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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Geride bıraktığımız iki sayıda (Sayı 96 ve 97) sizinle paylaştığımız dünyadan 
gelişmelere ilişkin haberler arasında, özellikle havacılığa dair yarışmalar, sizin de
dikkatinizi çekmiştir.

“Airbus, Üniversite Öğrencilerinden Yenilikçi Fikirler Aldı” ve “İnsan Gücüyle Uçan 
Helikopterlerin Zirvesine ‘Atlas’ Yerleşti” başlıklarıyla sayfalarımıza taşıdığımız haberlerden
bahsediyoruz.

Haberlere konu olan yarışmaların ilki, Airbus tarafından, Fly Your Ideas (Fikirlerinizi Uçurun)
adıyla; ikincisi de American Helicopter Society tarafından, Igor I. Sikorsky Human Powered
Helicopter Competition (Igor I. Sikorsky İnsan Gücü ile Uçan Helikopter Yarışması) adıyla 
düzenleniyor.

Bu iki yarışmaya ilişkin haberler, yıllardır aklımızın bir köşesinde duran ve çeşitli
ortamlarda da dile getirdiğimiz, Türkiye’de, “heyecan uyandıracak bir havacılık yarışması”
düzenlenmesi fikrini de yeniden canlandırdı.

Türkiye’de çeşitli yarışmalar varsa da etkinliklerin düzenleniş şekli ve katılımcı 
takım sayıları açısından baktığımızda, bunların yeterince geniş bir kitleye ulaşamadıklarını
söyleyebiliriz.

Bu noktada;

-Airbus’un düzenlediği yarışmaya; her ne kadar finale kalamamış olsalar da Türkiye’deki 
18; KKTC’deki 1 üniversiteden -KKTC’den katılan öğrencilerin de TC uyruklu olduğu 
belirtiliyor- katılan takım sayısının 31 olduğu; 82 ülkeden katılan toplam takım sayısının ise
618 olduğu ve

-Yarışmayı kazanan takıma, Paris Air Show’daki EADS şalesinde bir yer verildiği
bilgilerini de paylaşalım.

Airbus’ın düzenlediği bir havacılık yarışmasına, 31 Türk takımı katılmış olması konusunda
yorumu sizlere bırakıyoruz.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın, bu sayımızda yer alan söyleşimiz
esnasında dikkat çektiği; günümüzde, gençlerin bir konuya ilgisinin çekilmesinin zorluğu 
ve başarıya ulaşmada motivasyonun önemi konularını göz önünde bulundurursak; 
bu zorluğu aşmayı başaran, motivasyon sağlayacak ve tabi ki heyecan uyandıracak 
bir yarışmanın, gelişen ülkemiz havacılığına, hem fikirsel hem de insan kaynağı açısından
katkısı olacağı değerlendirmesini yapabiliriz.

Farklı alanlarda, örneğin “girişimcilik” söz konusu olduğunda, 2005 yılından bu yana 
düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni İşler” (YFYİ) yarışmasının, gerek destekleyen kurum ve 
kuruluşlar ve gerekse başvuru ve katılımcı sayısı açısından bugün ulaştığı nokta, yukarıdaki
paragrafta ana hatlarını çizdiğimiz böyle bir yarışmanın hayata geçirilebilirliği ve geleceği
konusunda pek tereddüde yer bırakmıyor.

Böyle bir yarışmayı düzenlemek için taşın altına elini kim koyabilir sorusuna da bizim 
cevabımız, sektörden bir firma -bizce TUSAŞ- olacaktır. Türk havacılığında söz sahibi olan,
asker ve sivil ayrımı yapılmaksızın diğer tüm kurum ve kuruluşlar da muhakkak sürecin bir
parçası olmalı.

Gönül “uluslararası” bir yarışmamız olsun istese de “ulusal” bir başlangıç da kabulümüz.

İnsan gücüyle uçan helikopterlerin hayatımızın bir parçası olup olmayacağı tartışması 
şu an Türk havacılığının çok uzağında olsa da Türk havacılığının -savunma sanayisini de 
ayrı düşünmüyoruz- “hayal” kurmaya ve kurdurmaya biraz daha fazla vakit ayırmasını 
dileyerek sözlerimize nokta koyalım.

Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Eylül sayımızla yeniden 
birlikte olmak üzere…

Türk Havacılığı Hayallerini 
Ne Zaman Uçuracak?
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ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Grup 
Başkanlığı tarafından geliştirilmekte olan KAPLAN 

insansız kara aracı ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik
kontrol istasyonu olarak geliştirilen “İnsansız Komuta Kontrol
Merkezi”, ABD Kara Kuvvetlerinin Fort Benning üssünde, 
8-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen, standart geliştirme
ve NATO birlikte çalışabilirlik testlerini başarıyla tamamladı.
Müttefik ülke silahlı kuvvetleri tarafından yürütülen 
harekâtlarda, insansız kara ve hava araçlarının kontrol 
merkezlerinin paylaşımı ile daha etkin kullanılabilmelerini 
sağlayacak standartları ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma
ile gelecekte yayınlanacak insansız araç standardının, gerçek
koşullarda, askeri personel tarafından denemeleri yapılmış
oldu. Tüm NATO üyelerine açık olan çalışmaya çeşitli ülkeler
katılım gösterse de sistem olarak, altyapıları ve platformlarının
uygunluğu ile sadece Türk, Amerikan ve Alman insansız kara
araçları yer aldı. Testlere katılan ASELSAN ekibi, 3 kişilik 
teknik personelin yanı sıra bir proje yöneticisinden ve bir de
program müdüründen oluştu. Ayrıca Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı yetkilileri de testlerde hazır bulundu.
KAPLAN’ın tek er desteği sağlayan konfigürasyonu ve 
İnsansız Komuta Kontrol Merkezi ile yapılan denemelerde;
keşif-gözetleme, el yapımı patlayıcı tespiti ve tek er koruması
sağlanması senaryoları gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan
testler sonucunda, harekât etkinliğini arttıracağı görülen 
yeteneklerin, NATO standardı (STANAG) haline getirilmesi 
çalışmalarına devam edilmesine karar verildi.
Testler ve sonrasında yapılan değerlendirmeler, NATO 
standartlarına uygun olarak geliştirilen İnsansız Komuta 
Kontrol Merkezi’nin; insansız kara ve hava unsurlarının 
komutası ve harici komuta kontrol sistemleri ile arayüzünü
ortak bir merkezde sağlama konularında ileri bir noktada 
olduğunu da gösterdi. Platformdan bağımsız olan komuta 
merkezi; uzaktan komutada ihtiyaç duyulabilecek gelişmiş
durum farkındalığı sunması ve değişik komuta kontrol 
sistemleri ile entegre olabilme yeteneği ile dikkat çekiyor.

ASELSAN’ın söz konusu çalışmada başrollerden birinde 
yer alması, önemli bir gelişme olarak görülüyor. Böylece, bu
araçlarla ilgili NATO'nun gelecekte çıkartacağı standardın 
oluşmasında, ASELSAN aracılığı ile Türkiye de katkı verecek ve
söz sahibi olacak. Standart ortaya çıktığında ise KAPLAN, 
bu standarda uygun, hazır ve denenmiş bir ürün olarak 
rakiplerinin bir adım önüne geçecek.

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

yetkilileri tarafından 
30 Temmuz’da yapılan 
açıklamada, SSM Silah 
Sistemleri Daire 
Başkanlığınca yürütülen
Kundağı Motorlu Namlulu
Alçak İrtifa Hava Savunma
Silah Sistemi ve Ateş İdare
Cihazı (KMNAİHSSS / AİC)
Projesi ile 35 mm Oerlikon
Modernizasyonu ve 
Parçacıklı Mühimmat 
Tedariki (OMPMT) Projesi’nin
Ar-Ge yükümlülükleri 
kapsamında, ASELSAN ile 

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne
bağlı NTI Ltd. firması arasında,
MEMS Dönüsayar Geliştirme
Projesi sözleşmesinin 
imzalandığını bildirildi. Proje

kapsamında, mikro 
elektro-mekanik sistem
(MEMS) olarak geliştirilecek
ve mühimmata entegre 
edilecek dönüsayar, hava 

savunma sisteminin 
namlusundan çıkan 
mühimmatın hedefine doğru
ilerlerken kaç kere döndüğünü
hesaplayarak, mermi verilen
dönüş sayısına ulaştığında,
tapasını aktive edecek. 
Böylece, istenen menzilde
havada paralanan 
mühimmatın, taşıdığı 
parçacıkların bir “bulut” 
oluşturması ve buradan 
geçecek hedefine zarar 
vermesi sağlanacak. 
Hatırlanacağı üzere, bu 
proje ile ilgili IDEF’13 fuarı 
sırasında da bir imza atılmıştı.

NATO’nun Gelecekteki 
İnsansız Araç Standardında
ASELSAN İmzası

MEMS Dönüsayar Geliştirme Projesi İmzalandı

©
A

SELSA
N

©
A

SELSA
N

©
A

SE
LS

A
N

©
SSM
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Defense News dergisinin
her yıl yayınladığı ve 

sağlıklı verilerin elde 
edilemediği Çin dışında, 
dünya genelinde en büyük 
100 savunma firmasının 
sıralandığı Top 100 listesinde,
Türkiye’den yine ASELSAN ve
TUSAŞ yer aldı. Haftalık 
olarak yayınlanan derginin 
22 Temmuz tarihli sayısında
yer alan sıralamada, 
ASELSAN, bir önceki seneye
göre 2 basamak ilerleyerek

74. sırada yer alırken; TUSAŞ ise 2 basamak gerileyerek 
85. sırada yer aldı. Sıralama belirlenirken kullanılan verilere
göre, ASELSAN’ın 2012 yılındaki savunma sanayisi cirosu,
848,4 milyon dolar olarak gerçekleşen 2011 yılı cirosuna göre,
yüzde 1,6’lık artış göstererek 862,4 milyon dolara ulaştı. 
Şirketin, 2012 yılında, tüm sektörlerden elde ettiği toplam ciro
ise 906,6 milyon dolar oldu. Böylece, ASELSAN, cirosunun
yüzde 95,1’ini savunma sektöründen elde etmiş oldu. 
TUSAŞ ise savunma sektöründen kaynaklanan cirosunda
yüzde 6’lık bir düşüş yaşadı ve 2011 yılında elde ettiği 737,8
milyon dolarlık ciro, 2012 yılında 693,4 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Cirosunda sivil sektör çalışmalarının payı daha

büyük olan TUSAŞ’ın toplam cirosu ise 832,9 milyon 
dolara ulaştı; bu ciroda savunmanın payı ise yüzde 83,3 
oldu. ABD ve Avrupa savunma bütçelerinde yaşanan 
küçülmenin etkileri, geçen sene olduğu gibi bu sene de 
listede kendini belli etti. Liste ile ilgili Defense News 
dergisinin yaptığı değerlendirmelerin bazıları şöyle 
sıralanıyor:
n Listenin toplam savunma sanayisi cirosu, geçen seneye

göre 13 milyar dolar azalarak, yüzde 3’lük bir düşüş 
kaydetti. Fakat bu düşüş, bu sene listede yer alan 
firmaların tamamı geçen seneki listede de yer alsaydı,
yüzde 2 civarında gerçekleşecekti.

n 5 yıl önceki listede, tüm firmaların değerleri bir araya 
getirildiğinde, toplam cironun yüzde 38’i savunma 
sektöründen kaynaklanıyordu. Bu yılki listede ise bu rakam
yüzde 28 olarak gerçekleşti. Defense News, bu değişimin,
firmaların savunma dışındaki sektörlere de açılmakta 
olduğunun göstergesi olduğu değerlendirmesini yapıyor.

n Bu senenin kazananı, Rus firmaları oldu. Almaz-Antey, 
11 sıra birden yükseldi ve savunma sanayisi cirosundaki
yüzde 62 artış ile ilk 5 Avrupa savunma sanayisi kuruluşu
arasında yer aldı. Savunma kaynaklı cirosunda önemli artış
olan Rus firmaları arasında; yüzde 32’lik artışla Russian
Helicopters; yüzde 49’luk artışla United Engine-Building ve
yüzde 12’lik artışla RTI bulunuyor. Sukhoi, Irkut ve MiG ise
düşüş yaşadılar.

Ekonomi Dergisi Fortune, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini
belirlediği “Fortune 500” 2012 yılı listesini, Temmuz sayısında

yayınlandı. Enerji sektörü temsilcilerinin ilk 3 sırayı aldığı listede,
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) 47.099.089.000 lira net
satışla 1., OMV Petrol Ofisi 2. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

(TEDAŞ) 3. oldu. Savunma sanayisine ise 62. sırada bulunan
ASELSAN liderlik etti. Geçen seneye göre 6 sıra yükselen 
ASELSAN’ı, kendisi gibi 6 sıra atlayan TUSAŞ, 67. sırada izledi.
Listeye giren diğer savunma sanayisi firmaları; ROKETSAN
(275.), HAVELSAN (287.) ve FNSS (365.) oldu.

FİGES, Askeri ve Sivil 
Denizcilikte ARGE ve

İleri Mühendislik başlıklı
etkinliğini, 5 Temmuz’da,
İstanbul’da, The Green
Park Pendik Hotel’de 
gerçekleştirdi. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı), üniversiteler
ve sektör temsilcilerinin
hazır bulunduğu etkinliğe,
yaklaşık 150 kişi katıldı.
Açılış konuşmalarını FİGES
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt ve FİGES
Genel Müdürü Dr. Şadi 
Kopuz’un yaptığı etkinlikte;
Dz.K.K.lığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, Piri
Reis Üniversitesi ve Türk
Loydu’ndan konuşmacıların

yanı sıra başta ASELSAN,
HAVELSAN, STM, RMK Marine,
DEARSAN, YALTES, FİGES
ve Koç Bilgi ve Savunma
Teknolojileri firmalarından
olmak üzere, çeşitli 
kuruluşlardan konuşmacılar,
bilgilendirici sunumlar

yaptılar. Katılımcıların 
etkinlikle ilgili ortak 
değerlendirmesi, katılımcı
sayısı ve katılımcı kurum ve
kuruluşların çeşitliliği ile
etkinliğin; denizcilik ve
gemi inşa sanayisinde ileri
mühendislik teknolojileri

konusunda karşılıklı bilgi
paylaşımını sağlamak ve
sivil, askeri sektör temsilcileri
ve akademisyenleri bir
araya getirerek sinerji 
oluşturmak olarak 
belirlenen amaçlarına
ulaştığı yönünde oldu.

ASELSAN ve TUSAŞ İlk 100’e Demir Attı

FİGES, Denizcilik Sektörünün Paydaşlarını Buluşturdu

Savunma Sanayisi, Fortune 500 Listesine 5 Şirket ile Girdi
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İnterpromedya’nın bu yıl
13’üncüsünü düzenlediği 

Bilişim Zirvesi, 24-26 Eylül 
tarihlerinde, Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Zirve, en eski kültürlerin 
ve yerleşimlerin beşiği olan Avrupa, Asya ve Afrika’nın 
yeniden dünyanın merkezine oturmasına istinaden, 
bu seneyle birlikte “ICT Summit NOW” (New Old World / 
Yeni Kadim Dünya) adını alıyor. İnterpromedya, “Daha hiçbir
şey görmediniz!” sloganı ile düzenlediği ve logosunu 
yenilediği zirvenin, çarpıcı bir tema ve iddialı bir yaklaşım ile
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının en büyük bilişim zirvesi 
olmasının yanı sıra dünyanın da en önemli bilişim 
zirvelerinden birine dönüştüğünü vurguluyor.

Geleceği Konuşacaklar
Zirvenin ana tema (keynote) 
konuşmacıları arasında, bu sene
siber savunma alanından 
3 isim yer alıyor: IBM’nin 
Ar-Ge Stratejisinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Zachary 
J. Lemnios, IntelRAD CEO’su
Can Yıldızlı ve The Open 
Üniversitesi ve Montfort 
Üniversitesi’nde görev yapan
siber güvenlik uzmanı 
Prof. Dr. Peter Sommer.
Önceki profesyonel yaşamında,
ABD Savunma Bakanlığında 
üç dönem boyunca çalışmış olan
Zachary J. Lemnios, DARPA’nın,
mikrosistem ve bilgi işlem 
teknolojileri bölümlerinde 
üst düzey yöneticilik de yaptı.
Çok sayıda ulusal güvenlik ve
endüstri inisiyatifi ile akademik
komitede aktif rol oynamayı 
sürdüren Lemnios, zirvede,
“Testi Kırılmadan Önce: Siber
Güvenlikte ‘Tepki’den Etkin 
‘Önlem’e Geçiş” başlıklı bir 
konuşma yapacak.
ABD Savunma Bakanlığına 
bağlı Siber Suç Merkezi’nin 
düzenlediği ve istihbarat 
problemlerinin çözüldüğü 
uluslararası yarışmada birincilik
elde eden IntelRAD CEO’su 
Can Yıldızlı, bir bilgisayar 
korsanı (hacker); fakat şirketlere
güvenlik adına fayda sağlamak
amaçlı çalışmayı seçmiş bir

“beyaz hacker” olarak kariyerini sürdürüyor. Yıldızlı’nın 
zirvede yapacağı konuşmanın başlığı, “Siyahı Beyaza 
Dönüştürmek: Siber Dünyanın En Kritik İşbirliği Bir Hacker
ile Çalışmak Mıdır?” olacak.
Bilişim suçlarıyla ilgili uluslararası mahkemelerde bilirkişi
olarak da görev yapan Prof. Peter Sommer; siber dünyada
terörizm, küresel hacker suçları, korsanlık, sahtekarlık,
çocuk tacizi, cinayet, kanunsuz göç, uyuşturucu ticareti ve
diğer insanlık suçları üzerine yoğunlaşan, dünyaca tanınmış
bir akademisyen. “Reducing Systemic Cyber Security Risk”
isimli OECD raporunun ortak yazarlarından biri olan 
Sommer, zirvede “Siber Tehdidin 5N1K’sı: Dijital Çağda 
Tehdit Değerlendirmesine Yeni Yaklaşımlar” başlıklı 
konuşmayı yapacak.

Savunmaya Özel Konferans
Zirvenin 3. Günü olan 26 Eylül’de, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ev sahipliğinde, Savunma ve Ulusal 
Bilgi Güvenliği Konferansı gerçekleştirilecek. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Tüm 
Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), Yazılım 
Sanayicileri Derneği (YASAD), Telekomünikasyon ve Enerji
Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar 
Derneği (TEDER), İnternet Geliştirme Kurulu (İGK) ve 
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)
tarafından da desteklenen konferansta; “Savunmada Data
Füzyon”, “Yeni Teknolojiler ve Güvenlik”, “Dünyayı Saran
Siber Tehditler ve Saldırılar”, “Acil Haberleşme ve Kamu 
Güvenliği” ve “Siber Güvenlik Politikaları Nasıl 
İyileştirilebilir?” gibi konular tartışılacak. HAVELSAN 
ana sponsorluğunda düzenlenen konferansta, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SSM Muhabere Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Mete Arslan ve 
HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç da birer konuşma 
yapacak.

Rekor Katılım
ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi ismini almadan önce, 
“ICT Summit Eurasia Bilişim Zirvesi” ismiyle anılan 
organizasyon, 2009-2012 dönemi içerisinde, ziyaretçi sayısını
her sene arttırarak toplamda 20.000’e yakın kişiye ulaştı. 
Yine bu dönemde, zirveyi yerli ve yabancı, toplamda 752 basın
mensubu takip etti, 1.000’e yakın konuşmacı konferans,
forum ve oturumlarda sahne aldı ve 400’e yakın sponsor 
zirveye destek oldu. Geçen sene düzenlenen zirveye ise 
5.000 üzerinde katılımcı iştirak etti, ulusal ve uluslararası 
basından toplam 155 basın mensubu zirveyi takip etti ve 
358 konuşmacı zirvede yer aldı. Bu yıl düzenlenen 
ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi’ne, 6.000’in üzerinde 
katılımcının gelmesi hedeflenirken, basın mensubu, 
konuşmacı ve sponsor rakamlarında da mevcut rekorlarının
kırılması bekleniyor. İnterpormedya, başta hükümet ve 
kamu sektörü temsilcileri olmak üzere, bölgedeki bilişim
teknolojileri ürün ve hizmetlerinin sağlayıcı ve kullanıcılarının;
düzenleyici ve politika belirleyici kurumların yetkililerinin;
araştırmacılar, akademisyenler ve medya kuruluşlarının
temsilcilerinin, sınırların ötesine geçen bu etkinlikte, 
Türkiye’de bir araya gelerek küresel teknoloji gündeminde
söz sahibi olacakları hususunu özellikle vurguluyor.
Zirve detayları ve kayıt bilgilerine, www.ictsummitnow.com
İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Bilişim Zirvesi’nde 
Dünyayı Saran Siber 
Tehditler ve Saldırılar 
Konuşulacak

Zachary J. Lemnios

Prof. Dr.
Peter 

Sommer

Can Yıldızlı 
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Hava Harp Okulu Havacılık
ve Uzay Teknolojileri

Enstitüsü tarafından, her iki
yılda bir, uluslararası 
nitelikte düzenlenen Uzay
Teknolojilerindeki Son 
Gelişmeler Konferansı 
(International Conference on
Recent Advances in Space
Technologies / RAST), 
12-14 Haziran tarihleri 
arasında, İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Konferansın
açılış konuşmasını, Hava
Harp Okulu Komutanı Hava
Pilot Tümgeneral M. Fatih
Sert yaptı. Hava Harp 
Okulu Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Enstitüsü 
Müdürü Albay Mustafa 
İlarslan da açılışta bir 
konuşma yaparak, “Yeni
Uzay” kavramına dikkat
çekti. Albay İlarslan, Yeni
Uzay’ın, düşük maliyetli uzay
yolculukları üzerinde 

çalışan, nispeten yeni 
hava-uzay şirketlerini 
tanımladığını belirterek,
konferansta bu yeni 
paradigmayı konu alan 
sunumlar ve tartışmaların
da yapılacağını söyledi. 
Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 
ve 10. yılını geride bırakan
konferansın ana teması,
“Toplum Yararına Uzaya 
Erişim için Yeni Çözümler

(New Ways of Accessing
Space for the Benefit of 
Society)” oldu. Konferansa,
38 farklı ülkeden, yaklaşık
600 bilim insanı katıldı. 
Konferansta, paralel 
oturumlar halinde, toplamda
193 bildirinin sunulduğu, 
43 oturum gerçekleştirildi.
Ayrıca, Türkiye’nin milli uzay
politikalarının da tartışıldığı
bir panel düzenlendi. 

Panele, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
ve TÜBİTAK’ın yanı sıra Hava
Kuvvetleri Komutanlığı ve
Hava Harp Okulu’ndan 
temsilciler katıldı. Konferansta, 
Türkiye’nin ilk gözlem 
uydusu GÖKTÜRK-2 ile 
ilgili özel bir oturum da 
yapıldı.

RAST 2013, Uzay Çalışmalarının Geleceğine Işık Tuttu
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METEKSAN Savunma, resmi Twitter hesabından 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
MİLDAR-II sözleşmesini imzaladığını duyurdu. Proje, Meteksan Savunma ve Bilkent Üniversitesi’nin, SSM ile imzaladıkları

sözleşme uyarınca ve TÜBİTAK desteği ile 2007-2012 yılları arasında yürüttükleri, Kara Hedef Angajmanı için Milimetrik Dalga
Radar Teknikleri Geliştirilmesi (MİLDAR) Projesi’nin devamı niteliğini taşıyor. Hatırlanacağı üzere, Mayıs ayında düzenlenen
IDEF’13 fuarı esnasında, Meteksan Savunma ile TUSAŞ, Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında yapacakları iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Meteksan Savunma, bu imza ile ilgili yaptığı
açıklamada da yüklenici olacağı Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi’nin yakın bir zamanda 
SSM tarafından başlatılmasının beklendiğini belirtmişti.

MİLDAR-II’de İmzalar Atıldı

Otokar, Temmuz ayında yayınladığı Otokar Haber 
bülteninin 17/2013 numaralı sayısında, projeleri ile ilgili

son gelişmeleri aktardı. Bültende yer alan haberlere göre,
IDEF’13 fuarının hemen öncesinde kamuoyuna tanıtılan 
4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç URAL, ilk siparişini aldı. 
İç güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılacak araç, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede
envanterde bulunan Otokar Zırhlı Personel Taşıyıcı ürünü 
ile aynı sınıfta yer alıyor. Otokar, URAL’ın, özellikle yurt içi
kullanıcılarının daha yüksek taşıma kapasitesi ile sürüş ve
personel konforu talepleri doğrultusunda geliştirildiğini, 
aracın, özel geliştirilmiş süspansiyon ile taşıdığı personele
yüksek konfor seviyesi ve sürücü için kolay ve ergonomik bir
sürüş sağladığını vurguluyor. Bültende, ALTAY Projesi ile 
ilgili son gelişmeler de yer aldı. ALTAY Projesi’nde, 
Mayıs ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) onayı ile
Aşama II Detaylı Tasarım Aşaması tamamlandı ve son safha

olan Aşama III Prototip Geliştirme ve Kalifikasyon Aşaması’na
geçildi. Proje kapsamında yapılan testler de başarı ile devam
ediyor. Hareket Kabiliyeti Ön Test Prototipi (Mobility Test Rig /
MTR), dayanıklılık testlerinin planlanan kapsamını tamamladı.
İhtiyaç halinde MTR üzerinde, izleyen dönemde ilave testler
yapılabilecek. Atış testleri için üretilen Atış Testi Ön Prototipi
(Fire Test Rig / FTR) ise planlanan atış testlerine devam ediyor.
Bu sürecin paralelinde, Otokar tesislerinde elektromanyetik
uyumluluk (EMI/EMC) testleri de gerçekleştiriliyor. Otokar,
Aşama III içerisinde üretimi planlanan iki adet ALTAY 
prototipinden ilkinin üretimine de başladı.

TCG SALİHREİS fırkateyni
ile İspanyol ESPS Blas

de Lezo fırkateyninden 
oluşan NATO Daimi Deniz
Grubu 2 (Standing NATO
Maritime Group 2 / 
SNMG2), Bulgaristan Deniz 
Kuvvetlerinin düzenlediği
BREEZE 2013 tatbikatına
katıldıktan sonra, 

25 Temmuz’da, İstanbul’a
gelerek liman ziyaretinde
bulundu. Göreve Haziran
ayında atanan SNMG2 
komutanı Tuğamiral Eugenio
Diaz Del Rio, TCG SALİHREİS
komutanı Yarbay Levent
Bingöl ve ESPS Blas de Lezo
komutanı Yarbay Fernando
Alvarez Blanco ile birlikte

çeşitli resmi temaslarda 
bulundular ve bir de basın
toplantısı düzenlediler. 
Günlük basının da ilgi 
gösterdiği toplantıda,
SNMG2’nin yapısı, görevleri
ve faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Ziyaret
sırasında, İspanyol Deniz
Kuvvetleri ve Navantia, 

F-100 sınıfı Blas de Lezo 
fırkateynini, Türk yetkililere
tanıtma fırsatı da buldu. 
Gemiyi tasarlayan ve inşa
eden Navantia, 31 Temmuz’da
yaptığı açıklamada, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
yetkililerinin de gemiyi 
ziyaret ettiklerini bildirdi.

URAL, İlk Siparişini Aldı

SNMG2, İstanbul’a 
Liman Ziyareti Yaptı
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 2013 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu, 25 Temmuz’da, 

İnternet sitesinde yayınladı. Raporda, SSM’nin çeşitli 
faaliyetleri ve projeleri ile ilgili, daha önceden basına 
yansımayan, güncel bilgiler de yer aldı:
n Program ve proje yönetimine ilişkin iş akışının ve destekleyici

modüllerin elektronik ortamda entegre edilmesi, süreçlerin
elektronik ortamda aktarılması, süreçlerin standardizasyonunun
sağlanması, veri raporlama sisteminin sağlanması ve 
paydaşlarla güvenli ortamda veri alışverişi amacıyla 
başlatılan Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi’nin ihale
süreci devam ediyor. Proje, gizlilik unsurları içermesi 
nedeniyle Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı uyarınca,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(b) istisnası 
kapsamında SSDF’den karşılanacak.

n Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi
Projesi kapsamında, sektöre ilişkin ürün kırılımları, sektör
bazında belirlendi ve Savunma Sanayii Portaline eklendi.
Portale kayıtlı firmalar, ilgili ürün kırımlarını seçip, 
ürünlerini ve yeteneklerini tanımlayabiliyor. Portalde 
oluşan yetenek havuzunun, kullanıcılara arama motoru
formatında bilgi sağlaması için, Microsoft firması ile 
raporlama çalışmaları başlatıldı.

n Pilot Lojistik Projeleri kapsamında, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına ait 1 adet motorun bakım, onarım ve 
yenileştirme faaliyetleri tamamlanarak motorun kabulü
gerçekleştirildi. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 

1 adet motorun bakım, onarım ve yenileştirme faaliyetleri
devam ediyor.

n Lojistik Sözleşme Standardı faaliyetleri kapsamında, lojistik
destek standart sözleşmelerine esas teşkil etmek üzere, 
belirlenen projeler ile tedarik edilen sistemlerin lojistik 
desteğine ilişkin sözleşme hazırlık çalışmalarına devam ediliyor.

n İhracat Destekleme Mekanizması Projesi’nde:
l Savunma Sanayii Teknoloji ve İhracat Yönetim Komitesi

(TİYK) oluşumu maksatlı yönetmelik değişiklik teklifi 
hazırlandı, koordinasyonu devam ediyor.

l Devletler Arası Satış Kanunu taslağı; 3212 sayılı 
kanunun varlığını devam ettirilerek, Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterinden devletlerarası askeri satışların
yapılabilmesine imkân verecek şekilde yeniden 
hazırlandı, koordinasyonu devam ediyor.

l İhracat Yönetim Kurulu oluşturulması kapsamında,
deniz platformları projeleri için bir adet istişare kurulu
oluşturuldu. Kurul, düzenli aralıklarla toplantılar yapıyor.

n Kale Havacılık Sanayi A.Ş. İle imzalanmış olan Turbojet 
Motorların Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi kapsamında,
20 Mart’ta Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı 
gerçekleştirildi.

n HÜRKUŞ projesi kapsamında, ilk uçağın motoru 
20 Şubat’ta çalıştırıldı, Mart ayı sonu itibariyle yer 
testlerinin yüzde 51'lik kısmı tamamlandı.

n Ürün Geliştirme Kredisi çalışmaları kapsamında, 
1.250.000 dolar tutarında kredi verildi.

SSM, Faaliyet ve Projelerindeki Güncel Durumu Paylaştı
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Istanbul Cyber Security Summit (İstanbul Siber Güvenlik
Zirvesi) adlı etkinlik, 3-4 Ekim tarihlerinde, İstanbul’da,

Hilton Convention Center’da gerçekleştirilecek. Tüm
güne yayılmış panel oturumlarından oluşacak zirvede,
siber güvenliğe dair tüm güncel konu ve sorunların masaya
yatırılması planlanıyor. Etkinliğin, hâlihazırda kesinleşen
üst düzey katılımcıları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı ve Siber Güvenlik Kurulu Başkanı 
Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
Dr. Tayfun Acarer, Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurumsal
yönetim hizmetlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Orhan Öğe, İnternet Geliştirme Kurulu ve Siber Güvenlik
İnisiyatifi Başkanı Serhat Özeren ve Bilgi Güvenliği Derneği
Başkanı Ahmet Hamdi Atalay bulunuyor. Aralarında Richard
A. Clarke’ın da bulunduğu dünyaca ünlü siber güvenlik 
uzmanları, bilgisayar korsanları (hacker) ve sosyal medya
analistlerinin konuk olacağı etkinlikte, güvenlik çözümleri
sunan yüzden fazla firmanın da yer alması bekleniyor. 
Ayrıca, Türkiye ve bölge ülkelerinden üst düzey bürokratlar,
resmi yetkililer ve kamu ve özel sektör yöneticilerinin de 
etkinliğe katılması bekleniyor. Zirvede; siber güvenlik 
bağlamında kullanılan araçlar, güvenlik politikaları, 
güvenliğe dair kavramlar ve risk yönetimi yaklaşımları 
gibi konu başlıkları, hem teknik hem de politik, sosyal, 
ekonomik ve hukuki boyutlarda değerlendirilecek. Zirve ile
ilgili ayrıntılı bilgiye www.incentatravel.com/cybersecurity
adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Siber Güvenlik 
Zirvesi Ekim Ayında 
Gerçekleştirilecek

F-16 uçaklarının modern
bir aktif elektronik 

taramalı dizin (active 
electronically scanned array
/ AESA) radarı ile modernize
edilmesi yönünde yapılan 
çalışmalarda, ikinci perde,
Lockheed Martin’in, 
Northrop Grumman’ın SABR
(Scalable Agile Beam Radar /
Ölçeklenebilir Çevik Huzme
Radarı) ürününü seçmesi ile
açıldı. ABD Hava Kuvvetleri
ile Tayvan Hava Kuvvetlerinin
F-16 modernizasyon 
programlarında radar seçimi
görevi, programların ana
yüklenicisi Lockheed 
Martin’e verilmişti. Northrop
Grumman’ın 31 Temmuz’da

duyurduğu bu gelişme, 
F-22 ve F-35 uçakları ile 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
F-16 E/F Blok 60 uçaklarında
Northrop Grumman üretimi
radarları kullanan Lockheed
Martin’in, ortağından 
vazgeçmediğini gösteriyor.
Hatırlanacağı gibi BAE
Systems tarafından 
modernize edilmekte olan
Kore Cumhuriyeti F-16 
uçakları için Raytheon’un
radar çözümünün seçildiği,
Nisan ayında duyurulmuştu.
F-16 modernizasyonunu
gündeme alan ve alacak
diğer ülkelerin radar seçiminin
hangi yönde olacağını ise
zaman gösterecek.

F-16 Radar 
Modernizasyonunda 
İkinci Perde: Northrop
Grumman Oyunda
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Fransa’ya teslim edilecek 2 uçağın ardından, ilk A400M 
uçağını Eylül ayında teslim alması planlanan Türk Hava

Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı), teslimat öncesinde,
A400M’yi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Airbus 
Military’nin, A400M prototiplerinden MSN6 ile gerçekleştirdiği 
2 günlük Türkiye ziyareti kapsamında uçak, ilk olarak, 9 Temmuz’da,
Ankara’da bulunan Etimesgut Hava Üssü’ne indi. Burada, hem
Hv.K.K.lığının uçuş ve yer personeli hem de başta Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ olmak üzere savunma 
sektöründen diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri, uçağı 
inceleme  ve uçak hakkında bilgi alma fırsatı buldular. 
Uçak, ziyaretçileri ile birlikte gösteri uçuşu da gerçekleştirdi.
MSN6, 10 Temmuz’da ise Kayseri’ye geçerek, 12. Hava 
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti. Uçak, Kayseri’de
de Hv.K.K.lığnın uçuş ve yer personeli tarafından incelendi ve
gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye programını tamamlayan
MSN6, 11 Temmuz’da, Kayseri’den, Fransa’nın Toulouse 
kentine hareket etti. İlk teslimatı için geri sayım süren A400M,
özellikle askeri görevlere yönelik yeteneklerini sergilemeye de
devam ediyor. Uçak, bu kapsamda, 17 Temmuz’da, İngiliz 
Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Boscombe Down Üssü’nde 
gerçekleştirilen denemede, inişini gerçekleştirdikten sonra, 
taşıdığı araçları ve askerleri hızlıca tahliye edebildiğini gösterdi.
İnilen havaalanının özel kuvvetler tarafından ele geçirilme 
senaryosu kapsamında gerçekleştirilen denemede, A440M, 
iniş sonrasında motorları hâlen çalışır hâldeyken yükünü 
boşalttı. Deneme sırasında A400M, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin 
envanterinde bulunan Scimitar zırhlı keşif aracı ve bir treyler
çeken 4x4 taktik tekerlekli araç gibi yükleri taşıdı ve bunları 
kolaylıkla indirdi. Konu ile ilgili Airbus Military tarafından 
yapılan açıklamada, benzer bir görevde, araçların yanı sıra 
60 kadar askerin de taşınabileceği bildirildi.

Temmuz ayının son günü ise A400M’nin ilk teslimatının önündeki
son engel de kalktı ve uçak, Başlangıç Operasyon Müsaadesi
(Initial Operating Clearance / IOC)’ni almaya hak kazandı. Uçak,
proje sözleşmesinde tanımlanan IOC standardı uyarınca, Tip
Sertifikası’nı, 31 Temmuz’da, projeyi ortak ülkeler adına yürüten
Müşterek Silahlanma İş Birliği Kurumu (Organisation Conjointe
de Cooperation en matiere d'ARmement / OCCAR)’ndan aldı.
Böylece, 10 yıl süren ve 5.000 saati aşkın uçuş testinin 
gerçekleştirildiği projede, ilk teslimat için son düzlüğe de girilmiş
oldu. Airbus Military, Temmuz ayında, müşterileri arasında 
Kamerun Hava Kuvvetlerini de kattı. Firma tarafından 16 Temmuz’da
yapılan açıklamada, bir adet CN235 nakliye uçağını teslim alan
Kamerun’un, Afrika kıtasının Sahra altı bölgesinde, firmanın
hafif ve orta sınıf nakliye uçaklarını kullanan, 6. Airbus Military
müşterisi olduğu bildirildi. Açıklamada, Airbus Military’nin bu
kategorideki ürünlerinin bölge şartlarına gösterdiği uyuma da
dikkat çekildi. Kamerun’la birlikte, Airbus Military’nin C212,
CN235 ve C295 uçaklarını kullanan ülke sayısı 61’e yükseldi.

Alenia Aermacchi, 
24 Temmuz’da yaptığı

açıklama ile MELTEM-3 
Projesi kapsamında, ilk
ATR72-600 uçağının, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’na teslim edildiğini
bildirdi. Genel maksat 
konfigürasyonunda olan uçak,
başta nakliye ve personel 
taşıma olmak üzere, çeşitli
görevlerde kullanılacak.
Proje, toplam 8 adet uçak 
teslimini içeriyor. Bunlardan
ikisi genel maksat 
konfigürasyonuna, 6 tanesi
ise deniz karakol ve denizaltı
harbi görevlerine uygun 
muharip konfigürasyona sahip
olacak. Genel maksat ATR72
uçakları, İtalya’da Alenia 
Aermacchi tarafından 

hazırlanarak Türkiye’ye teslim
ediliyor. Üretim hattından
çıkan ticari ATR72-600 
uçakları, burada; yeni telsizler,
IFF sistemi ve kabine konulan
masa ve haberleşme teçhizatı
ile donatılıyor. İlk ATR72
teslimatının öncesinde,
Dz.K.K.lığının öğretmen 
pilotları da eğitimlerini, Alenia

Aermacchi’nin İtalya’daki 
eğitim tesislerinde tamamladılar.
Genel maksat amaçlı 
kullanılacak 2. uçağın, Ağustos
ayının ilk yarısında teslim
edilmesi planlanıyor. Geri
kalan 6 uçak ise TUSAŞ 
tesislerinde modifiye edilecek.
Bu kapsamda uçaklara, Thales’in
AMASCOS görev sistemi, Link

16 veri linki, otomatik tanıma
sistemi (Automatic Identification
System / AIS) ve silah sistemleri
entegre edilecek. Bu 
konfigürasyondaki ilk uçağın
ise 2017’nin Şubat ayında 
teslim edilmesi ve tüm 
uçakların teslimatının 
2018 yılında tamamlanması
hedefleniyor.

A400M, Yaklaşan 
Teslimat Öncesinde 
Türkiye’yi Ziyaret Etti ©
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A400M uçaklarının konuşlandırılacağı, Kayseri’de yer alan 12. Hava Ulaştırma Ana
Üssü’nün komutanı Hava Pilot Tuğgeneral M. Cahit Bakır, uçağın kokpitinde görülüyor.

A400M Etimesgut’ta

MELTEM-3 Projesi Kapsamında 
İlk ATR72-600 Uçağı Teslim Edildi
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Amerikan Helikopter 
Derneği (American 

Helicopter Society / AHS) 
tarafından düzenlenen “Igor
I. Sikorsky İnsan Gücü ile
Uçan Helikopter Yarışması”
(Igor I. Sikorsky Human 
Powered Helicopter 
Competition)’nda ipi 
göğüsleyen taraf, Dr. Todd
Reichert ve Cameron 
Robertson’ın liderliğinde 
geliştirdiği Atlas isimli 
helikopter ile Toronto 
Üniversitesi öğrencilerinin
oluşturduğu AeroVelo takımı
oldu. Yarışmanın kurallarına
uygun şekilde, 13 Haziran’da,
kapalı bir futbol sahasında,
Dr. Todd Reichert tarafından
gerçekleştirilen uçuşta Atlas,
yarışmanın; 10 metrekarelik
bir alan içerisinde, 3 metre
yükselerek, 1 dakika boyunca
havada kalma gereklerini 
yerine getirdi. Böylece

250.000 dolarlık birincilik
ödülünü takımına kazandıran
helikopter, aynı ödül için yarışan
Gamera II ve Upturn II 
helikopterlerini de geride 
bıraktı. Geliştirme çalışmalarına
Ocak 2012’de başlanılan
Atlas, ilk uçuşunu da aynı
yılın Ağustos ayında 
gerçekleştirmişti. Karbon ve
polimerden imal edilen, bu
sayede oldukça hafif olan 

Atlas’ın başlıca özellikleri
şöyle sıralanıyor:
n Personel: 1 kişi,
n Pal ve rotor sayısı: 

2 palli 4 rotor,
n Rotor yarıçapı: 10,2 m,
n Servis tavanı: 46,4 m ve
n Toplam ağırlık: 55 kg.
Başta Toronto Üniversitesi
olmak üzere, Bombardier,
Bell Helicopter ve
Pratt&Whitney gibi birçok

önemli kurum ve kuruluşun
da desteğini almayı başaran
AeroVelo’nun, insan gücü ile
çalışan araçlar konusunda
başka projeleri de bulunuyor.
Söz konusu projelerden bir
tanesi olan ve insan gücü ile
çalışan SPEEDBIKES kara
aracı, testler esnasında 116,9
km/sa hıza ulaştı ve insan
gücü ile çalışan en hızlı kara
araçları arasında yerini aldı.

İnsan Gücüyle Uçan Helikopterlerin Zirvesine “Atlas” Yerleşti
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Organizatörleri tarafından, dünyanın en büyük tümleşik savunma ve güvenlik fuarı olarak 
nitelendirilen DSEI, 10-13 Eylül tarihlerinde, Londra’da gerçekleştirilecek. İki senede bir

düzenlenen etkinlikte bu sene; 50’den fazla ülkeden, yaklaşık 1.400 firmanın stant açması ve
40’tan fazla ulusal pavyon olması beklenirken; etkinliği yaklaşık 30.000 kişinin ziyaret edeceği
tahmin ediliyor. Fuarda; hava, deniz, kara, güvenlik ve insansız araçlar ile sıhhiye ve afetlere

müdahale temalı alanlar bulunacak ve bu konularda seminerler de yapılacak. Ayrıca, insansız hava araçlarını konu alan
UAS 2013 etkinliği de DSEI ile iş birliği içinde, 9 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bir Türk pavyonunun da bulunduğu fuara 
katılım, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından destekleniyor.

Tüm Sektörlerin Buluşma Noktası: DSEI

T hales Alenia Space, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada, GÖKTÜRK-1 projesi kapsamında TUSAŞ yerleşkesinde kurulmakta
olan Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi (UMET) ile ilgili önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını duyurdu. 

Gerçekleşen aşama ile ilgili ayrıntının verilmediği açıklamada, UMET’in teknik özelliklerinden bahsedildi ve tamamlanmış 
tesisin, Ekim 2013’te teslim edileceği; nihai kabulün de 2014 yılının Mayıs ayında gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.

UMET’te Teslimata Doğru

Sivil hava sahasına 
insansız hava aracı 

(İHA) entegrasyonu, 
İHA’larla ilgili gündemin üst
sıralarındaki yerini koruyor.
ABD Kongresi, Amerikan 
Federal Havacılık İdaresi 
(Federal Aviation 
Administration / FAA)’ni, 
2015 yılının Eylül ayı sonuna
kadar, İHA’ların ulusal hava
sahasına entegrasyonu 
sağlayacak altyapının 
tamamlamakla görevlendirdi.
Bu yolda önemli bir adım, 
26 Temmuz’da atıldı. FAA; 
Insitu firmasının ScanEagle

X200 ve AeroVironment 
firmasının Puma İHA’larına,
kısıtlanmış kategori tip 
sertifikaları verdiğini 
duyurdu. Bu araçlar, söz 
konusu sertifikalarla ticari
olarak havadan gözetleme
uçuşları yapabilecek. 
ScanEagle, bir enerji firması
tarafından Alaska kıyılarında,
Ağustos ayından itibaren 
uçurulmaya başlanacak. 

Ayrıca Arktik Okyanusu 
üzerinde de uçuşlar 
gerçekleştirecek. Puma ise
Beaufort Denizi üzerinde,
petrol sızıntılarına müdahale
ve yabani hayatın gözlenmesi
görevlerinde kullanılacak.
FAA tarafından yayınlanan 
bu sertifikalar dışında, 
sivil kuruluşların İHA 
uçurması, ticari faaliyetleri
içermeyen deneysel uçuşa 

elverişlilik sertifikası ile 
gerçekleştirilebiliyor. Gerek
ScanEagle gerekse Puma,
hem küçük boyutları hem de
daha önceden askeri 
kullanımda kendilerini 
kanıtlamış olmaları nedeni ile
bu sertifikayı almaya hak 
kazandılar. Her iki uçak, 
ağırlıkları farklı olsa da 
yaklaşık 1,5 m uzunluğa ve 
3 m kanat genişliğine sahip.

Saab’ın muharip jet uçağı Gripen,
hem mevcut sürümü hem de

yeni E/F sürümü ile gelişimini 
sürdürmeye devam ediyor. ABD’li
muadili AMRAAM’dan farklı olarak
ramjet motoru kullanan ve bu 
sayede daha iyi bir enerjik 

performansa sahip olduğu belirtilen METEOR ufuk hattı ötesi 
havadan havaya füzesinin seri üretim sürümünün fırlatıldığı ilk
uçak da Gripen C/D oldu. Haziran ayı sonlarında, İsveç savunma
tedarik kurumu FMV ile birlikte gerçekleştirilen deneme, Saab
tarafından 1 Temmuz’da duyuruldu. Uzaktan kumandalı bir 
hedefe karşı gerçekleştirilen fırlatmada; füzenin uçaktan 
ayrılması, uçak ile füze arasındaki linkin çalışması ve füzenin 
hedefe kilitlenmesi işlevleri başarıyla denendi. Yeni nesil Gripen
cephesinden ise üretim öncesi ilk prototipin montajına başlandığı

haberi geldi. Uçağın ön gövdesi ile ilgili çalışmaların başladığı,
Saab tarafından 15 Temmuz’da yapılan bir açıklama ile bildirildi.
Model tabanlı tasarım yöntemlerinin kullanıldığı projede 
üretilmeye başlanan 39-8 kod numaralı Gripen E için, 1.000’den
fazla kişi çalışacak. Yeni nesil Gripen çalışmaları kapsamında 
kullanılan ve 250 saatten fazla uçuş gerçekleştiren kavram 
gösterim uçağı, bir Gripen D uçağı modifiye edilerek üretilmişti.
Saab, Gripen ile ilgili bu gelişmeleri yaşarken, insansız helikopteri
Skeldar için de ilk siparişini aldı. Firma, 11 Temmuz’da yaptığı

açıklamada, deniz 
uygulamalarına yönelik
sistemin sene sonundan
önce kullanıma gireceğini 
belirtti. Müşteri, 
sözleşme bedeli ve 
teslim edilecek sistem
sayısı ile ilgili ayrıntılar 
ise açıklamada yer almadı.

FAA’dan,
İHA’lar İçin 
İlk Sivil Hava
Sahası İzni
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F-35 projesinde Temmuz, 100’üncü uçağın montajının son
aşamasına girdiği, 100’üncü elektro-optik hedefleme 

sisteminin üretilerek teslim edildiği ve uçak üzerinde 
eğitim alan 100’üncü pilotun ilk uçuşunu yaptığı ay oldu. 
Projede bu gelişmeler yaşanırken, ay sonunda, Amerikan 
Savunma Bakanlığı ile Lockheed Martin’in, F-35’in düşük 
yoğunluklu başlangıç üretiminin 6’ncı ve 7’nci aşamaları için
anlaşmaya vardıkları haberi geldi. Toplam 71 uçağı kapsayan
ve görüşmeleri 6 ay süren anlaşma ile F-35’in birim fiyatının;
6’ncı aşamada yüzde 4 düşmesi; 7’inci aşamada ise ek bir
yüzde 4’lük düşüş daha yaşaması bekleniyor. Aşamalar, ABD
Silahlı Kuvvetlerine yönelik uçakların yanı sıra Avustralya, 
İtalya ve Norveç’in ilk uçaklarını ve İngiltere’nin 4’üncü uçağını
da kapsıyor. Aşamalarla ilgili teslimatlar, sırası ile 2014 ve 
2015 yıllarında başlayacak. Lockheed Martin, Temmuz ayında,
organizasyonu ile ilgili bir değişiklik de yaptı. Firma, 

uluslararası müşteri ilişkilerini ve endüstriyel ortaklıklarını
daha da iyileştirmek amacıyla Lockheed Martin International
(LMI) adlı yeni bir organizasyon birimi oluşturdu. Birimin başına
Patrick M. Dewar getirildi. Londra ve Washington merkezli LMI;
Ottowa, Riyad, Abu Dabi, Singapur, Canberra, Yeni Delhi, Tokyo
ve Seul’de de ofislere sahip olacak.

Amerikan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyaç duyduğu muharip 

insansız hava aracı (İHA)’nın
projelendirilmesinin öncesinde,
kuvvet ile bir yetenek gösterim
anlaşması imzalayan Northrop
Grumman, geliştirdiği X-47B
muharip insansız hava aracı
(Unmanned Combat Air Vehicle/
UCAS ) ile bir ilke daha imza attı.
Gerçekleştirilen testler
kapsamında, 10 Temmuz’da,
Virginia eyaleti açıklarındaki
USS George H. W. Bush 
(CVN-77) uçak gemisine 
durdurma kancası yardımıyla inen X-47B, bu tarz bir iniş yapan
ilk İHA unvanını kazandı. Deneme öncesinde CVN-77’nin 
güvertesinden katapult (mancınık) yardımıyla havalanan uçak,
yaptığı 35 dakikalık uçuşun ardından, yaklaşık 269 km/sa hızla
yaklaştığı uçak gemisinin güvertesinde bulunan üçüncü halatı

yakalayarak inişini gerçekleştirdi. Takriben 107 metre 
mesafede durmayı başaran X-47B, hazırlanarak tekrar 
havalandı ve 2. iniş denemesi esnasında da önceden planlandığı
üzere 2. halatı yakaladı. Uçak, planlanan üçüncü ve son inişini
ise teknik bir arızadan dolayı gerçekleştiremedi.

Avrupa Savunma 
Ajansı (European 

Defence Agency / EDA), 
22 Temmuz’da, kuruma üye
ülkelerin 2011 yılı savunma
verilerini açıkladı. O sırada
toplam sayısı 26 olan EDA
üyelerinin (mevcut durumda
üye sayısı 27’ye ulaştı), 
2011 yılı toplam savunma
harcamaları, 2010 yılına göre
1 milyar avroluk düşüş gös-
tererek 192,5 milyar avro
olarak gerçekleşti. Üyeler,
toplam gayri safi milli 
hâsılalarının yüzde 1,55’ini,
hükümet harcamalarının ise

yüzde 3,17’sini savunmaya
harcadılar. Böylece, 
EDA üyelerinin savunma 
harcamalarında 2006 
yılından beri görülen düşüş
devam etti. Kullanılan 
ödeneğin yüzde 51,1’i, 
personel masrafları için 
harcandı. Bu değer, 
2009 yılından beri, hemen 
hiç değişmedi. İkinci büyük
harcama kalemi, operasyon
ve idame harcamaları oldu ve
yüzde 3,6’lık bir artışla 
45,2 milyar avroya (toplam
harcamanın yüzde 23,5’i)
ulaştı. Ekipman tedariki ve

Ar-Ge harcamaları ise yüzde
14’lük düşüşle, 2006 yılından
beri en düşük seviyeye indi.
Bu harcamalar, toplam 
ödenekten yüzde 19,2’lik pay
alarak, 37 milyar avro olarak
gerçekleşti. Diğer yandan,
“araştırma ve teknoloji” 
harcama grubu, yüzde 3,5’lik
artışla 2,15 milyar avroya
ulaştı ve 2006 yılından beri
yaşanan düşüşü, artışa 
çevirdi. Ortak çalışmalar
kapsamında, EDA üyeleri,
2011 yılında, iş birliği 
yaptıkları projeler için 
7,9 milyar avro harcadılar. 

Bu değer de önceki yıllara
göre hafif bir artış gösterdi. 
Ortak araştırma ve teknoloji 
projelerinde de artış 
görüldü ve bunlar için 
yapılan harcama, 
331 milyon avro olarak 
gerçekleşti. Personel 
sayılarında ise düşüş 
yaşandı. Asker personel 
sayısı yüzde 4,3 düşüşle 
1,55 milyona; sivil çalışan 
sayısı yüzde 3,9’uk düşüşle
374.000’e geriledi. Bununla
beraber, asker başına 
harcama yüzde 4 yükselerek
124.000 avroya ulaştı.

F-35’te 100’lerin Ayı

EDA, Üyelerinin 2011 Yılı Savunma Verilerini Açıkladı

Havacılık Tarihi Atlas Okyanusunda Şekilleniyor
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MSI Dergisi: Hem Bilkent Üniversitesi’nin
Rektörü, hem de Meteksan Savunma’nın
Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 
“üniversite” ve “sanayi” tarafında, 
çok farklı iki şapkanız var. Buradan 
başlayacak olursak; savunma sanayisi,
Bilkent Üniversitesi için nasıl bir 
önem taşıyor?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Bilkent Üni-
versitesi, bildiğiniz gibi, kâr amacı güt-
meyen bir vakıf üniversitesidir. Bir vakıf
üniversitesinin gelirlerinin, sadece öğ-
rencilerin ödediği ücretlerden karşılan-
ması durumunda, bu üniversitenin
rekabetçi olması oldukça zor. Bunun ör-
neklerini, ABD’deki üniversitelerde gö-
rüyoruz. Zaten bizim kurucumuz Prof.
Dr. İhsan Doğramacı da 1944’te, araştır-
macı olarak Harvard Üniversitesi’ne git-
miş ve vakıf üniversitesi kavramını orada
görerek Türkiye’ye getirmiş. Anayasada
yapılması gereken değişiklik gerçekleş-
tirildikten sonra, Bilkent Üniversitesi’ni,
ilk vakıf üniversitesi olarak kurmuş.
Prof. Dr. Doğramacı, sadece öğrenciler-
den alınan ücretin iyi bir üniversite
olmak için yeterli gelmeyeceğini öngö-
rerek, üniversiteyi kurmadan evvel şir-
ketleri kurmuş; üniversite kurulduktan
sonra da sahipliklerini üniversiteye ver-
miş. Bilkent Holding yapılanması altında,
aralarında Meteksan Savunma’nın da
bulunduğu, 34 şirket var. Üniversite,
bunların tamamının sahibi.

Böyle bir model, aslında dünyada da pek
yok. ABD’deki örneklerine bakarsanız,
örneğin Harvard Üniversitesi, çok sayıda
şirketin hisse senedine sahiptir, çeşitli
yatırımları vardır; ama Bilkent Üniversi-
tesi gibi şirketleri yoktur. Buna İngiliz-
cede ”endowment” deniyor. Biz,
Türkçeye “vakfiye” olarak çeviriyoruz.
Üniversitenin sahip olduğu yatırımlar
var, onun gelirleri ve öğrencilerden al-
dığı ücretlerle giderlerini karşılıyor.
Prof. Dr. Doğramacı’nın belirlediği en
büyük misyonumuz, dünya çapında iyi bir
üniversite olmak ve bu yolda da aslında
epey yol aldık. Değişik uluslararası sıra-
lamalarda, Bilkent Üniversitesi hep ön
sıralarda yer alıyor ve sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın ve Avrupa’nın birçok ül-
kesinden üniversiteleri de geride bırakı-
yoruz. Tüm bunlar, üniversitenin sahip
olduğu mali kaynaklar ile yakından ilgili.
Üniversitemizin sahip olduğu, örneğin
inşaat, turizm, üretim ve hizmet sektörü
gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
şirketler var.
Buradan tekrar savunmaya dönersek…
Biz, gelecek vaad eden; Türkiye için
önemli olduğunu düşündüğümüz sek-
törlere yatırım yaptık. Savunma bu sek-
törlerden; Meteksan Savunma da
yatırımlarımızın en önemlilerinden bir
tanesi.
Bugün, cari açık, Türkiye’nin önündeki
en büyük problemler arasında yer alıyor.
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Türkiye’nin ilk vakıf 
üniversitesi olan İhsan
Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, hem bir 
yükseköğretim kurumu
olması nedeniyle hem de
sahibi olduğu Bilkent 
Holding şemsiyesi altında
bulunan Meteksan 
Savunma ile Türk 
Savunma Sanayisi’nin
önemli paydaşları 
arasında yer alıyor. 
Bu sayımıza, yükseköğretim
faaliyetlerindeki 
başarısını ve ulaştığı 
olgunluğu, savunma 
sanayisine de yansıtan
üniversitenin rektörü,
Prof. Dr. Abdullah 
Atalar’ı konuk ettik. 
Aynı zamanda Bilkent
Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Murahhas Üyesi ve 
Meteksan Savunma’nın
Yönetim Kurulu Başkanı
olan Prof. Dr. Atalar
ile savunma sanayisi-
üniversite ilişkileri ve 
Meteksan Savunma 
hakkında konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Bir Rektörün Gözünden
Üniversite ve Savunma

Sanayisi İş Birliği
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Temel amacımız üniversiteye kaynak
yaratmak olmakla birlikte, bir diğer
misyonumuz da Türkiye’ye hizmet
etmek. Cari açığı azaltacak yönde, her
türlü yeni şirket oluşumunu kafamızdan
geçiriyoruz.
Savunma da aslında, Türkiye olarak son
yıllara kadar ağırlıklı olarak ithalat yap-
tığımız bir sektör. Biz de Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı (SSM) liderliğinde,
savunma sanayisini ihracat yapan, en
azından cari açığa sebep olmayan bir
sektöre dönüştürmek için elimizden ne
gelirse yapmak istiyoruz. Kuşkusuz üni-
versitenin ileri teknolojiler ile uğraşan
öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ol-
ması; Meteksan Savunma’nın da kendi
şirketimiz olması, bir sinerji yakalanma-
sına sebep oluyor.
Burada şunu da vurgulamak isterim,
Meteksan Savunma, sadece Bilkent
Üniversitesi ile çalışır veya üniversite-
nin hocaları sadece Meteksan Sa-
vunma ile çalışır gibi kısıtlarımız yok.
Nitekim Meteksan Savunma’nın çalış-
tığı, Bilkent Üniversitesi dışında üni-
versiteler de var.

MSI Dergisi: “Cari açığı azaltacak 
yönde, her türlü yeni şirket oluşumunu
kafamızdan geçiriyoruz.” dediniz. 
Savunma sektörünün farklı bir alanında
hizmet edecek, Meteksan Savunma 
dışında başka bir şirket kurmanız da 
söz konusu olabilir mi?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Şu anda
öyle bir düşüncemiz yok; ama Bilkent
Holding, her zaman girişimci bir yapı ol-
muştur. Yeni alanlara girmekten hiçbir
zaman çekinmemiştir. Yeter ki, Türkiye
için iyi olacağını düşünelim.

İthal Edilemeyen Bileşenler
Üzerinde Çalışıyoruz
MSI Dergisi: Üniversitenizin savunma 
sanayisine yönelik yürüttüğü başlıca 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Üniversite-
mizin değişik bölümlerinde, savunma
sanayisi ile yakın çalışmalar yürütülüyor.
Kuşkusuz savunma sanayisinin Anka-
ra’da olması da önemli bir etmen. Birçok
öğretim üyemizin sektörle yürüttüğü ça-
lışmalar var. Bu konuda kendimden
örnek verebilirim. 1980 yılından beri, sa-
vunma sanayisinde danışman olarak ve
projelerde faal şekilde çalışarak yer
aldım. Benim veya içinde yer aldığım
grupların tasarladığı sistemler, şimdi
sahada çalışıyor. ASELSAN’ın Bilkent
Üniversitesi’ne verdiği projelerin boyut-
ları, o zamanlarda, Türkiye’de verilenle-
rin en büyüklerinden biriydi.
Bilkent Üniversitesi’nin, ASELSAN ile
birlikte çalıştığı projeler arasında, gü-
venli haberleşme sistemleri ve radyo
link sistemleri bulunuyor. Bunlar, 90’lı
yılların ortasından bu yana sürdürdüğü-
müz ve hepsi de 4-5 sene sürüp tamam-

lanan ve yerine yenisi başlatılan projeler.
Su altı akustiği ile ilgili yapılan projeler,
“big data” (çok geniş hacimli veri) ile ilgili
projeler var. Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi (NANOTAM)’nde, Prof. Dr.
Ekmel Özbay liderliğinde, yarı iletken
teknolojisi ile ilgili önemli çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Bu çalışmaların, aynı zamanda stratejik
önemi de bulunuyor. Üzerinde çalışılan
bileşenlerden bazıları, isteseniz de satıl-
mıyor. Fakat şöyle ilginç bir durum ya-
şanıyor: Biz bu bileşeni yapar yapmaz,
satışı söz konusu olabildiği gibi, fiyatı da
düşüyor. Aslında biz yapmamış olsak,
satmayacaklar. Burada enteresan bir di-
namik var. Türkiye olarak, savunma sa-
nayisinde, yarı iletkenleri dışarıdan alıp,
bunları birleştirip, tasarımını tamamen
Türkiye’de yapıp bir şeyler ortaya çıkar-
tılabildiğini, yıllardır gösterdik.
Bunun daha da ötesine geçmemiz gereki-
yordu ve NANOTAM’da gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarla bunu yapabileceğimizi de is-
patladık. Bizim öğretim üyelerimizden
beklentimiz, araştırmalarının, dünyanın en
iyi akademik dergilerinde yayınlanması.
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Deniz Harp Oyunu Sistemi (DEHOS)’nin karargâh içinde, 
dershane kullanımını gösteren temsili çizim

Bilkent NANOTAM’ın 
çalışmalarından bir görüntü
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Ancak o zaman bilebiliyoruz ki yapılan
araştırma, dünyada da öncüdür. Elektro-
manyetik dalgaların simülasyonu da böyle
bir konu ve bu simülasyonlar üzerinde ça-
lışan bir merkezimiz var. Burada Prof. Dr.
Levent Gürel ve ekibi, savunma sanayisi
için önemli projeler gerçekleştiriyor.

Öğretim Üyeleri 
Ne İsterse O Olur
MSI Dergisi: Bilkent Üniversitesi’nin, 
savunma sanayisinde, Meteksan 
Savunma dışındaki şirketler ile 
ilişkilerini biraz daha açabilir misiniz?
Örneğin, Meteksan Savunma ile rekabet
etme durumu olan başka bir şirket 
Bilkent Üniversitesi ile birlikte çalışmak
isterse, nasıl bir yöntem izleniyor?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Bilkent Üni-
versitesi, aslında bir şemsiye. Altında,
öğretim üyeleri de var ve onlar ne isti-
yorsa o olur. Meteksan Savunma ile de
çalışır, başka bir kuruluşla da. Üniversite
rektörü, bir şirket genel müdürü gibi
değil. Hocalara talimat versin, “siz şunu
yapın, bununla çalışın, şununla çalışma-
yın” desin, böyle şeyler söz konusu değil.
Diğer yandan, aynı projeye Bilkent Üni-
versitesi’nden iki tane teklif gidemez.
Öyle bir durum olursa benim devreye
girmem ve rektörlüğün karar vermesi
gerekir. Zaten öyle bir durum ihale ka-
nununa da aykırı.

Üniversitenin Görevi 
İyi Öğrenci Yetiştirmek
MSI Dergisi: Savunma sektörümüzün 
en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de 
yetişmiş insan kaynağı. Burada da 
öğrencileri yetiştirme konusunda 
üniversitelerimize rol düşüyor. 
Sizin konuyla ilgili değerlendirmelerinizi
alabilir miyiz?

Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Aslında öğ-
retim üyelerini, yaptıkları projeler yön-
lendiriyor. Bir öğretim üyesi bir konuda
proje aldığında, konunun derinliklerine
kadar girdiği zaman, edindiklerinden,
verdiği dersler de etkileniyor. Bu da do-
laylı olarak öğrencileri de yönlendiriyor.
ABD’de uygulanan yöntem de budur. Te-
peden bir yerlerden, “şu konu stratejik
bir konu” şeklinde karar verilince, o ko-
nuda projeler verilmeye başlanır. Öğre-
tim üyeleri de projeler neredeyse onun
peşinden gider. “Ben doktoramı şu ko-
nuda yaptım, o konuda devam edece-
ğim” diye bir şey olmaz, olamaz.
Projeler, öğretim üyelerinin konularını
değiştirmelerine ve yeni şeyler öğren-
melerine sebep olur ve bu da dolayısı ile
derslerine yansır, o konuda öğrenci ye-
tiştirmeye başlar. Bizim üniversitedeki
yüksek lisans ve doktora derslerine ba-
karsanız, hangi konularda projeler alın-
mışsa o konularda derslerin açılmaya
başladığını görürsünüz. Öğrenciler o
projelerde çalışırlar, tecrübe kazanırlar
ve mezun olduklarında da endüstriye gi-
derler. Bu da zaten üniversitenin mis-
yonu. Üniversite öğrencilerini yetiştirir,
endüstriye hediye eder ve bilgi transferi
de bu yolla gerçekleşir. Üniversite-sa-
nayi iş birliği denilen kavramın uygulan-
dığı en güzel yöntem budur.
Eğitim süreçlerimizde, yaratıcılığa da
çok önem veriyoruz. Günümüzde, başka-

larının yaptıklarını tekrarlayarak başarılı
olmak mümkün değil. Bilgili ve çalışkan
olmanın yanı sıra yaratıcı da olmak ge-
rekiyor. Türkiye’nin eğitim sistemi ise
yaratıcılığı törpüleyen; hatta köstekle-
yen, öldüren bir sistem. Belirli kalıpları
öğretmeye çalışıyor. Belki Cumhuriyet’in
ilk yıllarında bu sistem geçerliydi; fakat
bunun artık değişmesi lazım. Biz, öğren-
cilerimizin yaratıcılık damarlarına bas-
maya çalışıyoruz. Örneğin, bilgisayar
mühendisliği bölümünün son sınıfında,
bir kaç yıldır şöyle bir yöntem izliyorlar:
Bitirme projelerini, eskiden öğretim üye-
leri düşünürdü; şimdi ise konuyu öğren-
ciler seçiyor. Öğrenciler, ilk önce 2-3
hafta, “projemiz ne olsun?” diye düşünü-
yorlar. Böyle olunca, çok yaratıcı şeyler
ortaya çıkabiliyor. Derslerde de bu yara-
tıcılık düğmesine basabilirsek, aslında
birçok alanda işimize yarayacak. Metek-
san Savunma’nın başarısının altında da
bu yaratıcı mühendisler var.
Aslında burada, üniversite açısından
farklı bir konu var. 21. yüzyıl gençliğinin
ilgisini derslere çekmek çok zor. Bizim
öğrencilik zamanımızda en ilginç şey,
hocanın anlattıklarını dinlemekti. Başka
bir şey, örneğin cep telefonu ya da İnter-
net yoktu. Yeteri kadar kitap bile yoktu.
13 yaşında bir küçük oğlum var. Vaktim
yok diyor. Hakikaten de vakti yok. Yapa-
cağı o kadar çok şey var ki. Şimdi vakti
olmayan bir gençliğe, siz ders anlata-
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Bizim üniversitedeki yüksek lisans ve doktora derslerine bakarsanız,
hangi konularda projeler alınmışsa o konularda derslerin açılmaya
başladığını görürsünüz. Öğrenciler o projelerde çalışırlar, tecrübe
kazanırlar ve mezun olduklarında da endüstriye giderler. Bu da zaten
üniversitenin misyonu. Üniversite öğrencilerini yetiştirir, endüstriye
hediye eder ve bilgi transferi de bu yolla gerçekleşir. 
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Meteksan Savunma, yakın alan anten ölçüm altyapısını, başta MİLDAR olmak
üzere çeşitli radar projeleri kapsamında yoğun olarak kullanıyor (solda).
Geliştirilen milimetre dalga antenlerinden bir örnek (altta).



caksınız; örneğin elektromanyetik teori
anlatacaksınız. Hiç kolay değil. Öğrenci-
leri motive etmemiz lazım. Bu konu git-
tikçe daha da zorlaşıyor. Ama doğru
bölümlerde okudukları ve hevesli olduk-
ları zaman, aslında çok da bilinçli öğren-
ciler olduklarını düşünüyorum. Hedefleri
belli, ne istedikleri belli.

MSI Dergisi: Bazen üniversiteler, 
“sanayi en iyi öğrencilerimizi alıyor, 
öğretim üyesi olarak yetiştirecek 
iyi öğrenci bulamıyoruz” gibi 
serzenişlerde bulunuyor. Bu konuya 
sizin yaklaşımınız nasıl?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Biz, bu ko-
nuda biraz farklı düşünüyoruz. Bizim
görevimiz endüstriye ve Türkiye’ye hiz-
met etmek, hatta aslında daha da geniş:
Dünyaya hizmet etmek. Bizim mezunla-
rımız, yurt dışındaki üniversitelere de gi-
diyorlar. 2012 yılı ekonomi Nobel’ini alan
kişilerden birisinin 12 tane makalesin-
deki ortak yazarlar arasında, 3 Türk var
ve 3’ü de Bilkent Üniversitesi mezunu.
Araştırma görevlilerinin başka yerlere
gitmesinden de hiç şikâyet etmiyoruz.
Aslında, kendi doktora öğrencilerimizi,
üniversitemizde öğretim üyesi yapmıyo-
ruz. Böyle bir prensibimiz var. Bu
demek değil ki hiçbir mezunumuz, Bil-
kent Üniversitesi’nde öğretim üyesi ola-
maz. Olabilir; ama ilk önce, gidip
kendini başka bir yerde ispat etmesi
lazım. Üniversite camiasında, buna “aile

içi evlilik hastalığı” denir. Kendi mezu-
nunu öğretim üyesi yaparsa aile içi ev-
liliktekine benzer “genetik hastalıklar”
görülebilir. Örneğin, diyelim ki bir şeyi
yanlış biliyorlar, böylece yanlış bilmeye
devam ederler. Biz ise devamlı yeni kan
istiyoruz. Üniversitemizin öğretim üye-
lerinin üçte biri, Türk değil. Bu, Tür-
kiye’deki en yüksek oran, hatta dünyada
da en yüksek oranlardan bir tanesi.
Kurum olarak da Türkiye’de en çok ya-
bancı çalıştıran kurumuz. Nerede en
iyiler var ise onları üniversitemize geti-
riyoruz. Bizim mezunlarımız da gidip
başka yerlerde, oraların en iyileri olu-
yorlar.
Benzer şekilde, endüstriyle de bu alışve-
rişin olması lazım. Mezunlarımız gidip
bir yerlerde üst düzeylere gelince, bu
durum, bizim işimize de yarıyor.
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Bizim görevimiz endüstriye ve 
Türkiye’ye hizmet etmek, hatta 
aslında daha da geniş: Dünyaya
hizmet etmek. Bizim mezunlarımız,
yurt dışındaki üniversitelere de 
gidiyorlar. 2012 yılı ekonomi 
Nobel’ini alan kişilerden birisinin
12 tane makalesindeki ortak 
yazarlar arasında, 3 Türk var 
ve 3’ü de Bilkent Üniversitesi 
mezunu.
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Silindirik Basınç Tankı
ve Kapalı Test Havuzu

Tesisi, Mart ayında,
Prof. Dr. Abdullah Atalar

ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar

tarafından açıldı.



Bakın, 4-5 sene evvel, makina mühen-
disliği bölümünü kurduk. Makina mü-
hendisliği de savunma sanayisinde
önemli bir alan. Bugün, hakikaten kısa
bir zamanda, çok iyi bir yere gelmiş bir
makina mühendisliği bölümümüz var.
Bu yıl ilk mezunlarını verdik; 18 kişi. O
mezunlar da eminim çok iyi yerlere ge-
lecekler.

Her Şey Doğal Süreç İçinde 
Gelişmeli
MSI Dergisi: Siz üniversite tarafı 
olarak, işin teknolojik derinliğine 
daha çok odaklanmış bir şekilde 
hareket ediyorsunuz. Ama tedarik 
makamları da doğal olarak, tanımlanmış,
ihtiyacı karşılayacak ürüne odaklı bir
yaklaşım sergiliyor. Konuyla ilgili sizin
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Prof. Dr. Abdullah ATALAR: SSM’nin
teknoloji kazanımıyla ilgili belirlediği bir
yol haritası var. Bu yol haritasında da be-
lirli alt teknolojilerin gelişmesi gerekti-
ğini çok iyi bir şekilde tespit ettiler ve o
konularda projeler verdiler. Bu projele-
rin bir kısmında da Bilkent Üniversitesi
ve Meteksan Savunma paydaş oldu ve bu
konularda teknoloji kazandık. Örneğin
Galyum Nitrat (GaN) teknolojisi gibi. GaN
transistörleri, bugün Türkiye’de üretebi-
liyoruz. SSM iyi bir strateji ortaya koydu
ve o strateji doğrultusunda da emin
adımlarla ilerleniyor. Bizce de doğrusu
bu ve tüm süreç ile ilgili herhangi bir şi-
kâyetimiz yok.

MSI Dergisi: Türkiye’deki üniversite 
ve savunma sanayisi ilişkisinde, 
her iki taraf açısından da getireceğiniz
eleştiriler var mı?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Bir şeyleri
empoze etmekle sonuç alamıyorsunuz.

Doğal süreç içinde işler gelişiyor. Üni-
versitelerin ve sanayinin misyonları
farklı. Bu ikisini, birbiri ile çok da karış-
tırmamamız lazım bence. Üniversitenin
misyonu nedir? En iyi araştırmaları yap-
mak, iyi öğrenciler yetiştirmek, dünyada
bilimin gelişmesine destek olmak. Me-
sela üniversitenin misyonu içerisinde,
bilgileri gizli tutmak diye bir şey yok. Ak-
sine, ürettiği bilgileri herkese anlatma
misyonu var. Sanayide de aksine, para
kazanmak misyonu da olduğu için, üret-
tiği bilgileri kendinde tutma, kendine
saklama eğilimi var. Bu ikisi birbiri ile
çok uyumlu değil. Uyumlu olması da ge-
rekmiyor.
Üniversitede yapılan araştırma, bazen
dipsiz bir kuyu olabiliyor. Dökersiniz dö-
kersiniz, hiçbir şey çıkmayabilir. Risk
faktörü yüksek. Doktora öğrencileri,
daha önce dünyada hiç yapılmayan bir
şeyi yapamaya çalışırlar. Bu şey işe yarar
mı yaramaz mı, o konu ikinci plandadır.
Bunu yaparken, insanlar en uç teknolo-
jiler ile uğraşıyor. Doktora esnasında, bir
yönde giderken başka bir şey çıkar kar-
şınıza; bu yeni yöne gidersiniz. Ağacın
dallarında ilerlerken, üzerinde olduğu-
nuz dalda bir yerde tıkanırsınız; mühim
değil, başka bir tarafa gidersiniz. Önemli
olan, en uçtaki dalda olmak. Oysa bir işe
girerseniz; gitmeniz gereken yön bellidir.
Buraya nasıl gidilecek? Ya böyle ya da
şöyle; ama oraya gidilecek.
Şimdi, üniversite-sanayi iş birliğini art-
tırmak için, mesela, “üniversiteler sana-
yinin ihtiyacı olan adamları yetiştirsin; biz
belirleyelim, üniversite yetiştirsin” deni-
liyor. Bu, böyle olmuyor; dünyada da
böyle olmuyor. Üniversite iyi olursa iyi
adam yetişir. İyi adam yetiştiği zaman,
bunun sanayiye de yansıması olur. Ağaç-
ların en ucundaki dallara gitmeyi öğren-
miş insanlar, başka konulara geçip,
sanayinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmanın
yollarını da bilirler.

MSI Dergisi: Konuya, proje tarafından
baktığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Proje konu-
sunda doğru yaklaşım, devlet kuruluşla-
rının, sanayinin ihtiyaçları ile ilgili proje
vermesi. Böylece öğretim üyelerini, do-

layısı ile üniversiteleri yönlendirmiş olu-
yorlar. Bunun daha ötesinde bir şey bek-
lemek çok da doğru değil. Bir şirket
çıkacak, diyecek ki: “Bize çok özel bir ko-
nuda, şunu bilen adam lazım”. Üniversite
onu yapamaz. Yapmaması da gerekiyor.
Kişileri şirket işe alacak; istediği konuda
eğitecek.
Yönlendirici olması bakımından, bizim
bazı bölümlerimizde, bitirme projelerini
şirketler ile yapıyorlar. 4. sınıf projesi
için, şirkete gidiyorlar; “sizin hangi prob-
leminiz var?” diye soruyorlar. Biz de onu,
öğrencilerimize proje olarak veriyoruz;
hatta şirketlerin de gelip projenin yürü-
tülmesinde bize destek olmasını öneri-
yoruz. Bunu yapan ve çok faydalı bulan
şirketler var. Tabii bu şirket tarafında da
bir yatırım demek. Kendi çalışanının za-
manını, buna yatırıyor. Bazen çok başa-
rılı sonuçlar elde ediyorlar. Bu üniversite
için de iyi, şirket için de iyi, öğrenciler için
de iyi.
Bazen de öğretim üyeleri yerinde oturu-
yor; “şirketler bize proje versin” diyor.
Bu da olmuyor tabii ki.
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Şimdi, üniversite-sanayi iş birliğini arttırmak için, mesela, 
“üniversiteler sanayinin ihtiyacı olan adamları yetiştirsin; 
biz belirleyelim, üniversite yetiştirsin” deniliyor. Bu, böyle olmuyor;
dünyada da böyle olmuyor. Üniversite iyi olursa iyi adam yetişir. 
İyi adam yetiştiği zaman, bunun sanayiye de yansıması olur.

Meteksan Savunma’nın geliştirdiği PTR-3013 
Personel Tespit Radarı, IDEF’13 fuarı sırasında 
büyük ilgi gördü.
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Bakın, mekanizmalar yavaş yavaş oturu-
yor. Ben kendimden bir örnek vereyim:
Tek tabanlı mikrodalga entegre devre
(Monolithic microwave integrated circuit
/ MMIC) teknolojisi ilk çıktığı zaman-
larda, bu teknolojinin savunma sana-
yisi için çok önemli olduğunu
öngörerek, 1990’lı yılların başında,
NATO destekli bir proje yürüttük. Bu işi
öğrendik, örneklerini yaptık. Sonra ben
şirket şirket dolaştım, “bakın biz böyle
bir şey yaptık, bu sizin de işinize yara-
yacak” dedim, ilgilenmediler. Çünkü
şirketlerimiz, o sırada, bu teknolojiyi
kullanacak noktada değillerdi; dolayı-
sıyla da ihtiyaçları yoktu. 10 sene geçti
aradan. Gittiğim o şirketler, bu sefer bu
işin önemli olduğunu düşünerek MMIC
konusunda çalışmaya başladılar. Bir
şeyin doğal yollardan gerçekleşmesi
lazım; zorlamayla olmuyor. Şirketin bir
ihtiyacı olunca, onunla ilgili proje baş-
latır ya da parasal bir kaynak yaratır.
Örneğin burs verir. Böylece, birden-
bire, o konuda insanlar çalışmaya baş-
lar. Şirketlerin mali gücü olmadığında
ya da yetmediğinde de devreye SSM,
TÜBİTAK gibi kurumlar girebilir. Yön-
tem budur.

MSI Dergisi: Sizce, Türkiye’deki 
üniversite-savunma sanayisi özelindeki
ilişkideki en büyük eksiklik nedir?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Bundan 
15-20 sene önce bu soruyu sorsaydınız,
söyleyeceğim çok şey vardı. Şimdi epey
azaldı. Ar-Ge ile ilgili bilinç oturdu; şir-
ketler Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar.
Diğer yandan, iyi yetişmiş insan ihtiyacı-

mız hâlâ devam ediyor; bu da üniversite-
lerin görevi.  Üniversiteler arasında da
rekabet var artık ve bu iyi bir şey.

MSI Dergisi: Üniversitenizde yapılan 
çalışmaların, başta Meteksan Savunma
olmak üzere, savunma sektörüne 
aktarılması ile ilgili bize neler söylemek
istersiniz? Bu konuda yaşadığınız 
güçlükler var mı? Yoksa yapılan 
projelerde, bu bilgi transferi kolaylıkla
sağlanabiliyor mu?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Bu konuda,
büyük bir problemimiz olduğunu söy-
leyemem. Sadece bizim üniversite
değil, birçok üniversitede proje kültürü
gelişti. Burada, TÜBİTAK’ın 8 sene
evvel başlattığı, proje bazlı destek me-
kanizmalarının önemli bir rolü var. 
TÜBİTAK, 1963’te kurulmuş; ama des-

tekler, gerçek anlamı ile 2004 yılında
başladı. Ben de o sırada TÜBİTAK Bilim
Kurulu’na yeni girmiştim. Panel siste-
minin devreye alınması ile proje değer-
lendirme süreçleri gelişti ve savunma
sanayisine de yansıdı. SSM de 
TÜBİTAK’ın kullandığı sistemlere ben-
zer sistemler kullanıyor. Panel siste-
mini Türkiye’ye getiren de Bilkent
Üniversitesi’ne misafir profesör olarak
gelen, Yavuz Oruç isimli bir bilgisayar
mühendisliği hocası oldu. ABD’nin 
TÜBİTAK muadili kurumu NSF’de uzun
yıllar çalıştığı için, o metodu biliyordu.
Panel sisteminde, örneğin, bir üniver-
site öğretim üyesi bir proje sunuyor; o
projenin değerlendirmesini ise başka
üniversitelerin öğretim üyeleri bir
araya gelerek yapıyorlar. Diğer bir de-
yişle projenizi sizin meslektaşlarınız,
muadilleriniz değerlendiriyor. Bazen
çok iyi projeler reddediliyor; bazen de
çok iyi olmayan projeler geçiyor. Olabi-
lir, yeter ki bağımsız bir şekilde değer-
lendirilsin. Bir diğer konu da yayınlar.
Henüz yayınlarımız çok kaliteli yayınlar
değil; Türkiye’nin yayınları, dünya orta-
lamasının altında. Patente, teknolojiye
dönüşen yayınlarımız çok az.
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Bir şeyin doğal yollardan gerçekleşmesi lazım; zorlamayla olmuyor.
Şirketin bir ihtiyacı olunca, onunla ilgili proje başlatır ya da parasal
bir kaynak yaratır. Örneğin burs verir. Böylece, birdenbire, o konuda
insanlar çalışmaya başlar. Şirketlerin mali gücü olmadığında ya da
yetmediğinde de devreye SSM, TÜBİTAK gibi kurumlar girebilir. 
Yöntem budur.

©
B

ilkent Ü
niversitesi

©
B

ilk
en

t 
Ü

ni
ve

rs
it

es
i

Prof. Dr. Levent Gürel 
ve ekibi, 370.000.000 

bilinmeyenli bir denklemi
çözerek, bu alanda 

rekora imza attı.

Büyütülmüş MMIC görüntüsü
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MSI Dergisi: Savunma sanayisinde, 
temel bilimler ya da temel konularda 
yapılacak Ar-Ge çalışmaları konuları, 
çeşitli platformlarda tartışılıyor. 
İki farklı yaklaşım öne çıkıyor: Bazıları,
Türkiye’nin temel bilimler alanında 
yeterince yatırım yapmadığını; bazıları
ise temel bilimler ile nihai ürün 
arasındaki bağın kopuk olduğunu 
belirtiyor. Bu noktada, temel bilimler ile
savunma sanayisinin ilişkisini, siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Temel bi-
limler, özellikle savunma sanayisi açı-
sından baktığımızda, çok önemli bir
konu. Fakat şirketlerin temel bilimleri ya
da bu alanlarda yapılacak çalışmaları
desteklemesi, bana biraz ütopik geliyor.
Şirketler, ihtiyaç duydukları konularda
projeler verebilirler. Bu projelerin, şir-
ketlerin 3-5 yıllık planları ile uyumlu ol-
ması gerekir. Temel bilimler ise aslında
daha ötedeki sorunlara cevap verebile-
cek konularla uğraşıyor. Bu aradaki boş-
luğu, şirketlerin kapatmasını beklemek,
bence çok gerçekçi değil. Devletin dev-
reye girmesi lazım. İşte, TÜBİTAK’ın
1001 kodlu proje destek mekanizması
var. Bu, aslında temel bilimler alanında,
merak bazında verilen projeler anlamına
geliyor. Araştırmacı ne konuda çalışmak
istiyorsa o konuda çalışsın, yeter ki iyi bir
şey olsun, en uçta bir şey olsun deniliyor.
Aslında bu özellikler, temel bilimler için

istenen özellikler. Devlet burada biraz
yönlendirme yapmak isterse istediği
alanla ilgili destek programı tanımlıyor.
O zaman, araştırmacılar oraya yöneliyor.
Temel bilim araştırmalarında, çok ilginç,
teknolojiye çok büyük yansımaları olacak
şeyler çıkabilir. Ama yüzde 95’inden de
çıkmayabilir. Bunu da baştan kabul et-
memiz lazım. Bunu şirketlerden bekle-
memiz çok gerçekçi değil.

Dünyanın En İyisi 
Olmak İstiyoruz
MSI Dergisi: Savunma sanayisindeki 
gelecek planlarınız hakkında neler 
söylemek istersiniz? Örneğin Meteksan
Savunma özelinde şirket satın almalar,
şirket birleşmeleri, yabancı ortaklıklar
söz konusu olabilir mi?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Şu anda
öyle bir stratejimiz yok. Belki çok hızlı
değil; ama emin adımlarla büyüyoruz.
Büyüme stratejimiz de tek başına çok
fazla büyümeyi değil, çevremizdeki daha
küçük şirketleri destekleyerek, onların
da gelişmesini sağlayarak büyümeyi içe-
riyor. Çok büyük bir şirket haline gelme
planımız yok. İşleri tabii ki büyütmek is-
tiyoruz; ama çalışan sayısını arttırarak
değil. Üniversitede bir teknoparkımız
var. Orada, yaklaşık 150 tane şirket bu-
lunuyor. O şirketlerin de gelişmesine
yardımcı olacak bir şekilde büyürsek
daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.

Ana yüklenici olabiliriz; ama her şeyini
kendisi yapan bir şirket olmak istemiyo-
ruz. Birçok alt yükleniciyi kullanarak bü-
yüme stratejimiz var.
Meteksan Savunma çok dar bir alanda
çalışıyor. Bunun dışında da çalışılabile-
cek birçok alan var. Ama biz Meteksan
Savunma’nın kaynaklarını belirli bir
alana yöneltip, orada derinleşmek istiyo-
ruz. Faaliyet alanlarımızda, sadece Tür-
kiye’nin değil, dünyanın en iyisi olmak
istiyoruz. Ürünlerimizi dünyaya satmak
istiyoruz. Güçlendikçe, belki yeni bir alan
daha açarız; oraya da gireriz. Girdiğimiz
alanlarda en iyisini yapmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Savunma, yapılan yatırımın
çok uzun sürelerde geri döndüğü, 
karşılığının alınabildiği bir sektör. 
Bu açıdan bakacak olursanız, 
Meteksan Savunma’ya yaptığınız yatırım
geri döndü mü?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Meteksan
Savunma, iyi bir performans sergiliyor ve
yatırımı geri döndürme noktasına doğru
ilerliyor. Savunma sektörüne girmek iste-
yen farklı sektörlerdeki insanlar ile iletişi-
mimiz oluyor. “Biz buraya şu kadar
yatırsak, ne zaman para kazanmaya baş-
larız?” diye sorduklarında, “5-6 sene
sonra” dediğimizde şaşırıyorlar. Meteksan
Savunma kurulalı da yaklaşık 7 sene oldu.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
konu veya konular var mıdır?
Prof. Dr. Abdullah ATALAR: Türkiye’nin,
geçtiğimiz 30-35 yılda, savunma sanayi-
sinde epey yol aldığını düşünüyorum ve
sağlıklı bir şekilde de ilerliyoruz. Bu, bir-
den bire olmuyor. Savunma sanayisinde
elde edilen bu başarının, diğer sektör-
lere de örnek olabileceğini değerlendiri-
yorum.

Prof. Dr. Abdullah Atalar’a, bize 
zaman ayırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Meteksan Savunma çok dar bir alanda çalışıyor. Bunun dışında da 
çalışılabilecek birçok alan var. Ama biz Meteksan Savunma’nın 
kaynaklarını belirli bir alana yöneltip, orada derinleşmek istiyoruz.
Faaliyet alanlarımızda, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en iyisi
olmak istiyoruz. Ürünlerimizi dünyaya satmak istiyoruz. 
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Meteksan Savunma, 
Umman’a gerçekleştirdiği
Yara Savunma 
Simülatörü satışı ile 
ilk ihracat başarısını
kazandı.





Son yıllarda art arda çe-
kilen bölümleriyle
büyük bir popülariteye

ulaşan Demir Adam’ın zırhı
için günümüz dünyasında ise
“dış iskelet” (exoskeleton) te-
rimi kullanılmaktadır. Biyolo-
jiden gelen bu terim, böcek ve
kabukluların gövdesinin dı-
şını sararak onlara destek ve
koruma sağlayan sert yapıyı
ifade eder. Güç zırhı ya da
daha teknik deyimiyle dış is-
kelet sistemleri, temelde, bir
insanı giysi şeklinde saran ve
operatöre, zırh koruması

sağlamasının yanı sıra yük-
sek kuvvet ve hareket yete-
neği kazandıran bir makine
olarak tanımlanmaktadır.
Güç zırhı tabirindeki “güç”
kelimesi, zırhın eklemlerini
hareket ettiren mekanik ya
da hidrolik eyleyicilerin, zırha
dâhil olan bir güç kaynağı ta-
rafından tahrik edildiğini
ifade etmektedir. İngilizce
“powered exoskeleton” ter-
minolojisi, bu makalede “tah-
rikli dış iskelet” ya da kısaca
“dış iskelet” olarak ifade edil-
mektedir.

Zamanda Yolculuk:
Demir Adamlar
Dış iskeletlerin ilk ele alındığı
örnek, 1868 yılında yayımlanan
bir bilim kurgu romanı olarak
kabul görmektedir. Roman,
buhar enerjisi ile tahrik edilen
ve içerisinde bir insan bulunan
yürüyen bir robotu konu al-
maktadır.
1960 yılına gelindiğinde, Ame-
rikan Kara Kuvvetleri, ihtiyaç
duyduğu yeni teknolojileri bir
liste halinde yayınlar. Bu liste-
deki “servo-asker” olarak ad-
landırılan proje, özellikle dikkat
çekicidir. İhtiyaç duyduğu ener-
jiyi, içerisindeki dâhili motoru

ile sağlayan özel bir kıyafet ola-
rak adlandırılan bu sistem, as-
kerlere; daha hızlı koşma, daha
çabuk durma, ağırlıkları kolay-
lıkla kaldırma ve zırh koruması
yetenekleri kazandıracaktır. Bu
yeteneklere ilave olarak, as-
kerler, nükleer kimyasal ve bi-
yolojik ortamlarda da rahatlıkla
görev yapabilecektir.
Ancak Pentagon, daha o ta-
rihte, dış iskelet sistemlerinin
gerçeğe dönüşmesinin önün-
deki temel zorlukları da ortaya
koyar. Bunlar, istenilen meka-
nik kıyafetin, askerin hareket-
leri ile uyumlu olabilmesi için
sahip olması gereken yüksek
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Demir Adam’ın Sahaya
İnişine Çeyrek Kala

İnsanoğlunun gezegenimizdeki diğer türlere göre konumu, enteresan bir
çelişkiyi gözler önüne serer. Fiziksel olarak en zayıf türlerden biri olmasına

rağmen; insan, yiyecek zincirinin en üstünde yer alır. Bunu sağlayan,
insan zekâsı ve bunun bir ürünü olan teknolojidir. Ancak insan, taş 

ve sopalardan nükleer silahlara doğru gelişirken; değişmeyen şey, insan
vücudunun fiziksel yetenekleri; daha doğrusu, bu yeteneklerin nispeten
düşük sınırlarıdır. Marvel Comics’in 1963 yılında yayımlamaya başladığı
çizgi romanı “Demir Adam”da bu sınırların aşılmasını sağlayan ve giyen 

kişiye insanüstü yetenekler kazandıran bir süper zırh -zaman zaman 
kullanılan hâliyle güç zırhı- geliştiren Tony Stark’ın maceralarını anlatır.

Oykun EREN / eoykun@gmail.com / editor@savunmahaber.com
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Dış İskelet Sistemi Konusunda Çalışmaların Tarihçesi

©
M

SI D
ergisi



hareket kabiliyeti ve sistemin
harici güç gerektirmeden ye-
terli süre çalışmasını sağlaya-
cak küçük, hafif ve sessiz bir
güç kaynağıdır.
Yayınlanan rapor, ilginç bir
benzetme ile giyilecek meka-
nik kıyafetin güç mekanizma-
sının, arabalardaki hidrolik
destekli fren ve direksiyon sis-
temlerine benzer şekilde; as-
kerin el, kol, bacak ve ayak
hareketlerini otomatik olarak
güçlendirerek tekrarlamasını
öngörmektedir. Bu sayede,
her asker, hızlı ve yüksek ha-
reket kabiliyetine sahip, “tek
kişilik bir tanka” dönüşecektir.
1960’ların ortalarına gelindi-
ğinde, Cornell Üniversitesi
araştırmacısı Neil Mizen, eyle-
yicileri bulunmayan ve sadece
insan eklemlerinin hareket
yeteneğine yakın hareket sağ-
layan, mekanik mafsalları
olan, giyilebilir bir dış iskelet
yapısı geliştirir. Çalışmada
kısa vadede hedeflenen, insanı
saracak ve tüm eklemleri
insan eklemlerine uyumlu bir
dış iskelet yapısının gerçekle-
nebilir olup olmadığını incele-
mektir. Bu sayede, ilerisi için
hedeflenen, insanın uyguladığı
gücü misliyle arttırarak ola-
ğanüstü güç sağlayan bir tah-
rikli dış iskeletin
yapılabilirliğidir. Ancak o yıl-
larda, özellikle eklemleri sü-
recek motorların bulunmayışı

ve güç kaynakları alanların-
daki teknolojik kısıtlamalar
yüzünden, çalışma, herhangi
bir tahrik sistemine sahip ol-
mayan bir dış iskeletin ge-
liştirilmesi ve denenmesi
ile sınırlı kalır.
1962 yılında, General
Electric (GE) firması,
Amerikan Kara Kuvvetle-
rinden sağladığı bir araş-
tırma fonu ile farklı bir
araç üzerinde çalışmaya
başlar. Yaklaşık 5,5 m
yüksekliğe sahip araç,
üst kısmında kafes
şeklinde bir platform,

iki mekanik bacak ve koldan
oluşmaktadır. Üst kısımdaki
bu platformda bulunan opera-
törün bacak ve kol hareketle-
rinin platform tarafından
tekrarlanması prensibiyle ça-
lışan araç, “Pedipulator” ola-
rak adlandırılır. Tam anlamıyla
dış iskelet konseptine uyma-
makla beraber; insanın hare-
ketlerini tekrarlaması ve
üstün güç ve hareket yeteneği
sağlamasıyla bu yazıda yerini
alan Pedipulator, kara kuvvet-
lerinin verdiği desteğin kesil-
mesiyle test safhasının ötesine
geçemez.

Ancak GE pes etmez. 1965 yı-
lında, Amerikan Deniz Kuvvet-
leri tarafından desteklenen,
Hardiman Projesi başlatılır. İlk
tahrikli dış iskelet olarak kabul
gören Hardiman, 30 adet ek-
leme ve 26 adet kuvvet geri
beslemeli servo eyleyiciye
sahip, hidrolik olarak tahrik
edilen, 680 kg yük taşıma ka-
pasitesi olan bir dış iskelettir.
Oldukça yüksek sayılabilecek,
yaklaşık 700 kg’lık ağırlığa
sahip olan sistem, operatöre,
25 katlık bir güç çarpanı sağ-
lamaktadır. Bu sayede, 680
kg’lık bir yük taşındığında, bu
yük operatör tarafından 27 kg
olarak hissedilmektedir.
Hardiman, projenin temel
destekleyicisi olan Deniz Kuv-
vetleri tarafından, uçak gemi-
lerinde görev yapan savaş
uçaklarına mühimmat yük-
lenmesi işi için düşünülmek-
tedir. Ancak servo eyleyiciler
ile ilgili problemler yaşan-
maktadır. Özellikle tüm dış is-
kelet devreye alındığında,
sistem, kontrol dışı tehlikeli
hareketler yapmaktadır. 1970
yılına gelindiğinde, bacaklar
ve çevreleyen sistemlerin
imalatı tamamlanır, ancak
sistem dışardan destek alma-
dan dengesini sağlayama-

makta ve yürüme fonksiyo-
nunu gerçekleştirememekte-
dir. Proje; sistemin büyük
boyutları ve yüksek ağırlığı,
denge sorunları ve yüksek ha-
rici güç ihtiyacı ve bunu sağla-
yacak bir güç kaynağının
sisteme dâhil edilememesi
gibi sorunlar nedeniyle 1971
yılında sona erdirilir.
1980’lere gelindiğinde ise atom
bombasının da icat edildiği yer
olan Los Alamos Ulusal Labo-
ratuvarında, “Pitman Suit” 
(Pitman Giysisi) olarak adlandı-
rılan bir proje başlatılır. Ça-
lışma, kurumun Gelişmiş Silah
Teknolojileri Grubu’ndan, Jeff
Moore tarafından yürütülmek-
tedir. Proje, özel kuvvetler ta-
rafından, düşük yoğunluklu
çatışma ve teröre karşı yürütü-
len harekâtlarda kullanılmak
üzere, bir dış iskelet geliştiril-
mesini hedeflemektedir.
Pitman Suit, 220 kg ağırlı-
ğında, polimer ve seramik bi-
leşenli kompozit zırha sahip,
enerjilendirilmiş bir vücut zırhı
olarak tanımlanmaktadır. Dış
iskeletin eklemlerinin, ışık ile
aktif olan jel liflerden yapılmış
kaslar ile tahrik edilmesi ön-
görülmektedir. 12,7 mm ağır
makinalı tüfek mermilerine
karşı koruma ve nükleer, 
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Mechanix Illustrated dergisinin, Eylül
1964 sayısının kapağında yer alan ve “GE
Pedipulator” konseptini konu alan çizim.

GE Hardiman (solda) ve 1960’lı yıllarda geliştirilen “Man Amplifier” konsepti (altta).
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kimyasal ve biyolojik muha-
rebe ortamlarında görev yapa-
bilme yetenekleri tasarım
hedefleri arasındadır.
Projede, eklemlerin tahrik
edilmesinde kullanılan yeni-
likçi malzeme ve yöntemler,
teknik açıdan en dikkat çeken
yönler olarak öne çıkmaktadır.
Ancak Pitman Suit, kavramsal
tasarım seviyesinin ilerisine
geçemeden, teknik imkânsız-
lıklar nedeniyle sonlandırılır.
1960 ile 1980 yıllarındaki dış
iskelet geliştirme çalışmala-
rında mühendisler, mevcut
teknolojilerin sınırlamaları yü-
zünden, hayal edilen sonuç-
lara ulaşmakta güçlük
çekerler. Bilgisayarlar henüz
emekleme safhasındadır ve
dış iskeletlerin ihtiyacı olan,
operatörün doğal hareketle-
rini sisteme aktarmak için ge-
rekli yüksek işlem yetenekleri
söz konusu olduğunda, son
derece sınırlı ve yavaş kal-
maktadır.
Gerek hidrolik gerekse elek-
tro-mekanik eyleyiciler, dış is-
keletlerin eklemlerini tahrik
edecek güç ve hız yetenekle-
rinden yoksundur ve daha da
önemlisi, yüksek tork yetene-
ğinin küçük boyutlara sığdırıl-

ması olarak basitleştirilebilecek
güç yoğunluğu değerleri, ge-
reksinimlerin çok altındadır.
Bu durum, dış iskelete entegre
edilecek motorların, kabul edi-
lebilecek sınırların çok öte-
sinde boyut ve hacim
değerlerine sahip olması ile
sonuçlanmaktadır.
Bunlara ilave olarak, günü-
müzde de halen dış iskeletle-
rin kullanıma girmesinin
önündeki en büyük engeller-
den biri olan, uzun süreli ye-
terli güç ihtiyacını harici bir
güç bağlantısına ihtiyaç duy-
madan sağlayabilecek güç
kaynakları, o dönemde de
araştırmacıların karşısında,
aşılması çok zor bir duvar ola-
rak yerini alır.

2001 Yılına 
Hızlı İleri Sarıyoruz…
Amerikan Savunma Bakanlı-
ğına bağlı İleri Araştırma Pro-
jeleri Ajansı DARPA, 2001
yılında, 75 milyon dolar bütçeli,
Exoskeletons for Human 
Performance Augmentation
(İnsan Performansını Arttır-
mak İçin Dış İskeletler) isimli
bir program başlatır. 
DARPA’nın program için ortaya
koyduğu hedefler de oldukça

iddialıdır: İstenilen dış iskelet,
askerin, 100 kg civarında bir
yükü yorulmadan günlerce ta-
şımasını; normalde iki askerin
kullanabileceği ağır silahların
tek bir asker tarafından kulla-
nılmasını ve yaralı askerlerin
bir asker tarafından rahatlıkla
taşınabilmesini sağlayacaktır.
Bunlarla da yetinmeyen
DARPA, iskeletin düşman ate-
şine karşı dayanıklı olmasını ve
askerin, iskelet sayesinde yük-
seklere sıçrayabilmesini iste-
mektedir. Kısaca DARPA,
“Süper Asker”in peşindedir.
Proje, araştırma çevrelerinde
farklı tepkilerle karşılanır. Bir
kısım araştırmacı ve şirket,
DARPA’nın imkânsızı istediğini
öne sürerek projeye alayla yak-
laşırken; azınlıkta kalan bir
grup ise büyük düşünerek
“neden olmasın?” diye sor-
maktadır…

Sarcos, 
Süper Askerin 
Peşinde
DARPA’nın çağrısına ilk kulak
veren firma, Utah Üniversitesi
mühendislik fakültesi öğretim
üyesi Prof. Steve Jacobsen ta-
rafından kurulan Sarcos olur.
Robotik teknolojiler alanında
çalışmalar yapan Sarcos, ma-
kine mühendisliği ve yazılım
konularındaki uzmanlığı ile
projenin gerçeğe dönüşmesi
için sağlam bir tecrübe biriki-
mine sahiptir. Sarcos, iskeleti
giyen operatörün kaslarının
uyguladığı kuvvetleri tespit
edip ölçen sensörler aracılı-
ğıyla operatör ile uyumlu şe-
kilde çalışmayı temel alan bir
yöntem geliştirir ve ortaya çı-
kardığı tahrikli dış iskelete de
XOS adını verir. Sensörler ta-
rafından ölçülen değerler, is-
kelete dâhil bir merkezi
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Raytheon XOS 2’nin kullanım konseptlerini gösteren çizimler.

Raytheon XOS 2, hünerlerini sergiliyor (altta ve sağda)
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bilgisayar aracılığıyla 
giysinin eklemlerinin
hareket ettirilmesini
sağlayacak komutlara
dönüştürülür. Sarcos ta-
rafından, proje için, iskele-
tin eklemlerinde bulunan
küçük hidrolik eyleyiciler
de geliştirilir. Bu eyleyici-
ler, bilgisayar tarafından
gönderilen komutlara göre,
kendilerine bağlı tendon
görevi gören kabloları hare-
ket ettirerek, iskeletin kul-
lanıcının hareketlerine
uygun olarak hareket etme-
sini sağlamaktadır. XOS dâ-
hilinde, her biri farklı bir
eklemi tahrik eden, 30 adet ey-
leyici bulunmaktadır.
XOS’nin sensörleri, operatör
bir dış yüke maruz kaldığında,
mesela bir yükü kaldırmak is-
tediğinde; yük, operatörün ek-
lemlerine etki etmeye başlar
başlamaz, bu yüklemeyi tespit
eder. Hemen ardından bilgisa-
yar, operatör üzerindeki yük
sıfır olacak şekilde, iskeletin
eklemlerini harekete geçirir
ve böylece, operatör, temelde
herhangi bir zorlanmaya
maruz kalmadan, yüksek mik-
tarda yükleri kaldırabilir ya da
taşıyabilir. Ancak XOS, çalış-
ması için gerekli olan enerjiyi,
bir kablo vasıtasıyla harici ola-
rak sağlamaktadır. Yani XOS,
tüm bu başarımlara rağmen,
tam anlamıyla giyilip sahaya
çıkılabilecek bir konseptten ve
DARPA’nın hedeflerinin tama-
mını sağlamaktan uzaktır.
Ancak projeye katılan üç kuru-
luş arasında, proje hedeflerine
en yaklaşan çözüm olarak öne
çıkar.
Sarcos, 2007 yılında, savunma
devi Raytheon tarafından satın
alınır. Raytheon bünyesinde
devam eden çalışmalar, 2010
yılında, ikinci nesil dış iskelet
olan XOS 2’nin sunulmasıyla
devam eder. XOS 2’de temel
hedef, XOS 1’in ihtiyaç duydu-
ğuna oranla enerji gereksini-
mini yüzde 50 oranında
azaltmaktır.
XOS 2, XOS 1’e nazaran, yakla-
şık 95 kg’lık ağırlığı ve yüksek
mukavemetli alüminyum yapı-

sıyla daha hafif, daha hızlı ve
daha güçlüdür. XOS 2’yi kulla-
nan bir operatör, herhangi bir
yorgunluk hissetmeksizin, 100
kg’lık bir ağırlığı, yüzlerce defa
kaldırabilmektedir. Raytheon,
XOS 2 sisteminin, bir kişi tara-
fından yapılabilecek iş mikta-
rını, rahatlıkla iki ila üç kat
arasında arttıracağını savun-
maktadır. Bu sayede, bir
insan, iki ila üç kat fazla iş ya-
parken herhangi bir yorgunluk
da hissetmeyecektir. Zira tüm
ağır iş, makine tarafından ya-
pılacak; insan sadece bir ope-
ratör konumunda olacaktır.
XOS 2, bu açıdan insan tarafın-
dan giyilebilen bir “forklift”
olarak da tasvir edilebilir.
XOS 2, harici bir içten yanmalı
motor ve bu motorun tahrik
ettiği hidrolik pompa tarafın-
dan gücünü sağlamaktadır.
Motor ve hidrolik sistemden
oluşan güç grubu ile XOS 2 is-
keleti arasından bir hidrolik
hat bulunmaktadır. Dış iskelet,

bu hidrolik hatta bağlı olarak
çalışmaktadır ve eklemleri ha-
reket ettirecek enerji, bu hat
üzerinden gelmektedir. XOS 2,
mevcut hâliyle bir askerin sır-
tına geçirip, yola çıkması gibi
bir konseptten hâlâ uzakta-

dır. Daha çok lojistik
amaçlarla kullanılmak

üzere geliştirilmektedir.

Lockheed Martin,
Raytheon’u 
Yalnız Bırakmıyor
DARPA’nın projesine katılan
diğer bir kurum, Berkeley Üni-
versitesinin Robotik ve İnsan
Mühendisliği Laboratuvarları-
dır. Berkeley’den Prof. Kaze-
rooni, Sarcos’dan farklı bir yol
izler. Bu fark, özellikle iki açı-
dan dikkat çekmektedir.
Bunlardan birincisi, Prof. Ka-
zerooni’nin geliştirdiği dış is-
keletin, sadece alt gövdeyi
içermesidir. Kollar ve üst
gövde kısmı bulunmamakta-
dır. Temel bileşenleri;
omurga, kalça eklemi
ve bacaklardır. Bu
sisteme, BLEEX adı
verilir.
Berkeley’in Sar-
cos’dan farklılaştığı
diğer konu ise iske-
letin harici güce bağlı
olmadan çalışabil-
mesi için har-
canan yoğun
çabadır. Bu
çabanın teme-
linde, sistemin ih-
tiyaç duyduğu
enerjinin önemli
miktarda azaltı-
larak, bu sayede
entegre batar-
yalar ile uzun

süreli kullanımlara olanak
sağlamak yatmaktadır.
Berkeley’in sistemi, 2009 yı-
lında, Lockheed Martin ile ya-
pılan bir lisans anlaşması ile
firmanın sorumluluğuna girer.
Diğer bir savunma devi olan
Lockheed Martin, dış iskelet
sistemlerinde önemli bir gele-
cek görmüş olmalıdır ki, o da
bu henüz emekleme safha-
sında olan bu teknolojiye yatı-
rım yapma kararı alır.
Lockheed Martin bünyesindeki
dış iskelet çalışmaları, “İnsan
Evrensel Yük Taşıyıcısı”nın İn-
gilizce karşılığı “Human 
Universal Load Carrier”in kı-
saltması olan HULC ismini
alır. Bu isim aynı zamanda,
Marvel Comics’in diğer bir bi-
linen çizgi romanı Hulk’a da
çağrışım yapmaktadır. Hulk,
öfkelendiğinde insanüstü bir
güce kavuşan, Dr. Bruce 
Banner’ın maceralarını konu
almaktadır.
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HULC, tek bir erin 
bir top mermisini taşıyabilmesini
sağlayabilecek.
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HULC, Berkeley’in BLEEX sis-
teminin bir devamı olarak ev-
rimleşir. Harici güç ihtiyacı
bulunmayan, hidrolik tahrikli
alt gövde dış iskeleti olarak ta-
nımlanabilecek HULC, temel
olarak, askerlerin 100 kg ağır-
lıktaki yükleri, vücutlarına bir
zorlanma getirmeden, uzun
süreli ve saatte 16 km’ye kadar
bir hızla taşıyabilmeleri için
geliştirilmektedir. Bu sayede,
modern muharebe şartlarının
getirdiği ağır yükleri taşımakta
olan askerlerin, bu yükü her-
hangi bir sakatlanma riski ol-
madan ve yorulmadan uzun
süreli taşımaları sağlanabile-
cektir. Kısaca HULC, hem içe-
risindeki insanı hem de dış
yükleri taşıyan, yürüyebilir bir
robot olarak tanımlanabilir.
Sistemde, herhangi bir kontrol
kolu ya da mekanizması bu-
lunmamaktadır. Dâhili algıla-
yıcılar, operatör hareketlerini
tespit etmekte ve bir mikrobil-
gisayar, iskeletin eklemlerini
operatör ile eşzamanlı olarak
hareket ettirmektedir. İskelet
yapısı, azami mukavemet ve
en düşük yapısal ağırlığı sağ-
layabilmek için titanyumdan
imal edilmiştir. İskelet sistemi,
ihtiyacı olan gücü ise arka kıs-
mında bulunan lityum polimer
bataryalardan almaktadır.
HULC, sistemi kullanan ope-
ratöre, 4 km/sa hızla ilerledi-
ğinde, 20 km menzil
sunmaktadır. İskeletin ön ve

arka kısmında, taşınacak yük
için de bağlantı arayüzleri
mevcuttur.
Prototip sistemde, çeşitli gö-
revler için düşünülmüş eklen-
tiler de mevcuttur ve bunlara
ilave olarak; zırh, operatör için
ısıtma ve soğutma sistemleri
ve farklı amaçlar için sensör-
ler entegre edilebilmektedir.
Lockheed Martin, HULC siste-
minin son kullanıcı olan Ame-
rikan Kara Kuvvetlerine
tanıtımında Raytheon’dan bir
adım öne geçerek, 2010 yı-
lında, kuvvet ile sistemin testi
ve değerlendirilmesi kapsa-
mında, 1,1 milyon dolar bedelli
bir kontrat imzalar.
Ön test sürecinin tamamlan-
masının ardından, sistemin,
Afganistan’da, gerçek şart-
larda testlere tabi tutulacağı
ifade edilmektedir.

Robot İskeletler
Hangi Görevleri 
Üstlenecek?
Bu makale kapsamında, dış
iskelet sistemlerinin sadece
askeri uygulamalardaki kulla-
nımları ele alınmakla beraber;
sivil alanda, özellikle medikal
uygulamalarda da bu sistem-
lerin önemli kullanım alanları
bulacaklarına kesin gözüyle
bakılmaktadır.
Hâlihazırda Demir Adam’da
gördüğümüz süper zırhlar ol-
maktan oldukça uzakta bulu-
nan dış iskelet sistemlerinin,

yakın vadede iki temel amaçla
kullanılması öngörülmektedir.
Bunlardan birincisi, lojistik
destek görevleridir. Lojistik bi-
rimlerin, görev esnasında,
bazen bir günde toplam 7 ton
yükün kaldırılması, araçlardan
indirilmesi ve taşınmasını icra
ettikleri bilinmektedir. Bu yük
taşınma işleminin önemli bir
miktarı da elle gerçekleştiril-
mektedir. Özellikle muharebe
sahası, helikopterler için ileri
yakıt ve mühimmat ikmal nok-
taları gibi yerlerde, motorize
yük taşıma araçlarının olma-
ması ya da sert arazi şartları,
yüklerin askerler tarafından ta-
şınmasını mecbur kılmaktadır.
Bu görevlerde, özellikle XOS
benzeri, tüm vücut dış iskelet-
lerinin kullanılabileceği öngö-
rülmektedir. Bu sistemlerin
lojistik kullanımda harici bir
kablo ile taşınabilir bir güç
kaynağına bağlı olması, her-
hangi bir kısıtlama getirmeye-
cektir. Bu sayede, askerlerin
sürekli olarak ağır yükleri kal-
dırmasından dolayı ortaya
çıkan ortopedik sakatlanmala-
rın önüne geçilebilecek ve aynı
zamanda, normalde iki veya üç
asker tarafından yapılan iş
miktarının, tek bir asker tara-
fından, yorulmadan gerçek-
leştirilmesi sağlanabilecektir.
Bu da lojistik amaçlı görev-
lerde ihtiyaç duyulan personel
sayısında, önemli bir azalma
sağlanması anlamına gelmek-

tedir. Dış iskeletlerin lojistik
görevlerde kullanımına, 2015
yılı gibi oldukça yakın bir za-
manda başlanabileceği tah-
min edilmektedir.
Bu sistemlerin ikinci önemli
kullanım amacı, muharebe
sahasında, askerlerin, yükleri
uzun süreli taşımalarına ve
devriye görevlerinde uzun me-
safeleri kat etmelerinde des-
tek olmaktır. Bu sayede,
askerlerin sırtlarında taşıdık-
ları 40-50 kg ağırlığın vücutla-
rına bindirilmesi yerine dış
iskelet tarafından taşınması ve
aynı zamanda, yürüme fonksi-
yonunun da bu sistem tarafın-
dan yerine getirilmesiyle
askerin, adeta bir binici olarak
robotun kontrolünü üstlen-
mesi sağlanacaktır.
Bu kullanımda, temel gereksi-
nimlerden bir tanesi, dış iske-
letin herhangi bir dış güç
kaynağına ihtiyaç duymadan
kendine yeterli olmasıdır.
Bunun kısa vadede lityum po-
limer tipinde şarj edilebilir ba-
taryalar ile; uzun dönemde ise
yakıt hücreleri ile sağlanması
planlanmaktadır.
Yine muharebe görevlerinde
diğer bir kullanım alanının; ağır
makinalı tüfek gibi, normalde
iki veya daha fazla asker tara-
fından taşınan ve ancak üçayak
üzerinden yerde kullanılabilen
silahların, tek bir asker tarafın-
dan taşınması ve ayakta kulla-
nımı olacağı öngörülmektedir.
Lockheed Martin, HULC siste-
mine bu tip bir silah mahvesi
monte ederek, Amerikan Kara
Kuvvetlerinin bir sempozyu-
munda sergilemiştir.
Giyen askerlerin; düşman ate-
şinden hiç etkilenmeden, uça-
rak, yüksek tahrip gücüne
sahip entegre silahlarla savaş
alanlarının hakimi olmalarını
sağlayacak dış iskelet sistem-
lerinin bir süre daha sadece
çizgi roman ve Hollywood set-
lerinde bizleri büyülemeye
devam edeceğini öngörebiliriz.
Ancak Demir Adamların atala-
rının, çok yakında laboratuvar-
lardan muharebe sahalarına
ineceklerini söylemek yanlış
olmayacaktır.
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ANALİZ

Askerin, yük taşırken hareket kabiliyetini
arttıran HULC’un kendisi de kolayca
nakledilebilir özellikte.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, 
1-3 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Yüksek Askeri Şura 
(YAŞ) toplantısında alınan kararlar, Genelkurmay Başkanlığının

resmi İnternet sitesinde açıklandı ve Resmi Gazete’de de yayınlandı.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

YAŞ 2013 Kararları

Y AŞ’ın 3 Ağustos’ta ta-
mamlanan Ağustos ayı
olağan toplantısında alı-

nan kararlar, aynı gün Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’e
sunuldu ve 04 Ağustos tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö-
revli general, amiral ve albay-
lardan bir üst rütbeye
yükseltilecekler ile general ve
amirallerden görev süresi bir
yıl uzatılacakların durumları-
nın görüşülerek karara bağ-
landığı toplantıda, 30 Ağustos
tarihinden geçerli olmak
üzere; 34 general ve amiral

bir üst rütbeye, 50 albay ise
general ve amiralliğe yüksel-
tildi ve 33 general ve amiralin
görev süreleri ise bir yıl uza-
tıldı. Genelkurmay Başkanlığı-

nın İnternet sitesinde yer alan
açıklamada, bu yıl rütbe bek-
leme süresini dolduran 41 ge-
neral ve amiralin kadrosuzluk
nedeniyle 30 Ağustos tarihin-

den itibaren, 2 generalin ise
yaş haddini doldurması sebe-
biyle 1 Eylül tarihi itibariyle
emekli olacakları da duyu-
ruldu.

Orgeneral Yalçın Ataman

Orgeneral Yalçın Ataman, 1950 yılında Balıkesir’de doğmuştur. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.
1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli muhabere birliklerinde Haber Merkezi Subaylığı, Mal Saymanlığı, Takım ve Bölük Komutanlığı
yapan Orgeneral Ataman, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 4’üncü Piyade Tümen 46’ncı Piyade
Alayında Harekât ve Eğitim Kısım Amirliği, 8’inci Piyade Tümeninde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı
(SHAPE Mons / Belçika) Harekât Başkanlığında Karargâh Subaylığı, 9’uncu Kolordu ve 29’uncu Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 29’uncu
Piyade Tümeni ve 29’uncu Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat Daire Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü ve Kuleli
Askerî Lisesi Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1996 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Muhabere Destek Komutanlığı, Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri

Destek Komutanlığı ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2000 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral
rütbesi ile 21’inci Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE Mons / Belçika) Muhabere ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarı Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı görevlerini yürütmüş, 2005 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarlığı, 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile
3’üncü ve 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2013 yılında Harp Akademileri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Filiz Ataman ile evli olan Orgeneral Yalçın Ataman’ın bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Servet Yörük

Orgeneral Servet Yörük, 1950 yılında Samsun’da doğmuştur. 1970 yılında Kara Harp Okulundan, 1971 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun olmuştur.
1978 yılına kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı topçu birliklerinde İleri Gözetleyicilik ile Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Yörük, 1980
yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 247’nci Piyade Alayında Muharebe Destek Bölük Komutanlığı, 9’uncu
Kolordu İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şubede Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Personel Başkanı Sekreterliği, Genelkurmay Personel Daire
Personel Yönetim Şube Proje Subaylığı ile Şube Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1997 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 4’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığı görev-
lerinde bulunmuş, 2001 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ve Özel Kuvvetler
Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Özel Kuvvetler

Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Görevlerini
yürütmüş, 2013 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Sibel Yörük ile evli olan Orgeneral Servet Yörük’ün iki çocuğu vardır.
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Orgeneral Hulusi Akar

Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.
1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapan Orgeneral Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisinden
mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 7’nci Piyade Alayında Karargâh Bölük Komutanlığı, 12’nci Piyade Tümen Komutanlığında Lojistik Şube
Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı
(AFSOUTH Napoli / İtalya) İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kara
Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı
görevlerini yürütmüştür.
1998 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 51’inci İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri

Karargâhı (AFSOUTH Napoli / İtalya) Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2002 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı
ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3’üncü Kolordu Ko-
mutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevini yürütmüş, 2013 yılında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Şule Akar ile evli olan Orgeneral Hulusi Akar’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Mehmet Erten

Orgeneral Mehmet Erten, 1948 yılında Muğla’da doğmuştur. 1968 yılında Hava Harp Okulundan, 1969 yılında Uçuş Okulundan mezun olmuştur.
1979 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli filolarda Kol Uçuculuğu yapan Orgeneral Erten, 1981 yılında Hava Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından
Kurmay Subay olarak; 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Bakım Kısım Amirliği ve Harekât Subaylığı, 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında Harekât Subaylığı,
Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığında Plan Subaylığı ve Yönetim Şube Müdürlüğü, NATO Havadan Erken İhbar Kontrol Programı Yönetim Ajansı (NAPMA Hol-
landa)’nda Harekât Destek Subaylığı, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ile Harekât Komutanlığı, Genelkurmay
Lojistik Başkanlığında Lojistik Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
1999 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Plan Program Daire Başkanlığı ve 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı
görevlerinde bulunmuş, 2003 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Hava Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 2’nci Hava İkmal

Bakım Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Lojistik Başkanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı görevlerinde
bulunduktan sonra, 2011 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütmüş, 2013 yılında Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevine atanmıştır.
Bayan Münevver Erten ile evli olan Korgeneral Mehmet Erten’in bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral Salih Zeki Çolak

Korgeneral 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
Korgeneral 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 Birliği (Brüksel / Belçika)’nde 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 Sekreterliği 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 görev-
lerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Melek Çolak ile evli olan Korgeneral Salih Zeki Çolak’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Ahmet Turmuş

Orgeneral Ahmet Turmuş, 1949 yılında Elazığ’da doğmuştur. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Ordudonatım Okulundan mezun olmuştur.
1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde İkmal Subaylığı, Takım Komutanlığı ve Mal Saymanlığı yapan Orgeneral
Turmuş, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığında Lojistik Şube
Müdürlüğü, Genelkurmay Lojistik Plan Daire Başkanlığında Plan Subaylığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (AFSOUTH Napoli / İtalya)
Lojistik Başkanlığında İkmal Şube Müdürlüğü, Teknik Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Levazım Daire Başkanlığında Karargâh
Subaylığı görevlerini yürütmüştür.
1997 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Levazım Daire Başkanlığı, 6’ncı Piyade Tugay Komutanlığı ve Millî
Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2002 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Levazım

Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral
Rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve 5’inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 3’üncü
Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş, 2013 yılında 1’inci Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Rukiye Turmuş ile evli olan Orgeneral Ahmet Turmuş’un iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.
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Korgeneral Yaşar Güler

Korgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan’da doğmuştur. 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.
1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde Takım Komutanlığı yapan Korgeneral Güler, 1986 yılında Kara Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; Yurt İçi Batı Bölge Komutanlığında Seferberlik Şube Müdürlüğü, Harekât Başkanlığı
ile Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan ve Program Subaylığı ile Harekât ve İstihbarat
Üyeliği, 12’nci Piyade Tümen Komutanlığında Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 12’nci Mekanize Tugay Komutanlığında Mekanize Piyade Tabur Ko-
mutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Daire Başkanlığında Plan ve Konsept Subaylığı, Bosna-Hersek Barış Gücü Görev Kuvveti İkmal Subaylığı, Başbakanlık
Askerî Danışmanlığında Kara Proje Subaylığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (AFSOUTH Napoli / İtalya)’nda Bilgi Sistemleri Başkan
Yardımcılığı ve Proje Yönetim Şube Müdürlüğü, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat Daire Başkan-

lığında Tatbikat Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş,
2005 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral Rütbesi ile MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında
Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile MSB Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra,
30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Demet Güler ile evli olan Korgeneral Yaşar Güler’in bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral Ümit Dündar

Korgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında Manisa’da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulundan mezun olmuştur.
1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı istihkâm birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı ile Mal Saymanlığı görevlerini yapan
Korgeneral Dündar, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 4’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında Mekanize
Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama
Dairesinde Plan ve Program Subaylığı, 41’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3’üncü Ordu
Harekât Başkanlığında Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5’inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak
ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28’inci Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2005 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral
Rütbesi ile 5’inci Kolordu Komutanlığı ve MSB Müsteşarlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve 3’üncü Ordu Komutanlığı
görevine atanmıştır.
Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Korgeneral Ümit Dündar’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu

Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu, 1953 yılında Zonguldak’ta doğmuştur. 1973 yılında Deniz Harp Okulundan, 1974 yılında Güverte Sınıf Okulundan
mezun olmuştur.
1980 yılına kadar Deniz Kuvvetlerine bağlı çeşitli gemilerde Muhabere Subaylığı, Harekât Merkezi Subaylığı ve Seyir Harekât Subaylığı yapan Koramiral
Bostanoğlu, 1982 yılında Deniz Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; TCG ANITTEPE Seyir Harekât Subaylığı, Deniz
Kuvvetleri Harekât Eğitim Dairede NATO Proje Subaylığı, TCG SAVAŞTEPE 2’nci Komutanlığı ve Komutanlığı, TCG MUAVENET Komutanlığı, Donanma
Komutanlığında Plan ve Teşkilat Şube Müdürlüğü, Atina Deniz Ataşeliği, 4’üncü Muhrip Filotillası Komodorluğu ve Donanma Komutanlığında Harekât
Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
2000 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir. Tuğamiral rütbesi ile Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Refakat ve Karakol Filosu Komutanlığı

ile Güney Görev Grup Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir. Tümamiral rütbesi ile Deniz Harp Akademisi Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Harekât
Başkanlığı, Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı ile Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında Koramiralliğe terfi etmiştir. Koramiral rütbesi
ile Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerinde
bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak Oramiralliğe terfi etmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu’nun bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral Akın Öztürk

Korgeneral Akın Öztürk, 1952 yılında Gümüşhane’de doğmuştur. 1973 yılında Hava Harp Okulundan, 1975 yılında Uçuş Okulundan mezun olmuştur.
1985 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli filolarda Kol Uçuculuğu ve Kol Komutanlığı yapan Korgeneral Öztürk, 1987 yılında Hava Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Kol Uçuculuğu, 131’inci Filoda Eğitim Subaylığı,
141’inci Filoda Harekât Eğitim Subaylığı, Harekât Subaylığı ve Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Eğitim Dairede Plan Subaylığı ve Uçuş Eğitim Şube
Müdürlüğü, İsrail Askerî Ataşeliği ve 6’ncı Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2000 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanlığı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevlerinde
bulunmuş, 2004 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı
ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı

ve Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Tülay Öztürk ile evli olan Korgeneral Akın Öztürk’ün iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 ORGENERAL YALÇIN ATAMAN 1'İNCİ ORDU KOMUTANI / İSTANBUL HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI / İSTANBUL

2 ORGENERAL SERVET YÖRÜK KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANI / ANKARA JANDARMA GENEL KOMUTANI / ANKARA

3 ORGENERAL HULUSİ AKAR GENELKURMAY II NCİ BAŞKANI / ANKARA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI / ANKARA

4 ORGENERAL AHMET TURMUŞ 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI / ERZİNCAN 1'İNCİ ORDU KOMUTANI / İSTANBUL

5 KORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI / ANKARA KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANI / ANKARA

6 KORGENERAL YAŞAR GÜLER GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANI / ANKARA GENELKURMAY II NCİ BAŞKANI / ANKARA

7 KORGENERAL ÜMİT DÜNDAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI / ANKARA 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI / ERZİNCAN

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 KORAMİRAL RECEP BÜLENT BOSTANOĞLU DONANMA KOMUTANI / KOCAELİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI / ANKARA

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 ORGENERAL MEHMET ERTEN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI / ANKARA YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA ÜYESİ / ANKARA

2 KORGENERAL AKIN ÖZTÜRK HAVA EĞİTİM KOMUTANI / İZMİR HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI / ANKARA

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

ORGENERAL ATAMALARI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             ADEM HUDUTİ

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            HALUK CUMALİ ÇETİNKAYA

2                TÜMGENERAL                                            TANER DÜVENCİ

3                TÜMGENERAL                                            FAHRİ KIR

4                TÜMGENERAL                                            UĞUR TARIK ÖZKUT

5                TÜMGENERAL                                            MUHARREM YAVAŞ

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ALİ RIZA KUĞU

2                TUĞGENERAL                                             ORHAN ÇINAR

3                TUĞGENERAL                                             İSMAİL GÜMÜŞTEKİN

4                TUĞGENERAL                                             İSMAİL HAKKI ÖNDER

5                TUĞGENERAL                                             NEJDET YATGIN

6                TUĞGENERAL                                             MEHMET KAYA

7                TUĞGENERAL                                             METİN KEŞAP

8                TUĞGENERAL                                             YÜCEL KARAUZ

9                TUĞGENERAL                                             MEHMET FARUK ALPAYDIN

10              TUĞGENERAL                                             YILDIRIM ALEL

11              TUĞGENERAL                                             FERHAT ÖZSOY

12              TUĞGENERAL                                             MUSTAFA ŞENOL

13              TUĞGENERAL                                             ALİ AKİF VURUCU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                 GÜNDÜZ ALP DEMİRUS

2                TUĞAMİRAL                                                 AHMET İSKENDER YILDIRIM

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             ABİDİN ÜNAL

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             MUSTAFA AVCI

2                TUĞGENERAL                                             MEHMET ARGUN

3                TUĞGENERAL                                             MEHMET TÜMAY ÖZER

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             OSMAN EKER

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            HARUN OCAKLI

2                TÜMGENERAL                                            MUSTAFA İHSAN BATI

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ÜNAL KARAOSMANOĞLU

2                TUĞGENERAL                                             NECDET KÖSE

3                TUĞGENERAL                                             MUSA ÇİTİL

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             MUSTAFA BAŞBOZKURT

TUĞAMİRAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                 HAYATİ BİLGİÇ 
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BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL - AMİRAL ve ALBAYLAR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             SALİH ZEKİ ÇOLAK

2                KORGENERAL                                             YAŞAR GÜLER

3                KORGENERAL                                             ÜMİT DÜNDAR

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            SEZAİ BOSTANCI

2                TÜMGENERAL                                            ÖMER PAÇ

3                TÜMGENERAL                                            İLHAN TALU

4                TÜMGENERAL                                            ABDULLAH BARUTCU

5                TÜMGENERAL                                            MEHMET DAYSAL

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             MEHMET OKKAN

2                TUĞGENERAL                                             OĞUZ SERHAD HABİBOĞLU

3                TUĞGENERAL                                             MÜJDAT UZUN

4                TUĞGENERAL                                             AVNİ ANGUN

5                TUĞGENERAL                                             SELİM MERT

6                TUĞGENERAL                                             ZEKAİ AKSAKALLI

7                TUĞGENERAL                                             ERSUN ALTUNSOY

8                TUĞGENERAL                                             ALİ ŞAHİN İŞLEYEN

9                TUĞGENERAL                                             VELİ YILDIRIM

10              TUĞGENERAL                                             SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

11              TUĞGENERAL                                             GÜRSEL ÖZTÜRK

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                İSTİHBARAT KURMAY ALBAY                 KAMİL ÖZHAN ÖZBAKIR

2                TOPÇU KURMAY ALBAY                           MEHMED NURİ BAŞOL

3                KARA PİLOT KURMAY ALBAY                 İSMAİL GÜNEŞER

4                PİYADE KURMAY ALBAY                          HİDAYET ARI

5                PİYADE KURMAY ALBAY                          MEHMET PARTİGÖÇ

6                TOPÇU KURMAY ALBAY                           METİN ALPCAN

7                PİYADE KURMAY ALBAY                          ABDULKERİM ÜNLÜ

8                TANK KURMAY ALBAY                             EYYÜP GÜRLER

9                HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY         ALİ AVCI

10              HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY         CELALETTİN ÇOBAN

11              PİYADE KURMAY ALBAY                          FATİH CELALEDDİN SAĞIR

12              TANK KURMAY ALBAY                             MEHMET OZAN

13              TANK KURMAY ALBAY                             İSMAİL GÜRGEN

14              HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY         UFUK EKİNCİ

15              MUHABERE KURMAY ALBAY                 TEVFİK ALGAN

16              HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY         KENAN KALAY

17              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ÖMER CÜNEYT AKYOL

18              TANK KURMAY ALBAY                             ÖZKAN AYDOĞDU

19              TOPÇU KURMAY ALBAY                           MURAT AYGÜN

20              TOPÇU KURMAY ALBAY                           HAKAN ESER

21              TOPÇU KURMAY ALBAY                           HALİL SOYSAL

22              PİYADE ALBAY                                            İRFAN CAN

23              TANK ALBAY                                               BÜLENT TUĞRUL

24              TOPÇU ALBAY                                             MUSTAFA KAYA

25              İKMAL ALBAY                                              İSMET GÖKHAN GÜLMEZ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN KORAMİRAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORAMİRAL                                                RECEP BÜLENT BOSTANOĞLU

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMAMİRAL                                                HASAN UŞAKLIOĞLU

2                TÜMAMİRAL                                                SERDAR DÜLGER

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                 MACİT ARSLAN

2                TUĞAMİRAL                                                 MESUT ÖZEL

3                TUĞAMİRAL                                                 HAKAN ÜSTEM

TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                DENİZ KURMAY ALBAY                            NAZMİ EKİCİ

2                DENİZ KURMAY ALBAY                            YAŞAR ÇAMUR

3                DENİZ KURMAY ALBAY                            NAMIK ALPER

4                DENİZ KURMAY ALBAY                            TEZCAN KIZILELMA

5                DENİZ KURMAY ALBAY                            SERDAR AHMET GÜNDOĞDU

6                DENİZ KURMAY ALBAY                            GÖKHAN POLAT

7                DENİZ KURMAY ALBAY                            GÜREL KAYNAK

8                DENİZ PİYADE KURMAY ALBAY             HALİL İBRAHİM YILDIZ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             AKIN ÖZTÜRK

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            ATİLLA GÜLAN

2                TÜMGENERAL                                            TAYFUR FİKRET ERBİLGİN

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ALİ ÇETİNKAYA

2                TUĞGENERAL                                             İSMAİL GÜNEYKAYA

3                TUĞGENERAL                                             HALUK ŞAHAR

4                TUĞGENERAL                                             RECEP YÜKSEL

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 ERCAN DURSUN

2                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 OSMAN NURİ GÜR

3                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 DENİZ KARTEPE

4                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 SARGUN GÖKTUN

5                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 MUSTAFA RÜŞTÜ ÇELENK

6                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 RECEP ÜNAL

7                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                 CENGİZ KARACABEY

8                HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY         ŞENER YAZICI

9                HAVA İSTİHKAM KURMAY ALBAY          ALİ AKYÜREK

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ALİ ÖZKARA

2                TUĞGENERAL                                             SEYFULLAH SALDIK

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                JANDARMA KURMAY ALBAY                  FUAT GÜNEY

2                JANDARMA KURMAY ALBAY                  TİMURCAN ERMİŞ

3                JANDARMA KURMAY ALBAY                  UĞUR ÖZCAN

4                JANDARMA ALBAY                                    MUSTAFA DOĞRU

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                PROF. HAVA TABİP ALBAY                      ORHAN KOZAK

2                PROF. HAVA TABİP ALBAY                      MUSTAFA GEREK

3                PROF. HAVA TABİP ALBAY                      MEHMET ZEKİ KIRALP

ASKERÎ YARGITAY

TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAY

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                DENİZ ASKERÎ HAKİM ALBAY                AHMET ZEKİ LİMAN





SSM binasında gerçek-
leştirilen törene; Sa-
vunma Sanayii Müsteşar

Vekili Faruk Özlü, SSM Plat-
form Projelerinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Serdar
Demirel, SSM Sanayi Hizmet-
lerinden Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan
ve ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar’ın yanı sıra 
Milli Savunma Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı), SSM, ROKETSAN
ve TUSAŞ’tan yetkililer de ka-
tıldı.
Törenin açılışında söz alan
SSM Uzay ve İnsansız Sis-
temler Daire Başkanı Müjdat
Uludağ, proje görüşmelerinin
ROKETSAN ile başlatılması
hakkında kararın, Ocak
ayında yapılan Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi’nde alın-
dığını hatırlatarak, aradan
geçen yaklaşık 6 aylık sü-
rede yapılan görüşmeler,
müzakereler ve değerlen-
dirmeler neticesinde, kur-
gunun tamamlandığını
söyledi. Uludağ, bu süreçte,
SSM olarak, yaklaşık 1 yıl
önce başlattıkları fizibilite
çalışmasının çıktılarının da
dikkate alındığını belirtti.
Uydu fırlatma yeteneğine
sahip ülke ve firmaların, fır-

lattıkları her bir uydu ile ilgili
teyit ve onay süreçlerinin ol-
duğunu ve bu süreçlerin so-
nunda, bazı durumlarda, bu
ülke ve firmaların fırlatmayı
yapmaya talip olmayabildi-
ğini anlatan Uludağ, bir ül-
kenin, gelişmiş uydular
üretebilse bile bunu fırlata-
cak roket bulamayabilece-
ğine dikkat çekti. Uludağ,
diğer yandan, dünya gene-
linde uydu üretebilen ülkele-
rin, aynı zamanda fırlatma
kabiliyetine de sahip oldu-
ğunu; Türkiye’nin de benzer
bir yolu izlemek üzere ilk
adımı atmakta olduğunu
söyledi. Projenin aşamaları
ile ilgili de bilgi veren Ulu-
dağ, 1 yıl sürmesi öngörülen
1. dönemde sistemin ön ta-
sarımının yapılacağını; 2. dö-
nemde ise fırlatma aracının
imal edileceği altyapının ku-
rulacağını, fırlatma tesisinin
inşa edileceğini ve fırlatma
aracının üretileceğini kay-
detti. Uludağ, fırlatma tesisi-
nin Türkiye’de ya da Türk
toprağı hükmünde olacak
şekilde, bir yabancı ülkede
kurulma ihtimallerinin ma-
sada olduğunu da ifade etti.
Uludağ, sözlerini, proje so-
nunda Türkiye’nin uydu fır-
latma kabiliyetine sahip 10
ülkeden birisi olacağını be-
lirterek tamamladı.

Planlar Hazır
Törende, proje ile ilgili ay-
rıntıları içeren sunumu,
SSM Uzay ve İnsansız Sis-
temler Dairesi, Uydu Fır-
latma Merkezi Projesi
Grup Müdürü İbrahim Gök
gerçekleştirdi. Gök’ün ilet-

tiği bilgilere göre, proje
kapsamında, Hv.K.K.lığı 
ihtiyacına binaen, uydu 
fırlatma aracının geliştiril-
mesi ve fırlatma merkezi-
nin kurulması hedefleniyor.
Projenin amaçları şöyle sı-
ralanıyor:
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SSM ve 
ROKETSAN 
İlk Adımı Attı: 
Hedef Uzay
Son yıllarda ele alınan projelerle 
özgün uydularını geliştirmeye başlayan
Türkiye, bu uyduları herhangi bir kısıt
olmadan, maliyet etkin bir şekilde
uzaya fırlatma yeteneği kazanmak için
ilk adımı da ROKETSAN ile attı. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
Uydu Fırlatma Sistemi Projesi 
Ön Kavramsal Tasarım Dönemi
(Dönem-1) Sözleşmesi’ni, 
11 Temmuz’da, ROKETSAN ile imzaladı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

©
B

İT
ES



n Uzaya bağımsız şekilde
erişebilmek,

n Uydu programlarının 
sürdürülebilirliğini 
desteklemek ve

n Uyduları güvenli ve 
herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın alçak 
yörüngeye yerleştirmek.

İlk adımı bu proje ile atılan
Uydu Fırlatma Sistemi ise şu
temel bileşenlerden oluşacak:
n Fırlatma aracı,
n Fırlatma rampası,
n Yakıt depolama tesisleri,

n Komuta kontrol merkezi,
n Telemetri takip radarları,
n Meteoroloji radarı,
n Fırlatma aracı montaj, 

entegrasyon ve 
test binası,

n Uydu montaj, entegrasyon
ve test binası,

n Taşıma aracı hazırlık tesisi,
n Fırlatma aracı depolama

binası ve
n Taşıma aracı depolama

binası.
Uydu Fırlatma Sistemi, her
biri ayrı projelendirilen 2 dö-

nemde geliştirilecek. Bunlar,
n Dönem-1: Ön Kavramsal

Tasarım Dönemi ve
n Dönem-2: Tasarım 

ve Geliştirme Dönemi
olarak sıralanıyor.
İmzaları atılan Dönem-1’in
çıktıları şunlar olacak:
n Uydu Fırlatma Merkezi ile

fırlatma aracı üretim 
tesisleri avan 
projelendirmesi,

n Uydu Fırlatma Sistemi 
ön kavramsal tasarımı ve

n Tasarım, Geliştirme ve
Üretim Dönemi altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenmesi.

2. dönemde geliştirilmesi
planlanan fırlatıcı sisteminin
ise asgari 1,5 ton ağırlığındaki
faydalı yükü, 700 km irtifadaki
Güneş Eş Zamanlı Yörünge
(Sun Synchronous Orbit /
SSO)’ye yerleştirebilmesi ve
çoklu fırlatma (aynı anda bir-
den fazla uyduyu fırlatma) ye-
teneğine sahip olması
öngörülüyor.

25. Yılda Büyük Onur
Törende, proje ile ilgili bilgi
arzının ardından söz alan 
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar, kuruluşlarının
25. yılında böyle bir projeyi
üstlenmenin, kendilerine
büyük bir onur verdiğini ifade
etti. Yaşar, Türkiye’nin uydu
üretimi yanında, fırlatma ye-
teneğini de kazanmasının ve
gelecek yıllarda, hatta yüzyıl-
larda, uzayda varlığını sür-
dürmesinin, bu projenin

Törende gösterilen ve BİTES firması tarafından hazırlanan Uydu Fırlatma Sistemi 
animasyonu, projenin kapsamı konusunda, katılımcılarda daha net bir fikrin oluşmasını
sağladı. Her ne kadar animasyonda yer alan sistemlerle projede geliştirilecek 
sistemler farklılık içerecekse de izleyenleri gelecek hakkında heyecanlandıran 
animasyon, büyük beğeni topladı. SSM Uzay ve İnsansız Sistemler

Daire Başkanı Müjdat Uludağ
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başarılı olması ile açılacak
kapı sayesinde gerçekleşece-
ğini vurguladı ve bunun geri
dönülmez bir yol olduğunun
altını çizdi.
Müsteşar Vekili Faruk Özlü
de kısa bir konuşma yaparak,
son 2 ay boyunca projenin
imza aşamasına getirilebil-
mesi için yoğun olarak çalış-
tıklarını ve çok ince eleyip sık
dokudukları çalışmayı sonuç-
landırdıklarını söyledi. Proje
kapsamında yapılacak ça-

lışma ile son dönemde sa-
vunma sanayisindeki geliş-
melere bir yenisini eklemiş
olacaklarını belirten Özlü,
SSM’de, sadece bu proje için
çalışacak ayrı bir proje grubu
oluşturduklarını da sözlerine
ekledi. Özlü, konuşmasını, tö-
rende bulunamayan Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar ve Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet Yıl-
maz’ın selam ve sevgilerini
ileterek tamamladı.

Tören, proje sözleşmesinin
Faruk Özlü, Selçuk Yaşar ve
ROKETSAN Genel Müdür
Yardımcısı Yavuz Aka tarafın-
dan imzalanması ile sona
erdi.
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Zorlu bir Yolculuğun İlk Adımı
Gerek ısıl değişimler ve radyasyon gibi çevresel şartlar gerekse fiziksel etkileşimli bir bakım ve idame
gerçekleştirme imkânının olmaması gibi etmenler nedeni ile hata toleranslarının çok düşük olduğu, 
en katı standartların uygulandığı ve tecrübenin önemli bir fark yarattığı uzay çalışmaları, teknolojinin en
üst noktalarından birisini temsil ediyor. Türkiye, 2003 yılında yörüngeye yerleştirilen BİLSAT ile başladığı
ve geçen zaman içinde sırası ile 2009 yılında fırlatılan İTÜ PSAT1, 2011 yılında fırlatılan RASAT ve 
2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2 uyduları ile devam eden özgün uydu tasarlama ve üretme çalışmaları ile
önemli bir yol katetti. Bununla beraber, özgün fırlatma sistemi geliştirilmesi, yepyeni ve belki de daha
zorlu bir yolculuğu içeriyor.
Uluslararası sistemlere baktığımızda, Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında tanımlanan fırlatma
aracının özelliklerinin, Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency / ESA)’nın Vega roketi ile büyük oranda
benzerlik taşıdığı görülüyor. Vega, 1,5 tonluk bir yükü, 700 km’lik dairesel bir yörüngeye yerleştirebiliyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Paris Air Show sırasında, Vega’nın, 2015 yılında GÖKTÜRK-1’i
yörüngeye yerleştirmek üzere seçildiğinin duyurulması da başlatılan projenin isterlerinin ne kadar isabetli
olduğunu gösteriyor. Bununla beraber, Türkiye’nin çıktığı yolculuğun, çeşitli açılardan benzetilebileceği
Kore Cumhuriyeti’nin fırlatma sistemi geliştirme macerasından, bazı ilginç farklılıklar içerdiğini 
belirtmemiz gerekir. Dünyada genel olarak kabul gören fırlatma sistemi geliştirme süreci, işe sonda 
roketleri ile başlanmasını tarif eder. Kore Cumhuriyeti’nin uzay ile ilgili kurumu KARI (Korea Aerospace
Research Institute / Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü)’nın da çalışmalarına KSR-I, KSR-II 
ve KSR-III sonda roketleri ile başladığı görülüyor. Türkiye’nin ise kamuoyuna duyurulmuş bir sonda 
roketi geliştirme programı bulunmuyor.
Bir diğer ilginç nokta ise Türkiye’nin ilk hedef olarak ortaya koyduğu gereksinimlerin, KARI örneğinde, 
3. aşamada ele alınması. İlk aşama olan sonda roketlerinin ardından, alçak Dünya yörüngesine 100 kg yükü
yerleştirebilecek KSLV-I (diğer adı ile NARO) roketini 2002 yılında geliştirmeye başlayan KARI, 2009 
ve 2010 yıllarında gerçekleşen 2 tane başarısız girişimin ardından, bu senenin başında, sorunsuz bir 
fırlatma yapmayı başardı ve bir uyduyu yörüngeye yerleştirdi. İki kademeli KSLV-I’in ilk kademesinin
Rusya’dan alındığını da belirtmek gerekir. KARI, hâlen, 1,5 tonluk faydalı yükü yörüngeye yerleştirebilecek
KSLV-II’yi geliştirme çalışmalarına devam ediyor ve bu projeyi, 2019 yılında tamamlamayı öngörüyor.
Kuşkusuz, yukarıdaki değerlendirmeler, kamuoyu ile paylaşılan bilgiler doğrultusunda çıkartılan 
sonuçları içeriyor. Uydu Fırlatma Sistemi Projesi’nde neyin nasıl yapılacağını görmek için ise 
Dönem-1’in tamamlanmasını beklememiz gerekecek.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Savunma Sanayii Müsteşar Vekili Faruk Özlü ve ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Aka

SSM Uzay ve İnsansız Sistemler Dairesi,
Uydu Fırlatma Merkezi Projesi Grup 
Müdürü İbrahim Gök
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K. Burak CODUR: Öncelikle FİGES’in kısa
bir tarihçesi ve bu süreçteki dönüm nok-
tası teşkil eden çalışmaları ile ilgili bilgi
verir misiniz?
Dr. Can ALPDOĞAN: FİGES, Dr. Tarık
Öğüt tarafından, 1990 senesinde ku-
ruldu. Kendisi Almanya’da lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitimlerini tamamla-
dıktan sonra, yine Almanya’da uzun yıllar
havacılık sanayisi ve otomotiv endüstri-
sinde çalıştı. Bilgisayar destekli mühen-
dislik araçlarını kullanarak test ve
titreşim gibi konularda çalışmalar yaptı.
Kullandığı programlar arasında, ANSYS
de yer alıyordu. Dr. Öğüt, 1990 yılında
Türkiye’ye döndü, FİGES’i kurdu ve şir-
ket, o yıllarda, Türkiye’de bilgisayar des-
tekli mühendislik ve sonlu elemanlar
yöntemini kullanan yazılım kavramları
pek bilinmezken, ANSYS’in Türkiye dis-
tribütörü oldu. Türkiye’de Ar-Ge çalış-
malarının ve buna paralel olarak
bilgisayar destekli yazılım ve analiz ihti-
yacının artması ile FİGES de büyüdü ve
MATLAB yazılımının distribütörlüğünü
de aldı. Faaliyetlerine her ne kadar yazı-
lım distribütörü olarak başlamış olsa da
Dr. Öğüt’ün vizyonu, FİGES’i bir mühen-
dislik firması olarak büyütmekti. Bu
amaçla yapılan çalışmalar sonucunda
gelinen noktada, FİGES’in 100‘e yakın
çalışanı var ve bunların 70’ten fazlası

mühendis. Bu mühendislerin de yaklaşık
65’i, mühendislik grubunda faaliyet gös-
teriyor; diğerleri ise satış, pazarlama ve
idari işlerde çalışıyor.

En Yüksek Ciro 
Savunma Sanayisinden
K. Burak CODUR: FİGES, her ne kadar
savunma sanayisinde önemli bir yere
sahip olsa da aslında kuruluşu otomotiv
sanayisine dayanıyor. Bu sektörler 
arasındaki ilişki ya da denge konusunda
neler söylemek istersiniz?
Dr. Can ALPDOĞAN: FİGES, Bursa mer-
kezli bir firma olarak kuruluyor. Dr.
Öğüt’ün önemli bir otomotiv sektörü tec-

rübesi bulunuyor ve şu anda da Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD)’nin yönetim kurulu üyesi. Oto-
motiv büyük bir sektör, hem büyük üre-
ticiler hem de yan sanayi, analiz ve
tasarım konularında çalışıyor. Ancak bu
işlerin bir kısmı yurtdışında yapılıyor,
yerli yapılanlar ise henüz arzulanan se-
viyede değil. Savunma sanayisi ise milli
olması zorunluluğu nedeni ile Türkiye
içindeki kaynakları kullanıyor. Ayrıca
insan gücü ve bilgi birikimi yeterli olma-
dığı zamanlarda, özellikle yurt içinde
diğer yetkin firmalardan destek alabili-
yor. Bunu, özellikle ASELSAN çok iyi
oturtmuş durumda. Diğer yurt içi firma-
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FİGES Kabuk Değiştiriyor
Savunma sanayisinde özgün ürünlerin ortaya çıkması
kadar, bu ürünlerin çağdaş yöntemlerle tasarlanması,
geliştirilmesi ve üretilmesi de büyük önem taşıyor. 
Firmalar, ancak bu modern yöntemleri kullanarak 
rekabetçi bir konuma ulaşabiliyorlar; kullanıcı ise bu
modern yöntemlerle geliştirilen ürünlerin bakım 
ve idamesini kolaylıkla yapabiliyor. Teknolojik 
gelişmelerin yarattığı bu olguyu, Türkiye’de ilk fark
edenler arasında yer alan Dr. Tarık Öğüt tarafından 
kurulan FİGES, çağdaş mühendislik yaklaşımlarının
benimsenmesindeki öncü rolünün yanı sıra son yıllarda
sektöre tasarım ve prototip üretimi ile de hizmet 
vermeye başladı. Tüm bu gelişmeleri, FİGES 
Yapısal Analizler ve Tasarım Ekibi Yöneticisi 
Dr. Can Alpdoğan ile konuştuk.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

FİGES; ASELSAN’ın Kaideye Monteli Stinger (KMS) projesinde de rol aldı.

©
M

SI D
ergisi

©
A

SELSA
N



lara tasarım, prototip parça üretimi ve
seri üretim işleri veriyorlar. Bu firmalar
da bilgisayar destekli mühendislik araç-
larına ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda,
savunma sanayisi, şu anda mühendislik
olarak en yüksek ciroyu elde ettiğimiz
sektör konumunda.

K. Burak CODUR: FİGES’in Ankara 
Ofisi’nin açılması da bu durumla mı 
bağlantılı?
Dr. Can ALPDOĞAN: Savunma sanayi-
sindeki bu gelişmeler, doğal olarak An-
kara’da bir ofis ile varlık göstermemizi
gerekli kıldı. 2004 yılında, Ankara ODTÜ
Teknokent Ofisi’nin; 2012 yılında ise An-
kara OSTİM Ofisi’nin açılışını gerçekleş-
tirdik. Ankara Ofisi olarak, ilk başlarda
sadece yapısal analiz işleri yapıyorduk.
Bugün ise yapısal analizin yanı sıra me-
kanik tasarım, prototip imalat, akışkanlar
dinamiği analizleri ve elektromanyetik
analizler yapabilen bir ofis durumuna
geldik. Aslında bunlara mekatronik ve
sistem modellemeyi de ekleyebiliriz. An-
kara’da, tüm bu faaliyet alanlarında çalı-
şan mühendislerimiz görev yapıyor.
Ankara Ofisi’nde, şu anda, 20’nin üze-
rinde mühendisimiz bulunuyor.

Faaliyetler, Sanayinin Talebi
ile Genişledi
K. Burak CODUR: Yapısal analize 
ek olarak hizmetlerinizdeki bu 
çeşitlenmenin nedenlerinden 
bahsedebilir misiniz?
Dr. Can ALPDOĞAN: Son 1,5-2 senedir,
FİGES’in vizyonuna bir ekleme olduğun-
dan bahsedebiliriz. Daha çok yapısal
analizler ve bilgisayar simülasyonları
üzerine hizmet verirken, mekanik tasa-
rım işlerini yürütmemiz yönünde sa-
vunma sanayisinden bir talep geldi. Bu
talebi; “Sadece analizleri yapmakla kal-
mayın, biz bir takım tasarım kriterlerini
de size verelim, bu tasarım kriterleri
doğrultusunda; tasarlayın, analizini yap-
manız gerekiyorsa analiz edin, prototi-
pini ortaya çıkartın ve bize teslim edin”

şeklinde özetleyebiliriz. Bu çerçevede,
bir dizi proje üstlendik; birçoğunu başa-
rıyla tamamladık, geri kalanları devam
ediyor. Bu süreçte, kendi bünyemizde
imalat yeteneği olmadığı için, 
OSTİM’deki savunma sanayisine iş yapan
firmaları kullandık. Bu firmalar da zaten
ASELSAN ve ROKETSAN gibi ana yükle-
nicilerin onaylı alt yüklenicileri. Biz de o
firmalar ile anlaşmalar yaparak, tasarı-
mını gerçekleştirdiğimiz ürünleri ve par-
çaları onlara imal ettirdik. Tabi ki
üretimler, bizim mühendislerimizin
kontrolü altında gerçekleşti.

K. Burak CODUR: Çalışmalarınızın 
kapsamı daha da genişleyecek mi?
Dr. Can ALPDOĞAN: Son 4-5 aydır, bu
faaliyetlerimize ek olarak şöyle bir ge-
lişme oldu: Montaj, test ve ölçüm yapa-
bileceğimiz bir alanımız yoktu. Bu işler
için de OSTİM’deki firmalarla çalışıyor-
duk. Ancak dışarıya yaptırdığımız imalat
işlerinin montajını, testlerini ve ölçümle-
rini de kendi bünyemizde gerçekleştire-
bileceğimiz bir alan ihtiyacı doğdu. Bu
doğrultuda, “Montaj Atölyesi” dediğimiz,
ASELSAN’ın Macunköy tesislerine çok
yakın, OSTİM içerisinde yer alan 4 katlı
bir atölye kiraladık ve tasarım ofisimizi
de o atölyenin içine taşıdık. Şu anda o
atölye içerisinde, 4 tane tasarım mühen-
disi ve 1 tane de teknik ressam çalışıyor.
Yakın zamanda, belli başlı imalat işlerine
de girme durumumuz var; ama bunlar,
prototip çıkartmaya yönelik imalat yete-
nekleri olacak. Belli başlı amaçlara hiz-
met edecek, bir iki tezgâh kurmayı da
düşünüyoruz.

K. Burak CODUR: Seri üretim 
aşamasında rol almayı 
amaçlıyor musunuz peki?
Dr. Can ALPDOĞAN: Prototip üzerinde

yapılan testlerle tasarımın onaylanması-
nın ardından, müşterimize seri imalat
için gerekli tüm dokümantasyonu sağlı-
yoruz. Bunların arasında; teknik resim-
ler, 2 ve 3 boyutlu çizimler ve malzeme
listeleri de yer alıyor. Müşterimiz, daha
sonra seri imalat işini kendi çalıştığı fir-
malara veriyor. Şu anda, seri imalat işine
girme gibi bir planımız bulunmuyor.
Zaten OSTİM’de, yıllardır bu işleri yapan
firmalar mevcut.
Belirttiğim gibi, birkaç tezgâh kurma gibi
bir düşüncemiz olsa da bir prototipi or-
taya çıkartabilmemiz için gerekli olan
tüm imalat proseslerini kapsamamız
mümkün değil. Diğer yetenekler için,
OSTİM firmalarından yararlanmaya
devam edeceğiz.

K. Burak CODUR: Tüm bu çalışmalar 
göz önüne alındığında, FİGES’in 
müşterilerine sunduğu avantajları 
nasıl sıralarsınız?
Dr. Can ALPDOĞAN: Firmanın içeri-
sinde, çok farklı mühendislik grupları
var. Özellikle mekatronik ve akışkanlar
dinamiği ekibi ile beraber yapısal analiz
ve mekanik tasarım ekibi bir bütünlük
içerisinde çalışıyorlar. Bu nasıl olabili-
yor? Örneğin, ASELSAN’dan bir elektro-
nik kart kutusunun tasarımı ve prototip
imalatı işi geliyor. Bu kart kutusunun ta-
sarımında önemli olan nokta, içindeki
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Anten analizi

FİGES’in savunma
sanayisi için yaptığı

çalışmalardan bir
örnek
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kartların, belli sıcaklık aralığında çalışa-
cak olması. Soğutmada kullanılacak fan
için, akış analizi yapılması gerekiyor.
Bunu, akışkanlar dinamiği ekibimiz ya-
pıyor. Sonra, analizin sonuçlarına göre,
bir takım tasarım iyileştirmeleri yapılı-
yor; kullanılacak fan seçiliyor. Mekanik
tasarım, akışkanlar analizinden gelen
veri ile yapıldıktan sonra da imalata ge-
çiyoruz. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE
gibi müşterilerimiz için yaptığımız test
düzeneklerinde ise mekatronik ekibimiz;
sensör, eyleyici gibi çeşitli elektronik
parçaların seçimini yapıyor. Mekanik ta-
sarım ekibi, düzeneğin mekanik tasarı-
mını yapıyor. Daha sonra mekatronik
ekibi tarafından, elektronik parçaların
entegrasyonu gerçekleştiriliyor, ilgili gö-
mülü yazılım ve kullanıcı arayüzü geliş-
tiriliyor. Gömülü yazılım konusunda;
MATLAB, HDL ya da C++ gibi değişik
araç ve dilleri kullanabiliyoruz. Bu şe-
kilde, müşterilerimize anahtar teslimi
test düzenekleri sunabiliyoruz.

K. Burak CODUR: Anlattıklarınıza 
baktığımızda, ana yüklenicilerin, 
FİGES’e verdikleri işlerin benzerlerini,
aslında kendi bünyelerinde de 
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada 
FİGES’in tercih edilmesinin nedeni nedir?
FİGES, kendisine verilen işleri 
ana yüklenici şirketlerden daha maliyet
etkin mi gerçekleştiriyor ya da 
ana yükleniciler çok mu yoğun oldukları
için FİGES’e iş veriyorlar?
Dr. Can ALPDOĞAN: Burada iki olgudan
bahsedebiliriz. Birincisi, bildiğiniz gibi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın sanayileşme politikaları kap-
samında, alt yüklenicilerin kullanılması
ile ilgili kuralları var. Bunlar, ana yük-

lenicilerin dışarıya iş vermesini teşvik
ediyor. İkinci olgu ise projelerin yoğun-
luğunun getirdiği bir durum. Firmaların
belli bir iş yapma kapasitesi var ve bu
kapasiteyi arttırmak, orta ve uzun va-
dede tercih edilen bir durum olmayabi-
liyor; çünkü ileride, o arttırılmış
kapasitenin hepsini kullanacak kadar iş
hacmine sahip olup olmayacağınız belli
değil. Bu sebeple ana yükleniciler,
kendi içlerindeki kapasiteyi daha fazla
arttırmadan, proje iş yüklerinin tavan
yaptığı dönemlerde, dışarıya iş verebili-
yorlar. Bu model, yurt dışında da uzun
zamandır uygulanıyor. Biz de FİGES ola-
rak bu noktada müşterilerimize, kendi
bünyelerindeki yetenekler kadar etkin
ve kaliteli hizmetler sunuyoruz.

Stratejik Ortak: FİGES
K. Burak CODUR: FNSS Genel Müdürü 
K. Nail Kurt, bir törende yaptığı 
konuşmada, katıldıkları ihalelerde, 
yabancı rakiplerinin, araçlarında 
değişiklik gerektiren bir konuda, 
bir telefon açıp o değişikliğin nasıl 
yapılabileceği hakkında görüşebildikleri
alt yüklenicilere sahip olduklarını 
belirtmiş ve kendilerinin de Türkiye’de,
böyle altyüklenicilerle çalışmak 
istediklerini ifade etmişti. FİGES, 
böyle bir ortak mı ya da böyle bir ortak
olma vizyonu var mı?

Dr. Can ALPDOĞAN: Bizim firmalarla
çalışma modelimiz, genellikle onların ta-
rafında bir satın alma sürecini içeriyor.
Burada, “maalesef durum böyle” diyece-
ğim. Bu satın alma sürecinde, bir iş ta-
nımı oluşturuluyor ve bunun için 3-4
firmadan teklif alınıyor. O proje tamam-
landıktan sonra, benzer nitelikli ikinci bir
iş gündeme geldiğinde de tekrar aynı
süreç yaşanıyor. İlk projede, o işi yapan
firmanın kazandığı bilgi birikiminin, ikinci
satın alımda doğrudan bir avantajı olmu-
yor. İkinci işi farklı bir firma alabiliyor ve
tüm öğrenme süreci, tekrar yaşanıyor.
Bizce ana yüklenicilerin, her seferinde
firmalardan teklif almak yerine, çözüm
ortaklarını belirleyip onlarla belli konu-
ları ya da belli bir dönemi kapsayan an-
laşmalar yapması gerekiyor. Örneğin,
bizim FNSS ile yapısal analiz çalışmala-
rını kapsayan böyle bir anlaşmamız var.
Bu anlaşma çerçevesinde, “adam x saat”
ücreti üzerinden anlaşıyoruz. Anlaşma
imzalandıktan sonra, artık bir satın
alınma sürecinden geçilmiyor. Soru-
nuzda belirttiğiniz gibi, bir telefonla
süreç başlatılıyor. Konuyu FNSS mü-
hendisleri ile tartışıyoruz; belli bir mü-
hendislik çözümünü getirebiliyorsak
onlar ile beraber aynı masaya oturuyo-
ruz. Biz aslında, FNSS’nin o grubu içeri-
sindeki bir eleman gibiyiz. Böyle bir
uygulamada, sürekli benzer ve aynı işleri
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Firmaların belli bir iş yapma kapasitesi var ve bu kapasiteyi 
arttırmak, orta ve uzun vadede tercih edilen bir durum olmayabiliyor;
çünkü ileride, o arttırılmış kapasitenin hepsini kullanacak kadar 
iş hacmine sahip olup olmayacağınız belli değil. Bu sebeple ana 
yükleniciler, kendi içlerindeki kapasiteyi daha fazla arttırmadan, 
proje iş yüklerinin tavan yaptığı dönemlerde, dışarıya iş verebiliyorlar.

Kuruluşundan beri otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren FİGES, bu tecrübesini savunma sanayisi ile 
birleştirerek, FNSS’nin Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
(SYHK) projesinde yer aldı.

©
FN

SS



yaptığınız bir ekip oluşuyor, aynı dili ko-
nuşmaya başlıyorsunuz. Bir çerçeve an-
laşması yapıldığı zaman, işler çok daha
kolay ve rahat işliyor. Görüştüğümüz,
hemen hemen tüm firmalara, bu modeli
öneriyoruz. Bu kapsamda, ASELSAN ile
de bir dönemsel mühendislik çerçeve
anlaşması imzalamak üzereyiz.

K. Burak CODUR: Aynı alanda faaliyet
gösteren birden çok firmaya böyle 
hizmetler sunduğunuz zaman,
fikri mülkiyet hakları konusunu 
nasıl ele alıyorsunuz?
Dr. Can ALPDOĞAN: Bu konuda, özel-
likle savunma sanayisi içerisinde biraz
çekince var. Konuyu iki açıdan ele alabi-
liriz: Birincisi bilgi güvenliği; ikincisi ise
verdiğimiz hizmetler kapsamında bilgi-
lerin gizliliğinin korunması. FİGES, NATO
ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine
sahip. Kuşkusuz, bilgi güvenliği açısın-
dan sadece bu belgelere sahip olmak ye-
terli değil. Gizli projelerin gerektirdiği
kurumsal tedbirleri de alıyoruz; bilgi gü-
venliğine büyük önem veriyoruz.
Verdiğimiz hizmetler boyutunda ise
içinde bulunduğumuz projeleri ikiye ayı-
rabiliriz. Bazı projeler, önceki sorular
kapsamında belirttiğim gibi, firmaların iş
yoğunluğu gibi nedenlerle verdiği işleri
içeriyor. O işleri yaparken biz de bilgi bi-
rikimimizi ve tecrübemizi arttırıyoruz ve
bunları doğal olarak sonraki projeleri-
mizde kullanıyoruz. Bilgi birikimi ve tec-
rübe, diğer şirketlerde olduğu gibi, bizde
de en önemli özyetkinliği oluşturuyor.
Örneğin, daha önceden hiç yapmadığımız
bir analizi kapsayan bir iş aldık diyelim.
O analiz ile ilgili bilgi birikimimizi oluştu-
rur ve ileride onu hizmet olarak başka
firmalara da sunabiliriz. Bu hizmet kap-
samında çalıştığımız firmalarla, analizin
sonuçlarını paylaşırız; ama o analizin
modelini paylaşmaya kalkışırsak, işte o

fikri mülkiyet haklarının paylaşılması an-
lamına gelir. Bunu kuşkusuz biz de iste-
meyiz. İkinci tür projeler, çok özel
konularda, müşterimizin de nasıl yapıla-
cağını bilmediği çalışmaları içerebilir. Bu
çalışmalar, o firmanın ürünü ile ilgili
hassas bilgileri içerebilir. Eğer mevcut
bilgi güvenliği tedbirleri yeterli görül-
mezse bu tür işler özel anlaşmalar çer-
çevesinde ele alınabilir. Örneğin
anlaşmalara “Benzer bir konuda, şu fir-
malarla 3 sene boyunca çalışmayacak-
sınız” gibi, elde edilen birikimin rakipler
tarafından da kullanılmasını önleyecek
maddeler konulabilir. Bunun Türkiye’de
örneği şimdilik yok; ama yurt dışında var.
Örneğin ANSYS, HP için, yongaların ısıl
analizini yapan ve bireysel yongalardan
bir süper bilgisayarın tüm yongalarına
kadar ölçeklenebilen bir modül geliş-
tirdi. Bu modülü, HP’nin rakiplerine, 5
sene boyunca satmayacağına dair bir an-
laşma imzaladı.

Hızlı Öğrenme Süreci
K. Burak CODUR: Yeni mezun bir 
mühendisi, analiz ve tasarım gibi tecrübe
isteyen işlerde çalıştırmak pek kolay
değil. Çalışanlarının seçimi ve eğitimi
açısından baktığımızda, FİGES neyi
iyi ya da farklı yapabiliyor?
Dr. Can ALPDOĞAN: İşi analiz ve tasa-
rım olarak ayırabiliriz. Analiz tarafında,
önemli bir bilgi birikimimiz var; eğitim-
ler veriyoruz ve bu eğitimleri veren
personeli de bünyemizde barındırıyo-
ruz. Bu sebeplerle yeni mezun bir mü-
hendisi alıp yetiştirme konusunda çok
rahatız. Ancak mekanik tasarım konu-
sunda, aynı durumda değiliz; çünkü bu
alana daha sonra girdik. İşe aldığımız
kişinin savunma ve diğer sektörlere
hizmet verebilmesi için, zaten hâliha-
zırda iyi bir seviyede olması gerekiyor.
Tüm personelimizi, akademik eğitim ve
öğretim konusunda teşvik ediyoruz;
yüksek lisans ve doktora yapmalarını
istiyoruz. Bu kapsamda, esnek iş saat-
leri gibi imkânlar da sunuyoruz. Geçen
sene, yapısal analiz konusunda çalışan
mühendislere yönelik “FİGES Yaz
Okulu” programı hazırladık. Her ne
kadar ana konu yapısal analiz olsa da
içerisinde mekanik tasarım ve akış-
kanlar dinamiği analizi konuları da var.
Bursa Ofisimizdeki sınıflarda, hem
firma içerisinde yöneticilerimizden
hem de firma dışından, üniversiteler-
den veya sektörde uzun seneler çalış-
mış kişilerden oluşan bir topluluğa, 
2 aylık bir eğitim verdik.
Bu tür eğitim faaliyetlerinin, Türkiye’ye
yararlı olması özelinde, FİGES’in 
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Tüm personelimizi, akademik eğitim ve öğretim konusunda teşvik 
ediyoruz; yüksek lisans ve doktora yapmalarını istiyoruz. Bu kapsamda,
esnek iş saatleri gibi imkânlar da sunuyoruz. Geçen sene, yapısal analiz
konusunda çalışan mühendislere yönelik “FİGES Yaz Okulu” programı
hazırladık. Her ne kadar ana konu yapısal analiz olsa da içerisinde 
mekanik tasarım ve akışkanlar dinamiği analizi konuları da var. 

Savunma sanayisinin denizcilik alanında da faal olan FİGES, MİLGEM projesinde yer aldı.

FİGES’in Bursa’daki 
laboratuvarından bir görüntü
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vizyonunda da yeri bulunuyor. Yurt dışını
da kapsayan eğitimler ve proje işleri sa-
yesinde, yeni arkadaşlarımız çok hızlı bir
şekilde yetişiyorlar. Bizim amacımız da bu
arkadaşları firma içerisinde tutabilmek.
Kuşkusuz yeni mezunları alıp yetiştirme-
miz, bizim bütün mühendislik alt yapımı-
zın yeni mezunlardan oluştuğu algısına
yol açmamalı. Çok tecrübeli arkadaşları-
mız da var. Diğer yandan, okulda verilen
eğitim ve sonrasında iş hayatındaki faali-
yetler, dilediğimiz tecrübede personel
bulma konusunda, çoğu durumda yeterli
olmuyor. O nedenle yeni mezun arkadaş-
ları alıp hızlı bir şekilde eğitimlerle ve
proje yükü ile yetiştirmek, sonrasında da
sürekli eğitim ile onları güncel tutmak,
tercih ettiğimiz bir yol oluyor.

K. Burak CODUR: Anlattıklarınızdan, 
önceki sorular kapsamında 
konuştuğumuz, iş yükünün zaman 
zaman tavan yapması gibi durumlarda,
FİGES, personel genişlemesini daha
etkin bir şekilde ele alabiliyor sonucunu
çıkartabilir miyiz?
Dr. Can ALPDOĞAN: Evet, böyle bir çıka-
rım yapabiliriz. FİGES içerisinde çalışan
bir mühendis, sürekli aynı işlerle uğraş-

masının yanı sıra eğitimler ve teknik
destek verdiği için, çok daha kısa bir öğ-
renme süreci yaşıyor. Ayrıca, farklı sek-
törlerde farklı işler yapabiliyor ve bir
sektörde öğrendiğini, diğer bir sektöre
uygulayabiliyor. FİGES içerisinde bir mü-
hendis, özellikle bilgisayar simülasyonu
alanında, diğer firmalardan daha hızlı bir
öğrenme sürecinden geçiyor; 1,5-2 sene
içerisinde, ciddi işlerde çalışabilecek se-
viyeye geliyor.

Özel Konum
K. Burak CODUR: FİGES’i, verdiği 
hizmetler açısından, dünyadaki benzer
şirketler ile kıyaslarsanız, nereye 
konumlandırırsınız?
Dr. Can ALPDOĞAN: Yurt dışındaki
FİGES benzeri firmalar, genelde tek bir
iş alanı üzerine yoğunlaşıyor. Örneğin,
danışmanlık firması dediğiniz zaman,
belli bir konuda uzmanlığı olan, belki 
1-2 kişinin kurmuş olduğu ve azami 
30 kişiden oluşan bir firma akla geliyor.
Bu firma, sürekli aynı sektörde, aynı şir-
ketlerle iş yapıyor. FİGES, yelpaze olarak
çok daha yayılmış bir firma. Sanıyorum
ki Avrupa’da, bu yelpazede hizmet suna-
bilen firma adedi sayılıdır. Bu iyi mi kötü
mü derseniz, özellikle farklı disiplinler-
den farklı işleri yapmanızı gerektiren
projelerde, çok önemli bir avantaj oldu-

ğunu söyleyebilirim. Sadece analiz işi
yapan bir firma olsaydık tasarımı başka
firmanın, imalatı diğer bir firmanın, test
ve ölçümleri ise 3. bir firmanın yapması
gerekirdi. Bu da ana yükleniciler için yö-
netilmesi çok zor bir durum olurdu. Dis-
tribütörlük olarak baktığımızda; bizim
gibi, hem MATLAB hem de ANSYS distri-
bütörü olan dünya genelindeki firma sa-
yısı da azdır. Aynı şekilde, hem sistem
modelleme, mekatronik ve gömülü yazı-
lım geliştirme hem de analiz alanında
hizmet verebilen sayılı firmalardan biri-
siyiz. Müşterilerimiz bize bir iş verdikle-
rinde; modelleme, analiz ve tasarım
başta olmak üzere, prototip ürün ortaya
çıkana kadar gereken tüm adımları ele
alabileceğimizi biliyorlar.

K. Burak CODUR: Savunma ve havacılık
alanındaki projelerinizin listesine 
baktığımızda, aralarında ASELSAN, 
ROKETSAN, FNSS, TÜBİTAK SAGE,
MKEK’nin de bulunduğu bir müşteri
listesi görüyoruz. Kısa ve orta vadede 
bu liste daha da genişleyecek mi?
Dr. Can ALPDOĞAN: FİGES olarak önce-
likli amaçlarımızdan birisi, savunma sa-
nayisi ana yüklenicilerine hizmet
vermek. Çünkü biliyoruz ki, onlara hiz-
met vererek, biz de hem yetenek hem de
kabiliyet olarak gelişebiliriz. 
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Sadece analiz işi yapan bir firma olsaydık tasarımı başka firmanın, 
imalatı diğer bir firmanın, test ve ölçümleri ise 3. bir firmanın yapması
gerekirdi. Bu da ana yükleniciler için yönetilmesi çok zor bir durum
olurdu. Distribütörlük olarak baktığımızda; bizim gibi, hem MATLAB 
hem de ANSYS distribütörü olan dünya genelindeki firma sayısı da azdır.

FİGES, son yıllarda savunma
sanayisi için yaptığı çalışmaları 
çeşitlendirdi.

Türbin analizi
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Diğer yandan, başka sektörlere de açığız.
Şu anda birçok kümelenmenin üyesiyiz.
Bunların içerisinde, Anadolu Raylı Ula-
şım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi de
yer alıyor. Ama FİGES’in geneli olarak
değil de FİGES Ankara Ofisi olarak düşü-
nürsek, savunmaya yöneldiğimizi ve önü-
müzdeki en azından birkaç sene
içerisinde, yoğunlukla, yüzde 80-90 ora-
nında savunma sektörüne iş yapacağı-
mızı söyleyebiliriz. Daha önceden çok
yakın çalışma fırsatı bulamadığımız fir-
malarla da çalışmaya başlıyoruz. Örne-
ğin, HAVELSAN’dan, Denizaltı Manevra
Modeli Geliştirilmesi Projesi (DEMMOG)
gibi önemli bir iş aldık. Bu proje kapsa-
mında geliştireceğimiz simülatörde, bir
denizaltının kumandasıyla oynadığınız
zaman, hidrodinamik hesaplamalara
göre, denizaltının nasıl hareket edeceğini
belirleyeceğiz. Bugüne kadar sadece ya-
zılım sattığımız diğer firmalarla da yakın-
laşma stratejimiz var.

K. Burak CODUR: Personel sayısı ve ciro
ile ilgili öngörülerinizi de alabilir miyiz?
Dr. Can ALPDOĞAN: Şu anda, ciroda
aslan payı yazılım satışlarından geliyor.
2012 yılında yaptığımız 5 yıllık stratejik
plana göre, hedefimiz, 2017 senesinde,
mühendisliğin ciroya katkısını yüzde 40’a
çekmek. Biz yatırımımızı hep mühendis-
liğe yapıyoruz. Mühendislik alanında ge-
lişmek istiyoruz. Her ne kadar ciroya
katkımız, şimdilik yazılım satışı kadar ol-
masa da yatırım yaptığımız ekip mühen-
dislik ekibi olduğu için, oradaki katkı
mutlaka büyüyecektir. Personelle ilgili ise
böyle somut bir hedefimiz yok. Yaptığımız
işin hacmi arttığı zaman, doğal olarak per-
sonel sayısı de ona bağlı olarak artacaktır.

K. Burak CODUR: İhracat çalışmalarınız
ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Dr. Can ALPDOĞAN: İhracat kapsa-
mında, yurt dışına yaptığımız işlerden
bahsedebilirim. Bu kapsamda en önemli

işimiz, 2000’li yılların başında ABD’den
Cummins Inc. firması ile yaptığımız dö-
nemsel mühendislik anlaşması. Bu an-
laşma çerçevesinde Cummins, kendi
analiz gruplarının yoğunluk nedeni ile
yetişemediği işlerin bir bölümünü bize
verdi. Cummins için onlarca analiz işi
yaptık. Şu anda eskisi kadar yoğun iş al-
mıyoruz. Ancak bu ilişkileri tekrar can-
landırmak için bir girişimimiz var. Yakın
bir zamanda, BMW ile görüşeceğiz. On-
larla da Cummins’e benzer bir modelde
çalışmamız söz konusu.

K. Burak CODUR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Dr. Can ALPDOĞAN: Bizim firma olarak,
bir ürün çıkartma hedefimiz var. FİGES
gibi firmaların, hatta belki çok daha

küçük firmaların, bir takım devlet teşvikli
projeler ile bir ürün çıkartma ve daha
sonra o ürünü pazarlama şeklinde ça-
lışma modelleri var. Bu model büyüme
amaçlı da kullanılıyor. FİGES olarak, 2013
senesinin başına kadar, hiç devlet teşvikli
proje yapmamıştık. Ama bu tür projelerin
öneminin farkındayız ve böyle bir proje ha-
zırlayacak bir ekip oluşturduk. Şirket ge-
nelinde, her ekibin yöneticisinin belli bir
Ar-Ge konusu üzerinde düşüneceği ve
proje yazacak ekibe, bu düşüncenin pro-
jeye dönüştürülmesi konusunda destek
olacağı bir model oluşturduk. İlk projemizi
de Ankara Kalkınma Ajansından aldık.
Yangın modellemesi üzerine bir proje. Bu
projeler ile beraber, FİGES ürünleri çıkart-
mayı düşünüyoruz. Bu konuda, savunma
sanayisinde ana yüklenici firmalarla da
konuşuyoruz. Onların, özellikle yurt dışın-
dan aldığı ürünleri yerlileştirmek ya da
daha farklı teknik özellikler eklemek gibi
konular üzerinde duruyoruz. Aynı za-
manda, maliyet etkin ve destek verilebilir
ürünler çıkartabileceğimizi değerlendiri-
yoruz. Bu şekilde, birkaç proje konusu
üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda da
bir ürün çıkartma gibi bir stratejimiz var.

Dr. Can ALPDOĞAN’a, bize zaman 
ayırdığı ve verdiği bilgiler için 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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FİGES olarak, 2013 senesinin başına kadar, hiç devlet teşvikli proje
yapmamıştık. Ama bu tür projelerin öneminin farkındayız ve böyle bir
proje hazırlayacak bir ekip oluşturduk. Şirket genelinde, her ekibin
yöneticisinin belli bir Ar-Ge konusu üzerinde düşüneceği ve proje 
yazacak ekibe, bu düşüncenin projeye dönüştürülmesi konusunda
destek olacağı bir model oluşturduk. 

FİGES’in savunma sanayisi
için yaptığı çalışmalardan 

bir örnek

FİGES’in savunma sanayisi için
yaptığı analizlerden bir örnek
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Hava araçlarında çeşitli
harici ve dâhili hare-
ketli parçaları kontrol

etmek için kullanılan servo
eyleyiciler, bu araçlarda çe-
şitli hidrolik ve pnömatik
kontrollerin yerini alıyor. Ör-
neğin bir uçağın kanatçığı,
kokpite kadar uzanan hidrolik
ya da pnömatik bir hat yerine,
kanatçığın hemen yanında
bulunan servo eyleyici tara-
fından kontrol edilebiliyor.
Eyleyici, kanatçıkla mekanik
olarak bağlanıyor ve içinde
bulunan elektrik motoru, sü-
rücü birimi ve yazılım aracılığı
ile kanatçığın hareketini
kontrol ediyor. Eyleyicinin
kokpitle bağlantısı ise komut
ve veri iletiminin gerçekleş-
tiği bakır ya da fiber bir iletim
hattından oluşuyor. “Telli
uçuş” (fly-by-wire) terimi de
buradan geliyor. Kokpitle
bağlantıyı telsiz olarak kuran
servo eyleyiciler üzerinde de
çalışmalar yürütülüyor.
Servo eyleyicilerle karşılaştı-
rıldıklarında, hidrolik ve pnö-
matik kontrollerin, çok daha
yüksek kütleli ve daha fazla
bakım gerektiren çözümler
olarak, uçağın ömür devri
maliyetlerine önemli bir yük
getirdiği, genel olarak kabul
ediliyor. Diğer yandan, bu

kontrollerin, mekanik yapıları
ve yedek hatları sayesinde,
servo eyleyicilere göre daha
güvenilir bir çözüm sunduğu
da kabul gören bir diğer ge-
nelleme olarak öne çıkıyor.
Doğası itibari ile telli uçuş
teknolojisinin kullanıldığı
İHA’lar için de servo eyleyici-
ler, kritik bileşenler arasında
yer alıyor. Herhangi bir servo
eyleyicinin arızalanması,
kontrol ettiği işlevin kaybedil-
mesi ile sonuçlanabiliyor.
Böyle durumlarda, üzerinde
pilot olmayan bu araçların
görevlerine devam etmesi ya
da güvenli bir şekilde üsle-
rine geri dönmeleri, riskli
hatta imkânsız hâle gelebili-
yor. Bu araçların sivil hava
sahasına entegre edilmesi
gibi yüksek güvenilirlik ge-
rektiren konular gündeme
geldiğinde, servo eyleyicilerin
önemi daha da artıyor.

İlk Haber Baykar’dan
Geliştirdiği, Gözcü adlı mini
İHA’sı Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından kullanılmakta olan
ve Katar’a da ihraç edilen;
Taktik İHA Sistemi üzerinde
çalışmalarını ise hâlen sür-
düren Baykar Makina (Bay-
kar) yetkilileri tarafından, 
5 Temmuz’da yapılan açıkla-

mada; servo eyleyici üniteleri-
nin geliştirilmesi kapsamında,
Baykar Ar-Ge ekibi tarafından
yürütülen tasarım, prototip
imalat, test ve kalifikasyon sü-
reçleri sonrasında, üç farklı
modelin ürün aşamasına ge-
tirildiği bildirildi. Yapılan açık-
lamada, hava araçlarının
kanatçık, fren, gaz, iniş ta-
kımları ve havalandırma gibi

farklı kısımlarında kullanılan
servo eyleyici ünitelerin, uçuş
emniyeti açısından kritik
öneme sahip olduğuna dikkat
çekilerek, geliştirilen sistem-
lerin, ilk aşamada, Taktik İHA
Sistemi’nde kullanılmasının
planlandığı belirtildi. Açıkla-
mada vurgu yapılan bir diğer
konu ise yürütülen çalışmalar
sonucunda, servo eyleyici
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Türkiye, İHA Çalışmalarındaki
İddiasını, Servo Eyleyicilerle 

Sürdürüyor Türkiye, havacılığın diğer alanlarında
özgün ürün tasarlamaya geç başlamış
olsa da insansız hava aracı (İHA) 
alanında dünyanın geri kalanı ile
uyumlu çalışmalar yapıyor; hatta 
bu alanın bazı konularında, dünya 
sıralamasında ilkler arasında 
yer alıyor. Geliştirdiği çeşitli 
İHA sistemleri envanterde bulunan 
ya da test aşamasında olan 
Türk Savunma Sanayisi, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının da beklentileri
doğrultusunda, teknolojik derinliğini
arttıracak adımlar atıyor. İHA’ların 
kritik bileşenlerinden olan 
servo eyleyici (actuator)’lerle ilgili 
iki özgün ürün haberi, Temmuz ayında,
Baykar Makina ve ANDAR 
firmalarından arka arkaya geldi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Baykar Model BDS-008 Servo Eyleyici

ANDAR G-200 servo eyleyici
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ünitelerini, yurt dışından, ih-
racat lisansı sınırlaması ile
ithal etme zorunluluğunun
kaldırıldığı ve maliyet ve tek-
nik performans açısından
etkin sonuçlar elde edildiği
oldu.
Konu ile ilgili bilgisine baş-
vurduğumuz Baykar Genel
Müdürü Haluk Bayraktar,
hâlen geliştirme çalışmaları
devam eden Taktik İHA üze-
rinde, 6 farklı tipte toplam 
16 adet servo eyleyici bulun-
duğunu; bunların da her bir
tipinin farklı tork, hız ve hare-
ket mekanizmalarına sahip
olduğunu belirtti. Söz konusu
servo eyleyicileri piyasada
hazır bulma düşüncesi ile
taktik ve MALE (Medium 
Altitude Long Endurance /
Orta İrtifa Uzun Süre Havada
Kalış) sınıfı İHA sistemlerinde
kullanılabilecek servo eyleyici
üreten firmaları ve ürünlerini
incelediklerini anlatan Bay-
raktar; bu alanda ABD, İsrail
ve Avrupa’dan çeşitli firmala-
rın Ar-Ge ve üretim çalışma-
ları yürüttüğünü; buna
rağmen inceledikleri ürünle-
rin hiçbirisinin, Taktik İHA için
belirlenmiş olan teknik ister-
leri karşılamadığını ifade etti.
Bu noktada, ABD, İsrail ve Av-
rupa kaynaklı sistemlerin
Baykar’ın teknik gereksinim-
lerini karşılayamaması duru-
munu, “Taktik İHA projesinde,
Türkiye’nin gereksinimleri,
dünya standartlarının ötesine
geçti” şeklinde mi; yoksa
“Baykar, servo eyleyicilerde
yakın gelecekte ihtiyaç duyu-
lacak teknik gereksinimleri
şimdiden öngörerek bu
alanda bir adım öteye geçi-
yor” şeklinde mi yorumlama-
mız gerektiğini sorduğumuz
Bayraktar, konuyu idari ve
teknik gereksinimler açısın-
dan ele alarak görüşlerini

iletti. Bayraktar’ın verdiği bil-
gilere göre, idari gereksinim-
ler, proje faaliyetlerinin;
sistem ve alt sistemlerde
herhangi bir şekilde ihracat
lisansına bağımlı kalmadan,
azami ölçüde millilik prensi-
bine göre yürütülmesini ge-
rektiriyor ve servo eyleyiciler
de bu gereksinim kapsa-
mında bulunuyor. Teknik ge-
reksinimler açısından ise İHA
sistemlerine, sivil hava saha-
sında uçuş izinlerinin verilme-
sinin tartışıldığı bu dönemde,
tüm alt sistem bileşenlerinin
belirli güvenilirlik ve perfor-
mans değerlerine ulaşması
gerekiyor. Bayraktar, günü-
müze kadar askeri hava sa-
hasında uçan sistemler için
geliştirilen servo eyleyicilerin
çeşitli teknik eksiklikleri bu-
lunduğunu belirterek, benzer
nedenlerle General Atomics
firmasının da Predator ve
Reaper İHA sistemlerinde
kullandığı servo eyleyicileri,
kendisinin geliştirdiğini kay-
detti ve Taktik İHA projesin-
den bir örnek verdi. Buna
göre, Taktik İHA projesinde
belirli bir güvenilirlik anali-
zine dayalı olarak oluşturulan
sistem mimarisi, tüm haber-
leşme hatlarının yedekli olma-
sını gerektirirken; piyasada,
askeri özelliklere göre satılan
servo eyleyicilerin hiçbiri-
sinde, yedekli haberleşme
özelliği bulunmuyor. Ayrıca,

bu eyleyicilerin; kontrol ve
performans parametre yazı-
lımları ile durum bilgilerinin
dış dünyaya kapalı olduğu gibi,
kontrol sistemleri kesikli ha-
reketlere neden oluyor, hata
kontrolleri yetersiz ve hata
toleransları zayıf. Bayraktar,
geliştirdikleri ve ürün haline
getirdikleri tüm servo eyleyici
sistemlerde, bu sorunların
tamamının giderilmiş oldu-
ğunun altını çizdi.

Bayraktar’ın vurgu yaptığı bir
diğer konu ise optimizasyon
oldu. Her hava aracının ken-
dine ait bir dinamiği bulunu-
yor; bu sebeple farklı tork, hız
ve mekanizma gereksinimle-
rine sahip servo eyleyicilere
ihtiyaç duyulabiliyor. Bayrak-
tar, geliştirdikleri servo eyle-
yicilerin, Taktik İHA projesi için
tasarlanmış ürünler olduğunu
ve buna göre optimizasyonla-
rının yapıldığını söyledi. Farklı
bir hava aracına yönelik ihtiyaç
oluşması durumunda; hızlı bir
şekilde motor sürücü, motor
ve dişli sistemleri ve yazılım

yapılandırması ile servo sis-
temi geliştirilebilecek kabili-
yeti kazanmış olduklarını da
açıklamalarına ekledi.

Baykar’ın 
Ürün Ailesi Tamam
Baykar’ın tanıtımını yaptığı
servo eyleyici ailesinin; BDS-
008, BDS-040 ve BDS-060’tan
oluşan üyeleri, farklı dış bo-
yutlara, ağırlığa ve tork de-
ğerlerine sahip olsalar da
eyleyicilerin, başta elektrik
arayüzü ve konnektörleri
olmak üzere, diğer özellikleri
ise ortak. Eyleyicilerin başlıca
teknik özellikleri arasında
şunlar yer alıyor:
n CANBus ve RS-485 

üzerinden çift yedekli
iletişim,

n Limit dışı çalışma 
durumları oluştuğunda;
tork, güç ve sıcaklık 
parametrelerindeki 
performans kaybının 
zamana yayılarak 
gerçekleşmesi 
(graceful degredation),

n Gelişmiş motor sargı 
sıcaklığı kestirim 
algoritmaları,

n Fırçasız, daimi mıknatıslı
DC motor ve

n Temassız şaft pozisyon 
algılayıcısı.

Bayraktar’dan aldığımız bilgi-
lere göre, bu eyleyicilerin ge-
liştirilme aşamasında, en uzun
süre test aşamasına ayrıldı.
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Baykar Model BDS-040 Servo Eyleyici

ÇALDIRAN İHA olarak da bilinen Baykar
Taktik İHA (sağda). Baykar tarafından

geliştirilen servo eyleyiciler, test
düzeneğinde görülüyor (altta).
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Askeri bir proje olmasından 
dolayı, MIL-STD-810G, MIL-
STD-461E ve MIL-STD-498
standartları referans alındı ve
bu standartlar içerisinde ilgili
olan test prosedürleri uygu-
landı. Üç ürünün de özellikle-
rini, performans eğrilerini ve
fiziksel boyutlarını içeren bro-
şürler, Baykar’ın İnternet site-
sinde yayınlanmış durumda.

Baykar, 
Geleceğe Bakıyor
MALE sınıfı bir İHA sisteminin
kanatlarında kullanılan, as-
keri özelliklere uygun bir
servo eyleyicinin, en az 15.000
dolar civarında bir tedarik
maliyetine sahip olduğunu;
kendi çözümlerinin ise teknik
açıdan artılarına rağmen, bu
fiyatın yaklaşık yarısı kadar
maliyete sahip olduğunu be-
lirten Bayraktar’dan, kısa ve
orta vadeli hedefleri hak-
kında da bilgi aldık. Buna
göre, Baykar, geliştirdiği
servo eyleyicileri, ilk olarak
kendi sistemlerinde kullan-

mayı; paralelde, yurt içi veya
yurt dışı talepleri karşılamayı
planlıyor. Firma, geliştirdiği
motor sürücü elektronik do-
nanımı, yazılım ve kontrol
sistemi ile servo eyleyici ala-
nında; fırçasız motor, dişli
mekanizması ve mekanik ya-
pılandırma tiplerinden ba-
ğımsız olarak, yeni ürün
geliştirme yeteneğine de
sahip. Ayrıca, Baykar’ın, ürün
aşamasına getirdiği, ancak
şu an için satışını planlama-
dığı, 3 ayrı tip servo eyleyicisi
daha bulunuyor: Özellikle
İHA sistemlerinde sıklıkla
rastlanan motor kaynaklı
arıza durumlarına karşı alın-
mış bir tedbir olarak, tek bir
şasi içinde çift motor ve çift
motor sürücüsü içeren gaz
servo eyleyicileri. Bayraktar;
Heron ve Predator gibi araç-
larda gaz komutunun, yedeği
olmayan tek bir servo üzerin-
den verildiğini ve herhangi
bir arıza durumunda, yüksek
ihtimalle kırım durumu yaşa-
dığını vurgulayarak bu ürü-
nün önemine de işaret etti.

Sürpriz Oyuncu:
ANDAR
Türkiye’nin servo eyleyici
atağının sürpriz oyuncusu,
geçtiğimiz yıl, insansız hava
araçlarının emniyetlerinin
arttırılması için gelişmiş
elektromekanik sistemler
tasarlamak ve üretmek
üzere kurulmuş olan
ANDAR firması oldu.
Firma, 8 Temmuz 2013 ta-
rihinde, Vestel Savunma ile 
KARAYEL taktik İHA platfor-
munda kullanılmak üzere,
108 adet ANDAR G-200
servo eyleyicinin teslim edil-
mesini kapsayan bir söz-
leşme imzaladı. Böylece
ANDAR, önümüzdeki 5 yıl
boyunca, Vestel Savun-
ma’nın servo eyleyici teda-
rikçisi konumuna geldi.
Bu sözleşme ve öncesindeki
gelişmeler hakkında bilgisine
başvurduğumuz ANDAR İş
Geliştirme Sorumlusu Gök-
han Koyuncu, KARAYEL için,
projenin başında yurt dışın-
dan alınacak servo eyleyici
kullanılmasının gündeme

geldiğini; gelişmelerin ise
çalışmaları başka bir yöne
çektiğini belirtti. Buna göre,
proje sözleşmesinde bulu-
nan STANAG 4671’e uyum
gereksinimleri ve STM'nin
de denetlediği emniyet ana-
lizlerinde, tedariki planla-
nan servoların yetersiz
bulunması, planları değiş-
tirdi. Koyuncu, piyasada
hazır bulunan herhangi bir
eyleyicide yaşanabilecek bir
arızada, eyleyicinin bağlı ol-
duğu oynar yüzeyin kaybedi-
lebildiğini; oynar yüzeyin
ikiye bölünmesi ve ayrı eyle-
yiciler tarafından kontrol
edilmesi gibi yöntemlerin
ise ancak kaybedilen yüze-
yin etkisini giderecek bir
çözüm sunduğunu, kontrol
kaybı durumunun devam et-
tiğini anlattı. Süreçte, bu tür
senaryolar için oynar yüze-
yin 3’e bölünmesi ya da arıza
durumunda eyleyici ile
oynar yüzey arasındaki bağ-
lantının kopartılması gibi
seçenekler de gündeme
gelmiş. Özellikle bağlantının
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Baykar Model BDS-060 Servo Eyleyici

Vestel Savunma
KARAYEL 
taktik İHA

ANDAR G-200
servo eyleyicinin

kesit çizimi
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kopartılması çözümü, bu
mekanizmanın da hataya
açık olması ve uçağa yıldı-
rım çarpması gibi durum-
larda istenmeden aktif hâle
gelebileceği göz önüne alı-
narak, gündemden kaldırıl-
mış. Tüm bunlara ek olarak,
aynı tür eyleyicilerde yaşa-
nabilecek elektronik ya da
yazılım kaynaklı bir soru-
nun, uçağın genelinde etkili
olarak, daha büyük sorunla-
rın yaşanmasına neden
olma potansiyeli de göz
önüne alınmış. Koyuncu, bu
duruma çözüm olarak,
uçakta iki farklı servo eyle-
yicinin birlikte kullanılması-
nın gündeme geldiğini; fakat
pazardaki mevcut tedarikçi-
lerin, bu konuda herhangi
bir adım atmadıklarını ifade
etti.
Bu noktada devreye giren
ANDAR; tamamen ayrı iki
elektronik kartı, iki farklı ya-
zılımı olan, elektrik bağlantı-

sını ve iletişimini ikişer ka-
naldan yapan, iki elektrik
motoru ile ayrı ayrı çalışabi-
len, kendi servo eyleyicisini
geliştirdi; bunun KARAYEL’in
prototipi ile çalışabildiğini
gösterdi ve STM'nin de em-
niyet onayını aldı.

ANDAR G-200 Hazır
ANDAR’ın çözümü G-200, 
200 N’luk, doğrusal ve 
yedekli bir servo eyleyici. Uçuş
sırasında meydana gelebile-
cek arızalara karşı 
güç beslemesi, elektronik

arayüzü, motor, kontrol birimi
ve yazılım alt bileşenlerinde
tam yedeklilik sunan ANDAR
G-200, MIL-STD-810G uya-
rınca çevresel şartlar testle-
rine, MIL-STD-461E uyarınca
da elektromanyetik uyumlu-
luk testlerine sokuldu ve test-
lerden başarıyla geçti.
Koyuncu, hedef pazarlarının
dünyadaki insansız platform
üreticileri ile diğer uçak, 
helikopter ve roket üreticileri
olduğunu belirterek, bu 
hedefleri doğrultusunda, 
12-15 Ağustos'ta, Washington

D.C.de gerçekleştirilecek
AUVSI Unmanned Systems
fuarında açacakları stantla-
rında ürünlerini tanıtacakla-
rını da verdiği bilgilere ekledi.

Türk Savunma 
Sektörüne Tam Not
Servo eyleyici konusundaki
bu gelişmeler, Türk savunma
sektörünün, bu alanda, tüm
dinamikleri ile çalıştığının da
göstergesi oldu. Ne istediğini
bilen bir kullanıcı (Türk Silahlı
Kuvvetleri), bunu projelendi-
ren ve projeleri yürüten bir
tedarik makamı (SSM) ve or-
taya çıkan ihtiyaçlara zaman
kaybetmeden, etkin ve özgün
çözümlerle cevap verebilen
savunma sanayisi firmaları
(Baykar ve ANDAR), sağlıklı
ve geleceği parlak bir yapıya
işaret ediyor. Türk Savunma
Sanayisi, benzer örneklerin
başka alanlarda da görül-
mesi ile 2023 hedeflerine
daha da yaklaşacak.

ANDAR G-200 servo eyleyici
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Havacılık Öğretim ve Eğitimlerinde İlkler
Türk havacılığında öğretim ve eğitim faaliyetleri, ilk uçuşlarla
birlikte başlamış; “Bahriye Tayyare Mektebi” ve “Yeşilyurt Tay-
yare Makinist Mektebi”, Haziran 1914’te, İstanbul, Yeşilköy’de
kurularak faaliyete geçmiştir. Aynı yıl içinde, ilk Türkçe teknik
havacılık kitabı olan “Vasıta-i Tayyare”, Tayyareci Üsteğmen
Mithad Nuri Bey tarafından yayınlanmıştır.
Türk Tayyare Cemiyeti (T.Ta.C.), “Türk milletinin cömertliğin-
den ve vatanseverliğinden yararlanarak oluşturulacak bir mali
kaynakla Türk havacılığına personel ve malzeme desteğini sağ-
lamak, askeri havacılığa bir kaynak olacak Türk sivil havacılı-
ğını oluşturma” amacı ile 1925 yılında faaliyete başlamıştır.
Kısa bir süre sonra, T.Ta.C. üzerindeki Erkanı Harbiye-i Umu-
miye Riyaseti Celilesi etkinliğinin artması sonucu, Kuva-yı Ha-
vaiye Müfettiş-i Umumisi ihtiyacı olacak yetişmiş ve nitelikli
tayyare mühendisi ve makinistlerin yetiştirilmesi için, tayyare-
lerin uçuş öncesi / sonrası kontrolünden, bakım ve onarımına
kadar uzanan sorumlulukları yüklenecek, görevleri yerine ge-
tirecek teknik personeli eğitmek üzere, Fransız Hanriot firma-
sıyla İstanbul, Yeşilköy'de, 23 Nisan 1926 günü, Tayyare
Makinist Mektebi kurulmuş; ayrıca, tayyare mühendisi ihtiya-
cının yurt dışı eğitimi uygulaması kapsamında da karşılanması

kararlaştırılmıştır. T.Ta.C, 1928 yılında, Tayyare Makinist Mek-
tebi'ni Millî Müdafaa Vekâleti’ne devretmiştir.
İlk Türk sivil havacılık okulu ise Tayyareci Vecihi Hürkuş tara-
fından, “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi (V.S.T.M.)” adı ile 21 Nisan
1931 tarihinde, İstanbul Fikirtepesi’nde açılmış; ancak mezun-
ların diplomalarına denklik alınamamıştır.
T.Ta.C.’nin adı, 1935 yılında, Türk Hava Kurumu olarak değiş-
tirilmiştir ve Türk Hava Kurumu kapsamında sportif havacılık
faaliyetleri için oluşturulan Türkkuşu okulları da 3 Mayıs 1935
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Aynı dönemde, Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ tarafın-
dan; 1936 yılında, Divriği’de, ortaokul seviyesinde “Gök Okulu”
açılmış; öğrencilerin tüm masrafları karşılanmış ve havacılığa
özenmeleri için İstanbul’a getirilen öğrencilere, uçuş dersleri
verilmiştir. 17 Ağustos 1941 tarihinde de teknik eleman da ye-
tiştirilebilmesi amacı ile İstanbul, Yeşilköy’deki Gök Stadyumu
(eski Elmas Paşa Çiftliği) arazisinde, Gök Okulu adı ile bir okul,
150 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu ve diğer kolaylıklar faa-
liyetlerine başlanmış olup bu tarih, günümüzde, “Havacılık
Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
Nuri Demirağ’ın yoğun ısrar ve gayreti sonucunda, 1939 yılında,
Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde tayyare mühen-
disi yetiştirmek üzere bir “Tayyare Şubesi” kurulması çalışma-
larına başlanmış; 1941 yılında, Türk Hava Kurumunun
Başbakanlığa yaptığı teklif sonucunda, Yüksek Mühendis Mek-
tebi Makine Bölümü (bugünkü adı ile İstanbul Teknik Üniversi-
tesi [İTÜ] Makine Fakültesi) bünyesinde “Tayyare Mühendisliği”
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Türkiye’de Sivil 
Havacılık Eğitimleri

Can EREL* / c.erel@savunmahaber.com
*Uçak Mühendisi

Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER * / saldiranery@gmail.com
* Endüstri Mühendisi

Bu makalede, ekonomi ile arasında etkilenen-etkileyen ilişkisi nedeni ile 
kamuoyunun sürekli gündeminde yer alan, küresel ve ulusal gelişim oranı nedeni
ile son yıllarda daha da dikkat çekici hale gelen ve sivil havacılık endüstrisi işgücünün
oluşumunun temel kaynağı olan  “Örgün Yükseköğretim Programları”nın tarihsel
gelimi özetlenerek, son iki yıllık değişimi ve durumu ulusal ölçekte incelenerek 
değerlendirilecek ve endüstri ihtiyaçları yönünden bazı sonuçlara ulaşılacaktır.
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bölümü kurulmuştur. 1981 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) Havacılık Mühendisliği bölümü ve 1983 yılında da
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Sivil havacılık sektörümüzün pilot ihtiyacı, uzun yıllar Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) emeklilerinden; hava trafik kontrolör ih-
tiyacı da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğünün kurslar ile yetiştirdiği personelden karşılanmış-
tır. Hava aracı bakım teknisyenleri de çoğunlukla TSK kökenli
personelin sivil hava aracı tiplerinde eğitilmesi yoluyla sağlan-
mıştır. Diğer sivil havacılık personeli de Türk Hava Yolları (THY)
ve DHMİ tarafından açılan kurslarla yetiştirilmişlerdir.

Havacılık Öğretim ve Eğitimlerinde 
1983 Sonrası
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile özel sektöre de ha-
valimanı ve hava yolu kurma / işletme imkânı tanınmasıyla
1983 yılında, Türk sivil havacılığında yeni bir dönem başlamış;
kamu kuruluşları eliyle yürütülmekte olan birçok hizmetin yanı
sıra öncelik pilot eğitimlerinde olmak üzere, özel eğitim mer-
kezleri de oluşmaya başlamıştır.
Sivil havacılık eğitimleri konusundaki en büyük atılım ise Ana-
dolu Üniversitesinin, 1986 yılında, Eskişehir’de, Sivil Havacılık
Meslek Yüksekokulunu kurmasıyla gerçekleşmiştir. 1987 yı-
lında öğrenci alımı ile pilotaj, hava trafik kontrolörü, uçak
motor-gövde, uçak elektrik-elektronik, yer hizmetleri, ikram
ve kargo olmak üzere, 9 dalda eğitimler başlatılmıştır. Daha
sonra, öğretim programlarının lisans seviyesine çıkartılmasıyla
Sivil Havacılık Yüksekokulu adını alan okul, 2012 yılında, Hava-
cılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

Bugünkü Durum
Günümüzde, çok sayıda yükseköğretim kurumu, sivil havacılık
alanında eğitim vermeye başlamış; orta öğretim düzeyindeki
programlar da artmıştır. Aynı şekilde, kamu ve özel kuruluş-
ların kurs ve sertifika programları yaygınlaşmıştır. Benzer şe-
kilde, küresel otoritenin tanım ve sınırlamaları kapsamında,
kamu ve özel kuruluşlarda yaygın öğretim / eğitim (kurs ve ser-
tifika) programları yaygınlaşmıştır.
Son 10 yılda, ülkemiz sivil hava yolu taşımacılık faaliyetleri,
dünya ortalamalarının çok üzerinde bir büyüme göstermiş; ha-
valimanı ve terminal işletmeciliği ile yer hizmetlerinde önemli
gelişmeler sağlanmıştır. Aynı şekilde, hava yolu şirketlerimizce
kullanılan uçakların büyük bölümünün bakım, onarım, yeni-
leme (BOY) hizmetleri, yerli imkânlarla yapılmaya başlanmış;
yabancı hava yolu şirketleri uçaklarına yönelik hizmetler de

yaygınlaşmıştır. Hava aracı imalat sanayisi de gelişmiş; kendi
uçağımızı, helikopterimizi üretmeye yönelik çalışmalar başla-
mıştır.
Bu gelişmeleri rakamsal olarak ifade etmek gerekirse son 10
yılda; ticari uçuş sayısı yüzde 196, taşınan yolcu sayısı yüzde
280 ve taşınan kargo miktarı yüzde 126 artmış; 32 havalima-
nında yolcu terminalleri yapılmış ya da yenilenmiş; dünya yolcu
trafik sıralamasında 20’nci sırada yer alınmıştır. Türkiye, son
yıllarda, dünya genelinde uçuş ağını en çok geliştiren ülke olup
sefer yapılan toplam 241 uçuş noktası ile dünyada ilk 10 içeri-
sindedir.
Son yıllarda, ülkemiz sivil havacılık eğitim kurumları sayısında
da önemli artışlar yaşanmıştır. Üniversitelerin 2013-2014 aka-
demik yılı programları kapsamında, sivil havacılık alanındaki
toplam 12 bölüm için 4.952 kontenjan açılmıştır. Söz konusu
üniversiteler, bölümleri ve 2012-2013 yılları için kontenjanları
Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.
Tabloların incelenmesinden görüleceği üzere; 2013 yılında,
toplam 33 yükseköğretim kurumunda, 12 program altında,
2012 yılına göre yüzde 38 artış ile toplam 4.952 öğrenci için
kontenjan açılmıştır. 4 yıllık lisans programlarında en yüksek
kontenjan artışı, yüzde 53 ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Bölümü’nde yapılmıştır. Bu artışın gerekliliği, tartışılması ge-
reken önemli bir konudur.
Uçak, uzay ve havacılık mühendislikleri bölümlerindeki kon-
tenjan artışı ise yeni açılan üniversite ve bölümlerden kaynak-
lanmaktadır. 2 yıllık ön lisans programlarındaki; uçak
teknolojisi (teknisyenlik), havacılıkta yer hizmetleri ve kabin
hizmetleri bölümlerindeki, endüstriyel gelişmeyle paralellik
taşımayan dikkat çekici yüksek kontenjan artışlarının, kaygı ve-
rici seviyede olduğu değerlendirilmektedir.
Kontenjanlardaki bu artışlar, sivil havacılık sektöründeki reel
gelişmelerle doğrudan bağlantılı olmayıp, özellikle yeni açılan
yükseköğretim kurumları veya bölümlerden kaynaklanmakta-
dır. İleriki paragraflarda bu hususa tekrar değinilecektir.
Orta öğretim kurumlarında ise 2012 yılı sonu itibariyle sivil ha-
vacılık eğitimi veren toplam 9 teknik ve endüstri meslek lise-
sinde, 354 öğrenci kontenjanı mevcuttur. Ayrıca, gerek kamu
gerekse özel kuruluşlarca, çok sayıda kurslar düzenlenmekte;
özellikle pilot, kabin memurluğu, hava trafik kontrolörlüğü,
uçuş harekât uzmanlığı gibi eğitimler verilmektedir.
Yükseköğretim kurumlarındaki lisans ve ön lisans ile orta öğ-
retim kurumları ve kurs şeklindeki programlara bakıldığında,
ilk dikkat çeken, aynı isimli programların hepsinde verildiği,
verilebildiğidir. Havacılık gibi küresel ölçekli bir alanda, Avrupa
Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) referans seviyelerine uyumun sağ-
lanamaması da dikkat çekmekte; mesleki tanımlarda karma-
şaya sebep olmaktadır. Pilot ve hava aracı bakım teknisyenliği
ile ilgili programlar en çarpıcı örneklerdir… Pilot eğitimlerine
yönelik en az 4 yıl süreli yüksek öğretim (lisans seviyesi) prog-
ramları yanında çok daha kısa süreli kurslar bulunması veya
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hava aracı bakım teknisyenli-
ğine yönelik eğitimlerin (modül
temelli) kurslar yanında bu eği-
timin lise seviyesi veya 2 yıllık
(ön lisans), 4 veya 5 yıllık (li-
sans) programları ile yüksek
öğretim programlarında dü-
zenlenebildiği görülmektedir.
Benzer örnekler çoğaltılabilir;
bu farklı uygulamaların neden
olduğu sorunlara, izleyen bö-
lümlerde değinilecektir.

Hedefler
Ülkemizin sivil havacılık faaliyet-
lerinde gelişmeye yönelik hedef-
leri oldukça büyük olup, 2009
yılında yapılan 10’uncu ve 2013
yılı sonlarında yapılması planla-
nan 11’inci Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Şurası rapor ve
ön çalışmaları incelendiğinde,
sivil havacılık eğitimi ve havacı-
lıkta insan kaynakları konularına
ilişkin; “Sivil havacılık sektö-
ründe yükseköğretim ve lisans /
sertifika eğitimi alanlarında
bölge lideri ve dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında yer
alma” vizyonunun belirlendiği
görülmektedir.
Söz konusu vizyon kapsamında,
ülkemiz sivil havacılık eğitimle-
rinin mevcut durumu, sorunları
ve bu sorunların giderilmesi için
yapılması gerekenler konusu, yukarıda belirtildiği gibi, hem
11’inci Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası ön çalışmaları
kapsamında ele alınmış hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, 23 Kasım 2012
tarihinde imzalanan protokol ile kapsamlı çalışmalar başlatıl-
mıştır.
Protokol ile aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması hedeflen-
miştir:
n Sivil havacılık eğitimlerinde sorunların tespiti ve 

raporlanması ile hedefler bağlamında bunların 
giderilmesine yönelik çözümlerin oluşturulması,

n Sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı yükseköğretim
bölümlerinin teşvik edilmesi, açılması (büyüme hızına bağlı
kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak insan kaynağının
belirlenmesi),

n Sivil havacılık sektörünün ve sivil havacılık mevzuatının 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitimlere esas müfredat 
çalışmalarının yapılması (bu kapsamda ders isimlerinin 
ve müfredatın uyumlaştırılması ve eğiticilerin yeterliklerinin
belirlenmesi),

n Ortak kullanıma esas eğitici yayınlar hazırlanması,
n Zorunlu staja tabi olan öğrenciler için gerekli 

koordinasyonun sağlanması.
Protokol ayrıca, ülkemiz sivil havacılığın gelişimine ve ulusal
hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik sektör analizlerinin ya-
pılması, sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştiril-
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ANALİZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU (4 YIL) Sayı İsim 2012 2013 % Değişim
İTÜ,
Necmettin Erbakan Ü.

Uçak, Uzay, Havacılık Mühendislikleri 5 ODTÜ, 321 387 21
Türk Hava Kurumu Ü.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC)
Anadolu Ü.

Pilotaj 3 Özyeğin Ü. 136 145 7
Türk Hava Kurumu Ü.

Hava Trafik Kontrolörü 1 Anadolu Ü. 15 15 0
Anadolu Ü.

Uçak Elektrik-Elektronik 4 Atılım Ü. 210 205 -2Erciyes Ü.
Kocaeli Ü.

4 Anadolu Ü.

Uçak Gövde-Motor Bakımı Atılım Ü. 231 225 -3Erciyes Ü.
Kocaeli Ü.
Anadolu Ü.
Atılım Ü.
Erciyes Ü.
Erzincan Ü.
İstanbul Aydın Ü.
İstanbul Ticaret Ü.
Kocaeli Ü.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 16 Mustafa Kemal Ü. 643 986 53
Necmettin Erbakan Ü.
Nişantaşı Ü.
Okan Ü.
Ondokuzmayıs Ü.
Özyeğin Ü.
Türk Hava Kurumu Ü.
Akdeniz Karpaz Ü. (KKTC)
Girne Amerikan Ü. (KKTC)

Toplam 19 1556 1963 21

Türkiye’de sivil havacılık eğitimi veren yükseköğretim kurumları, mevcut bölümleri ve kontenjanları 
(“Toplam” ve “Genel Toplam” hücrelerinde farklı programlara sahip her yükseköğretim kurumu 1 kere sayılmıştır).

Tablo 1. Türkiye’de sivil havacılık eğitimi veren 4 yıllık yükseköğretim kurumları, mevcut bölümleri ve kontenjanları 
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mesi, bu çalışmaları yapacak araştırma merkezlerinin kurul-
ması, analitik raporların hazırlanması ve Türkiye’nin sivil ha-
vacılık eğitimlerinde uluslararası bir merkez olması konularını
da kapsamaktadır.
Hâlen devam etmekte olan çalışmalarda dikkat çeken ilk tes-
pitler şu şekildedir;
n Mevcut kontenjanların sektör ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmesi gerekmektedir.
n Programlar bazında yabancı dil eğitiminin gerekliliği 

analiz edilmelidir (Bazı programlar için İngilizce hazırlık 
sınıfları zorunlu olmalıdır).

n Eğitimlerin yeterlikleri incelenmelidir.
n Eğitmenlerin taşıması gerekli asgari özellikler belirlenmeli,

sektör uzmanlarının yükseköğretim kurumlarında ders 
vermeleri kolaylaştırılmalıdır.

n Yeni bölümler açılırken gerekli olan altyapı tesislerinin 
mevcudiyeti aranmalıdır.

n Verilen eğitimlerde; lise, ön lisans ve lisans mezunları 
unvanları değerlendirilmelidir.

n Lisansüstü eğitimlerin hedefleri belirlenmeli, Ar-Ge 
faaliyetleri geliştirilmelidir.

Sorunlar ve Öneriler
TOBB Türkiye Sivil Havacılık
Meclisi 2012 Yılı Sektör Ra-
poru’nda, devam etmekte olan
SHGM-YÖK çalışmaları ile
11’inci Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Şurası ön çalışma-
ları da dikkate alınarak, ülkemiz
sivil havacılık eğitimleri değer-
lendirilmiş ve aşağıda yer alan
sorunlar üzerinde durularak,
çözüm önerileri sunulmuştur:
Sivil havacılık sektörü insan
kaynağı ve eğitim ihtiyacına
ilişkin bir master planın 
mevcut olmayışı sonucu, 
eğitim kurumları 
kontenjanlarının ihtiyaçlara
uygun belirlenmesi: Son 
yıllarda, özellikle yüksek

öğretim kurumları, kontenjanlarını her yıl belirli oranda 
arttırmakta, yeni programlar açmakta veya yeni okullar 
açılmaktadır. Yaşanmakta olan bu artışların, sektör
ihtiyaçlarıyla hiç bir ilgisi / ilişkisi bulunmayıp; bu durum, 
kurumların bir önceki kontenjan doluluk oranları 
kapsamında, “daha fazla öğrenci” eğitme yaklaşımından 
kaynaklanmaktadır. Yapılan birçok ön çalışma, bugün için
dahi bazı programlarda ihtiyacın üzerinde kontenjan açıldığını
göstermektedir. 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU (2 YIL) Sayı İsim 2012 2013 % Değişim
Balon Pilotluğu 1 Kapadokya MYO 5 11 120
Uçak Teknolojisi 11 Anadolu Ü.

Ege Ü.
Erzincan Ü.
İstanbul Ü.
İstanbul Arel Ü.
İstanbul Aydın Ü. 260 701 170
İstanbul Kültür Ü.
Kapadokya MYO,
Maltepe Ü.
Nişantaşı Ü.
Türk Hava Kurumu Ü.
Akdeniz Ü.
Atatürk Ü.
Beykoz Lojistik MYO,
Ege Ü.
Gümüşhane Ü.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 11 İstanbul Arel Ü. 960 974 1
İstanbul Gelişim Ü.
Kapadokya MYO
Muğla Sıtkı Koçman Ü.
Nişantaşı Ü.
Okan Ü.
Adıgüzel MYO
Anadolu Ü.
Beykoz Lojistik MYO
Erzincan Ü.
İstanbul Ü.
İstanbul Aydın Ü.

Kabin Hizmetleri 14 Kapadokya MYO 660 1033 57
Kırklareli Ü.
Maltepe Ü.
Nişantaşı Ü.
Okan Ü.
Türk Hava Kurumu Ü.
Akdeniz Karpaz Ü. (KKTC)
İstanbul Kültür Ü.

Havacılıkta Yer Hizmetleri 3 Türk Hava Kurumu Ü. 70 180 157
Akdeniz Karpaz Ü. (KKTC)

Hava Lojistiği 2 İstanbul Kültür Ü. 90 90 0
İstanbul Ticaret Ü. 

Toplam 22 2045 2989 46
Genel Toplam (Tablo 1 ve2) 33 3601 4952 38

Tablo 2. Türkiye’de sivil havacılık eğitimi veren 2 yıllık yükseköğretim kurumları, mevcut bölümleri ve kontenjanları 
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Bu öğrencilerin, zorunlu stajlarının yaptırılmasında dahi 
sıkıntı yaşanmaktadır. Mümkün olan en kısa sürede, sektör
ihtiyaçlarının ayrıntılı olarak belirlenmesi ve buna uygun
program / kontenjan oluşturulmasına esas bir master plan
çalışmasının yapılması zorunluluk arz etmektedir. 
Aksi takdirde, bazı iş kolları için gereğinden çok fazla 
personel eğitilecek; gereksiz kaynak israfı bir yana, 
bazı mezunlar iş bulamayacaktır.

Eğitim kurumlarının veya programların açılışlarında, 
eğitimin sektör ihtiyaçlarına uygun verilebilmesine 
esas kalifiye eğitmen ve tesislere yönelik standartların 
bulunmayışı / aranmayışı ile sektör deneyimine haiz 
kişilerin yükseköğretim kurumlarında eğitim 
vermelerinde yaşanan darboğazlar: Yükseköğretim 
kurumları, öncelikle YÖK mevzuatına uygun açılmakta 
–her bir bölüm için 3 öğretim üyesi– ve bu şekilde faaliyete
geçmektedir. Birçok program için, yükseköğretim sistemi
içinden eğitmen bulunması neredeyse imkânsız olup sektörde
deneyimli eğitmenlere ihtiyaç vardır. Lisans / sertifikaya 
tabi eğitimlerde, uluslararası geçerlilik için bu zaten bir 
zorunluluktur. Genellikle “yarı zamanlı” öğretim görevlisi
olarak eğitmenlik yapacak bu personelin görevlendirilmeleri
(ve kamu kurumu niteliğindeki yükseköğretim kurumlarında
uygun şekilde ücretlendirilmelerinde) önemli darboğazlar
mevcuttur. Benzer durumlar, meslek liseleri için de 
geçerlidir. Ancak, bilinen bu sorunlar eğitime başlama 
kararları öncesinde, maalesef genellikle göz ardı 
edilmektedir. Öte yandan, teknik eğitimler için tesis 
standartları olmayışı da yeterli eğitimin verilememesine
neden olmaktadır.

Mevcut eğitim kurumlarındaki programların kapsamı ve 
veriliş şekilleri arasındaki farklılıklar ile eğitici personele
ilişkin standartların bulunmayışı: YÖK-SHGM çalışmaları 
sırasında gerçekleştirilen bazı araştırmalar, aynı isimli 
programlarda dahi önemli müfredat farklılıkları olduğunu
göstermiştir. Bu durumun, mesleki konularda ders verecek

eğitmen konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı 
bilinmektedir. Mesleki dersleri verecek eğitmenlere ilişkin
standartların olmayışı, bu derslerin uygun eğitmenlerle 
verilmemesi durumunu ortaya çıkartmakta, bu da eğitim 
kalitesini düşürmektedir. En kısa sürede, müfredatların
uyumlaştırılması ve özellikle mesleki dersleri verecek 
eğitmenler için standartların belirlenmesi gerekmektedir.

Lisans / sertifikaya tabi eğitim programlarında SHGM 
ve kurumlar arasında yaşanan sorunlar: Pilot, kontrolör 
ve teknisyen eğitimi veren kuruluşlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı-YÖK mevzuatının yanı sıra bu konulardaki 
uluslararası standartlar doğrultusunda, SHGM denetimine de
tabidirler. Lisans / sertifikasyona esas işlemler bağlamında,
eğitim programlarının kapsamlarının ve eğitmenlerin SHGM
tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi durumda,
mezunlar lisans / sertifika alamayacaklardır. Hâlen, bazı 
eğitim kurumları, SHGM onay işlemleri –genellikle eğitici 
standartları bağlamında- konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.
Sorunun çözümü için, lisans / sertifikaya tabi eğitimlerde,
okul / bölüm / program açılımlarında SHGM izni de 
aranmalıdır.

Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği: Yapılan birçok toplantı 
ve / veya çalışmada, sektör kuruluşları, uygulanabilir / 
yararlanabilir / endüstrileştirilebilir master-doktora tez 
çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekmiştir. Bu durum, 
31 Mayıs’ta yapılan, TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 
toplantısında da gündeme gelmiş ve sektör kuruluşları ile
üniversiteler arasında iş birliğini geliştirecek çalışmalar 
yapılması gerekliliği yönünde karar alınmıştır. Sektörün 
ihtiyaç duyduğu araştırma konularının belirlenmesi, 
yükseköğretim kurumları araştırmacılarının bu konulara
yönlendirilmeleri ve sektör kuruluşlarının da gerekli bilgi
desteğini sağlamaları halinde, uygulanabilir / yararlanabilir
tez sayısının artacağı muhakkaktır. Öte yandan, ülke 
çapındaki Ar-Ge kuruluşlarıyla da iş birliklerinin 
geliştirilmesi uygun olacaktır.
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Sonuç ve Yazarların Önerileri
Ülkemizdeki sivil havacılık faaliyetleri, dünya ortalamalarının çok
üzerinde büyümektedir. Bu durum, sektörün yetişmiş insan gü-
cüne olan ihtiyacı da önemli ölçüde arttırmaktadır. Bugün için
dahi bazı alanlarda personel sıkıntısı yaşanmaya başlanmıştır.
Sivil havacılık eğitim kurumlarının sayıları ve program / konten-
janları artmakla birlikte, sektör ihtiyaçlarına uygun düzenleme-
ler ve belirlemeler yapılmadığından, gerekli kalifiye iş gücünün
sağlanmasında sorunlar yaşanacağı muhakkaktır. Bu konuda,
özellikle SHGM’ye ve YÖK’e önemli görevler düşmektedir.
n Öncelikle, sektörün iş gücü ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları 

karşılayacak özelliklerin öğretim / eğitim programlarında 
ne şekilde yer alacağı kesin olarak belirlenmeden 

yeni programlar açılmamalı ve yüksek oranda kontenjan 
arttırımları yapılmamalıdır. Diğer bir ifadeyle –SHGM 
koordinatörlüğünde, sektör işletmeleri ve eğitim 
kurumlarının da katkı sağlayacağı- kapsamlı bir master
plan çalışması başlatılmalı ve kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.
Master plan kapsamında, mevcut öğretim kuruluşlarının
programları / mezunları ile mezunların sektörde yer alma
durumları da detaylı olarak tespit edilmelidir.

n Yakın zamanda sebep olacağı sosyal sorunlar yanında, 
çalışma barışı ve iş disiplininde oluşturacağı sorunlar 
dikkate alınarak, yaygın ve örgün programlarla meslek 
lisesi (AYÇ Referans Seviyesi 4) seviyesinde verilebilecek
mesleki öğretim ve eğitim programlarının, zamanla 
“Sivil Havacılık Yüksekokulu” ve hatta son zamanlarda 
devreye girmeye başlayan “Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi” gibi lisans (AYÇ Referans Seviyesi 6) seviyesi 
yapılandırılarak faaliyet göstermesi konusunda yapılmış 
düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli ve havacılık 
alanındaki mesleklerin uluslararası normlara uyumu 
dikkate alınmalıdır.

n Gerekli ve yeterli eğitmen kadrosu ve altyapı tesisleri 
oluşturulmadan eğitime başlama izni verilmemelidir. 
Eğitmen yeterlikleri, akademisyenler yanında mutlaka 
endüstri uzmanlarına da yer verilecek şekilde 
belirlenmelidir.

n Aynı / benzer programların verildikleri süreler ve 
müfredatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek, 
mezunların unvan ve görevlendirmelerinde yaşayacakları
sorunlar dikkate alınarak çözümler geliştirilmeli; 
AYÇ referans seviyelerine uymayan yanlışlıklar kısa sürede
düzeltilmelidir.

n İngilizce eğitim programları arttırılmalı, yabancı öğrenci 
sayısını arttırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

n Hangi programlar için İngilizce hazırlık eğitimlerin 
verileceği veya tüm programın İngilizce gerçekleştirileceği
hususu karara bağlanmalı ve uygulanmalıdır.

n Havacılık öğretim / eğitim programlarında uluslararası
normların geçerliliğinin her seviyede sağlanması ve 
endüstriyel ihtiyaca uygunluk için Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun belirlemeleri de dikkate alınarak, öğrenim 
seviyesi ve içeriğinin “işe tam olarak uyan nitelik ve bilgi 
(ne eksik-ne de fazla)” anlayışı hâkim kılınmalıdır.

n Her seviyedeki (yüksek ve düşük nitelik gerektiren) 
iş gruplarında uzmanlaşmayı sağlayarak çalışma 
verimliliğini arttıracak uygulamaların (Ar-Ge ve Ür-Ge 
destekleri kapsamına alınarak) geliştirilmesi teşvik 
edilmelidir.72
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n Askeri havacılık okulları programları, asker-sivil ortak 
çalışmalar dikkate alınarak, mümkün olduğunca sivil 
sertifikasyona uygun düzenlenmelidir (Askeri hava 
araçlarında, A400M uçağında olduğu gibi, sivil hava 
araçlarına yönelik sertifikasyon uygulamaları sürdürülecek
ise bu uygulamaya öncelik verilmelidir).

n Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi ve etkin olarak 
kullanılması için, bunlara yönelik uygulama ve denetim 
süreçlerinde, devletin mali desteğinin, büyük ölçekli özel 
girişimlerle beraber oluşturulacak bir havuzda toplanması
gerekli olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, temel 
(yazılım ihtiyaçları gibi genel ve paylaşılabilir) ihtiyaçlara 
yönelik münferit destekler yerine, bunların bir merkezden
alınarak sağlanması; desteklenen çalışma sonuçlarının 
endüstrileşmesi için hedefler konulması ve tutturulamayan
hedeflere sahip proje desteklerinin geri alınmasını 
sağlayacak yönetim-denetimin devlet / özel sektör karması
tarafından karara bağlanması uygun olacaktır.

n Hızla artan küresel iş gücü ihtiyacına rağmen, kaybedilecek
pazar payını engelleme amacı ile açık veya gizli olarak 
uygulanan sınırlamalar ve iş gücünün uluslararası dolaşımı
konusundaki gelişmeler, her seviyede yakından takip 
edilmeli; bunların Türkiye’ye etkisi analiz edilmeli ve 
sınırlamalarla mücadele programları oluşturulmalıdır.

www.savunmahaber.com
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İnsansız Araçlar İçin 
Ana Gemi: Bir Denizaltı
DARPA, insansız su altı ve hava araçları için ana gemi görevi

görebilecek bir denizaltının ve bu denizaltının taşıyacağı
faydalı yüklerin geliştirileceği, Hydra adlı bir program 
başlatmayı planlıyor. Program ile ilgili olarak 5 Ağustos’ta bir
bilgilendirme günü düzenleyecek olan DARPA, etkinlik ve
programla ilgili detayları, 16 Temmuz’da açıkladı. Hydra’nın
çeşitli insansız su altı ve hava araçlarını modüler yükler 
olarak taşıması ve bunları görev bölgesine, su altından 
bırakması, programın gereksinimleri arasında yer alıyor.
Böylece, kriz bölgelerinde, özel operasyonlar ile gözetleme ve
keşif gibi görevlerin hızlı ve esnek bir şekilde yerine 
getirilebilmesi yeteneğinin gösterilmesi öngörülüyor. DARPA,
programı 3 aşamada ele alacak. İlk aşamada kavram 
tanımlaması, bileşen geliştirilmesi ve risk azaltılması 
çalışmaları; bir ya da daha fazla yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecek. Diğer aşamalarda ise geliştirme iş 
paketleri tamamlanıp, ortaya çıkartılan prototiple çeşitli
gösterimler yapılacak. DARPA, program kapsamında 
5 teknik alanda yenilikçi çözümler arıyor:
1. Modüler Kapsül: Denizaltı tarafından taşınacak su altı ve
hava araçları için modüler bir kapsül geliştirilmesi isteniyor.
Bu kapsül, program kapsamındaki tüm faydalı yükleri içinde
barındırarak denizaltı platformunda taşınmasını ve faydalı
yükün denizaltıdan fırlatılmasını sağlayacak. Ayrıca depolama
ve nakliye sırasında da faydalı yüklerin kapsülün içinde 
bulunması öngörülüyor. Uzun süre su altında kalmaya 
dayanabilecek kapsül, konfigürasyonu değiştirilerek, 
gelecekte ortaya çıkabilecek yeni faydalı yükleri de taşıyabilecek
özellikte olacak. Kapsülün başlıca bileşenlerinin; gövde, 
balast sistemi, enerji sistemi, haberleşme sistemi, komuta
kontrol sistemi ve itki sistemi olması öngörülüyor.
2. Hava Aracı: Kapsülü ile haberleşme kapasitesine sahip 
olacak hava aracının görevleri gizli tutuluyor. DARPA, aracın,
hazır bir tasarım üzerinden uyarlanmasını tercih ediyor.
3. Su Altı Aracı: Su altı aracının görevleri de gizli tutuluyor.
4. Operasyon Konseptleri: Hydra programı kapsamında 
geliştirilecek aracın, görev bölgesine nasıl intikal edeceği ve
mevcut komuta kontrol sistemleri ile arayüzü gibi konular,
programın ilk safhasında, bu başlık altında irdelenecek.
5. Destekleyen Teknolojiler: Su altı araçlarının hızlı bir 
şekilde şarj edilmesi gibi teknolojik konular da programın ilk
aşamasında bu başlık altında ele alınacak. (Kaynak: DARPA)

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Amerikan Kara Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı

(Army Research Laboratory /
ARL), ağ merkezli harp 
kavramının gerektirdiği 
elektronik alt yapının enerji
ihtiyacını karşılayabilmek
için, askerler tarafından 
taşınan bataryaların daha 
ergonomik hâle getirilmesi
konusuna el attı. 
Laboratuvarın bulduğu
çözüm, askerlerin balistik
koruma yeleklerinin içine 
sokulabilecek, yeleğin ve 
askerin vücut hatları ile
uyumlu bataryalar 
geliştirmek oldu. Şu anda
hizmette olan bataryaların
kutu şeklinde olmaları, 
bunların taşınmasını 
zorlaştırıyor. ARL tarafından
geliştirilen ve CWB 
(Conformal Wearable Battery
/ Vücut Şekliyle Uyumlu 
Giyilebilir Batarya) adı verilen
batarya, aynı zamanda 
envanterdeki mevcut batar-
yalardan daha küçük bir
hacme ve daha fazla enerji
kapasitesine de sahip. CWB,
asker tarafından taşınacak
tüm cihazlar için, tek başına
yeterli enerjiyi de sağlayabiliyor.
CWB üzerinde 2008 yılından
beri çalışan ARL, bugüne
kadar bataryanın 6 tane 
sürümünü tasarladı ve 
her seferinde, hacim ve güç

ile ilgili parametreleri 
iyileştirmeyi başardı. Konu ile
ilgili açıklamayı 16 Temmuz’da
yapan ARL, CWB’nin, içine
sokulduğu koruyucu yeleğin
balistik performansına etkisi
konusunda ise bir yorumda
bulunmadı. ARL, hava 
araçlarında artan kompozit
malzeme kullanımına ayak 
uydurmak için de adımlar atıyor.
19 Temmuz’da yaptığı 
açıklamada, bünyesindeki
Gelişmiş Kompozit 
Laboratuvarı’nın, son yıllarda
kompozit parça tasarımı ve
tamiri konularında önemli
başarılar kaydettiğini belirten
ARL, geliştirilen yöntem ile 
laminat ve sandviç kompozit
parçaların tamir edilmesinin
mümkün olduğunu bildirdi.
Yöntem, ilk olarak UH-60
BLACK HAWK ve AH-64
Apache helikopterlerinin
kuyruklarında bulunan 
stabilizörlerin tamir 
edilmesinde kullanıldı. ARL
yetkililerinin vurguladıkları
bir diğer konu da yöntemlerin
bakım merkezlerinde 
uygulanabilir nitelikte olması
için, geliştirme safhasında
bakım personeli ile birlikte
çalışılmasının önemi oldu.
ARL, rotor pallerinin 
tamiri konusundaki 
çalışmalarına da devam ediyor. 
(Kaynak: ARL)

ARL, Batarya ve 
Kompozit Parça Tamiri
Sorunlarına da El Attı
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Amerikan Deniz Kuvvetleri
Araştırma Ofisi (Office of

Navla Research / ONR), radar
ve haberleşme performansını
etkileyen atmosferik olaylarla
ilgili yaptığı çalışmalar 
hakkında, 31 Temmuz’da 
bilgilendirme yaptı. Ofisin
araştırma gemisi Knorr ile
13-18 Temmuz tarihlerinde,
ABD’nin Virginia eyaleti 
açıklarında yapılan ve 
ScanEagle insansız hava
araçlarının yanı sıra çeşitli 
insansız su üstü ve su altı
araçlarının da kullanıldığı 
çalışmalarda, okyanus ve 
atmosferden kaynaklanan
hava koşulları ile ilgili bilgiler
toplandı. Okyanus ile 

atmosferin etkileşimi ile 
oluşan akıntı ve türbülansların
elektromanyetik dalgaların
ilerleyişinde kayda değer
farklılıklar yaratabildiğini 
belirten ONR araştırmacıları,
özellikle atmosferde oluşabilen
“kanalların” (İngilizce: duct),
atmosferin alt seviyelerinde
enerjiyi hapsedebildiğine;
bunun da elektromanyetik
dalgaların, hesaplanandan
çok daha uzağa gitmesine ya
da menzillerinin azalmasına
neden olabileceğine dikkat
çekiyorlar. Elektromanyetik
dalgaların gereğinden fazla
uzağa gitmesi; bunların 
istenmeyen taraflarca tespit
edilmesi ve bunları yayınlayan

unsurların fark edilmesi ile
sonuçlanabiliyor. Bu dalgaların
menzillerinin azalması ise
olağan şartlarda radar ile
tespit edilebilecek düşman
unsurlarının tespit edilememesi
ya da dost unsurlarla 
haberleşme kurulamaması
sonucunu doğurabiliyor.
Amerikan Deniz Kuvvetleri,

tüm bu olguları anlayarak,
radar ve haberleşme 
yeteneklerini daha etkin 
kullanmak istiyor. ONR 
yetkilileri, insansız araçların,
ölçüm alınacak her yere 
ulaşarak ve uzun süre görev
yaparak, bu tür araştırmaları
önemli ölçüde kolaylaştırdığını
belirtiyor. (Kaynak: ONR)

BAE Systems, İngiltere’nin Eurofighter Typhoon filosunun
idamesini, bakımını, lojistik desteğini ve gerekli eğitimleri

içeren TAS (Typhoon Availability Service / Typhoon Göreve
Hazır Bulunma Hizmeti) sözleşmesi kapsamında kullandığı
simülasyon teknolojisi ile ilgili 11 Temmuz’da bir açıklama
yaptı. Uçakların bakım ihtiyaçlarını öngörmek için TPS
(Typhoon Availability Service Performance Simulation /
Typhoon Göreve Hazır Bulunma Hizmeti Performans 
Simülasyonu) adı verilen bir simülasyondan yararlanan 
BAE Systems yetkilileri, simülasyonu, futbol teknik direktörlüğünü
konu alan bir bilgisayar oyununa benzetiyor. Oyundaki, 

takımın oluşturulup taktiğin belirlenmesinin ardından, 
maç simülasyonunun sonucunun görülmesinin yerini, TPS’de,
uçakların üstlendiği görevleri konu alan simülasyonlar alıyor.
Yapılan açıklamada, örnek olarak, 10 adet Typhoon uçağının,
bir tatbikat için denizaşırı bir ülkeye konuşlandırılmasını
konu alan senaryonun TPS’de koşturulması verildi. TPS, 
böyle bir konuşlandırmanın, TAS üzerindeki etkilerini 
değerlendiriyor ve uçakların bakım ihtiyaçlarındaki değişim
gibi sonuçları kullanıcısına sağlıyor. TPS’nin sağladığı verileri
karar alma süreçlerine dâhil eden BAE Systems yetkilileri,
yapılan açıklamada, bu sayede, İngiliz Savunma Bakanlığı ile
birlikte, TAS’ın ömür devri boyunca, 2 milyar sterlini bulacak
tasarruf sağlayacak tedbirler alınabileceğini bildirdi. Firma,
bu simülasyon altyapısını, diğer sözleşmelerinde de 
kullanmayı planlıyor. (Kaynak: BAE Systems)

Lojistik Destek İçin de 
Simülasyon

Radar ve Haberleşme Performansını Etkileyen 
Atmosferik Olayların Sırrı Çözülüyor
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Uzaya erişim için kullanılan kademeli roketlerin yüksek
maliyeti, yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarını hep

gündemde tutuyor. Bu araçların en yakından bilineni, 
kuşkusuz NASA’nın Uzay Mekiği idi. Fakat Uzay Mekiği bile
aslında, tamamen yeniden kullanılabilir bir araç değildi.
Mekiğin devasa sıvı yakıt tankının, her görev için yeniden
üretilmesi gerekiyordu. Yeniden kullanılabilir araçlarla
uzaya erişim konusunda, İngiliz Reaction Engines Ltd. (REL)
firmasının farklı bir yaklaşımı var ve bu yaklaşım, uçaklar
gibi pistten kalkan ve piste inen; tamamen yeniden 
kullanılabilir bir araç geliştirilmesi ile sonuçlanabilir.
REL’in yaklaşımı, aslında kanat uçlarında birer roket 
motoru bulunan bir uçağı konu alıyor. Bu haliyle herhangi
bir yenilikçi tasarımı içermeyen aracın sırrı ise SABRE ismi
verilen motorlarında. REL, roket motorunda meydana gelen
tepkimeler için ihtiyaç duyulan yakıcıyı (oksijeni), araç 
atmosferde ilerlerken, havadan elde etmeyi öngörüyor.
Böylece, uçuşun ilk safhalarında SABRE motorlarının 
ihtiyaç duyacağı yaklaşık 250 tonluk yakıcıyı taşıma 
zorunluluğu ortadan kalkıyor. Fikir basit gibi gözükse de 
uygulaması hiç de öyle değil. Havada bulunan oksijenin bu

amaçla kullanılabilmesi için, havanın 140 atmosfer basınca
kadar sıkıştırılması gerekiyor. Hava alıklarından giren 
havayı bu şekilde sıkıştırmak da havanın sıcaklığını, yaklaşık
1000 santigrat dereceye yükseltiyor; bu da motorun üretiminde
kullanılan maddeleri eritecek kadar yüksek bir sıcaklık.
REL’in SABRE için bulduğu çözüm ise havayı önce soğutmak,
sonra sıkıştırmak. Soğutma işini havayı herhangi bir yerde
depolamadan, hava akışı sırasında, saniyenin çok küçük bir
bölümünde gerçekleştiren soğutucular, SABRE’nin tasarımının
odak noktasını oluşturuyor. SABRE, itki verdiği aracı, 26.000 fit
irtifada, Mach 5 hızına ulaştırdıktan sonra, hava alığını 
kapatarak, taşıdığı sıvı oksijeni kullanacağı klasik roket 
moduna geçiyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Avrupa Uzay
Ajansı (European Space Agency / ESA) tarafından yerde 
konuşlu bir düzenekte test edilen soğutucunun kendini
ispatlamasının ardından, 16 Temmuz’da, İngiliz Uzay Ajansı,
SABRE’nin geliştirilmesi için, 60 milyon sterlinlik destekte
bulunacağını açıkladı. REL’in ilk SABRE prototipini 2017 
yılında ortaya çıkartması ve uçuş denemelerini, Skylon adı
verilen, 84 m uzunluğundaki insansız bir araç ile 2020 yılında
gerçekleştirmesi planlanıyor. (Kaynak: ESA ve REL)

Yeniden Kullanılabilir Araçla Uzaya Erişme 
Hayalinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor
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Avrupa Birliği (AB) 
Parlamento’sundan 

4 Temmuz’da geçen tasarı
ile siber suçluların, AB üyesi
devletlerde gerçekleşen
siber suçlara karıştıklarında
alacakları cezalar arttırıldı.
Daha önce yayınlanan taslak 
direktifte olduğu gibi, bilgi

sistemlerine yapılacak saldırılar, sızmalar, iletişimin izlenmesi
veya dinlenmesi ve bu süreçte kullanılan araçların oluşturulması

veya satılmasına karışanlara, iki seneden az olmamak kaydı ile
ceza verilecek. Küçük çaplı olarak nitelendirilecek olaylar ise 
ülkelerin inisiyatifine bırakılacak. “Botnet” olarak adlandırılan
zombi sistemleri kullanan veya oluşturan siber korsanlar, en 
az üç sene ile cezalandırılacak. Santraller, ulaşım altyapıları ve 
hükümet ağları olarak tanımlanan “kritik altyapılara” yapılacak
olan ataklarda ise hapis cezaları beş seneden başlayacak. Üye
devletlerin kolluk kuvvetleri ile yapılacak iş birliği istekleri 
karşısında hızlı cevap verilebilmesi için, sekiz saatlik bir zaman
sınırı da aynı tasarıda yer aldı. Üye ülkeler, 91 aleyhte oya karşı
541 üyenin lehte oyu ile kabul edilen metni, kendi kanunlarına
entegre edebilmeleri için iki senelik bir süreye sahip olacak. 
İngiltere ve İrlanda, bu direktifi uygulamaya sonra karar 
vereceklerini; Danimarka ise daha kapsamlı ve ağır bir yasanın
kendi ülkelerinde geçerli olduğu için bu direktifi 
uygulamayacağını bildirdi. (Kaynak: www.europarl.europa.eu)

Resmi Gazete’de, 2012 
yılının Ekim ayında 

yayınlanan, “Ulusal Siber 
Güvenlik Çalışmalarının 

Yürütülmesi, Yönetilmesi ve
Koordinasyonuna İlişkin
Karar” ile kurulan “Siber 
Güvenlik Kurulu”nda, özel
sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının doğrudan
temsil edilemediği yönünde
eleştiriler yapılıyordu. Bu
eleştiriler sonrasında, 
kurulun çalışmalarına katkı
vermek amacı ile İnternet
Geliştirme Kurulu çatısı 
altında oluşturulan “Siber

Güvenlik İnisiyatifi”, ilk 
toplantısını, 10 Haziran’da,
İstanbul’da gerçekleştirdi.
İnisiyatif kapsamında;
n Farkındalık, Eğitim ve

Rapor,
n Siber Olaylarla İlgili 

Mevzuat ve Koordinasyon,
n Ulusal Siber Olaylara 

Müdahale Organizasyonu,
n Teknik Araştırmalar ve

Standartlar,
n Siber Tehditlerle Mücadele,

adı altında, beş farklı başlıkta
çalışma grupları kuruldu. En
az iki ayda bir defa toplanması
öngörülen bu grupların amacı;
belirlenen siber güvenlik 
alanında özgün çalışmalar
yaparak, çıktılarını, Siber 
Güvenlik Kurulu’nun 
başkanlığını yürüten Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına sunulması 
olarak tanımlandı. (Kaynak:
İnternet Geliştirme Kurulu)

Avrupa Birliği, 
Siber Suçlarda Daha Sert
Yaptırımlar Uygulayacak

Siber Güvenlik İnisiyatifi Çalışma Grupları Kuruldu

Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ 
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com
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K ritik altyapıların savunmasında ve gelişmiş ağların 
korunmasında yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip 

ürünlere gereksinim duyuluyor. Bu ağları tehdit eden 
“Gelişmiş, Sürekli Tehdit” (Advanced Persistent Threat / APT)
adı verilen sabotajlara ve zararlı yazılımlara (malware), 
son dönemlerde sıkça rastlanıyor. Bu gibi yeni nesil tehditlere
karşı çözüm oluşturan firmalar ise siber savunma sektörüne
hizmet veren firmaların takibi altında. BAE Systems ile 
Bayshore Networks firmaları arasında yapılan ve 22 Temmuz’da
duyurulan iş birliği de bu kapsamda değerlendiriliyor. 
Bayshore tarafından üretilen yeni nesil firewall sistemleri ile

gerçek zamanlı tehdit analizi ve durumsal bilgilendirme 
çözümleri, artık BAE Systems tarafından kendi müşterilerine
sunulacak ve bunlarla ilgili 7 gün / 24 saat destek sağlanacak.
Bu konuda diğer bir örnek ise yeni nesil akıllı güvenlik 
çözümleri sunan SourceFire firmasının, Cisco tarafından 
2,7 milyar dolara satın alınmasının, 23 Temmuz’da 
duyurulması oldu. Temelde ağ cihazları konusunda faaliyet
gösteren Cisco’nun bu girişimi, firmanın, cihazdan buluta
kadar, siber dünyanın bütün alanlarındaki tehditlere karşın 
savunmada aktif rol alma isteği olarak değerlendiriliyor.
(Kaynak: BAE Systems, Cisco)

Yeni Nesil Savunma Sistemlerine İlgi Artıyor
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İngiltere, savunma 
sektörüne yönelik siber 

savunma ile ilgili önemli bir
adım atarak, konu ile ilgili
tarafları, Savunma Siber 
Koruma Ortaklığı (Defence
Cyber Protection Partnership
/ DCPP) adlı yapılanma 
kapsamında bir araya 
getirdi. İngiliz Hükümeti’nin
resmi İnternet sitesinden, 
5 Temmuz’da yapılan 
açıklamada, ortaklığın; 
Savunma Bakanlığı, 
İngiliz Ulusal Altyapı 
Koruma Merkezi, 
Hükümet İletişim Başkanlığı 
(Government Communications 
Headquarters / GCHQ) ile
BAE Systems, British 
Telecom, Cassidian, 
CGI, Hewlett Packard, 
Lockheed Martin, 
Rolls-Royce, Selex ES ve
Thales UK’den oluşan 
9 özel sektör temsilcisi 
tarafından oluşturulduğu 
belirtildi. DCPP, siber riskler

için bilinçlendirmenin 
arttırılmasını, tehdit 
istihbaratının paylaşımını 
ve siber güvenlik 
standardında risk temelli

yaklaşımın tanımlanmasını
hedefliyor. İş birliği modeli 
ile siber güvenlik 
kapsamında oluşturulacak
şablonların, daha sonra ticari

sektörde kullanılarak, 
endüstriyel bir direnç 
sağlanması da planlar 
arasında yer alıyor. 
(Kaynak: https://www.gov.uk)
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İngiltere’nin Siber Savunmasında, 
Hükümet-Özel Sektör İş Birliği

©
C

row
n C

opyright

GCHQ’nun merkezi



80

MSI Dergisi - Ağustos 2013                                                                                                                                     www.milscint.com

AĞUSTOS
AUVSI'S UNMANNED 
SYSTEMS 2013
12-15 Ağustos 2013
Washington DC, ABD
www.auvsishow.org

MAKS 2013
27 Ağustos – 1 Eylül 2013
Zhukovsky-Moskova,
Rusya
www.aviasalon.com/en

EYLÜL
DSEI 2013
10-13 Eylül 2013
ExCel - Londra, İngiltere
www.dsei.co.uk

MRO EUROPE 2013
24-26 Eylül 2013
Londra, İngiltere
events.aviationweek.com/
current/meu

ICT Summit NOW
Bilişim Zirvesi 2013
Savunma ve Ulusal Bilgi Güvenliği
Konferansı
26 Eylül 2013
İstanbul, Türkiye
http://ictsummitnow.com

DEFENCE IQ’S
ARMOURED VEHICLES 
TURKEY
30 Eylül-2 Ekim 2013
İstanbul, Türkiye
www.armouredvehiclesturkey.com

EKİM
İstanbul Siber Güvenlik Zirvesi
3-4 Ekim 2013
İstanbul, Türkiye
www.incentatravel.com/
cybersecurity

AUSA ANNUAL MEETING 
& EXPOSITION
21-23 Ekim 2013
Washington DC, ABD
http://ausameetings.org/annual

KASIM
DUBAI AIRSHOW 2013
17-21 Kasım 2013
Dubai, BAE
www.dubaiairshow.aero

MILIPOL 2013
19-22 Kasım 2013
Paris, Fransa
http://en.milipol.com

ARALIK
BRIDEX 2013
3-7 Aralık 2013
Jerudong, Brunei
Darussalam
http://bridex2013.com

GULF DEFENSE & 
AEROSPACE
10-12 Aralık 2013
Kuveyt
www.gulfdefense.com

ŞUBAT 2014
AIME-Aircraft Interiors 
Middle East 2014
5-6 Şubat 2014
Dubai, BAE
www.aime.aero

MRO Middle East 2014
5-6 Şubat 2014
Dubai, BAE
www.mrome.aero

SINGAPORE 
AIRSHOW 2014 
11-16 Şubat 2014
Singapur
www.singaporeairshow.com

MART 2014
DIMDEX 2014
25-27 Mart 2014
Doha, Katar
www.dimdex.com

FIDAE 2014
25-30 Mart 2014
Santiago, Şili
www.fidae.cl

NİSAN 2014
DSA 2014
14-17 Nisan 2014
PWTC, KL, Malezya
www.dsaexhibition.com

MAYIS 2014
SOFEX 2014
5-8 Mayıs 2014
Amman, Ürdün
www.sofexjordan.com

EBACE 2014
20-22 Mayıs 2014
Cenevre, İsviçre
www.ebace.aero

Berlin Air Show ILA 2014
20-25 Mayıs 2014
Berlin, Almanya
www.ila-berlin.com

KADEX 2014
22-25 Mayıs 2014
Kazakistan
www.kadex.kz

HAZİRAN 2014
EUROSATORY 2014
16-20 Haziran 2014
Paris, Fransa
www.eurosatory.com

TEMMUZ 2014
Farnbrough Airshow 2014
14-20 Temmuz 2014
Hampshire, İngiltere
www.farnborough.com

TAKVİ

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

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

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