yaklaşımı” diyoruz. Üre-
tici firma tarafından tanımlanan cihaz ye-
rine, kullanıcı tarafından tanımlanan
cihaz. Bu tür cihazlar, RAHAT donanımlar
ve üretkenliği arttıran yazılımlar ile tam
olarak kullanıcının ihtiyaç duyduğu çözü-
mün oluşturulmasını sağlıyor. Cihazlar
esneklik ve yüksek performans sağlıyor;
ayrıca değişen teknolojiye ayak uydurabi-
liyor; ticari teknolojiler kullandıkları için
de maliyetleri düşüyor.
Yazılım tabanlı cihazların en önemli bile-
şeni, yazılım. LabVIEW gibi doğru bir ya-
zılım aracı kullanarak mühendisler ve
bilim adamları kendi uygulamalarını etkin
bir şekilde yaratabilirler.
Tüm bu anlattıklarımla ilgili, yazılım ta-
banlı cihazların avantajlarını ortaya koyan
bir örnek de vermek istiyorum. Günü-
müzde, kablosuz teknolojiler her yerde
kullanılıyor ve bu da mühendisler için çö-
zülmesi gereken yeni zorluklar ortaya çı-
kartıyor. Örneğin, kablosuz teknolojiler,
sistemde ek bazı testlerin yapılmasını ge-
rektiriyor ve bunların, test takvimine ek
bir zaman eklemeksizin gerçekleştiril-
mesi tercih ediliyor. Klasik cihazların kul-
lanıldığı bir ortamda, her test, kendine
özel cihazlar gerektirir; bu örnekte de
farklı kablosuz protokoller için özel test-
ler yapılması ihtiyacı çıkabilir. Bunun için,
5-6 cihazı üst üste koyarak bir test düze-
neği kurulur. Oysa yazılım tabanlı cihaz
kullandığınızda, frekans aralığı ihtiyacınızı
karşılayan tek bir cihaz ile farklı testleri
gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir düzenek,
size zaman kazandırmasının yanı sıra her
ölçümden aynı hassasiyeti elde etmenizi
de sağlar.
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Naile BAYRAKTAR: Bir diğer 
yaklaşımınız da müşterilerinizin 
çalışmalarında onlarla birlikte 
sorumluluk almanız. Bu konuyu biraz
daha açar mısınız?
Feras MOUALLA: NI olarak müşterileri-
mizin başarılı olmasına büyük bir özen
gösteriyoruz. Şirket kültürümüz, tüm
paydaşlarımızın; çalışanlarımızın, ortak-
larımızın, hissedarlarımızın ve müşterile-
rimizin başarısına odaklanmıştır. Tüm
paydaşların başarısı ve tatmini, şirketimi-
zin uzun vadede başarısını sağlayan et-
mendir. Müşterilerimizin başarısı için,
geniş ve uzman teknik ekiplerle onlara
eğitim, destek ve danışmanlık veririz.

Türkiye’de, Hem Firmaları
Hem de Üniversiteleri 
Destekliyoruz
Naile BAYRAKTAR: NI Türkiye’de 
nasıl teşkilatlandı? Temsilci ve şirket 
ortaklarınız var mı?
Feras MOUALLA: NI, ABD’de kurulması-
nın ardından, uluslararası alanda da faa-
liyetlerini genişletti; bugün yaklaşık 50
ülkede ofislerimiz var. Dünya genelindeki
çalışan sayımız 7.410’a ulaştı. 2004 yılında
NI, faaliyet alanını Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika bölgelerine genişletti ve bölgeye yö-

nelik olarak Lübnan’da bir ana ofis açtı.
Türkiye’deki müşterilerini daha iyi des-
teklemek ve onlara yerel ve özel danış-
manlık sunabilmek için, İstanbul’da da bir
ofis açtık. Bu ofiste yerel bir temsilci eki-
bimiz de bulunuyor.
Ofislerin yanı sıra NI, yerel pazarlara özel
çözümler sunan yerel firmaları da des-
tekliyor. Bu kapsamda, Türkiye’de de tek-
noloji alanındaki firmaları, özellikle yeni
kurulmuş firmaları destekliyoruz. Türki-
ye’de, çeşitli KOBİ’lerle ve girişimcilerle
“NI Alliance Partner Network” adını ver-
diğimiz bir ortaklık yapısı kurduk. Bu ya-
pıda yer alan ortaklarımızla Türk
sanayisinin ihtiyaç duyduğu özelleşmiş
çözümler de geliştiriyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
sektörlerini dikkate alacak olursak, 
NI, Türk sanayisi ile ne gibi ortak 
çalışmalar yapıyor?
Feras MOUALLA: Çeşitli ürün, sistem ve
hizmetler sunan yerel ortaklarımızla Türk
savunma ve havacılık sanayisi ile doğru-
dan ve dolaylı olarak çalışmalar yürütü-
yoruz. Bunlar arasında; entegrasyon,
danışmanlık ve eğitim faaliyetleri de yer
alıyor. Burada şunu da belirtmek isterim:
NI, enerjiden tüketici elektroniğine kadar

çok çeşitli sektörlerde çözümler sunuyor.
2013 yılında, hiçbir sektör, ciromuzda, tek
başına %15’ten büyük bir paya ulaşmadı.
Teknolojimizin bize sağladığı avantajlar-
dan bir tanesi de farklı sektörlere hitap
etmesi. Bu sayede, müşteri sayımız
35.000’in üzerinde ve yıllık ciromuz da 1
milyar doları aşıyor.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye’de 
ürünlerinizin desteğini nasıl 
veriyorsunuz?
Feras MOUALLA: Az önce belirttiğim gibi
ofisimiz İstanbul’da bulunuyor olsa da
destek ve eğitim konularında, tüm Tür-
kiye kapsama alanımızda yer alıyor. Müş-
terilerimize, karşılaştıkları sorunların
çözümü için danışmanlık hizmeti veriyo-
ruz. Doğru ürünleri seçmeleri ve onları
doğru kullanmaları için satış öncesi ve
satış sonrası destek sağlıyoruz. 

Naile BAYRAKTAR: NI’nın üniversitelerle
iş birliği programları hakkında bilgi 
verir misiniz? İş birliği yaptığınız 
üniversiteler arasında Türk üniversiteleri de
bulunuyor mu?
Feras MOUALLA: Akademik kurumlarla
özellikle üniversitelerle derin bir iş birli-
ğimiz var. Bu iş birliği ile ilgili felsefemiz;
“Geleceğin yenilikçi mühendislerini, eği-
timleri boyunca mühendislik yapmalarını
sağlayarak, zorlu problemleri çözmek
konusunda etkilemek ve onları bu konuda
hazırlamak” şeklinde ifade edilebilir.
Amacımız, deneyimsel öğrenme yöntemi
ile mühendislik ve bilim eğitiminin, öğ-
rencileri zorlu problemleri çözmeye hazır
hâle getirmesini sağlamak. NI olarak, öğ-
rencilerin bir şeyleri birebir deneyerek
öğrenmesinin, teorik bilgiyi pekiştiren ve
öğrenciyi çalışma hayatına hazırlayan bir
yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
Derslerde anlatılan teorik bilgiler, değişik
sanayi dallarında kullanılan cihazların,
ölçek olarak daha küçük hâlleri ile yapılan
denemelerle pekişebiliyor. Biz de NI ola-
rak, endüstri standardındaki teknolojiyi,
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eğitim amaçlarına uygun form faktörlerine
küçültüyoruz ve paydaşlarımızla birlikte
ders malzemeleri ve içerikleri hazırlıyoruz.
Bu şekilde öğrenme, öğrenciyi sadece iş
hayatına hazırlamıyor, aynı zamanda on-
ları, yenilikçilik ve zorlu problemlerin çö-
zümü konularında da cesaretlendiriyor.
Dünya genelinde 6.000’nin üzerinde üni-
versite, mezun olduğunda endüstride ça-
lışmaya hazır öğrenciler yetiştirebilmek
için NI’nın teknolojilerini kullanıyor. NI
teknolojilerini öğretim programlarında
kullanan üniversiteler arasında Türki-
ye’deki sıralamalarda ilk 10’a giren üni-
versiteler de bulunuyor.
Akademik iş birliği kapsamında, çeşitli
seminerler veriyoruz, cihaz ve teknoloji-
lerimizin kullanıldığı çalıştaylar düzenli-
yoruz, çeşitli faaliyetlere sponsor
oluyoruz. Her yıl düzenlediğimiz uluslar-
arası bir makale yarışmamız var. Bu ya-
rışma, öğrencilerin LabVIEW ile ilgili
uzmanlıklarının artmasını sağlıyor; aynı
zamanda yenilikçiliği destekliyor. Yarış-
mamıza Türkiye’den de katılanlar oluyor.
Örneğin, 2014 yılında, Hacettepe Üniver-
sitesi, katılan üniversiteler arasında yer
aldı. Kuşkusuz, üniversitelere verdiğimiz
desteğin temelinde, yazılım araçlarımızla
ilgili verdiğimiz lisanslar ve eğitimlerle bu
araçlar için sağladığımız destek yer alıyor.
Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik faaliyet-
leri kapsamında, öğretim üyeleri ile iş bir-
liği içerisinde çalışarak öğrencilere
destek de oluyoruz.

Türkiye’nin 2023 Hedeflerini
Firmalar, Üniversiteler ve 
Girişimciler Üzerinden 
Destekleyeceğiz
Naile BAYRAKTAR: NI’nın İnternet 
sitesine baktığımızda, uzaydan denizlerin
altına kadar çok farklı uygulama alanlarında
sunduğunuz çözümlerle ilgili hazırlanmış,
çok sayıda durum incelemesi görüyoruz.
Türkiye de 2023 hedefleri kapsamında,
tüm bu alanlarda ürünler geliştirmeyi
hedefliyor. NI, Türkiye’nin 2023 
hedeflerini nasıl destekleyebilir?
Feras MOUALLA: NI, savunma ve havacı-
lığın da aralarında bulunduğu çok çeşitli
sektörlerde, etkin ve yenilikçi sistemler
için gerekli teknolojiyi sağlayarak büyü-
meyi destekliyor. Savunma ve havacılık
alanında aviyonikler, motorlar, elektronik
bileşenler ve algılayıcılar için test sistem-
lerine; akıllı uygulamalar için platformlar
sistemlerine ve simülatörlere olan ihtiyaç
gün geçtikçe artıyor. NI, müşterilerine, bu
ihtiyaçları karşılamak için gerekli duyulan
özel çözümleri ve sistemleri geliştirmek

için gerekli olan ileri teknolojiyi sunuyor.
NI’nın Türk üniversiteleri ile iş birliği de
2023 hedeflerine ulaşma yolunda katkı
sağlıyor. Geleneksel mühendislik eğiti-
mini, iş hayatında kullanacakları ile aynı
sınıfta cihazlarla gerçekleştirilen dene-
yimsel eğitime dönüştürüyoruz. Bu sü-
reçte, hem TÜBİTAK desteği ile yürütülen
Ar-Ge çalışmalarından hem de Türk üni-
versitelerinden edindiğimiz izlenim, Türk
mühendislerinin potansiyelinin Türki-
ye’deki büyümeyi çok daha ileriye taşıya-
cak nitelikte olduğudur.
Son olarak, NI’nın, Türkiye’de girişimci-
liğe ve yeni kurulan şirketlere verdiği des-
teğe de vurgu yapmak isterim.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye gibi savunma
ve havacılık sanayisini geliştirmek isteyen
birçok başka ülke de bulunuyor. Türkiye’de
yapabileceklerinize örnek olması 
açısından, bu ülkelerde yaptığınız 
çalışmalardan örnekler verebilir misiniz?
Feras MOUALLA: Bu konuda Endonezya,
Kore Cumhuriyeti ve Hindistan gibi çeşitli
ülkelerden örnekler verilebilir. İlk olarak
bahsedebileceğimiz örnekler arasında,
Hindistan’ın Captronic Systems firması
yer alıyor. Bu firma, girişimcileri tarafın-
dan 10 sene önce kuruldu. Birleşik Arap
Emirlikleri’nde de bir şubesi bulunan
firma, bugün NI Alliance Partner Net-
work’ün önemli bir üyesi. Captronic
Systems, NI’nın teknolojilerini de kulla-
narak çeşitli uygulama ve sistemler ge-
liştirdi. Burada iki tanesinden kısaca
bahsetmek isterim:
n Farklı aviyonik protokollerinden 

aynı anda veri toplayıp, bunları zaman
uyumlu bir şekilde kaydeden kayıt 
sistemini LabVIEW ve NI-Sync 
yazılımlarımız ve endüstri standardı

olan PXI donanımı kullanarak 
geliştirdiler.

n Yine PXI donanımı ve LabVIEW 
yazılımının FPGA modülünü kullanarak,
bir radar için otomatik test ekipmanı
geliştirdiler. Bunu yaparken de 
geleneksel “kutu” tabanlı çözümlere
göre, maliyeti %60, test süresini ise
%90 oranında azaltmayı başardılar.

Naile BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Feras MOUALLA: Tüm konuştuklarımızı
özetleyecek olursak, kendimizi grafik ta-
banlı sistem tasarımı yaklaşımımız ile
diğer çözüm sağlayıcılardan farklılaştırı-

yoruz. Bu yaklaşım, açık mimarili ve mo-
düler donanım birimlerinden ve kullanıcı
dostu yazılımdan oluşuyor; yazılım, çö-
zümü şekillendiren bir enstrüman hâline
geliyor ve kullanıcılarımızın katma değeri
yüksek çözümleri yerel olarak geliştirme-
sine imkân sağlıyor.
Türkiye’de, üniversitelerle iş birliklerimiz,
müşterilerimize yerel olarak verdiğimiz
destek ve yeni kurulan girişimci şirketleri
ile iş birliklerimiz sayesinde, mühendis-
leri ve bilim adamlarını yenilikçilik 
konusunda cesaretlendiriyoruz. Zorlu prob-
lemleri çözmelerine yardımcı oluyoruz.
Aralarında savunma ve havacılığın da bu-
lunduğu çeşitli sanayi dallarında gelişime
katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin gelece-
ğine ve bizim Türkiye’deki geleceğimize
umut ve güvenle bakıyoruz.

NI Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kuzey 
Afrika Bölge Satış Yöneticisi Feras 
Moualla’ya, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) tarafından
TUSAŞ ana yüklenicili-

ğinde yürütülen ERCİYES
Projesi kapsamında, 6 adet
C-130B ve 13 adet C-130E
uçağının aviyonik moderni-
zasyonu gerçekleştiriliyor.
Sözleşme bedeli 181.374.705
dolar olan proje, 4 Ocak 2007
tarihinde yürürlüğe girdi.
Projede ASELSAN, Aydın Ya-
zılım, BİTES, MEGE Teknik,
MilSOFT, SELEX ES Türkiye
ve STM firmaları da alt yükle-
nici olarak rol alıyor. Gerçek-
leştirilen modernizasyonun
sertifikasyonu için gerekli
olan Tamamlayıcı Tip Tasa-
rım Onay Belgesi ise SSM ve
Türk Silahlı Kuvvetleri tem-
silcilerinden oluşan Sertifi-
kasyon Otoritesi tarafından
veriliyor.
Projede gelinen durum itibari
ile Yer Görev Planlama Birimi
ve 1 adet prototip uçağın 
(C-130E) kabul testleri tamam-
landı ve teslimatı gerçekleşti-
rildi. Seri üretim uçaklarının
modernizasyon süreci ise Mart
ayı içerisinde başlatıldı. Proje
çerçevesindeki seri üretim faa-
liyetleri, TUSAŞ tesisleri ve
Kayseri’de bulunan Hv.K.K.lığı
2’nci Hava İkmal ve Bakım 
Merkezi (HİBM) Komutanlığı
tesislerinde gerçekleştirilecek.

“Bindiğim 
İlk Hava Vasıtası”
Modernize edilen ilk uçağın
teslim edilmesi ile ilgili dü-
zenlenen törende ilk konuş-
mayı, TUSAŞ Yönetim Kurulu

Başkanı Yalçın Kaya yaptı.
Kaya, projenin kapsamını ve
gerçekleştirilen faaliyetleri
özetledikten sonra, ilk uçağın
teslim edilmesi noktasına ba-
şarıyla gelinmesinin ve Ta-
mamlayıcı Tip Sertifikası’nın
milli otorite tarafından yayın-
lanmasının, savunma ve hava-
cılık sanayisinin geldiği noktayı
gösterdiğini belirtti. Projenin
başarıyla tamamlanmasında
Hv.K.K.lığının iş birliğinin de
etkili olduğunu vurgulayan
Kaya, konuşmasının sonunda
bir anısını paylaştı ve moder-
nize edilen 68-13188 kuy-
ruk numaralı uçağa,
Hava Harp Okulu’nun

İzmir’den İstanbul’a taşınması
esnasında bindiğini ve bunun,
hayatında bindiği ilk hava vası-
tası olduğunu anlattı.

C-130’lara 
Gençlik Aşısı
Kaya’nın ardından kürsüye,
TUSAŞ Uçak Grup Başkanı
Özcan Ertem geldi ve proje-
nin teknik tarafı ile ilgili ayrın-
tılı bir sunum yaptı.
Ertem’in verdiği bilgilere 
göre, proje kapsamında; 
23 sisteme ait 117 cihazdan
oluşan Aviyonik Sistem Enteg-

rasyonu, Seyrüsefer Suba-
yı’nın görevini üstlenen Uçuş
Yönetim Sistemi (Flight Mana-
gement Software / FMS) 
uygulaması ve Yer Görev
Planlama Birimi geliştirilmesi
tamamlandı. Link-16 enteg-
rasyonu konusunda çalışma-
lar ise devam ediyor. Projede
uçaklara kazandırılan kabili-
yetler şöyle sıralanıyor:
n Sayısal Kokpit,
n Sivil ve askeri ihtiyaçları

karşılayan FMS,
n Uluslararası kural ve 

gereksinimlere uygun sistem
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) envanterinde 
bulunan C-130B ve C-130E uçaklarının aviyonik 
modernizasyonunun gerçekleştirildiği C-130E/B Aviyonik
Modernizasyonu (ERCİYES) Projesi’nde, E modeli ilk uçağın
teslim töreni, 8 Ağustos’ta, TUSAŞ’ta gerçekleştirildi. 
Sertifikasyon süreciyle Türkiye için bir ilk olan proje, 
dünya genelinde popüler bir ürün olan ve eski sürümleri
hâlen envanterde bulunan C-130 uçaklarının 
modernizasyonu konusunda TUSAŞ’a yeni kapılar açma 
potansiyeli taşıyor. 
Şebnem ASİL / s. asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

TUSAŞ, C-130’ları 
2040 Yılına Taşıyor



ve kabiliyetler (8,33 KHz
VHF telsiz, VHF FM 
bağışıklığı, Mode-S IFF,
TCAS-II, RVSM, RNP-1)

n Çeşitli ilave kabiliyet ve
sistemler (RNAV GPS 
yaklaşma, CAT-II ILS 
yaklaşma, EGPWS/TAWS,
kayan harita, Link-16,
radar, gece görüş uyumlu
ışıklandırma)

Aviyonik sistemin çekirde-
ğinde, biri yedek olmak üzere,
2 adet merkezi bilgisayar ve
her bir pilotun kullanımı için 
2 adet çok işlevli gösterge ve 
1 adet kokpit veri ünitesi yer
alıyor. Bu çekirdeğin etrafında,
başta radar, ataletsel seyrüse-
fer sistemi, GPS, telsizler, veri
linkleri ve kayıt cihazları olmak
üzere, çeşitli modern aviyonik
alt sistemler yer alıyor. Tüm bu
aviyonik sistemleri yöneten
merkezi bilgisayar yazılımı,
DO-178B standardına uygun
olarak geliştirildi.
Donanımların entegrasyonu
ve uçak üzeri modifikasyonlar,
2012 yılının Ağustos ayında ta-
mamlandı. Sistem entegras-
yon laboratuvarı (SEL) testleri
ve yerde gerçekleştirilen test-
ler sonrasında, 42 sortilik
uçuş testi ile tasarım doğru-
landı ve donduruldu. Bu test-
lerden, kritik nitelikte olan
birkaç tanesi ile ilgili ayrıntılar
şöyle sıralanıyor:
n Dikey ayrıştırmaya (RVSM)

uygunluk (irtifayı 80 ft 
hassasiyette tutma),

n Otomatik CAT-II ILS 
yaklaşması (yerden 8 ft
yüksekliğe kadar) ve

n Son yaklaşmada merkezi
bilgisayarlar arası, 
veri kaybı olmadan 
otomatik geçiş 
(1,2 saniyede gerçekleştirildi).

Seyrüsefer Subayının
Yerini FMS Aldı
Ertem, proje ile ilgili öngö-
remedikleri ve proje takvi-
mine uyum konusunda
kendilerini en çok zorlayan
şeyin, Seyrüsefer subayının
yerini almak üzere geliştir-
dikleri FMS’nin karmaşıklığı
olduğunu ifade etti. FMS;
uçuş planlama, performans
hesaplama ve seyrüsefer
gibi işlevleri yerine getiriyor.
Bunları gerçekleştirirken,
uçaktaki çeşitli algılayıcılar-
dan ve üzerindeki veri ta-
banlarından gelen bilgileri
kullanarak, çeşitli karmaşık
algoritmaları koşturuyor ve
gerekli hesaplamaları ger-
çekleştiriyor.

FMS üzerindeki veri banka-
ları arasında;
n Harita Genel Komutanlığının

ölçekleri 1/5 milyondan
1/50 bine kadar değişen
sayısal haritaları,

n DTED1 ve DTED0 3 boyutlu
sayısal haritalar,

n Jeppesen/DAFIF güncel
seyrüsefer veri tabanları,

n Sık gerçekleştirilen 
görevlerin kaydedilebileceği 
farklı uçuş planı,

n TAFICS’ten alınan seviye
rüzgâr ve sıcaklık 
değerleri ve

n C-130 el kitabında yer alan
performans grafikleri

bulunuyor. Veri tabanları
güncellendikçe, kartuş ile

hava aracına yüklenebiliyor.
FMS, sivil hava

sahasının ge-

rektirdiği işlevleri de yerine
getiriyor. Birimin askeri kabi-
liyetleri arasında ise havadan
atma ve arama kurtarma gö-
revleri yer alıyor. Pilot, atılan
kargo tipini mayın, malzeme
ya da personel olarak girip,
çarpma noktasının koordina-
tını belirliyor. FMS ise bırakma
noktasının koordinatını he-
saplıyor, yaklaşma mesafesi
uyarısını ve bırakma anı uyarı-
sını yapıyor. Arama kurtarma
görevlerinde ise arama şab-
lonu sektör, genişleyen kare
ya da merdiven olarak belirle-
nebiliyor ve uçuş ile ilgili he-
saplamalar, FMS tarafından
gerçekleştiriliyor.
Sunumunda FMS’nin yetenek-
leri ile ilgili de bir örnek veren
Ertem, okyanus üzerinde uçuş
yaparken bir motorun arıza-
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Rakamlarla ERCİYES Projesi
n  10.190 adet teknik resim
n  17,5 km kablo
n  1.250 adet parça, 168 adet kablo, 1.315 adet operasyon
n  6.762 adım SEL testi, 2.007 adım yer testi
n  106 sorti, 300 saat test uçuşu
n  1,35 milyon saat tasarım işçiliği
n  1,81 milyon saat toplam işçilik

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar:©

T
U
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TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem, sunumu sırasında,
uçağa canlı bağlantı yaparak pilotların görüşlerini aldı.



lanmasın sonrasında, en kısa
zamanda emniyetle iniş yapıl-
ması senaryosunu anlattı.
Ertem, böyle bir durumda, en
yakın havaalanının en uygun
havaalanı olmayabileceğini be-
lirterek, FMS’nin havaalanı ve
rota hesaplarken göz önüne
aldığı kriterleri şöyle sıraladı:
n Tüm seviyelerdeki rüzgâr,
n 3 motor performansı ve

yük hesabı ile en çabuk
ulaşılabilecek 
havaalanları,

n Pist boyları,
n İtfaiyenin olup olmadığı,
n Yol boyunca ortaya 

çıkabilecek adalar ve 
kıyılardaki coğrafi 
engellere göre belirlenmiş
irtifa ve

n Kalan yakıt.

Sertifikasyon İçin 
Titiz Çalışma
Proje çalışmalarında emniyet
konusuna da üst seviyede
önem verildi. Uçuş Seviyesi
Fonksiyonel Tehlike Analizi
çalışması kapsamında, 73 adet
fonksiyon ve 292 adet hata se-
naryosu incelendi. Sistem Se-
viyesi Emniyet Analizi ise 316
adet fonksiyon ve 1264 adet
hata senaryosunu içerdi.
Harekât Uçuş Yazılımı, emniyet
gereksinimleri doğrultusunda,
DO-178B Level-A uyumlu ola-
rak sertifiye edildi. Toplam 1,1
milyon satır koddan oluşan ya-
zılımın DO-178B’ye uygun 
olduğunun test edilmesi için
de 2 milyon satır yazılım ge-
liştirildi. Projede, 400.000
adamxsaat geliştirme ve
160.000 adamxsaat de doğ-
ruma ve test olmak üzere,
toplam 560.000 adamxsaat
yazılım eforu sarf edildi. 
700 test prosedürü hazır-
landı, 80.000 otomatik test
senaryosu çalışıldı. Her bir
cihaz arızası tek tek test
edildi. Ertem, yazılım geliştir-
mekten ziyade, hataların
uçuşa etkisi üzerinde emek
harcadıklarını belirtti.
SSM ve Hv.K.K.lığı temsilcile-
rinden oluşan Sertifikasyon
Kurulu ve Panel Uzmanla-
rı’nın katılımı ile proje faali-
yetleri, FAR-25 uyarınca, 
7 panelde incelendi. Projede
1056 adet sertifikasyon ge-
reksinimine ve 1059 adet ka-
lifikasyon gereksinimine
uyum gösterildi. 277 sertifi-
kasyon toplantısı düzenlendi;
191 adet sertifikasyon uyum
dokümanı üretildi.66
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C-130’lar Yaşlanmıyor
Askeri havacılık tarihinde en uzun süre üretimde kalan uçak unvanına
sahip olan ve hâlen üretilmekte olan C-130, 23 Ağustos’ta, ilk uçuşunun
60’ıncı yılını kutladı. En son sürümü olan J modelinin üretimi devam
etse de başta J sürümünün en büyük kullanıcısı olan Amerikan Silahlı
Kuvvetleri olmak üzere, tüm C-130 kullanıcıları, eski uçaklarını 
modernize ederek bu uçaklardan daha uzun yıllar yararlanmaya devam
etmek istiyor. Modernizasyonun, ERCİYES Projesi’ndeki gibi aviyonik
bacağının yanı sıra yapısal ve motor boyutları da bulunuyor. 
Modernizasyonun yapısal boyutu, kanat kutusu gibi kritik yapısal
bileşenlere eğiliyor. Örneğin Amerikan Hava Kuvvetlerinin yürüttüğü
çalışmada, kanat kutusunun yenisi ile değiştirilmesi, uçağın kullanım
ömrünü 40.000 saat arttırıyor.
Uçağı üretildiği ilk günkü hâline yaklaştıran yapısal modernizasyonun
aksine, motor modernizasyonu, aviyonik modernizasyon gibi uçağın
performansını da arttıracak yenilikler getiriyor. Eski model C-130’ların
orijinal motor üreticisi olan Allison firmasının 1990’lı yılların ortasında
Rolls-Royce tarafından satın alınması ve J modelinde de Rolls-Royce
motorlarının kullanılması ile firma, C-130’ların tek motor tedarikçisi
durumuna geldi. Rolls-Royce, H modeli uçaklar için “T56 Series 3.5”
adını verdiği bir iyileştirme paketi geliştirdi. Rolls-Royce’un açıkladığı
verilere göre, paket, %9,7 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor, motorun
çalışma sıcaklığını düşürerek güvenilirliğini %22 oranında arttırıyor,
uçağın menzilinde de %9,4 oranında bir artışa neden oluyor. Periyodik
bakımlarda motorlara uygulanabilen ve uçak üzerinde ya da uçağın
kontrolünde herhangi bir değişiklik gerektirmeyen iyileştirme, 
yapılan harcamayı yaklaşık 6 yılda amorti edebiliyor. 14 Temmuz’da
sertifikasyonu gerçekleştirilen paketin, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin
tüm C-130H uçaklarında uygulanması durumunda, 2 milyar dolara 
yakın tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

ERCİYES Projesi’nin İlkleri
Törende, ERCİYES Projesi’nin ilkleri şöyle sıralandı:
n  İlk milli Sertifikasyon Kurulu ve Sertifikasyon Kalifikasyon Panelleri
n  İlk DO-178B sertifikalı milli yazılım (OFP)
n  İlk milli Uçuş Yönetim Yazılımı (FMS)
n  İlk RNP-1, RVSM, CAT-II ILS, RBAV DPS Yaklaşma uygulamaları
n  Birlikte çalışabilirlik kapsamında ilk Link-16 entegrasyonu
n  Türk Hv.K.K.lığı için ilk kez filoya özel teknik kitap seti hazırlanması
n  İlk Üretim Organizasyonu Yeterlilik Onayı (ÜrOYO)
n  İlk Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (TOYO)
n  İlk Tamamlayıcı Tip Tasarım Onay Belgesi
n  İlk Uçuşa Elverişlilik Sertifikası

C-130E uçağının modernizasyon öncesi,
analog göstergelerle donatılmış kokpiti
(solda) ve ERCİYES projesi ile modernize
edilmiş kokpit (üstte).
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Proje ile modernize edilen
uçakların görev planlaması,
yer görev planlama birimi ile
Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi
(HvBS) üzerinden gerçekleş-
tirilecek. Yurt dışı görevler
gibi HvBS erişiminin olmadığı
durumlarda ise planlama, ta-
şınabilir yer görev planlama
birimi üzerinden yapılacak.
Önemli değişikliklerin yapıl-
dığı uçaklar için Uçak Teknik
Kitapları, İngilizce olarak ha-
zırlandı. Bunlar; 1.500 sayfa-
lık Uçuş El Kitabı ve 34.500
sayfalık Bakım Kitabı’ndan
oluşuyor. Proje kapsamında,
bugüne kadar 75 kişilik uçuş
ekibi ve 45 kişilik bakım eki-
binin eğitimi tamamlandı.
Uçaklarla ilgili yer destek
teçhizatı ve yedek parça mal-
zemeleri de hazır. Ertem, 
TUSAŞ’ın garanti süresi son-
rasında, performansa dayalı
lojistik de dâhil her türlü 
entegre lojistik destek kon-
septiyle çalışmaya hazır oldu-
ğunu vurguladı.
Proje kapsamında bulunan,
ancak henüz tamamlanma-
yan Link-16 entegrasyonu
konusuna da değinen Ertem,
Link-16 terminalinin aviyonik
sistemin parçası olarak
uçaklara yerleştirildiğini;
Link-16 kabiliyetinin nasıl
kullanılacağı konusunun ise
uzun bir değerlendirme süre-
cinden geçtiğini belirtti. 
Link-16, Barış Kartalı gibi
platformlarda konsol başında
oturan operatörler tarafın-

dan, uçuş kritik konular gö-
zetilmeden kullanılıyor. F-16
gibi platformlarda ise pilotun
iş yükü içinde yaptığı bir ha-
berleşme metodu olarak
Link-16’dan yararlanılıyor. 
C-130’larda Link-16’nın kim
tarafından nasıl kullanılacağı
konusu uzun süre değerlen-
dirildi. Ertem, bu konuda ka-
rarın verildiğini ve çalışmaları
bu yönde sürdürdüklerini an-
lattı.
Projenin gelecek çalışmala-
rından da bahseden Ertem,
fabrika seviyesi bakımını ta-
mamladıktan sonra, 61-2634
kuyruk numaralı C-130B 
prototipinin ve TUSAŞ’ta bu-
lunan ilk seri üretim C-130B
uçağının (kuyruk numarası 
58-0736), 2014 yılı bitmeden
hizmete girmiş olacağını söy-
ledi. Seri üretim kapsamında,
5 adet uçaktan 3 adedi TUSAŞ
ve 2 adedi de 2’nci HİBM’de
modernize edilecek ve
2015’te hizmete girecek.
Link-16 entegrasyonu ta-
mamlanmış ilk uçağın ise
2016’da hizmete girmesi
öngörülüyor.
Ertem, C-130 Aviyonik Mo-
dernizasyon Programı’nda ilk
uçağın teslim edilmesi ile 
TUSAŞ’ın:
n DO-178B Seviye A yazılım

geliştirme kabiliyeti 
kazandığını,

n Uluslararası standartlara
uyumlu sertifikasyon ve
kalifikasyon 
gerçekleştirdiğini,
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Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Akın Öztürk uçak kokpitinde.

Pilotlar ve Teknisyenler
BİTES ile Hazırlandı
Projede modernize edilen uçakların yeni sistemlerinin pilotlara ve 
uçuş teknisyenlerine hızlı ve en verimli şekilde öğretilmesini sağlamak
amacı ile Aviyonik Sistem Eğiticisi (ASE), BİTES tarafından geliştirildi.
ASE ile ilgili bilgi aldığımız BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, sistemin
tasarım ve geliştirme sürecinin 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını
belirtti. Coşkun, sistemin; 3 boyutlu modelleri, yüksek grafik kalitesi ve
animasyonları, gelişmiş arayüzü, dokunmatik ekranlarda kullanılabilir
olması ile geliştirme sürecinin her aşamasında en son teknoloji ve
teknikler kullanılarak, personelin azami bilgiyle donatılması için 
hazırlandığını anlattı. ASE, aynı zamanda kullanıcının bilgisinin 
her aşamada ölçülmesi için bir sınav programını da içeriyor. 
Sistem, yeni entegre edilen aviyonik sistemlerin yanı sıra klasik 
aviyonik sistemler ve FMS’nin de dâhil olduğu 7 ana konu başlığı 
altında, 30 farklı alt sistemi kapsıyor:
1. Uyarı ve Kayıt Sistemi (Indicating and Recording System):
İçerisinde çok amaçlı gösterge, kokpit veri birimi, uyarı sistemi, 
sayısal saat ve kokpit veri ve ses kayıt sistemi de bulunan çeşitli 
sistemlerin eğitimlerini interaktif olarak verir.
2. Seyrüsefer Sistemleri: wwwwISIS, ADF, TACAN, radar altimetre,
mode S IFF, T2CAS, ADS, EGI, hava ve seyrüsefer radarı, GNS 530 ve
yönelim referans sistemi gibi seyrüsefer sistemlerinin eğitimlerinde;
frekans girişleri ve kaydedilmesi, sistem testleri, dost düşman tanıma,
çarpışma önleme sistemi gibi kritik senaryoların eğitimini interaktif
olarak verir.
3. Haberleşme Sistemleri: V/UHF ve HF haberleşme sistemleri ve 
Link-16 veri bağı ile ilgili eğitimleri verir.
4. FMS: ASE için FMS’nin bütün özelliklerinin anlatıldığı mini bir 
versiyonu hazırlandı. FMS eğitiminde istenilen veriler ve değerler 
uçuş planı oluşturulabilir; okyanus geçişi, jettison prosedürü veya
CARP operasyonu gibi kritik görevler için üst seviyede eğitim alınabilir.
5. Otomatik Uçuş Kontrol Sistemi (Automatic Flight Control 
System / AFCS): Eğitim alan personel, sistemin kontrol ettiği bütün 
cihazları interaktif olarak kullanır ve veri girişleri yaparak AFCS
hakkında detaylı eğitim alır.
6. Motor Enstrüman Gösterge Sistemi (Engine Instrument Display
System / EIDS): Eğitim alan personel, motor çalışma değerlerinin 
takibi, limit aşımı, sistem testleri ve uçuş esnasında oluşabilecek
arızalar ve limit aşım değerlerinin kaydedilmesi işlemlerini interaktif
olarak öğrenir.
7. Veri Aktarım Sistemi: Eğitim alan personel; arıza kayıtlarının
kaydedilmesi, veri tabanı ve yazılım güncellemeleri, harekât 
merkezlerinde hazırlanmış uçuş planlarının ve görevlerin sisteme 
yüklenmesi ve harita ve meteoroloji bilgilerinin güncellenmesi gibi
görevleri interaktif olarak öğrenir.
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n Rakiplerine göre daha 
kabiliyetli milli askeri 
ve sivil Uçuş Yönetim 
Sistemi geliştirdiğini,

n Görev Planlama Yer
İstasyonu geliştirdiğini ve

n Yapılan modernizasyon ile
uyumlu her türlü 
dokümantasyon hazırlama
imkân ve kabiliyeti 
kazandığını belirtti.

Ertem, kazanılan bu kabili-
yetler ile TUSAŞ’ın, başta
CN235 gibi nakliye uçakları
olmak üzere, her türlü hava
aracının aviyonik moderni-
zasyonunu etkin, emniyetli ve
ekonomik bir şekilde gerçek-
leştirebileceğini ifade etti.

Dünyanın 
En İyi Kuvvetine 
En İyi Ürünler Layık
Törende bir sonraki konuş-
mayı, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir
yaptı. Sertifikasyon sürecine
vurgu yapan Prof. Dr. Demir,
sürecin; başlı başına otoritesi
belli, milli bazda tanınırlığı
olan, yazılı bir mekanizmaya

bağlanması gerektiğinin altını
çizdi. Projede yürütülen süre-
cin teknik olarak değerli bir
çalışma olduğunu, bir yetkin-
lik ifade ettiğini; ancak yasal
düzenleme ile geçerliliğinin
resmiyete dökülmesinin de
önemli olduğunu belirten
Prof. Dr. Demir, SSM’nin bu
konuda kuvvet komutanlıkları
ile birlikte gerekli adımları
atacağını ifade ettiği konuş-
masını “Dünyanın en iyi kuv-
vetine en iyi ürünler layıktır”
sözü ile tamamladı.

C-130’lar 2040’a
Kadar Hizmet Verecek
Törenin son konuşmasını ger-
çekleştiren Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Akın Öztürk,
ulaştırma yeteneğinin silahlı
kuvvetlerin olmazsa olmazı ko-
numunda bulunduğunu vurgu-
ladı ve gerek muharebe
gerekse afetlere müdahale gö-
revlerinden örnekler verdi.
A400M uçaklarını envantere
alırken mevcut uçakları da mo-
dernize ettiklerini belirten Or-
general Öztürk, C-130’ların

2040 yılına kadar envanterde
kalmasının planlandığını açık-
ladı. Orgeneral Öztürk, önü-
müzdeki dönemde, Hv.K.K.lığının
modern nakliye gücünün
A400M, C-130 ve CN235 uçak-
larından oluşacağını söyledi.
Konuşmaların ardından, Ta-
mamlayıcı Tip Tasarım Onay
Belgesi (STC Sertifikası), 
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Vekili Serhat Başa-
ranoğlu tarafından, TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı’ya takdim edildi.
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SİGG: Sistem İsterleri Gözden Geçirmesi - ÖTGG: Ön Tasarım Gözden Geçirmesi
KTGG: Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi - SEL: Sistem Entegrasyon Laboratuvarı

Projenin Önemli Tarihleri

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir anı posterini imzalarken.



Takdim öncesinde kısa bir ko-
nuşma yapan Başaranoğlu,
1930 yılında İktisat Bakanlığına
uçuşa elverişlilik belgesi için
başvuran Vecihi Hürkuş’un,
“Tayyarenin teknik vasıflarını
tespit edecek uzman bulun-
madığından gerekli vesika ve-
rilememiştir” cevabını aldığını;
bunun üzerine uçağı demiryolu
ile Çekoslovakya’ya götürdü-
ğünü ve belgeyi oradan temin
ettiğini anlattı. Başaranoğlu,
2007 yılında, Savunma Sanayii

İcra Komitesi’nin aldığı inisiya-
tif ve kararla, tamamen uluslar-
arası standartlar ve uygulamalara
uygun olarak yürüttükleri ça-
lışmalar sayesinde, Türkiye’nin
kendi tip sertifikası ve uçuşa
elverişlilik sertifikasını verebi-
lecek yetkinliğe ulaştığını ifade
etti.
Tören; Anı Sertifikası’nın imza-
lanması, hatıra fotoğrafı çe-
kimi, uçağın incelenmesi,
ikram ve uçağın uğurlanması-
nın ardından sona erdi.

Tip Tasarım Onay Belgesi, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Vekili Serhat 
Başaranoğlu tarafından, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’ya takdim edildi.
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MSI Dergisi: Öncelikle Hexagon 
Studio hakkında okuyucularımızın 
kafasında daha net bir resim 
oluşturabilmek için; faaliyet alanlarınız,
çalışan sayınız ve cironuz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Hexagon Studio,
260 kişiye ulaşan insan kaynağı; TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut,
4.500 m2’si üretim alanı olmak üzere top-
lam 9.900 m2’lik yerleşkesi ve 2013 yılı
sonu itibarıyla gerçekleştirdiği 38 milyon
lira tutarındaki cirosu ile Türkiye’nin
%100 Türk sermayeli, en büyük bağımsız
tasarım ve mühendislik şirketi olma özel-
liğini taşıyor.
Personelimizin büyük çoğunluğu mühen-
dis, tasarımcı ve endüstriyel tasarımcılar-
dan oluşuyor. Bunların bir bölümü de
yüksek lisans derecesine sahip. Yaklaşık
45 kişilik de bir prototip imalat ekibimiz
var. Yerleşkemiz; entegre endüstriyel ta-
sarım, kavram geliştirme ve bilgisayar
destekli mühendislik, analiz ve tasarım
süreçlerini tamamlayıp bunları hayata
geçirecek, prototipleri hazırlayacak, test-
leri gerçekleştirebilecek ve en sonunda
da nihai bir ürünü tasarlayabilecek şe-
kilde, tüm bu faaliyetlerin gerçekleştiri-
lebileceği bir kurgu içerisinde

oluşturuldu. Aynı zamanda Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge
merkeziyiz. Yanılmıyorsam, endüstriyel
tasarımdan mühendislik faaliyetlerinin
sonuna kadar, bütün faaliyetleri kapsayan
Türkiye’deki tek Ar-Ge merkeziyiz. Boyut
itibari ile de bu faaliyetleri yapabilen, bir-
den fazla sektörde çalışan Türkiye’deki
tek kuruluşuz. Şirketimiz, kurulduğu 2005
yılından bu yana, otomotiv, savunma sa-
nayisi ve kompozit tekne alanlarında ba-
şarıyla tamamladığı projelerde edindiği
tecrübe ve bilgi birikimi ile bugün daha
karmaşık ve yüksek teknolojili çözümler
gerektiren projelerde görev al-
manın haklı gururunu yaşıyor.

Son zamanlarda, “otomotiv”i “ulaşım”a
çevirmeye başladık; çünkü sadece oto-
motiv ürünleri değil, raylı taşımacılık ko-
nusunda da hizmet verir hâle geldik.
Mühendislik altyapısını, sahip olduğu
model ve prototip imalat yetkinliği ile
destekleyen Hexagon Studio, ürün kav-
ramının oluşturulmasından başlayarak
seri üretime destek aşamasına kadar
olan tüm tasarım ve geliştirme süre-
cinde, sektörel paydaşlarına özgün çö-
zümler üretmek misyonuyla yoluna
devam ediyor.

MSI Dergisi: Başlangıçta odaklandığınız
otomotiv sektöründen savunma 
sektörüne geçişiniz nasıl oldu?
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Sektörün 
Güvenilir Ortağı:
Hexagon Studio
Bir tasarım ve mühendislik şirketi olarak ulaşım, savunma
ve denizcilik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hizmet
veren Hexagon Studio, savunma sanayisinde önemli 
projelerde görev yapan ana yüklenici firmaların nitelikli
çözüm ortakları arasında yer alıyor. Savunma sanayisi 
özgün projelere imza attıkça, sektördeki işlevi ve önemi 
öne çıkan firmalardan olan Hexagon Studio’nun 
Genel Müdürü Tolga Doğancıoğlu ile firmanın yeteneklerini
ve projelerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Dr. Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Kompozit 
tekne karina 
gerilmeleri analizi
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Tolga DOĞANCIOĞLU: Savunma sektö-
rüne geçişimiz adım adım oldu. Aslında
şirketin kuruluşunda iki tane temel taşı
vardı: otomotiv ve savunma sanayileri.
Her ikisinde de Türkiye’nin 2023 hedefle-
rine ulaşmasındaki en büyük katalizör,
bizce fikri mülkiyetin ve katma değerin
artması. Çünkü Türkiye’de üretim yap-
mak konusunda artık en ufak bir kuşku
yok. Üreten şirketlerin tamamı belli bir
kalitede, uluslararası standartlarda. Ör-
neğin, Avrupa’da kabul görecek ürünler
yapabiliyorlar. Ama bu bizi, katma değer
olarak belli bir yerde sıkıştırıyor. Bu du-
rumu değiştirmenin yollarından bir ta-
nesi, fikri mülkiyet üzerinde söz sahibi
olmanız, marka yaratmanız. Hedeflere
ulaşacaksak bu düzende değil, başka bir
şekilde katma değeri arttırabiliriz dedik.
O zaman da “Hexagon Studio gibi firma-
lara ihtiyaç olacak” diye varsaydık ve faa-
liyetlerimize başladık.
O günden sonra da önce otomotiv tarafı-
mız gelişmeye başladı; görev aldığımız
projelerdeki iddia ve boyut arttıkça, yavaş
yavaş savunma sanayisi içerisine girdik.
Savunma sanayisinde de bugüne kadar
hep alçak gönüllü davrandık. Hangi iş
olursa olsun önce alıp, bitirip onun üze-
rine inşa ederek götürmeye başladık. İlk
olarak helikopter modernizasyonu konu-
sunda çalıştık. Daha sonra mühimmat
seçme sistemlerini tasarlayıp yaptık.
MİLGEM’in üzerindeki silah gizleme sis-
temlerini tasarlayıp üretime geçirdik. Yine
mühimmat transfer üniteleri, elektro
optik cihazların mayına dayanımlı şok ön-
leyici sistemleri, su bombası atım sistem-
leri, taretler şeklinde arttırarak gittik.
Bugün, bir silah sisteminin mühimmat
transfer mekanizmalarını ve taret meka-
niğini tasarlayabilir, üretime hazır du-
ruma getirebilir konuma geldik.

Kendimizi Bir Çözüm Ortağı
Olarak Konumlandırıyoruz
MSI Dergisi: Hexagon Studio’yu 
rakiplerinden ayıran ve ana yüklenicilerin
önemli bir ortağı olmasını sağlayan 
özelliklerini ya da niteliklerini nasıl 
sıralarsınız?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Türkiye’de faaliyet
gösteren ana üretici firmaların haricinde,
yüzde yüz Türk sermayeli en büyük Ar-Ge
firması olma özelliğine sahibiz. Kavramsal
tasarımdan seri üretime hazırlık aşama-
sına kadar olan tasarım ve geliştirme dön-
güsünün tamamında paydaşlarımıza
destek verebilecek bir yapıdayız. insan
kaynağımız, yazılım/donanım altyapımız,
model ve prototip üretim kabiliyetimiz dik-
kate alındığında, müşterilerimize sürdü-

rülebilir ve entegre mühendislik çözüm-
leri sunabilecek bir konumda olduğumuzu
rahatlıkla ifade edebiliriz. Kendimizi bir
hizmet sağlayıcı olarak değil; bir çözüm
ortağı olarak konumlandırıyoruz. Bu iti-
barla sanayimizde yer alan ana yüklenici-
lerin projelerini, en az kendilerinin
sergileyeceği bir disiplin ve sahiplenme
duygusuyla yürütme azmini taşıyoruz.
Hem kurucu ortakların sanayi geçmişi
dikkate alındığında hem de sektör tecrü-
besi bulunan yönetim kadrosuna sahip
olmamız itibarıyla karşılaştığımız sorun-
ları doğru algılama ve onlara farklı bir
bakış açısıyla çözüm üretme yeteneğini
sergileyebiliyoruz. Sonuç ve çözüm odaklı
olmamızın yanında faaliyetlerimizi süreç-
lerimizle yönetme disiplinine sahibiz. Bu
açılardan bakıldığında, bir ihtiyaç veya
sorun karşısında, bir ana sanayi firması-
nın sergileyeceği yaklaşımı göstermekte
olduğumuzu ifade etmek yanlış olmaz.
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Hexagon Studio, Karsan’ın New York için geliştirdiği
taksinin çalışmalarında da görev aldı.
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Hexagon Studio, Kundağı Motorlu Namlulu 
Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Projesi 
kapsamında otomatik mühimmat yönü seçme, 
transfer ve besleme sistemleri 
geliştiriyor.



MSI Dergisi: Bu kadar farklı disiplinleri
bir arada toplamak, sizi pahalı veya 
lüks hizmet sağlayıcı hâline getiriyor gibi
bir eleştiri alıyor musunuz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Bugün hangi ima-
latçı ile konuşursanız konuşun, hep şu
problemleri duyarsınız: Tasarımcı hata-
sını kabul etmiyor. İmalatçı açısından en-
düstriyel tasarım problemidir. 
Tasarımcı da “Bu problem imalatçıdan
kaynaklanıyor; çünkü benim verdiğim to-
leranslar ile bunu imal edemiyor” der.
Aslında endüstriyel tasarım ve imalatçının
uyumlu çalışması için, bir yönetim ve ile-
tişim maliyeti var. Hexagon Studio’da en-
düstriyel tasarımcı, imalatçı ve mühendis
aynı çatı altında bulunuyor. Dolayısı ile bir
problemi 24 saat içinde çözüp; çözümü
hayata geçirebiliyoruz. Bu zamana kadar
aldığımız projelerdeki en büyük katkımız,
bu toplam değer zincirini hızlı yönetebil-
mek oldu. Bizim için önemli olan problem
ve biz kendimizi problem çözmek ile mü-

kellef kişiler olarak görüyoruz. Dolayısı ile
bir projede sadece yüzeyleme faaliyeti
varsa Hexagon Studio ile çalışmak çok
akıllıca değil o konuda. Ama bir silah sis-
temi, bir kule veya radar sisteminizde bir
problem varsa, zaten bir sürü dert ile uğ-
raşan ana yüklenici için bu problemin 
ayrıntıları ile uğraşmak verimli olmaya-
caktır. Bu durumda ana yüklenici, prob-
lemi çözülmesi için bize verip, örneğin
elektronik ve mekanik arayüzleri, iletişim
biçimini, hacmi, ağırlığı belirleyebilir; biz
de onun istediği zaman planına uygun
olarak, projenin o kısmını baştan sona yö-
netiriz; onunla ilgili tüm mühendislik faa-
liyetlerini ana yüklenicinin iş disiplinleri
ile yaparız. Getirdiğimiz en büyük avantaj
bu. Ama, örneğin, bir taretin analizini bir
firmaya, mekanik tasarımını bir başka fir-
maya, talaşlı imalatını başka bir firmaya
verirlerse bütün bunları yönetmek için bi-
zimle çalışmaktan iki, iki buçuk kat daha
fazla efor vermek zorunda kalıyorlar. Bize

neden ihtiyaç duyulur? Firmanın yetkinliği
yetmiyor olabilir, kapasitesi yetmiyor ola-
bilir, bir takım ilişkileri yönetemiyor ola-
bilir. Aynı şekilde, bizim de belli bir
kapasitemiz olduğu için iş verdiğimiz, be-
raber çalıştığımız içeride ve dışarıda bir
takım firmalar var. Ancak biz mesuliyet
devri yapmıyoruz; sorumlu biziz. Biz işi
alıp devretmek ile sorumluyuz.

Sanal Ürün Kavramı Savunma
ve Havacılık İçin Çok Önemli
MSI Dergisi: Hexagon Studio’nun 
Ürün Geliştirme Döngüsü’ne 
baktığımızda, “sanal ürün” adımını 
görüyoruz. Bilgisayar destekli tasarım,
modelleme ve simülasyon, pek çok 
firmanın vurgu yaptığı yetenekler; 
Hexagon Studio ise geliştirme 
döngüsünde sanal ürünü bu kadar göz
önüne koyması ile dikkat çekiyor ve 
bu konuda bir adım önde görünüyor.
Sanal ürün kavramına bakışınızı biraz
daha açabilir misiniz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Tasarım ve geliş-
tirme sürecindeki en kritik adım, prototip
ürünün ortaya çıktığı aşamadır. Farklı ol-
gunluk seviyelerinde imal edeceğimiz
prototip ürünler için kalıp, fikstür ve mas-
tar gibi üretim araçlarının teminine yöne-
lik hatırı sayılır miktarda bir paranın
harcanmaya başlandığı, söz konusu pro-
totip ürünler üzerinde tasarımı doğrula-
maya ve geçerli kılmaya yönelik testleri
icra ettiğimiz bu dönemde, o aşamaya
kadar yaptığımız tüm tasarım çalışmala-
rının ne sonuç vereceğini görüyoruz.
Üründen beklenen fonksiyon ve perfor-
mans gereksinimlerinin, ortaya koyduğu-
muz tasarımlarla ne ölçüde karşılanıyor
olduğunu, prototipler üzerinde nesnel
olarak gözlemleme olanağına sahip olu-
yoruz. Bizim “sanal ürün” olarak tanım-
ladığımız adım, bilgisayar ortamında
tasarımını yaptığımız nihai ürünün, yine
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Bize neden ihtiyaç duyulur? Firmanın yetkinliği yetmiyor olabilir, kapasitesi
yetmiyor olabilir, bir takım ilişkileri yönetemiyor olabilir. Aynı şekilde, 
bizim de belli bir kapasitemiz olduğu için iş verdiğimiz, beraber çalıştığımız
içeride ve dışarıda bir takım firmalar var. Ancak biz mesuliyet devri 
yapmıyoruz; sorumlu biziz. Biz işi alıp devretmek ile sorumluyuz.

Hexagon Studio’nun TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesi
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bilgisayar destekli mühendislik benze-
timleri ve bu benzetimlerle aynı süreçte
yürütülen alt sistem ve komponent sevi-
yesi laboratuvar testlerinden elde edilen
verilerin benzetim sonuçları ile kıyasla-
narak tasarımda gerekli görülen düzelt-
melerin ve güncellemelerin yapıldığı
aşamayı ifade ediyor. Özetlemek gere-
kirse oldukça yüksek maliyetler gerekti-
ren prototip ürün imalat safhasına
geçmeden önce karşılaşabileceğimiz tüm
sorunları, “sanal ürün” üzerinde gerçek-
leştirdiğimiz bilgisayar destekli mühen-
dislik analizleri ve laboratuvar testleri
yardımıyla öngörebiliyor ve tasarım gün-
cellemelerini yapabiliyoruz.
Savunma ve havacılık alanındaki yüksek
prototip maliyetlerini göz önünde bulun-
durduğumuzda, ürün geliştirme süreci-
mizde birkaç farklı seviyede yer alan
“sanal ürün” aşamasının önemi bir kez
daha ortaya çıkıyor. Değeri yüz binlerce,
hatta milyonlarca lirayı bulan prototip
ürünlerin başarısızlığa uğruyor ol-
ması; yalnızca maddi bir külfet
getirmiyor, günümüzün zorlu
rekabet ortamında,
her geçen gün kısa-
lan ürün geliştirme
sürecini de olumsuz

yönde etkiliyor. Bu bakımdan, “sanal
ürün”ün tasarım ve geliştirme sürecinde
yarattığı katma değeri özellikle vurgulu-
yoruz.

MSI Dergisi: Ürün Geliştirme 
Döngüsü’nün herhangi bir adımında, 
Hexagon Studio’nun kendi geliştirdiği bir
araç var mı? Örneğin bir simülasyon 
yazılımı ya da bir tezgâh gibi?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Kullanmakta ol-
duğumuz yazılımların haricinde, kendi
geliştirmiş olduğumuz arayüzler ve kod-
larımız mevcut. Karmaşık yapıya sahip
sonlu elemanlar modellerinden elde et-
tiğimiz verileri hızlı işlemek ve zaman
alan, emek yoğun detay faaliyetleri oto-
matik olarak yapmak adına, programcık-
lar oluşturuyoruz. Motor ve güç aktarma
sistemlerinde katı mod ve akustik karak-
teristiklerin tespiti, dış gürültü özellikle-
rinin tayini, frekans cevap fonksiyon

analizi, otomatik optimizasyon modeli
oluşturulmasına yönelik hazırlamış oldu-
ğumuz kodları, bu çalışmalara örnek ola-
rak verebiliriz.

MSI Dergisi: Mühendislik 
kapasitenizi 500.000 saat/yıl olarak 
ifade ediyorsunuz. Bu kaynağı nasıl 
yönetiyorsunuz? Örneğin bu kapasitenin
altında ya da üstünde iş almanız gibi 
durumlarda nasıl hareket ediyorsunuz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Firmamız, tüm
faaliyetlerini; kapsamları, zaman planları
ve kaynakları ayrıştırılmış projeler esa-
sına göre yürütüyor. Bu itibarla daha
planlama aşamasında hangi kaynakların
hangi projeler için, ne kadar süreyle ayrı-
lacağının öngörüsünü yapıyor ve bir risk
yönetim planı ile de destekliyoruz. Proje-
nin yürütme sürecinde de proje zaman
planı ile proje bütçesini sürekli takip ede-

rek olası sapmaları öngörmeye ve
önlemlerini almaya gayret ediyo-
ruz. Özetlemek gerekirse tüm ta-

sarım, mühendislik ve prototip
imalat faaliyetlerimizi, proje

yönetim felsefesine
uygun olarak plan-
lıyor, yürütüyor ve
performanslarını öl-
çüyoruz. Tüm bu ça-
lışmaları tek elden
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Firmamız, tüm faaliyetlerini; 
kapsamları, zaman planları ve 
kaynakları ayrıştırılmış projeler
esasına göre yürütüyor. Bu itibarla
daha planlama aşamasında hangi
kaynakların hangi projeler için, ne
kadar süreyle ayrılacağının 
öngörüsünü yapıyor ve bir risk 
yönetim planı ile de destekliyoruz. 
Projenin yürütme sürecinde de
proje zaman planı ile proje bütçesini
sürekli takip ederek olası sapmaları
öngörmeye ve önlemlerini almaya
gayret ediyoruz.
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Hexagon Studio, dalga 
yükleriyle gemi gövdesinde
oluşan gerilme dağılımları
ile ilgili çalışmalar da
yürütüyor.
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Hexagon Studio’nun 
projeleri hakkında, 

firmanın Mühendislik 
Direktörü Murat 

Özkan’dan da 
bilgi aldık.
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koordine eden bir proje yönetim ofisimiz
var. Böylelikle devam eden ve potansiyel
tüm projelerin ihtiyaç duyduğu kaynakları
değerlendirmemiz, projelerin dönemsel
yoğunluğuna göre projeler arasında kay-
nak transferi yapmamız, gerektiği du-
rumlarda da dış kaynak kullanımına
yönelmemiz mümkün oluyor.

MSI Dergisi: 3 boyutlu yazıcılar ve 
katmanlı üretim (additive manufacturing)
teknolojilerine yaklaşımınız hakkında
bilgi verebilir misiniz? Bu gelişmeler,
yaptığınız işi nasıl etkileyecek?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Tasarım sürecinde
sayısal ortamda oluşturulan kavramın,
kullanıcılar tarafından hacimsel olarak
algılanabiliyor olması çok önemli. Ürünün
farklı kullanıcı profilleri tarafından fonk-
siyonellik ve konfor gözetilerek en uygun
şartlarda nasıl kullanılacağı; kullanıcı-
ürün arayüz ilişkisinin ve uyumunun daha
kavramsal tasarım aşamasında doğru ta-
nımlanması, nihai ürünün başarısı ve
müşterisi tarafından kabullenilmesi açı-
sından hayati önem taşıyor. Bu bakımdan
sahip olduğumuz model ve prototip ima-
lat yetkinliğimizin yeni ürün geliştirme
sürecindeki yerini önemsiyoruz ve katma
değer yarattığını savunuyoruz. Sahip ol-

duğumuz tezgâh parkı, fonksiyonel ve
görsel prototip imalatında bize büyük ko-
laylık, esneklik ve avantaj sağlıyor. Model
ve prototip imalat sürecinde, kendi ola-
naklarımızla imal edemediğimiz bazı par-
çaları, kardeş kuruluşumuz olan +90 Hızlı
İmalat Teknolojileri’nin imalat altyapısını
kullanmak suretiyle temin ediyoruz.
Hız, kalite, boyutsal kararlılık, farklı mal-
zeme seçenekleriyle çalışma imkânı tanı-
ması, tasarım değişikliklerinin sonuçlarını
hızlı görmeye olanak sağlaması ve yüksek
kalıp maliyetleri gerektirmemesi sebebiyle
katmanlı üretim teknolojisinin bizim gibi
hızlı ve esnek çalışma temposuna sahip
tasarım ve mühendislik firmaları için
avantaj sağladığı bir gerçek.
Katmanlı üretim yönteminin ihtiyacın
oluştuğu yerde ve düşük maliyetli yedek
parça teminine yönelik bir üretim metodu
olarak kurgulandığı “DirectSpare” isimli
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı proje-
sinde, +90 ile birlikte proje ortağı olarak
görev aldık. Bu projede edinmiş olduğu-
muz tecrübeye istinaden, katmanlı üretim
metotlarının, savunma ve havacılık sek-
töründe kullanılan göreceli olarak düşük
adetli imalat gerektiren parçalar için en
uygun temin yöntemi olacağını düşünü-
yoruz.

SSM’den Beklentiler
MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sanayisinde, Hexagon Studio gibi tasarım
ve mühendislik firmalarının işlevini ve
konumunu nasıl görüyorsunuz? 
Karşılaştığınız zorluklar var mı?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Savunma ve hava-
cılık sanayimizin, ürün tasarımından başla-
yarak üretim ve lojistik desteğe uzanan
ömür devrinin tamamında etkin rol alacak
firmalara ihtiyaç duymakta olduğunu ve
ulusal projelerde, bu nitelikteki firmalara
öncelik tanıdığını gözlemliyoruz. Bütünsel
açıdan baktığımızda, bu yaklaşımın doğru-
luğunu teslim ediyoruz. Ancak, sektörde yer
alan ana yüklenicilerimizin, Hexagon Studio
gibi seri imalat yapmayan; bununla beraber
tümleşik mühendislik çözümleri sunan fir-
malara sadece taşeron gözüyle bakmama-
ları gerektiğine de inanıyoruz. Bizim gibi
firmaların, sadece mekanik tasarım hizmeti
veya sadece mühendislik analizi ve test hiz-
metleri sağlayan firmalardan farklı olarak
konumlandırılması ve değerlendirilmesi
gerektiği görüşünü savunuyoruz. Sektörde,
özellikle son 10 yıl içerisinde tamamlanan
projelerin kapsamı ve boyutu bakımından
son derece nitelikli çalışmaların ortaya
konmuş olduğu bir gerçek. Tüm bu süreç
içerisinde, ana yüklenicilerimizin nitelikli
çözüm ortaklarıyla birlikte hareket ettiğini
de gözlemliyoruz. Yine de önümüzdeki 10
yıl içerisinde gerçekleştirilecek projelerin
önemi ve ülkemize sağlayacağı rekabet
avantajı göz önüne alındığında, nitelikli
çözüm ortağı tayinini daha sürecin başında
mümkün kılacak bazı önlemlerin alınması
gerektiği görüşündeyiz.
Bu aşamada, Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımızın nitelikli tasarım alt yüklenicisi ha-
vuzu oluşturulmasında yönlendirici bir rol
üstlenmesinin ve bu doğrultuda ciddi bir
değerlendirme sürecinin kurgulanmasında
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biri de susturuculu namlu çıkışında
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liderlik yapmasının, katma değer yarataca-
ğını düşünüyoruz. Geçmişte savunma ve ha-
vacılık kümelenmesi çatısı altında dünya
standartlarında üretim yapma yeteneğine
kavuşturulan imalat alt yüklenici havuzu ör-
neğinden hareketle benzer bir atılımın tasa-
rım ve mühendislik firmaları için de hayata
geçirilmesinin, ulusal savunma ve havacılık
sanayimizin gelişimi açısından faydalı ola-
cağını düşünüyoruz. Küresel anlamda reka-
bet edebilmenin birinci şartı, sektörde
ulusal markaların yaratılması. Bunun te-
meli de özgün tasarım ve mühendislik yet-
kinliğine dayanmak durumunda. Bu da
ancak güçlü bir teknolojik altyapıya ve nite-
likli insan gücüne sahip firmalarla mümkün.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın bu
konularda ortaya koyduğu vizyon, sektör
için çok faydalı. Mesela aynı alanda çalışan
firmaların kendi aralarında iş alıp iş ver-
mesi çok kolay değil. Ama bizim gibi firma-
lar ile mühendislik bilgi birikimi daha
paylaşılabilir hâle geliyor. Örneğin bir zırhlı
teknolojisi bizim gibi firmalarda yerleşip ge-
lişmeye başlayınca, o zaman ülkede ihtiyaç
duyan başka bir firma da onu kullanabilir;
o teknoloji, bu yeni firmanın katkısı ile daha
da gelişir. Bizim gibi firmaların projelere ka-
tılımını bu açıdan çok önemsiyorum. Ama ge-
lişim istediğimiz hızda mı? Asla değil.
Sebeplerin de yarısı psikolojik, yarısı alışkan-
lıklar ile ilgili. Mühendislik işini dışarıya verme
işi de bir iletişim kurmayı ve gayret sarf etmeyi
gerektiriyor. Dolayısı ile ana sanayide çalışan
arkadaşlar, kimi zaman bu ilişkiye yatırım
yapmaktansa ben yaparım daha az vakit alır
inancında ki haklılar da. Ama o ilişkiyi bir kere
kurabiliyorsan o zaman öyle bir konfor elde
ediyorsun ki senin için, senin adına, senin gibi
çalışan ve zaman baskısı daha yüksek olan bir
organizasyon bunları yapıyor oluyor. Senin de
ana üretici olarak, başka stratejik ve katma
değeri yüksek alanlara vakit ayırmaya imkâ-
nın oluyor.

MSI Dergisi: Bu anlattıklarınızla 
ilgili, ana yüklenici firmaların 
uygulamalarından örnekler de 
verebilir misiniz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Ana yüklenici fir-
malar, dışarıya, genelde analiz işini veri-
yorlar. Bu analiz işini bana yap, getir
diyorlar. Ne oluyor? Bu değer zinciri içe-
risinde, bir tane mühendislik ekibi var;
kendi ekibine bir ek kapasite yaratıyor.
Belki de yazılımın kullanımı ile ilgili veya
bu alanla ilgili bilgi birikiminden, diğer fir-
manın çalışanlarından istifade ediyor.
Ama asıl milli bilgi birikimi böyle oluşmu-
yor. Mesela, bana bir gemi için köprü üstü
konsol tasarla getir denildiği zaman,
böyle bir konsol, artık bir harp gemisi için
de yapılabilir olur, sivil maksatlı da yapı-
labilir olur. O zaman da savunma sanayisi
ciromuz ana üreticilerin sattığı silah sis-
temleri ile kısıtlı kalmaz. Bunun aslında
savunma sanayisindeki çalışan arkadaş-
lar da çok iyi biliyorlar. Mesela bir firma
Airbus ile çalışırken nasıl çalışıyor? Nasıl
bir iş bölümü istiyor? Biz de diyoruz ki ay-
nısının Türkiye’de de geçerli olması lazım.
Şimdi yavaş yavaş biz yaptığımız bu işler
ile kendimizi ispat ettiğimiz için, gerek
sivil tarafta gerekse askeri tarafta kendi-
mizi daha konforlu hissediyoruz ve bize

problemi belli bir paket olarak verin diye-
biliyoruz. Bunu başarabildiğimiz firmalar
var, zaman alacak firmalar var, rahat ça-
lıştığımız firmalar var.

MSI Dergisi: Hexagon Studio, 
hem otomotiv hem de savunma 
sektörleri ile çalışıyor. Bu iki sektörün
ortak noktaları olduğu ve bir sinerji 
yaratılabileceği sıklıkla konuşuluyor. 
Sizin bu konuya bakışınızı 
öğrenebilir miyiz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Otomotiv ve sa-
vunma sanayisi, ölçek ekonomisi bakı-
mından önemli farklılıklar arz ediyor.
Araç bazında incelendiğinde, yıllık üretim
adetleri arasında çok büyük farklar mev-
cut. Bununla birlikte, her iki sektörün da-
yandığı teknolojik altyapı, özellikle
otomotiv ürünlerinin sahip olmaya başla-
dığı teknoloji düzeyi açısından yakınsa-
maya başladı. Artık, çok özel amaçlı,
spesifik harp araç ve gereçleri haricinde,
her iki sektörde geliştirilen katma değerli
ürünlerin teknolojik mimarilerinin yakın-
samaya başladığını gözlemliyoruz. Diğer
bir deyişle kullanım amaçları farklı olsa
da her iki sektörde geliştirilen ürünlerin
benzer tasarım ve geliştirme süreçlerin-
den geçmekte olduğunu ifade edebiliriz.
Bu süreçte kullanılan yazılım ve donanım
altyapısının da büyük ölçüde yakınsadığını
söylemek yanlış olmaz. Elbette ki ürünle-
rin fiziksel yapısına ve gereksinimlerine
bağlı olarak ayrıntılarda farklılıklar mev-
cut. Benzer şekilde, uygulanan standart-
lar ve şartnameler farklı olsa da her iki
sektörde sergilemekte olduğumuz mü-
hendislik yaklaşımı aynı ciddiyette. Hexa-
gon Studio olarak, ulaşım sektöründe
tamamladığımız ve hâlen yürütmekte ol-
duğumuz projelerde edinmiş olduğumuz
mesleki disiplin, bilgi ve tecrübeyi, sa-
vunma alanındaki projelerimize bugüne
kadar başarıyla yansıttık ve yansıtmaya da
devam ediyoruz.

MSI Dergisi: Hexagon Studio, 
savunma ve havacılık alanında hangi 
projelerde yer aldı? Bu projelerden, 
bu söyleşi kapsamında özellikle 
detaylandırmak istedikleriniz var mı?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Hexagon Studio
olarak, 2008’den bugüne dek, ağırlıklı
olarak deniz ve kara platformlarında kul-
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lanılmakta olan mekanik sistemlerin ta-
sarım ve geliştirme sürecinde, tasarım alt
yüklenicisi olarak görev aldık. Sorumlu-
luk üstlendiğimiz; mekanik tasarım, 
bilgisayar destekli mühendislik benze-
timleri, doğrulama testlerinin planlan-
ması ve icrası, prototip ürün imalatı ve
üretim desteği kapsamında ve bir proje
bütününde anahtar teslimi olarak hizmet
sunmuş olduğumuz projeleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
n Otomatik mühimmat yönü seçme,

transfer ve besleme sistemleri,
n Elektro-optik hedef işaretleme 

sistemleri için şok ve titreşim 
sönümleme platformları,

n Hedef gösterici seti,
n Su bombası atıcı tareti ve kaidesi,
n 76 mm top muhafazası,
n Mühimmat transfer ve depolama 

simülatörü,
n Hava platformları için iklimlendirme

odacığı hava kanalları tasarımı,
n Gemiler için köprü üstü kumanda 

konsolu.
Hâlihazırda da KORKUT Silah Sistemi
Aracı’nda kullanılan şeritsiz bir mühim-
mat transfer mekanizması üzerinde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yurt dışına yönelik olarak da bir Orta Doğu
firması için, üretmekte olduğu zırhlı bir
taktik aracın, dayanımından ödün ver-
meksizin ağırlık azaltma çalışmalarını 
tamamladık ve şasi-gövde arayüz bağlan-
tılarını titreşim özelliklerini iyileştirmek
üzere yeniden tasarladık.

Sektör Etkinlikleri 
Sinerji Oluşturmak İçin Önemli
MSI Dergisi: Hexagon Studio, 
SAVTEK ve Deniz Sistemleri 
Semineri gibi etkinliklerde yer alıyor.
Bu etkinliklerin firmanız özelinde 
faydaları hakkında neler söylemek
istersiniz?

Tolga DOĞANCIOĞLU: Bilginin paylaşıl-
dıkça arttığına ve değer yarattığına inanıyo-
ruz. Sektörel etkinliklerin, benzer
konularda çalışan proje ekipleri için olduğu
kadar değişik konu başlıklarında çalış-
makta olan uzmanlara da farklı bakış açıları
kazandırdığı bir gerçek. Bu noktadan hare-
ketle hem projelerimizde hayata geçirdiği-
miz yeni metot ve yaklaşımları sektörel
paydaşlarımıza aktarmayı hem de çalışan-
larımızın çalışmakta oldukları konulardaki
mesleki bilgi ve görgü düzeylerini üst sevi-
yelere taşımayı bir sorumluluk olarak algı-
lıyoruz. Türkiye’nin, yarının teknolojilerini
geliştirmek konusunda, ortak çalışma azmi
göstermeye çok ihtiyacı var. Rekabet öncesi
iş birliği ortamının oluşmasında SAVTEK 
ve Deniz Sistemleri Semineri gibi etkinlik-
lerin önemli rol oynadığı görüşündeyiz. 
Hem katılımcı profili hem de paylaşılan 
çalışmaların içeriği bakımından, bu tip or-
ganizasyonların sektör tarafından sahiple-
nilmesi, katılımın teşvik edilmesi ve
desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bugün farklı firmaların bünyesinde benzer
konu başlıklarında çalışan proje ekiplerinin,
oluşacak sinerji sonucunda, yarın ülkemiz
açısından çok büyük ve önemli olabilecek
ortak bir proje platformunda sorumluluk
üstlenebileceği gerçeğini göz ardı etmeme-
liyiz.
Önem arz ettiğine inandığımız bir diğer
husus, çalışanlarımızın oldukça zor ve sabır
gerektiren proje sürecinde ortaya koyduk-
ları çıktıları, prosesleri, geliştirdikleri yön-
temleri sektörel etkinliklerde sunuyor
olmalarının kendileri için önemli bir mesleki
motivasyon unsuru teşkil etmesi. Kendi fikrî

ürünlerini, konusunda uzman bir dinleyici
kitlesi huzurunda bizzat sunuyor olmaları-
nın verdiği haklı gururu yaşamalarını istiyo-
ruz ve onları bu konuda teşvik ediyoruz.

MSI Dergisi: AB 7. Çerçeve Programı
kapsamında bir projede yer aldınız.
Bunun dışında, yurt dışına yaptığınız 
işler var mı?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Avrupa Birliği 
7. Çerçeve Programı kapsamında, 
2009-2012 yılları arasında yürütülen 
“DirectSpare” projesinde proje ortağı ola-
rak yer aldık. Katmanlı üretim yöntemi-
nin, yüksek adetli imalat ve yüksek
depolama maliyetlerine meydan vermek-
sizin yerinde yedek parça temini için öne-
rildiği ve 7 ülkeden toplam 15 firmanın yer
aldığı projede, +90 firması ile birlikte Tür-
kiye’yi temsil ettik. Bu projedeki sorum-
luluğumuz, katmanlı imalata uygun
olarak tasarımlarında değişiklik yapılan
komponentlere yönelik bilgisayar destekli
benzetim çalışmalarını yürütmekti.
Bu yıl içerisinde de iki yeni uluslararası pro-
jede görev almaya başladık. EUREKA prog-
ramının yazılım yoğun servisler kümesi olan
ITEA2’nin uluslararası çağrısına sunulan,
Almanya, Finlandiya, İspanya, Türkiye ve İs-
veç’ten proje ortaklarının yer aldığı projede,
otomotiv sektöründe kullanılmak üzere açık
kaynak kodlu bir gömülü yazılım platformu
geliştirilmesi amaçlanıyor. Ortağı olduğu-
muz ikinci uluslararası projemiz ise 
ERA-NET Transport III programı kapsa-
mında ortağı bulunduğumuz, “Elektrikli
Araçlar İçin Hidrojen Yakıt Pilli Modüler
Menzil Arttırıcı Geliştirme” projesi. 
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Bu projede de bizim yanımızda İspanya,
Belçika ve İsveç’ten proje ortaklarımız bu-
lunuyor. Hexagon Studio olarak, yalnızca
AB destek programları kapsamında çalış-
malarımız olmadı. 2009-2010 yıllarında,
Avrupalı bir otomotiv üreticisi için, benzin-
sıkıştırılmış doğal gaz çift yakıt sistemine
uyumlu bir hafif ticari araç geliştirme pro-
jesini, tek başımıza, başarıyla tamamladık.
Doğal gaz tanklarının taşıt şasisine enteg-
rasyonu, yüksek ve düşük basınç yakıt hat-
larının tasarlanması, değişen taşıt yapısının
taşıt dinamiğine olan etkisini görmek ve ta-
sarımı doğrulamak amacıyla icra edilen
tüm sanal benzetimler ve fiziksel testler
şeklinde özetleyebileceğimiz faaliyetleri,
uluslararası bir firma adına projelendirdik,
yönettik ve anahtar teslim olarak kendile-
rine sunduk.
Benzer şekilde, geçen yıl, yine Avrupa’nın
önde gelen bir diğer otomotiv firması için,
toplam araç ağırlığını bir tona yükseltmek
üzere kavramsal tasarım, ön seviye ana-
lizler, prototip imalat ve ön seviye prototip
testlerini içeren bir proje tamamladık.
Hexagon Studio’nun uluslararası proje
tecrübesi, yalnızca otomotiv sektörüyle sı-
nırlı değil. Az önce de belirttiğim üzere,
zırhlı bir taktik aracın yapısal dayanım ve
ağırlık optimizasyonu ile gövde-şasi bağ-
lantı arayüzlerinin geliştirilmesine ilişkin
mühendislik tasarım çalışmalarımızı, mü-
hendislik analizlerimiz ile de desteklemek
suretiyle başarıyla tamamladık. Bu proje-
deki paydaşımız, savunma sektöründe
faaliyet gösteren bir Orta Doğu firmasıydı.
Ayrıca, Türkiye’ye gelip, Türkiye’nin ihti-
yaçları için faaliyet gösteren firmaların
projelerinde, offset yükümlülükleri kap-
samında yer almak istiyoruz. Bunu aynı
zamanda, kendimizi partner olarak göre-
bilecek firmalara tanıtma fırsatı olarak da
görüyoruz. Dolayısı ile onlarla sadece off-
set yükümlülüklerini yerine getirmiş
olmak için değil, gerçekten kazan kazan
üzerine kurulu bir iş birliği geliştirmek is-
tiyoruz. Hem de onlarla beraber üçüncü
ülkelere iş yapmak istiyoruz. Bunun için
de SSM’nin programlarını takip ediyoruz.
Onlar ile iletişim hâlindeyiz.

MSI Dergisi: Hexagon Studio’nun 
kardeş kuruluşları ile ilgili bir şeyler 
eklemek ister misiniz?

Tolga DOĞANCIOĞLU: Hızlı prototipleme
yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuz otomo-
tiv ve savunma sanayi sektörlerine yönelik
projelerimizde, kardeş kuruluşumuz olan
+90 ile yakın ilişki içerisindeyiz. Sadece
model ve prototip amaçlı değil; düşük adet
ve karmaşık geometrik yapıları sebebiyle
konvansiyonel üretim yöntemleriyle üre-
timi mümkün olmayan parçaların imalatı
için uygun malzemenin tayini de dâhil
olmak üzere, kalıp ve parça imalatı konu-
larında birlikte çalışıyoruz. 2010 yılında, 
savunma sanayisine yönelik gerçekleştir-
diğimiz bir iklimlendirme odacığı hava ka-
nalları tasarım ve geliştirme projesinde,
+90 ile prototip ürün imalatı konusunda
ortak bir çalışma yürütmüştük. Benzer şe-
kilde, otomotiv projelerimizde de fonksiyo-
nel nitelikteki düşük adetli komponent
ihtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla
kendilerinden destek alıyoruz.
Bunun yanı sıra kardeş kuruluşumuz olan
Sirena Marine tarafından üretilen motor
yat ve yelkenli teknelerin mühendislik ça-
lışmaları ile model ve kalıp imalatı faali-
yetlerini yürütüyoruz. Benzer şekilde, yine
kardeş kuruluşlarımız olan Heksagon
Global Enerji Kaynakları çatısı altında faa-
liyet göstermekte olan Heksagon Yenile-
nebilir Enerji ve Heksagon Katı Atık
Yönetimi firmalarıyla da dönemsel olarak
proje bazlı çalışmalarımız bulunuyor.

Milli Gemi, Helikopter 
ve Uçak Projelerinde 
Mutlaka Olmak İstiyoruz
MSI Dergisi: Hexagon Studio’nun 
savunma ve havacılık sektörüne yönelik
orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: SSM’nin 2012-2016
Stratejik Planı’nda yer alan stratejik
amaçlar doğrultusunda, ihtiyaçların yurt
içi kaynaklı ve özgün tasarıma dayalı ola-
rak temini konusunda belirlenen hedef-
lere uygun hareket etmek üzere
kendimizi konumlamaya gayret ediyoruz.
Özellikle ülkemizde kurulmaya çalışılan
sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek sa-
vunma sanayisine destek olmak ve Silahlı
Kuvvetlerimizi geleceğin muharebe orta-
mına hazırlayacak savunma teknolojileri-
nin geliştirilmesine katkıda bulunmak
üzere, yeni teknolojileri benimsiyor ve

mühendislik tasarım altyapımızı buna
göre şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda ha-
zırlamış olduğumuz 2014-2018 dönemi
kurumsal stratejik planımızda da sa-
vunma sanayisindeki bilinirliğimizi arttır-
maya yönelik amaç ve hedefler belirlemiş
bulunuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda,
sektörde faaliyet gösteren ana sanayi fir-
malarına, proje bazlı nitelikli mühendislik
hizmeti vermek suretiyle sistem ve alt
sistem tasarımı, geliştirme ve entegras-
yon süreçlerinde çözüm ortağı olmaya
hazır bulunduğumuzu belirtmek isteriz.

MSI Dergisi: Bu hedeflerin ciro ile 
ilgili boyutu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Öngörümüz, sa-
vunma sanayisi ile ilgili faaliyetlerimizin
toplam iş hacmimiz içerisinde %30-35 ci-
varında bir paya sahip olması. Bugün %10
civarında.

MSI Dergisi: Geleceğe dönük 
yatırımlarınız ile ilgili planlarınız neler?
Tolga DOĞANCIOĞLU: Teknopark İstan-
bul’da bir yerimiz var. Özellikle savunma
firmalarının bulunduğu alanda yerleşik
olmayı, Teknopark İstanbul’a çok yakın
bir ofisimiz olmasına rağmen tercih ettik.
Bunu hem savunma sanayisi ile iş birliği
fırsatlarını arttırabilmek hem de artacak
olan savunma sanayisi işlerimize bir ek
alan yaratabilmek amacı ile istedik.
Büyük ihtimalle yine belli bir dönem içe-
risinde, Ankara’da, oradaki firmalar ile
çalışmak için bir yerimizin olması gere-
kecek. Şu anda Milli Gaz Maskesi Projesi
ile uğraşıyoruz, Milli Hızlı Tren Projesi’nin
konsept tasarımcısıyız. Dolayısı ile bun-
dan sonra çıkacak olan milli gemi, milli
helikopter ve milli uçak projeleri içeri-
sinde mutlaka olmak istiyoruz.

Hexagon Studio Genel Müdürü 
Tolga Doğancıoğlu’na, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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SÖYLEŞİ

Özellikle ülkemizde kurulmaya çalışılan sürdürülebilir ve rekabet gücü
yüksek savunma sanayisine destek olmak ve Silahlı Kuvvetlerimizi 
geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma teknolojilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere, yeni teknolojileri benimsiyor ve
mühendislik tasarım altyapımızı buna göre şekillendiriyoruz.
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SDT, 2007 yılında Brük-
sel’de bir AB proje 
pazarı toplantısına ka-

tılması ve sonrasında başla-
yan bir AB projesi serüveni ile
sivil havacılık alanına girdi.
SDT’nin hâlen geliştirmekte
olduğu uzaktan algılama ve
görüntü işleme uygulamaları
ve hava platformlarına yöne-
lik aviyonik ürünleri, o gün-
lerde henüz laboratuvar
ortamında çalışılıyordu. Sivil
havacılık alanında çeşitli Ar-
Ge proje önerilerinin ilgili
konsorsiyumlarca sergilen-
diği bahse konu proje paza-
rında, AB, katma değerli ve
ilginç fikirleri olan KOBİ’leri
değerlendirdi. SDT, bu kap-
samda, ALICIA adlı Ar-Ge
projesinin teknolojik çözüm
fikir yarışmasına katılım sağ-
ladı. Avrupa’nın bütün ülkele-
rinden katılan çok sayıda
KOBİ arasından sadece 6 ta-
nesi, toplamda 42 ortaktan
oluşan AB 7. Çerçeve havacı-
lık Ar-Ge programı ALICIA

konsorsiyumuna seçildi ve
SDT, seçilen bu 6 Avrupalı
KOBİ’den biri olma başarısını
gösterdi. Bu konsorsiyumun
AB’ye sunduğu ALICIA Ar-Ge
proje önerisinin, yüksek bir
not alarak, 2009 yılında, AB
tarafından 5 yıl boyunca fon-
lanmaya değer bulunması ile
birlikte, SDT, kendisini Avru-
pa’daki dev havacılık firmaları
ile aynı konsorsiyumun içinde
buldu.
SDT, Avrupa’da seçilen bu
ekibin içerisinde yer alarak;
10-15 sene sonrasının mo-
dern yolcu uçağının kokpiti
için, uçak üzeri görüntülü al-
gılayıcılardan elde edilecek
görüntülerin işlenmesi ile
pilot için azami durum farkın-
dalığı ve iniş anında karar
desteği verecek teknolojilerin
geliştirmesinde önemli bir
katkıda bulunuyor. Böylelikle
sivil uçakların, bu teknolojiyi
kullanarak, hava koşulların-
dan bağımsız şekilde ve yer-
den destek almaya gerek

kalmadan, zaman kaybetme-
den ve güvenli bir şekilde
hava alanına inmesi sağlana-
cak. Hem ekonomik açıdan
hem de yolcuların emniyeti
açısından çığır açacak bir ge-
lişmenin başlangıcı olarak
görülen Avrupa’daki bu çalış-
manın mimarları arasında
yer alan SDT’nin, söz konusu
konsorsiyumda ortağı olan
firmalardan bazıları; Agusta-
Westland, Thales, Airbus
Group, Dassault Aviation,
Diehl Aerospace, BAE
Systems, Alenia Aermacchi
ve Saab olarak sayılabilir.

29 Temmuz-1 Ağustos tarih-
leri arasında Roma, İtalya’da
düzenlenen kapanış toplantısı
ile 5 yıl süren projenin sonuna
gelindi. Kapanış sunumla-
rında SDT’nin geliştirmiş ol-
duğu algoritmalar ve yazılım,
söz konusu komisyon üyeleri
tarafından oldukça olumlu
tepkiler aldı. Ayrıca tüm iş pa-
keti liderleri, özenli çalışma ve
entegrasyondaki başarısı ne-
deniyle SDT ekibine takdirlerini
ilettiler. Projenin yürütücü or-
taklarından Thales, Fransa’nın
sahip olduğu sabit kanatlı ve
AgustaWestland da İngilte-80
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ANALİZ

Nigar ŞEN* / nsen@sdt.com.tr
*Görüntü İşleme Ürün Geliştirme Müdürü, SDT

SDT, 2007 yılından başlayarak Avrupa Birliği (AB) proje pazarlarında devam eden bir dizi
iş geliştirme aktivitesinin sonucunda, AB 7. Çerçeve (EU FP7) programı kapsamında,
oldukça büyük ve hedefleri iddialı olan ALICIA (All Condition Operations and Innovative
Cockpit Infrastructure / Tüm Şartlarda Operasyon ve Yenilikçi Kokpit Altyapısı) adlı 
Ar-Ge projesinin teknoloji sağlayıcısı 6 KOBİ firması arasında yer aldı. SDT, böylece,
projenin Avrupalı sivil havacılık konsorsiyumunun önemli bir oyuncusu oldu. 
Çalışmaları başarıyla tamamlanan söz konusu projede, geleceğin sivil yolcu uçağının
kötü hava koşullarında operasyonuna devam etmesini sağlayacak modern kokpit 
prototiplerinin ve konseptlerinin ortaya konulması hedeflerine ulaşıldı.

SDT,Görüntü İşleme Uzmanlığında
Uluslararası Alanda Büyüyor

ALICIA Projesi SDT prototipi kullanıcı arayüzüT
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re’nin sahip olduğu döner 
kanatlı test platformlarında
yapılan testlerde, son kulla-
nıcılardan (pilotlar) alınan
geri bildirimleri değerlendir-
diler. Bu değerlendirmeler
doğrultusunda yazılımın son
sürümü geliştirildi. Geri bildi-
rimler ile gelinen son nok-
tada, SDT aviyonik ürün
yelpazesi ve yetenekleri de
dikkate alınarak, söz konusu
algoritmalar ile yazılımı da
barındıran sistemin, bir plat-
form üstündeki bir işleme
kutusu ile birlikte pazarlan-
ması planlanıyor.
SDT’nin bu alandaki bir diğer
projesi ise görüntü işleme ye-
teneklerinin bir parçası kap-
samında, uydu görüntülerinin
işlenerek katma değerli istih-
barat analizi yapılmasına yö-
nelik kurgulanmış ve HASAT
adıyla bilinen bir Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Ar-Ge projesidir. Bu projede
SDT’nin iş payı, sentetik açık-
lıklı radar (SAR) görüntüleri
üzerinden hedeflerin tespit ve
teşhis edilmesi ile tanınması
şeklinde özetlenebilir. Proje
kapsamında görev alan diğer
iş ortakları da başka görüntü-
leme sensörleri üzerinde,
benzer çalışmaları yürütü-
yorlar. HASAT’ın bir Ar-Ge
projesi olması sonucu, ilk
fazda raporlanan algoritma
başarım sonuçlarının ve 
çalışma hızlarının daha iyiye
evrilmesi amacıyla geliştirme
faaliyetlerine devam ediliyor.
Bununla birlikte, sistemin sa-
hada etkin bir şekilde çalış-
ması için gerekli altyapılar da

geliştiriliyor. Proje, hâliha-
zırda doğrulama testleri aşa-
masında bulunuyor. Bu
süreçte, sistemin kullanım
durumları ve çalışma pren-
sipleri de değerlendiriliyor ve
kullanıcıya azami fayda sağ-
lanması için kullanıcı ile etki-
leşimli olarak çalışılıyor.
SDT’nin yakın zamanda baş-
layan bir diğer veri analizi
projesi de yine bir SSM Ar-
Ge projesi olan TUYGUN’dur.
Bu projede SDT’nin katkısı,
hava platformlarından
alınmış hiperspektral veri-
lerin analizi ve tanımlı he-
deflerin tespiti şeklinde
açıklanabilir. 
Bu projedeki çalışmalar,
henüz literatür araştırması
seviyesindedir. Literatürde
bulunan algoritmaları dene-
yebilmek amacı ile SDT, açık
kaynaklı veri kaynaklarını ve
sentetik veri yaratma yön-
temlerini kullanarak ilk veri
setini yaratmış, algoritmaları
çalıştırmış ve elde ettiği so-
nuçları, SPIE 2014 Konferan-
sı’nda sunduğu bir makale
ile paylaşmıştır.
Görüntü işleme alanındaki
uygulamalarını, teknolojik ta-
banını ve ürün yelpazesini her
geçen gün geliştiren ve daha
da ileriye taşıyan SDT, söz ko-
nusu ürün ve yeteneklerinin,
hem askeri havacılık ve uzay
hem de sivil havacılık, güven-
lik ve diğer uygulama alanla-
rındaki kullanımına yönelik
arayışlarını ve bu alandaki
uluslararası pazardan iş payı
alma çabalarını aktif bir şe-
kilde sürdürüyor.

www.savunmahaber.com

Nigar ŞEN
Nigar ŞEN, 2008 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Enformatik Enstitüsü Bilişim 
Sistemleri Ana Bilim Dalı’nda örüntü
tanıma üzerine doktora derecesi aldı.
ODTÜ’de araştırma görevlisi ve
Çankaya Üniversitesinde öğretim
üyesi olarak çalıştı. 2010 yılından
beri SDT bünyesindeki görüntü/veri

analizi, füzyon ve örüntü tanıma alanlarındaki projelerin
yürütülmesi görevinde yer aldı, hâlen SDT’de Görüntü İşleme 
Ürün Geliştirme Müdürü pozisyonunda çalışmaktadır.



Kökleri 1975 yılına daya-
nan ve 2 kardeşin kur-
duğu Küçükpazarlı,

faaliyetlerini, uzun yıllar ima-
lat ve kalıp alanlarında yü-
rüttü. Firma, 1998 yılında, o
zamanki adı TAI olan TUSAŞ
için parça üretmeye başladı.
TUSAŞ’ın platform üreticisi
olma yolundaki vizyonu ve bu
vizyonun gereği olarak güve-
nilir stratejik ortaklar bulma
hedefi doğrultusunda, TUSAŞ
ve Küçükpazarlı arasındaki
ilişkiler gelişti. Bu gelişimi
özetleyen Mekanik Süreç Mü-
hendisi Taha Küçükpazarlı,
TUSAŞ’ın kendilerini teşvik
ettiğini, yönlendirdiğini ve
kendilerine teknik destek
sağladığını anlattı.
Ayrı bir iş kolu olarak oluştu-

rulan Küçükpazarlı Havacılık,
2005 yılında, 21 kişilik bir ekip
ve 3 tane DMG tezgâhı ile ayrı
bir tesiste faaliyete geçti. Bu

dönemde, Küçükpazarlı Ha-
vacılık’ın yıllık cirosu 1 milyon
dolar civarındaydı. TUSAŞ ve
Küçükpazarlı Havacılık, 2006
yılında, stratejik ortaklık söz-
leşmesi imzaladı ve Küçük-
pazarlı Havacılık, üretim

kapasitesini, her yıl %25’in
üzerinde arttırdığı, hızlı bir
büyüme dönemine girdi.
Bugün Küçükpazarlı Havacı-
lık; 3’te 1’inden fazlası üni-
versite mezunu ve daha
yüksek derecelere sahip 110
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Küçükpazarlı Havacılık, 
Tercih Edilen Ortak Olma
Ününü VERICUT ile Koruyor
Türkiye’nin havacılık alanında en hızlı büyüyen firmalarından olan Küçükpazarlı Havacılık,
gelecekte daha da büyümek için, iyi eğitimli ve yüksek motivasyonlu personeline ve 
modern makine parkına güveniyor. Hem ulusal hem de uluslararası müşterilerince ürettiği
bileşenlerin kalitesi ve teslimatlarını zamanında gerçekleştirmesi ile tanınan firma, bu
ününü ve makine parkındaki cihazlarını korumak için, CGTech’in CNC tezgâhlarına yönelik
geliştirdiği simülasyon, doğrulama ve optimizasyon yazılımı olan VERICUT’ı kullanıyor.
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Türk Hava Kuvvetlerinin de envanterine
giren A400M uçaklarında, Küçükpazarlı
Havacılık tarafından üretilen parçalar 
bulunuyor. 

Küçükpazarlı Havacılık mühendisleri,
tezgâh kodlarını VERICUT ile doğruluyorlar. 

Cemil Cem ALPAY* / calpay@ucgenyazilim.com
*Yönetici, Üçgen Yazılım Ltd. Şti.



personele ve makine parkının
ve montaj alanının bulunduğu
15.000 m2’lik bir tesise sahip.
Firma, 15 farklı sivil ve askeri
havacılık uçak ve helikopter
programı için, 1.100’den fazla
farklı parça üretiyor. Bu uçak ve
helikopterler arasında; A400M,
F-35 ve T129 da bulunuyor. 
TUSAŞ’ın yanı sıra Airbus Group,
AgustaWestland, Bell Helicop-
ter, Bombardier, Lockheed 
Martin ve Sikorsky firmaları da
Küçükpazarlı Havacılık’ın müş-
terileri arasında yer alıyor.
Firma, ürettiği parçaların bazı-
larında, tek tedarikçi konu-
munda. Küçükpazarlı Havacılık,
her yıl yaklaşık 35.000 parça
üretiyor; bunlar için 650 ton
alüminyum ve 30 ton da titan-
yum gibi, işlenmesi daha zor
diğer metallerden oluşan
hammadde kullanıyor. Firma,
2012 yılında, Airbus onaylı te-
darikçisi konumuna geldi ve
Airbus için, hâlen ayda yakla-
şık 160 parça üretiyor. Bunla-
rın arasında, A380 uçağında
kullanılan, 5,5 m boyunda ya-
pısal bir parça da bulunuyor.

Taha Küçükpazarlı, geldikleri
konumu şöyle özetliyor: “Ge-
ride bıraktığımız süreçte, çok
başarılı olduk, bazı müşterile-
rimiz bizi altın tedarikçi ödülle-
rine layık gördü. Yıllık ciromuz,
20 milyon dolara ulaştı. Ama-
cımız, Türkiye’nin önde gelen
havacılık firmalarından birisi
olmak, uluslararası projelerde
yer almak ve müşteri memnu-
niyetini, iyi yetişmiş personeli-
miz ve yüksek teknolojimiz ile
sağlamak. 2017 yılında, ciro-
muzu 50 milyon dolara çıkart-
mayı hedefliyoruz”.

Hedeflere Ulaşmak
İçin VERICUT
Küçükpazarlı Havacılık, son
yıllarda CNC tezgâhları için
10 milyon avroluk yatırım
yaptı. Bunlar arasında, 2013
yılında, yaklaşık 4,5 milyon
avronun harcandığı, 3 adet
yatay işleme tezgâhı da yer
alıyor. Bunların yanı sıra fir-
manın makine parkında, 24
adet DMG-Mori ve daha yük-
sek kapasiteli Matec 5 ek-
senli tezgâhlar bulunuyor.
Küçükpazarlı Havacılık, tüm 3
ve 5 eksenli tezgâhlarının
programlanması için Catia V5

ve 11 adet lisansına sahip ol-
duğu Siemens NX yazılımını
kullanıyor. Firmanın müşteri-
leri, çoğunlukla CAD dosyala-
rını iletiyor. Küçükpazarlı
Havacılık’ın mühendisleri, 2 bo-
yutlu çalışmalarla ilgili Auto-
CAD yazılımını da kullanıyor.
Üretilen parçaların ve kulla-
nılan tezgâhların karmaşıklı-
ğının ve değerinin artmasının,
ayrıca özellikle Küçükpazarlı
Havacılık’ın tek tedarikçi ol-
duğu parçaların üretiminin
teslimat takvimine uymasının
kritik hâle gelmesinin sonu-
cunda, firma, 2013 yılının
Mayıs ayında, CGTech firma-
sının Türkiye distribütörü
Üçgen Yazılım’dan, 2 adet 
VERICUT lisansı satın aldı. Kü-
çükpazarlı Havacılık, VERICUT
kullanımını TUSAŞ’ta göz-
lemledikten sonra, yazılımı;
çoklu eksen doğrulaması,
tezgâh simülasyonu, AutoDiff
özelliği ve Siemens NX CAM
yazılım arayüzü de dâhil
olmak üzere, tüm modülleri
ile satın almaya karar verdi.
VERICUT ile ilgili eğitim, des-
tek ve tüm tezgâhlar için
DMG modelleri, ilk aşamada,
Üçgen Yazılım Yöneticisi Cem
Alpay tarafından sağlandı. Yeni
yatay işleme tezgâhları satın
alındığında ise VERICUT mo-
delleri, tezgâhı sağlayan fir-
madan alındı. Benzer şekilde,
yüksek torklu, titanyum dâhil
sert malzeme işleyebilen CNC

tezgâhı satın alındığında da
üretici firma, tüm VERICUT
modellerini Küçükpazarlı Ha-
vacılık’a verdi. Böylece, yeni
bir tezgâh satın aldığında, il-
gili modelleri de talep etmek,
firmanın rutin prosedürünün
bir parçası hâline geldi.
Tezgâh üreticisi firmaların
yaklaşımını özetleyen CGTech
Yöneticisi John Reed, VERICUT’ın
kullanıcısına sağladığı faydaları
fark eden üretici firmaların,
tezgâh simülasyon modellerini
oluşturarak verme konusunda
daha istekli hâle geldiklerini
belirtiyor.
Küçükpazarlı Havacılık, VERICUT’ı
etkin olarak kullanıyor. Süreç
Mühendisi olarak çalışan
Hakan Torlak, tezgâhlar için
yazılan kodların VERICUT ta-
rafından kontrol edildikten
sonra kullanıma alınmasının,
artık standart prosedürleri-
nin bir parçası hâline geldi-
ğini söylüyor. Torlak, özellikle
yeni yatay işleme tezgâhla-
rında, kurulum zamanlarının
kısaldığını da belirtiyor.
VERICUT’ın Küçükpazarlı Ha-
vacılık için kritik önemi, ham-
madde konusunda da kendini
gösteriyor. Firma, üretimlerinin
önemli bir bölümünü, müşteri-
lerinin sağladığı hammadde ile
gerçekleştiriyor. Dolayısı ile
üretimde hata yapma ve işlen-
mekte olan hammaddeyi kulla-
nılamaz duruma getirme şansı
bulunmuyor. Bu tabloda, 
VERICUT ile üretim öncesinde
gerçekleştirilen doğrulama,
kritik bir öneme sahip.
Taha Küçükpazarlı, VERICUT
ile ilgili değerlendirmelerini
şöyle ifade ediyor: “Eğer sek-
törünüzde lider olmak istiyor-
sanız, kabiliyetlerinize yatırım
yapmalısınız. Bu yatırım, aynı
zamanda yetkin personeli 
firmanıza çekebilmeniz için de
önemli. VERICUT ile gelecek
hedeflerimizi gerçekleştirme-
mizi sağlayacak yatırımları-
mızı ve altın tedarikçi
konumumuzu koruyoruz”.
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VERICUT, kodun, 5-eksenli tezgâhı
güvenli bir şekilde çalıştırmak için 
uygun olduğunu gösteriyor. 

Küçükpazarlı Havacılık’ın makine parkı,
üretim sürecinde meydana gelebilecek
sorunlardan VERICUT tarafından 
korunuyor. 
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Asimetrik Savaşın
Diğer Bir Yöntemi:
Terörizm
Terör kelimesinin kökeninde,
Latincede korkutmak anla-
mındaki “terrere” kelimesi
var. İnsanın en güçlü duygula-
rından biri olan korkunun dü-
şünsel melekeler ve karar
alma mekanizmaları üzerinde
önemli etkileri olduğu bilini-
yor. Dolayısıyla tarih boyunca
yaşanan mücadelelerde, sa-
vaşan taraflar daima korku
faktörünü birbirlerinin aley-
hinde kullanmaya çalışmışlar.
Terör kökünden türetilmiş te-
rörizm kelimesinin tarihi ise

Fransız İhtilali’yle yönetime
gelen hükümetin, ihtilal karşıtı
olarak tanımladığı kesimlere
karşı devlet eliyle uyguladığı,
sindirme amaçlı şiddet ey-
lemlerine dayanıyor. Ancak
gerilla örneğinde olduğu gibi,
terörizmin tarihi de terörizm
kelimesinin tarihinden çok
daha eski.
Bilinen en eski terör örgütleri
arasında, Sicarii ve Haşhaşiler
başta geliyor. “Sicarii” kelimesi,
Latince “sicarius” kelimesinin
çoğulu ve “hançerliler” anla-
mına geliyor [1]. Yahudilerin
kurduğu bu örgüt, milattan
sonra birinci yüzyılın ortala-
rında Romalıları Judea eyale-
tinden kovmak amacıyla
suikastlara dayalı bir terör ha-

rekâtı yürütmüş. Örgüt üyeleri,
hedefledikleri siyasileri ve din
adamlarını, pazar yeri gibi halka
açık alanlarda hançerleyerek
düşmanlarının yüreklerine
korku salmayı amaçlamışlar.
Fakat Roma’yı bölgeden at-
makta başarılı olamayıp, niha-
yet Roma ordusu tarafından
Masada Kalesi’nde kuşatılan
Sicarii ve destekçileri, teslim
olmaktansa topluca intihar et-
meyi seçmişler. Hakkında 
yeterince yazılı kayıt bulunma-
masına rağmen bu örgütün,
siyasi bir amaç doğrultu-
sunda, dinî ve/veya ideolojik
bir fanatizm paydasında bir
araya gelen elemanları vasıta-
sıyla gerek yabancılara ge-
rekse bu yabancıların iş

birlikçisi olarak görülen yerli
sivil unsurlara karşı, terör ya-
ratmayı amaçlayan yöntem-
lerle saldırmayı tercih eden
diğer tüm örgütler için önemli
bir model teşkil ettiği düşünü-
lüyor.
Haşhaşilerin ise terörizmin ta-
rihinde çok daha önemli bir yer
tuttuğu söylenebilir. Haşhaşi
adının anlamı hakkında spekü-
lasyon muhtelif olup, kelimenin
kökeninde haşhaş bitkisinin ol-
duğu ve bu örgütün üyelerinin
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haşhaş bağımlısı oldukları
inancı yaygın. Ancak Haşhaşile-
rin kendilerini, Arapçada “fe-
dailer” anlamındaki “fedayiin”
kelimesiyle isimlendirdikleri bi-
liniyor. Dolayısıyla Haşhaşi adı-
nın bu örgüte muhalif olanlar
tarafından, karalama amacıyla
ortaya atılmış olması da akla
yatkın.
Peygamberin ölümünden
sonra bir iktidar mücadele-
sine sahne olan İslam dün-
yası, Sünnilik ve Şiilik adı
altında iki ayrı mezhebe bölü-
nüyor, Sünniler halifelik 
makamını elde tutmayı başa-
rırken muhalif kanat olan Şii-
ler de bir süre sonra On İki
İmamcılar ve İsmaililer olarak
kendi aralarında ayrışıyorlar.
On İki İmamcılar karşısında
azınlıkta kalan İsmaililer, ilk
önce kapalı bir topluluğa dö-
nüşüyor; bir süre bu şekilde
yaşadıktan sonra, Sünni Ab-
basi Halifeliği’nin güç kaybet-
tiği bir dönemde, Irak, Suriye
ve Yemen gibi bölgelerde var-
lık göstermeye başlıyorlar.
Ancak Selçukluların Sünniliği

benimsemesi ve 1071 yılında
Bizans İmparatorluğu’nu Ma-
lazgirt’te yenmeleri netice-
sinde, Sünnilik tekrar güç
kazanıyor; Haçlı tehdidinin de
denkleme eklenmesiyle böl-
gedeki siyasi manzara içinden
çıkılmaz bir hâl alıyor. Haşha-
şiler adıyla tarihe geçecek
olan örgütün temelleri, işte
böylesine karmaşık bir kon-
jonktürde, On İki İmam inan-
cından İsmaililiğe geçmiş olan
İranlı Hasan Sabbah tarafın-
dan atılıyor.
Selçuklu veziri Nizamülmülk
ve Ömer Hayyam gibi, döne-
min önde gelen isimleri ile
genç yaşlarında tanıştığı dü-
şünülen Sabbah’ın, Kahire’de
eğitim gördükten sonra İran’a
geçtiği ve burada örgütlene-
rek, ele geçirdiği Alamut Ka-
lesi’ni üs olarak kullandığı
biliniyor. Sabbah’ın, İsmailili-
ğin içrek yapısını ve sıkı disip-
linini merkez alan bir ideoloji
temelinde, kendisine büyük
bir sadakatle bağladığı gözü
kara kişilerden oluşturduğu
örgüt, döneme damgasını

vuran suikastlarla ünleniyor.
O kadar ki bugün Batı dille-
rinde suikastçı anlamına
gelen assassin kelimesi, Haş-
haşi adından türetilmiş. Ber-
nard Lewis, Hasan Sabbah’ın
liderliği döneminde, Haşhaşi-
lerin elliye yakın suikast ger-
çekleştirdiklerini ve bunları
bir iftihar tablosu olarak kayda
geçirdiklerini belirtiyor [2]. Bu
suikastların hedefleri arasında,
dönemin en önemli siyasi fi-
gürlerinden olan Nizamülmülk
de var. Nizamülmülk’ün sufi
kılığına girmiş bir Haşhaşi ta-
rafından hançerlenerek öldü-
rüldüğü biliniyor. Gérard
Chaliand ve Arnaud Blin, 1092
yılında yapılan bu suikastın,
tüm zamanların en büyük terör
eylemlerinden biri olduğunu,
gerçekleştiği dönemde, Arşi-
dük Franz Ferdinand’ın öldü-
rülmesi veya 11 Eylül saldırıları
kadar büyük bir sarsıntıya
sebep olduğunu ifade ediyor-
lar [3]. Ölümle sonuçlanan
suikastlar dışında, Haşhaşile-
rin tehdit yoluyla terör yarat-
tıkları da biliniyor. Örneğin,

genç Selçuklu Sultanı Ahmed
Sencer, Haşhaşilerin elçisini
kabul etmediği için böyle bir
muameleye maruz kalıyor.
Sultan bir sabah uyandığında,
yatağının yanında, yere sap-
lanmış bir hançer buluyor ve
bir süre sonra Hasan Sab-
bah’tan şu mesajı alıyor: “Sul-
tanın iyiliğini istemeseydim,
sert zemine saplanan o han-
çer, onun yumuşak göğsüne
saplanmış olurdu” [4].
Disiplin ve adanmışlıkları sa-
yesinde bölgede çok iyi orga-
nize olan ve karmaşık siyasi
güç dengeleri içinde ustalıkla
hareket eden Haşhaşiler,
Sabbah’ın 1124 yılındaki ölü-
münden sonra da uzun süre
varlıklarını sürdürmüşler.
İran’ın dışında da bilhassa Su-
riye’de ele geçirmiş oldukları
kalelerde üslenerek bölge si-
yasetinde önemli bir aktör ol-
maya devam etmişler.
Haçlılar karşısındaki başarıla-
rıyla ünlü, büyük Sünni lider
Selahaddin Eyyubi’nin dahi,
1170’li yıllarda Haşhaşi tehdi-
dine maruz kaldığı, iki suikast
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girişimi atlat-
tıktan sonra,
Haşhaşilerle
ilişkilerinde
daha barışçı
bir yol izlemeyi seçtiği ifade
ediliyor [5]. On üçüncü yüzyılda
zayıflayan Haşhaşiler’in Suriye
ve İran’daki kaleleri, bu yüzyılın
ikinci yarısında, Memlûk ve
Moğollar tarafından ele geçi-
rilmiş. Böylece örgüt niteliğini
yitiren Haşhaşilerin, tarihin ka-
ranlıklarına karışmadan önce,
en azından on dört ila on be-
şinci yüzyıllara kadar, para
karşılığı hizmet vererek mes-
leklerini devam ettirdikleri dü-
şünülüyor.
Bugüne kadar pek çok araş-
tırmaya konu olmanın yanı
sıra Amin Maalouf’un ünlü ro-
manı Semerkant gibi çeşitli
sanat eserlerinde tema olarak
da kullanılan Haşhaşiler, te-
rörizmin sıkça tartışıldığı gü-
nümüzde, ideolojik, yapısal ve
yöntemsel özellikleri dolayı-
sıyla özellikle dikkate değer
bir örnek. Haşhaşiler de Sica-
rii gibi, din kökenli, ancak si-
yasi nitelikli bir ideoloji
temelinde bir araya gelmiş.
Hedef, bölgedeki Sünni ege-
menliğine karşı mücadele
etmek ve İsmaili anlayışını
hâkim kılmak. Fakat örgütün
hareket tarzına bakıldığında,
irrasyonel bir fanatizmden zi-
yade, ince hesaplara dayanan,
realist bir anlayış dikkati çeki-
yor. Bu anlayışın arkasında,
örgütün kurucusu Hasan Sab-
bah’ın, döneminin standartla-
rına göre son derece
entelektüel bir kişi olmasının
yattığı düşünülebilir. Örgüt, İs-

maililiğin dışa kapalı
yapısından kaynak-

lanan bir gizlilik esasında, sıkı
bir hiyerarşi ve merkezî bir yö-
netim anlayışıyla idare edil-
miş. Bu bağlamda, Hasan
Sabbah’ın ve daha sonraları
örgütün Suriye kolunun lider-
liğini üstlenen Sinan Râşidüd-
din’in, örgüt üzerindeki
otoritelerinin yalnızca manevi
değil, aynı zamanda operasyo-
nel nitelikli olduğu, suikastçı-
ların doğrudan doğruya
merkezdeki liderler tarafından
yönlendirildiği düşünülüyor. Li-
derlerine büyük bir sadakatle
bağlı olan örgüt üyelerinin sui-
kastları ise esasen birer intihar
saldırısı niteliğinde olmuş. Ba-
şarılı olsun ya da olmasın, gö-
revlendirilen suikastçılar, çoğu
zaman eylemlerinin sonunda
öldürülmüşler. Bütün bu özel-
liklerin bir araya gelmesiyle
Haşhaşiler bir dönem o kadar
güçlenmişler ki, Chaliand ve
Blin’e göre, Haçlı seferlerine
katıldıktan sonra İngiltere ve
Fransa’daki şatolarının güven-
liğine çekilmiş olan bazı liderler
dahi, hayatlarının geri kala-
nında ölüm korkusu altında ya-
şamışlar. Haşhaşilerin bu
şatolarda herhangi bir suikasta
kalkıştıklarına dair bir delil bu-
lunmamasına rağmen böyle bir
korkuya sebep olabildiklerinin
altını çizen yazarlar, terörizmin
gerçek gücünün insan psiko-
lojisinin derinliklerinde yatan
irrasyonel korkulara dayan-
dığına işaret ediyorlar.
Demek oluyor ki teröristlerin

gücü gerçekten yapabilecek-
lerinden değil, yapabilecek-
lerini düşündürdüklerinden
kaynaklanıyor.
Düşmanda terör duygusu
uyandırmak suretiyle onun
muhakeme gücünü ve irade-
sini zayıflatma yöntemine, ta-
rihte yalnızca Sicarii ve
Haşhaşiler gibi devlet dışı ak-
törler başvurmamış. Mesela,
Chaliand ve Blin’e göre, Roma
ordusunun, Sicarii örgütünün
ortaya çıktığı dönemde ger-
çekleşen Yahudi isyanını bas-
tırmak için 2.000 kişiyi
çarmıha germesi, devlet terö-
rünün ilk örneklerinden. Daha
önce belirtildiği üzere, terö-
rizm kelimesinin ortaya çıkışı
dahi, ihtilal sonrası başa gelen
Fransız hükümetinin, kendi
vatandaşlarının bir kısmına
karşı yürüttüğü şiddet politi-
kasına dayanıyor. Fakat günü-
müzde, terörizm denildiğinde,
ilk akla gelen, “Görünmez Or-
dular: Kadim Zamanlardan
Günümüze, Gerilla Savaşının
Destansı Bir Tarihi” adlı kita-
bın yazarı Max Boot’un da be-
nimsediği tanımla şu: “Devlet
dışı aktörler tarafından, başta
muharip olmayan unsurlara
(çoğunlukla siviller fakat dev-
let görevlileri, polisler ve gö-
revde olmayan askerler de
dâhil) yönelik, onları sindirme,
zorlama ve hükümetlerinin
politikalarını veya yapısını de-
ğiştirme amaçlı şiddet kulla-
nımı”.
Çalışmasında bu çağdaş ta-
nımı esas almakla birlikte
Boot, esasen “gerilla” ve “te-
rörist” ifadelerinin herkesçe
kabul gören birer tanımdan
yoksun olduğunu belirtiyor.
Düzenli ordularla karşılaştırıl-
dığında gerillayı tanımlamak
nispeten kolaysa da yazarın
dile getirdiği bu husus, özel-
likle “gerilla” ve “terörist”
arasındaki farkların tespitinde
öne çıkıyor. Bunların hangi
yönlerde ayrılabileceğini ele
alan Boot, öncelikle teröristler
için “şehir gerillası” denmesi-
nin yanlışlığına dikkat çekiyor.
Gerek kırsal gerekse kentsel
bölgeler, hem gerilla hem de

terörist faaliyetlerine sahne
olabildiği için böyle bir ayrıma
gidilmesi çok doğru olmuyor.
Gerillaların çoğunlukla askerî
hedeflere odaklandığı ve terö-
rizmde ana hedeflerin sivil ni-
telikli olduğu doğru. Fakat
Boot, Güney Vietnam ve Ame-
rikan askerlerinin yanı sıra çok
sayıda Güney Vietnamlı sivili de
öldüren Vietkong gerillalarına
ve İngiliz askerî hedefleri dı-
şında meyhane ve dükkân gibi
sivil hedeflere de saldıran İr-
landa Cumhuriyet Ordusu’na
işaret ederek bu farkın da çok
belirleyici olmadığına dikkat
çekiyor. Yazarın sıraladığı ve
daha geçerli olabilecek diğer
farklar ise şunlar: 
n Gerillalar kısa süreler 

için de olsa toprak alarak
onu elde tutmaya çalışırlar;
teröristlerde böyle bir
hedef yoktur. 

n Gerilla ordularının üye 
sayısı on binlerce kişiyi 
bulabilirken çoğu terör 
örgütü yüzlerle ifade 
edilebilecek bir üye 
sayısına sahiptir. 

n Gerillalar çoğunlukla belirli
bir savaş alanında faaliyet
gösterirken teröristler, 
savaşı düşman 
topraklarına taşımayı 
hedeflerler. 

n0Gerillalar düşmanı fiziksel
olarak alt etmeyi amaçlarken
teröristler, düşmanın 
psikolojisini hedefleyen,
ses getirici eylemlerle
onun savaşma iradesini
kırmaya çalışırlar.

Silahlı çatışmaların taraflarını
ateş gücüne dayalı bir sırala-
maya tabi tutan Boot, bu özel-
likleriyle terörizmi en alt
basamağa yerleştiriyor. Bir
üst kademede gerilla savaşı
var; sonra konvansiyonel or-
dular geliyor; en büyük güç ise
nükleer silahların da dâhil ol-
duğu kitle imha silahları. Buna
karşın, bugün dünyada yaşa-
nan mücadelelerde, teröriz-
min ve gerilla savaşının neden
en çok başvurulan yöntemler
olduğunu anlamak için, “dör-
düncü kuşak savaş” kavramını
ele almak gerekiyor.
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Savaşın Dört Kuşağı
William S. Lind ve diğer bazı
analistlerin ortaya attığı bu
kavramın ortaya çıkış tarihi,
1989 [6]. Lind, savaşın dört
kuşağının, Otuz Yıl Savaş-
ları’nın sonunda, 1648 yılında
imzalanmış olan Vestfalya
Antlaşması ile başladığını
düşünüyor: Bu tarihten önce
aileler, kabileler, dinler, 
şehirler ve hatta şirketler
arasında dahi savaşlar yaşa-
nabilmişken, bu antlaşmayla
kurulan uluslararası sistem,
savaşma işini devletlerin te-
keline vermiş.
Savaşın birinci kuşağının, yak-
laşık olarak 1648-1860 yılları
arasındaki dönemi kapsadı-
ğını belirten Lind, bu dönemde
yapılan savaşlarda, hat ve kol-
lara dayalı taktikler kullanıldı-
ğını, muharebelerin ve savaş
alanının muntazam olduğunu
ifade ediyor. Birinci kuşak sa-
vaşın bu muntazam yapısı, dü-
zene dayalı bir askerî kültür
gelişmesine sebep oluyor.
Asker-sivil ayrımının tanımla-
yıcı öğeleri olan üniformalar,
selamlamalar, rütbelere da-
yanan detaylı hiyerarşiler gibi
pek çok unsur, bu dönemde
kalıplaşarak düzen kültürünü
destekleyen bir nitelik arz edi-
yor. Ancak on dokuzuncu yüz-
yılın ortalarında, savaş
alanının düzenli yapısı bozul-
maya başlıyor. Kalabalık or-
dular, savaşa istekli askerler,
misket tüfekleri, sonrasında
ise kuyruktan doldurmalı ve

makineli tüfekler, hat ve kol
nizamına dayalı taktikleri ge-
çersiz kılıyor. Bu sürece para-
lel olarak, düzene dayalı
askerî kültür ile savaş alanla-
rının sürekli artan düzensizliği
arasında ortaya çıkan çelişki
giderek büyüyor.
Fransız ordusu tarafından Bi-
rinci Dünya Savaşı ve sonra-
sında geliştirilen savaş
tarzının bu çelişkiye bir cevap
teşkil ettiğini düşünen Lind,
bunu savaşın ikinci kuşağı
olarak tanımlıyor. Bu savaş
tarzı, büyük ölçüde dolaylı ha-
sara sebebiyet veren top atış-
larına dayanan yoğun ateş
gücünü merkez alıyor. Amacı
düşmana büyük zayiat verdir-
mek olan bu tarz, Fransızlar
tarafından şu ifadeyle özetle-
niyor: “Topçu alt eder, piyade
işgal eder.” Lind, bu dönemin
ordularını merkezî sistemle

idare edilen bir orkestraya,
ordu kumandanını ise orkes-
tra şefine benzetiyor. İkinci
kuşak savaş, piyade, tank ve
topçu birlikleri için hazırlan-
mış detaylı plan ve emirlerle,
bir merkez tarafından kontrol
edilen ateş gücünün dikkatlice
senkronize edilmesini içeri-
yor. Bu niteliğinden dolayı
bakış açısı iç yapıya yönelik
olup, odak noktasında kural-
ların, süreçlerin ve prosedür-
lerin bulunduğu ikinci kuşak
savaş, düzene dayalı askerî
kültürün devamına olanak ve-
riyor. Lind, bu savaş tarzında,
itaatin inisiyatif almaktan daha
önemli olduğunu; hatta sen-
kronizasyonu bozma riskin-
den dolayı, inisiyatif almanın
istenmediğini; disiplinin tepe-
den inmeci bir yöntemle daya-
tıldığını ifade ediyor.
Üçüncü kuşak savaş da ikin-

cisi gibi, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın bir ürünü ve Alman
ordusu tarafından geliştiril-
miş. Lind, genelde “Yıldırım
Harbi” (Blitzkrieg) veya ma-
nevra savaşı olarak bilinen bu
savaş tarzının, ateş gücüne ve
büyük zayiat verdirmeye değil,
sürate, şaşırtmaya ve düş-
manı hem fiziksel hem de zi-
hinsel olarak bozguna
uğratmaya dayandığını belirti-
yor. Üçüncü kuşak savaşta,
saldırı sırasında uygulanan
taktik, düşmanın cephe geri-
sine nüfuz ederek onu arka-
dan öne doğru çökertmek.
İkmal ve haberleşme hatları
hedef alınarak düşman ordu-
sunun güçten düşürülüp felç
edilmesi amaçlanıyor. Savun-
madayken ise hedef, düşma-
nın içeriye doğru çekilmesi ve
sonra yine cephe gerisi ile
bağlantısının kesilmesi.

Savaşın birinci kuşağında hat ve kollara dayalı taktikler kullanıldı.

Savaşın ikinci kuşağı, büyük ölçüde dolaylı hasara sebebiyet veren top atışlarına dayanan yoğun ateş gücünü merkez alıyor.





Lind’in ifadesiyle üçüncü ku-
şakta savaş, orduların bir
“hattı” savunup ilerletmeye
çalıştığı bir itişme mücadelesi
olmaktan çıkıyor. Başkomu-
tan Mustafa Kemal Atatürk’ün
“hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı
müdafaa vardır” (savunma
hattı yoktur, savunma alanı
vardır) sözüyle özetlediği bu
anlayışın, Sakarya Meydan
Muharebesi’nde, Türk ordusu
tarafından da başarıyla uygu-
landığını hatırlatalım.
Lind, üçüncü kuşak savaşta,
yalnızca taktiklerin değil, as-
kerî kültürün de değişmiş ol-
duğunu belirtiyor. Bu anlayışı
merkez alan ordularda, bakış
açısı dışarıdaki duruma, düş-
mana ve durumun gerektir-
diklerine odaklı. Lind, bazı
savaş oyunlarında, genç
Alman subaylarının, yalnızca
emre itaatsizlik ederek çöze-
bilecekleri problemlerle yüz
yüze getirildiğini aktarıyor. Bu
anlayışa göre, emirler, sonuç-
lara ulaşmak için seçilecek
yöntemleri değil, yalnızca elde
edilmesi gereken sonuçları
tanımlıyor. İnisiyatif alabilme
kabiliyeti, itaatten daha de-
ğerli görülüyor ve dışarıdan
dayatılan bir disipline değil,
askerin öz disiplinine güveni-
liyor. Lind, Alman ordusu
büyük resmigeçitlerle gövde
gösterisi yapmaya devam et-
tiyse de üçüncü kuşak savaşta
esasen düzen kültüründen bir
kopuş yaşandığını ifade ediyor.
Bu tespitlere paralel olarak,
bugün “konvansiyonel olma-
yan” görevlerde sıklıkla baş-
vurulan ve gayrinizami
yöntemlerle çalışan özel kuv-
vetler olgusunun da ninjalar
gibi bazı tarihî prototipleri
hariç tutulmak kaydıyla
üçüncü kuşak savaş anlayışı-
nın bir ürünü olduğu biliniyor.
İkinci Dünya Savaşı’nda, başta
Alman ordusu olmak üzere,
çeşitli ordular tarafından etkili
şekilde kullanılan üçüncü
kuşak savaş taktikleri,
1948’den sonra giderek ge-
çerliliğini yitiriyor. Bu taktikle-
rin çağın gereksinimlerine
karşılık veremediği, çeşitli va-

kalarla ortaya çıkıyor. Bunun
nedeni şu şekilde özetlenebi-
lir: Her ne kadar gayrinizami
unsur ve yöntemlere yer verse
de üçüncü kuşak savaş anla-
yışı, esas itibarıyla birinci ve
ikinci kuşak gibi, konvansiyo-
nel orduların birbirleriyle yap-
tıkları simetrik mücadeleleri
merkez alan bir anlayış. Oysa
Soğuk Savaş dönemiyle bir-
likte giderek artan bir eğilim
neticesinde bugün gelinen
noktada, yaşanan mücadele-
lerin büyük çoğunluğu, gayri-
nizami unsurlar vasıtasıyla
yürütülen asimetrik savaş-
larla sürdürülüyor. Bu savaş-
larda üçüncü kuşak mantığı
ile hareket edildiğinde, en
güçlü ordular bile gayrinizami
güçler karşısında başarı kaza-
namıyorlar. ABD’nin konvan-
siyonel ordusu, 2003 yılında
Irak’ı rahatlıkla işgal etti; fakat
sonrasında başlayan asimet-
rik direniş hareketi, üçüncü
kuşak savaş anlayışı ile eğitil-

miş ABD deniz piyadeleri ta-
rafından etkili şekilde bastı-
rılamadı. 2006 yılında ise
bölgenin en gelişmiş güçle-
rinden biri olan İsrail ordusu,
Lübnan’da Hizbullah’a karşı
giriştiği operasyonda, üçüncü
kuşak taktiklerle başarılı ola-
madı.
Lind, bu tabloyu dördüncü
kuşak savaş kavramıyla açık-
lıyor ve bugünkü dünyada 
başarılı olmanın yegâne yolu-
nun, bu kavramı anlamaktan
geçtiğini savunuyor. Dördüncü
kuşak savaş; siyasi, iktisadi,
hukuki, sosyolojik, kültürel ve
askerî alanların tümünü kap-
sayan, asker-sivil ayrımının
belirsizleştiği, iç ve dış güven-
liğin iç içe geçtiği, düşmanın
psikolojisini birincil hedef ola-
rak tanımlayan, son derece
karmaşık bir savaş biçimi.
Lind’e göre dördüncü kuşak
savaş, gayrimerkezîleşmeye,
inisiyatife ve sürate dayalı
olma gibi bazı karakteristikle-

rini kısmen üçüncü kuşaktan
devralıyor; fakat bu yeni kuşak
savaşın tanımlayıcı unsuru,
asimetrik savaşı merkeze al-
ması. Üçüncü kuşakta başla-
yan, düzen kültüründen
kopma eğilimi, dördüncü
kuşak savaşta zirve noktasına
ulaşıyor ve bugünün savaşla-
rında asimetri, bir istisna ol-
maktan çıkarak, kural hâline
geliyor. Bu noktada, artık asi-
metrik savaş kavramını, en bi-
linen yöntemleri olan gerilla
savaşı ve terörizmle sınırlı tut-
mak mümkün değil; zira örne-
ğin, barışçıl başkaldırı
eylemleriyle baskıcı rejimleri
işlemez hâle getirmek de
bugün sıklıkla başvurulan bir
asimetrik savaş yöntemi. Gü-
nümüzde en çok tartışılan asi-
metrik yöntem olan terörizmin
de aynı bağlamda boyut değiş-
tirdiği ve bir kavram olarak
artık şiddet eylemleriyle sınır-
landırılmadığı görülüyor. Ör-
neğin, uluslararası bir
bilgisayar korsanlığı (hacker)
örgütünün geniş çaplı saldırı-
larına maruz kalan bir kamu
kurumunun, bu saldırıların
tekrarını engellemek için ileti-
şim olanaklarında kısıtlamaya
gitmesi durumunda, amacına
ulaşmış bir siber-terör eyle-
minden söz etmek mümkün.
Kısaca ifade etmek gerekirse
dördüncü kuşak savaş, asi-
metrik savaş kavramının, olası
her açılımıyla, mümkün olan
her alanda tatbik edilmesini
içeriyor. Öyle ki bazı yorumcu-
lar, dördüncü kuşak savaşı,
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Üçüncü kuşak savaş, genelde, “Yıldırım
Harbi” (Blitzkrieg) veya manevra savaşı
olarak biliniyor ve sürate, şaşırtmaya ve
düşmanı hem fiziksel hem de zihinsel
olarak bozguna uğratmaya dayanıyor.

ABD’nin konvansiyonel ordusu, 2003 yılında, Irak’ı rahatlıkla işgal etti; fakat sonrasında
başlayan asimetrik direniş hareketi, üçüncü kuşak savaş anlayışı ile eğitilmiş ABD deniz
piyadeleri tarafından etkili şekilde bastırılamadı. 1 Mayıs 2003 tarihli bu fotoğrafta, 
o zamanki ABD Başkan George W. Bush, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde, 
“Görev Tamamlandı Konuşması” olarak bilinen ünlü konuşmasını yapıyor.©
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“asimetrik savaşın sınırlarının
zorlanması” olarak tarif edi-
yorlar [7]. Bugünün asimetrik
tehditlerini doğru değerlendi-
rebilmek için ise dördüncü
kuşak savaşa bu niteliğini ka-
zandıran nedenleri bilmek ge-
rekiyor.

Dördüncü Kuşak
Savaş: Soğuk Savaş
Dönemi
Savaşın bu dört kuşağı, Lind’in
ifadesiyle birer nitelik değişi-
mine karşılık geliyor. Fakat bu
değişimlere zemin hazırlayan
koşulları tespit etmek için, as-
kerî alanın dışındaki gelişme-
leri de hesaba katmak gerek.
Tarihsel bağlamında incelen-
diğinde, her bir kuşak geçişi-
nin siyaset, hukuk, ekonomi ve
teknoloji alanlarında yaşanan
paralel gelişmeler netice-
sinde gerçekleştiği görülüyor.
Dördüncü kuşak savaşı doğu-
ran koşulların ise Soğuk
Savaş dönemi ve sonrası
olmak üzere, iki aşamada
oluştuğu söylenebilir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra, uluslararası sistem,
ABD ile SSCB’nin başını çektiği
bloklar arasında ikiye bölüne-
rek çift kutuplu bir nitelik ka-
zandı. Bu iki kutup arasında
yaşanan ve 1991 yılında
SSCB’nin çökmesi ile neticele-
nen mücadele, literatüre
Soğuk Savaş olarak geçti. Sa-
vaşan iki süper güç arasında
topyekûn bir sıcak savaş ya-
şanması olasılığı zaman
zaman artmışsa da bu senaryo
hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Mücadelenin büyük çoğunluğu
istihbarat, diplomasi, ekonomi
ve kültür alanlarında yaşandı;
iki kutup arasındaki silahlı mü-
cadeleler ise dolaylı şekilde,
vekâleten savaşlarla (proxy
war) yapıldı. Uzak Doğu, Orta

Doğu ve Latin Amerika gibi çe-
şitli bölgelerde gerçekleşen ve
konvansiyonel bakımdan gö-
rece zayıf olan yerel unsurlar
vasıtasıyla yürütülen bu savaş-
larda, gerilla taktiklerinin ön
planda olduğu asimetrik yön-
temlere ağırlık verildi. SSCB
destekli Kuzey Vietnam’ın,
ABD destekli Güney Vietnam’ı
yendiği Vietnam Savaşı, bunun
en bilinen örneklerinden.
SSCB ordusunun, ABD des-
tekli Mücahitlerin gerilla saldı-
rıları karşısında, 1989 yılında
Afganistan’dan çekilmek zo-
runda kalması ise “Sovyetler’in
Vietnam’ı” olarak yorumlanan,
benzeri bir örnek.
Bu uzun soluklu mücadelenin
neden dolaylı yöntemlerle
sürdürüldüğü sorusunun ce-
vabı, kısmen hukuk alanında
yatıyor. Soğuk Savaş’ın yaşan-
dığı uluslararası sistemin hu-
kuki altyapısını, 1945 yılında
imzalanan Birleşmiş Milletler
Antlaşması oluşturdu. Bir
başka dünya savaşının yaşan-
masını engellemeyi amaçla-
yan bu antlaşma, uluslararası
ilişkilerde askerî güç kullanı-
mını olabildiğince kısıtlamaya
yönelik bir dizi önlem içerdi ve
ülke müdafaası gibi zorunlu
hâller dışında, devletlerin bir-
birlerine savaş açmasını
hukuk dışı kıldı. Savaş hukuku
alanında da buna paralel ge-
lişmeler yaşandı. Savaşta kul-
lanılabilecek araç ve
yöntemleri kısıtlamaya yöne-
lik olarak, yirminci yüzyılın ba-

şında imzalanan Lahey Söz-
leşmeleri ile başlayan süreç,
1949 yılında, Cenevre Sözleş-
meleri’nin dördüncüsünün
imzalanmasıyla devam etti.
ABD ile SSCB gibi iki süper
güç ve müttefikleri için, böyle
bir konjonktürde doğrudan
savaşa girmenin siyasi ve hu-
kuki riskleri, elde edilebilecek
kazanımların önüne geçtiği
için, vekâleten savaş daha
uygun bir seçenek olarak ön
plana çıktı. Devletler arasında
savaş çıkmasını engellemeyi
ve savaş durumunda kullanı-
lacak araç ve yöntemleri kısıt-
lamayı amaçlayan bu süreç,
Soğuk Savaş döneminde ve
sonrasında imzalanan çeşitli
antlaşma ve protokollerle
bugün de güçlenerek devam
ediyor.
Teknoloji alanında ise Soğuk
Savaş’ta asimetrik mücadele-
leri zorunlu kılanlar ve başarı
oranını arttıranlar olmak
üzere, iki türlü gelişmeden
bahsedilebilir. Başta nükleer
bombalar olmak üzere, kitle
imha silahlarının ve bunları
gezegenin her yerine taşıyabi-
lecek kıtalararası balistik fü-
zelerin geliştirilmesi, her iki
tarafın da bu silahlarla donan-
mış olması dolayısıyla “dehşet
dengesi” olarak bilinen du-
ruma sebebiyet verdi. Topye-
kûn bir savaşta kullanılacak
bu silahların yıkıcı gücü nede-
niyle tüm insanlığın ortadan
kalkması mümkün hâle geldi.
Böyle bir savaşın kazananının

olmayacağı düşüncesi, iki ta-
rafı da birbirleriyle doğrudan
çatışmaya girmekten alı-
koydu. Öte yandan, geliştirilen
başka bazı silah teknolojileri
ise gerilla savaşlarının başarı
şansını arttırdı. Örneğin, 1949
yılında üretilen ve genellikle
Kalaşnikov olarak bilinen AK-
47 piyade tüfeği, basit yapısı,
düşük maliyetle ve kolay üre-
tilebilmesi, fakat özellikle de
arazi ve iklim koşulları karşı-
sındaki olağanüstü dayanıklı-
lığı dolayısıyla gerillaların
favori silahı oldu. O kadar ki bu
tüfeğin farklı modelleri, bugün
hâlâ yaygın olarak kullanılıyor.
Konvansiyonel orduların en
önemli unsurları hâline gelen
zırhlı birliklere ve hava kuv-
vetlerine karşı gerillaların
elini güçlendiren diğer bir ge-
lişme ise omuzdan ateşlene-
bilen tanksavar ve uçaksavar
silahlarının geliştirilmesi oldu.
Kolay taşınabilmeleri, ka-
mufle edilebilmeleri ve çevre
şartlarına dayanıklılıklarıyla
bu silahlar, asimetrik savaş-
larda gerillalara önemli taktik
avantajlar sağlamaya devam
ediyorlar.

Makalenin bir sonraki sayıda
yayımlanması planlanan III.
ve son bölümünde, asimetrik
savaş kavramını, “Dördüncü
Kuşak Savaş: Soğuk 
Savaş’tan Günümüze” ve
“Asimetrik Savaş: Bugünden
Yarına” başlıkları altında 
irdeleyeceğiz.
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