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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

HÜRKUŞ’un, geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da hangardan çıkışının ardından konuyla ilgili 
makalemizin giriş cümlesi şöyleydi:

“Takvimler 28 Ocak 1925’i gösterdiğinde, Türk tasarımı ve üretimi ilk uçak olan Vecihi K-VI 
gökyüzü ile buluşuyordu. Uçağı tasarlayan ve üreten Vecihi Hürkuş’un, genç cumhuriyetin 
henüz 15. ayında elde ettiği bu başarının devamı, ne yazık ki gelemedi.”

1925’ten bugüne kadar olan dönemde hayata geçirilen, Mavi Işık ve Zirai İlaçlama Uçağı gibi 
başarıya ulaşamamış girişimleri saymazsak, aradan geçen bunca seneyi, HÜRKUŞ’un, bu
makûs talihi değiştirme yolundaki rolünü ve önemini daha iyi ortaya koymak için bir parametre
olarak ele alabiliriz.

HÜRKUŞ’un ilk uçuşuyla birlikte, uçak etrafında şekillenen tartışmalar da alevlenmiş durumda.

Şimdiye kadar, özellikle HÜRKUŞ’un kopya bir uçak olması üzerinden süren tartışmalara, 
ilk uçuşta; arka kokpit pilot koltuğunun yerinde olmaması ya da iniş takımlarının açık olması gibi
yeni argümanların dâhil edilmiş olduğunu gözlemliyoruz.

Konuyla ilgili TUSAŞ yetkililerinden aldığımız güncel bilgilere göre ise böylesi bir projede, hele
de ilk kez yapılıyorsa doğal olarak kabul edilebilecek gecikmeler dışında, şu an için bir aksaklık
yok. Eleştirilere konu olan yeni argümanlar da takip eden sayfalarda sizlerle paylaştığımız 
konuyla ilgili makalemizde açıklandığı üzere, herhangi bir probleme işaret etmiyor.

Ancak HÜRKUŞ’un hangardan çıkışında yapılan görkemli törenden sonra -ki o da 
“Ne gerek var?” eleştirilerine konu olmuştu- ilk uçuş gibi bir dönüm noktasının akabinde, 
kamuoyu nezdinde düşük bir profil sergilenmiş olmasını bahse konu argümanlarla birleştirince,
bu tartışmalar için yeterli malzemenin olduğu tespitini yapabiliriz.

Tartışmaların, bilgi ya da bilgilendirme eksikliğinden kaynaklandığını düşünecek olursak, 
bu eksikliği giderme yolunda öncelikli görev de TUSAŞ’ın. Hele de halka arz öncesinde...

Kore Cumhuriyeti’nin havacılık macerasında, Kore Hava Kuvvetleri pilotlarının Kore havacılığının
gelişiminde üstlendikleri role bakılacak olursa bundan sonraki süreçte, HÜRKUŞ’un, öncelikle
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesinin önemli olacağı ortada.

Ancak başka bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Tarihten gelen manevi önemini bir kenara bırakacak olursak; Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak
Kavramsal Tasarım Projesi (FX/TX) ile Bölgesel Uçak Projesi göz önünde bulundurulduğunda,
HÜRKUŞ, bir başka açıdan daha Türk havacılık tarihinde çok önemli bir kilometre taşı olarak
karşımıza çıkıyor. Nasıl ki bir dönem, parça üretiminden başka ne yapılıyor ki diye eleştirilen
TUSAŞ, o parçaları üretip test ederken öğrendiklerini, daha da geliştirip üzerlerine koyarak,
HÜRKUŞ’un üretiminde ve ilk uçuşu için gerekli testlerde kullandıysa; HÜRKUŞ projesinde 
kazanılan bilgi ve deneyim de FX/TX ve diğer uçak projelerine giden yolu aydınlatacaktır.

Bu açıdan HÜRKUŞ projesinin geleceği ile Türk havacılığının geleceğinin de bir anlamda 
aynı olacağı öngörüsünde bulunmak; HÜRKUŞ’un başarısının Türk havacılığının başarısı; 
başarısızlığının da Türk havacılığının başarısızlığı olacağını söylemek hatalı olmayacaktır.

HÜRKUŞ’un hangardan çıkışında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın;

-Projede tam zamanlı olarak 140 mühendis ve 70 teknisyenin çalıştığına,

-Bu çalışmaları yürüten mühendis ekibinin yaş ortalamasının 30’un altında olduğuna ve

-Birçoğunun ilk görev yerinin TUSAŞ, ilk projesinin de HÜRKUŞ olduğuna ilişkin sözlerini 
hatırlayalım.

Türk havacılığının, HÜRKUŞ için ter döken yüksek bilgi donanımlı TUSAŞ mühendisleri gibi
gençlerin omuzlarında yükseleceği inancıyla bu gençlere sahip çıkılması ve bu zorlu yolda en
çok ihtiyaç duyacakları şey olan moral desteğinin eksik edilmemesi; HÜRKUŞ’un, Mavi Işık ve
Zirai İlaçlama Uçağı ile aynı kaderi paylaşmaması ve Türk havacılığının başarısı açısından 
önemlidir.

Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Ekim sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

Türk Havacılığının Geleceğine Giden Yolu
HÜRKUŞ Aydınlatacak
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SAVUNMA KISA

Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından, envanterdeki

ekipman ve mühimmatı, 
imkânların el verdiği ölçüde
halka tanıtmak amacı ile 
düzenlenen Türk Silahlı 
Kuvvetleri Sergileri, bu sene
de Ankara, İstanbul ve İzmir’de
gerçekleştirildi. Ankara’da, 
Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen sergi, 30 Ağustos
Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen askeri geçit ile 
kapılarını açtı ve 1 Eylül’de son buldu. Ziyaretçiler, aralarında
UH-1H ve S-70A genel maksat helikopterlerinin de bulunduğu
araçların başında bulunan personel tarafından bilgilendirilirken
aynı zamanda araçları yakından görme ve içlerine girme fırsatı 
buldular. Bu seneki sergide ilk defa yer alan sürpriz araç, 
Fırtına Obüs Mühimmat İkmal Aracı oldu. Geçtiğimiz Mayıs
ayında düzenlenen IDEF’13 fuarında sergilenen ve ilgili 
personelden aldığımız bilgiye göre, şu anda Polatlı Topçu Okulu’nda
konuşlandırılan araç, 3 gün süren sergi boyunca ziyaretçilere
tanıtıldı. Sergiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
getirilen başlıca kara araçları şunlar oldu: T-155 Fırtına Obüsü,

Fırtına Obüs Mühimmat İkmal Aracı, M-60T Sabra Tankı, 
Leopard 2A4 Tankı, 600 mm Füze Sistemi (Yıldırım), 300 mm
Çok Namlulu Roketatar Sistemi (Kasırga), 122 mm Çok 
Namlulu Roketatar Sistemi (Sakarya), M113 A2T2 Zırhlı 
Personel Taşıyıcı’nın ambulans sürümü, ACV-300 Zırhlı 
Muharebe Aracı, Cobra Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, 
ATILGAN kaideye monteli STINGER sistemi, KİRPİ ve Seyyar
Yüzücü Hücum Köprüsü SAMUR. Hava Kuvvetleri tarafından
getirilen ekipman ve mühimmat ise şöyle sıralandı: Türk
Yıldızları gövde boyasına sahip bir F-5A, F-4E uçağı kokpit 
maketi, Sniper podu ve Rahvan uçak çekici aracı ile AIM-120B
AMRAAM, AGM-88B HARM ve SOM füzeleri.
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Ordu-Halk 
Buluşması
Gerçekleşti
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Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) 

tarafından açık teklif 
usulü düzenlenen ve
25.000 adet tabanca 
alımını içeren ihalede, 
ipi, CANİK TP9 ile Samsun
Yurt Savunma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (SYS) 
göğüsledi. Firma 
tarafından 23 Ağustos’ta
yapılan açıklamada; 
CANİK TP9’un, ihalede,
dünyadaki benzerlerinden
daha zorlu bir gereksinim
olarak ortaya konan 
10.000 atışlık testi hatasız
olarak geçtiği ve SYS’nin
en iyi teklifi vererek 
ihaleyi kazandığı bildirildi.
İhaleye, diğer yerli 
firmaların yanı sıra 
aralarında Glock’un da 
bulunduğu yabancı 
firmaların katılım 
sağladığı da ihale ile ilgili
iletilen bilgiler arasında
yer aldı. Kazandıkları bu
başarı ile ilgili görüşlerini
dile getiren SYS Genel 
Müdürü Cahit Utku Aral,
2012 yılında piyasaya 
sürdükleri TP9’un, hem
polimer teknolojisi 
hem de silahta horoz 
kullanımını ortadan 
kaldıran iğne ateşleme 
sistemi ile üretilmesinin
mukavemet arttırıcı 
etkilerine vurgu yaptı ve
ortaya çıkan silahın, 
kullanıcısı için vazgeçilmez
bir tabanca hâline geldiğini

ifade etti. Boş şarjörlü
ağırlığı 755 gram olan
CANİK TP9, Türkiye’de
üretilen iğne ateşleme 
mekanizmalı ilk silah olma
özelliğini de taşıyor. TP9,
bu sistem sayesinde, kısa
bir manevra ile kullanıma
hazır hâle geliyor. Aral,
geçtiğimiz dönemde, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının katkıları 
ve EGM’nin organizasyonu
ile önlerindeki ihalelere
yönelik çok yoğun bir hazırlık
dönemi geçirdiklerini;
CANİK TP9 modeli ile 
EGM Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığında 
gerçekleştirilen 50.000
atım mukavemet testi de
dâhil olmak üzere, yapılan
testleri sorunsuz bir 
şekilde tamamladıklarını
belirtti. SYS, bu başarısının
ardından, rotasını, Eylül ayı
başında gerçekleştirilmesi
beklenen; EGM Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığı
için 10.000 adet; Türk 
Silahlı Kuvvetleri için
68.500 adet tabanca 
alımını kapsayan ihalelere
çevirmiş durumda. Firma,
EGM ihalesine, TP9 
modelin tek hareketli 
sürümü olan “TP9 SA” 
modeli ile katılacak. 
Mukavemet testi 
gereksinimlerinin daha da
zorlu hâle getirileceği bu
ihalede, toplam 40.000 
atış yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü
TP9’da Karar Kıldı

©
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SAVUNMA KISA

Helikopter acil tıbbi 
yardım hizmetlerini

önümüzdeki 5 yıl boyunca
sağlamak üzere Sağlık 
Bakanlığı tarafından seçilen
THK Gökçen Havacılık ve
Saran Holding ortaklığı, 
17 adet EC135 helikopterinden
oluşacak filolarının ilk 
5 helikopterini, 4 Ağustos’ta 
teslim aldı. Teslimat, 
Eurocopter firmasının 
helikopter tedarikçisi 
olarak seçilmesinden 
henüz 3 ay geçtikten sonra 
gerçekleştirildi. Helikopterlerin,
Ağustos ayında operasyona
başlaması öngörülüyor. 
Geriye kalan helikopterlerin
ise 2014 yılının ilkbahar 
aylarında teslim edilmesi
planlanıyor. Eurocopter 
tarafından 5 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, EC135

tercihinin, helikopterin, tüm
dünyada EMS (emergency
medical service / acil tıbbi 
yardım) hizmetlerinde 
referans noktası olduğunu 
bir kez daha kanıtladığı 
vurgulandı. 500’ün üzerinde

çift motorlu EC135 helikopteri,
tüm dünyadaki acil tıbbi 
hizmetlerinin yüzde 25’ini 
gerçekleştiriyor. Büyük yan
sürme kapıları ile gövdenin
arkasında yer alan ve sedye
yüklenip indirilmesini 

kolaylaştıran çift kanatlı kapısı,
helikopteri EMS görevleri
için uygun bir platform 
haline getiriyor. Helikopterin
Fenestron kuyruk rotoru ise
yer operasyonlarına 
ek güvenlik sağlıyor.

Turkishtime Dergisi, “AR-GE 250 Araştırması”nı Ağustos sayısında yayınladı. Araştırma kapsamında derlenen
“Türkiye’nin Ar-Ge Şampiyonları” listesinde, ilk sırada, 2012 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 570 milyon

liralık Ar-Ge harcaması ile ASELSAN, ikinci sırada ise yaklaşık 270 milyon liralık Ar-Ge harcaması ile 
TUSAŞ yer aldı. Listede yer almalarıyla ilgili olarak 14 Ağustos’ta bir basın bülteni yayınlayan Öztiryakiler,
131. sırada yer alarak endüstriyel mutfak sektörünün birincisi olduğunu açıkladı. Türkiye ve Rusya’da 
bulunan toplam 125.000 m2’lik üretim tesislerinde 1.200 çalışanla endüstriyel mutfak teknolojileri 
geliştiren ve 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler, 2012 yılında, Ar-Ge için 1 milyon lira ayırdı.

Savunma Sektörü Ar-GE Harcamalarında Zirvede

THK Gökçen Havacılık, EC135 
Helikopterinin İlk 5’ini Teslim Aldı

©
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), 
yılın ilk yarısındaki ihracat rakamlarını ve sektörün 

çalışmalarını, 23 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısı ile
değerlendirdi. Toplantıda konuşan SSI Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş, hükümet politikaları doğrultusunda,
Ekonomi Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile uyum
içinde çalıştıklarını belirtti. Aliş, savunma ve havacılık 
sektörlerinin mevcut durumları ve gelecek hedefleri ile ilgili
şu bilgileri iletti:
n Savunma sanayisi, yüzde 54’ü aşan yerlileşme oranını 

yakaladı.
n Savunma ve havacılık sektörleri, Ocak–Temmuz 

döneminde, geçen yıla göre yüzde 9 artışla yaklaşık 
781 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonu ihracat
hedefi, geçen yıla göre yüzde 25 artış oranıyla 1,5 milyar
dolar; 2014 yılı ihracat hedefi ise 2 milyar dolar olarak 
belirlendi.

n 2013 yılında, şu ana kadar en fazla ihraç edilen ürün 
kalemleri: Uçak ve helikopter aksamları, uçak motorları,
zırhlı kara araçları, gemiler ve süratli botlar, füze, roket ve

fırlatma platformları, hafif silahlar ve mühimmat, 
elektronik sistemler (telsiz, komuta kontrol sistemleri, 
simülatörler, sensörler ve uygulama yazılımları), lojistik
destek ürünleri (mutfak, hastane, giyim malzemeleri gibi)
ve mühendislik ve teknoloji transferi hizmetleri oldu.

n SSI bünyesinde yeni kurulan Savunma ve Havacılık Tanıtım
Grubu, 225 ülke arasından belirleyeceği hedef ülkelere 
yönelik özel stratejiler geliştirme çalışmalarına 
başlayacak. Grubun masrafları, ihracat yapan firmalardan
kesilecek binde 5 pay ile karşılanacak.

n SSI’nın üye sayısı 195’e ulaştı. Birliğe kayıtlı firmalar, 
sektör cirolarının 1/3’ünü ihracattan elde ediyor.

Aliş, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün,
üretilen yerli savunma ürünlerini envanterlerine almasının,
tüm dünyada Türk firmalarına itibar kazandırdığına dikkat
çekerek, Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının
desteklerini sürdürmelerini beklediklerini vurguladı.

SSI, Savunma ve Havacılık
İhracatının Durumunu ve
Geleceğini Anlattı
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Test çalışmaları devam eden Müşterek Taarruz Uçağı (Joint
Strike Fighter / JSF) projesinde, Ağustos ayının haberleri

ağırlıklı olarak, Amerikan Deniz Piyadeleri ve diğer uluslararası
müşteriler için geliştirilen F-35B sürümü ile Amerikan

Deniz Kuvvetleri için geliştirilen F-35C sürümünden
geldi. Kısa mesafede kalkış ve dikey iniş kabiliyetine

(Short Takeoff & Vertical Landing / STOVL) sahip F-35B, 
3 Ağustos’ta, 500. dikey inişini gerçekleştirdi. Bu iniş de 

F-35B sürümünün ilk dikey inişini 2010 yılının Mart ayında 
gerçekleştiren, BF-1 numaralı uçak tarafından yapıldı. Bu 
gelişmeye ek olarak F-35B prototipleri, Ağustos ayının başında,
Geliştirme Testi 2 (Developmental Test 2 / DT-2) çalışması
kapsamında, havuzlu çıkarma gemisi USS Wasp üzerinde bir
dizi teste başladı. Uçağın gemi operasyonları ile uyumunu 
denemek için planlanan 3 test programının ikincisi olan DT-2,
F-35B için 2015 yılında alınması planlanan başlangıç operasyon
kabiliyeti (Initial Operating Capability / IOC) onayına yönelik 
çalışmalarda, önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. 
DT-2 denemeleri sırasında, 14 Ağustos’ta, F-35B, gece 
şartlarında ilk dikey inişi gerçekleştirdi. Denemeler kapsamında
görev alan BF-1 ve BF-5 numaralı uçaklar, 18 Ağustos
itibari ile toplamda 40 adet kısa mesafe kalkışını ve 41 adet
dikey inişi tamamladılar. F-35C ise 20 Ağustos’ta, ABD Hava
Kuvvetlerine ait bir KC-135 tanker uçağından ilk defa yakıt
aldı. Böylece, projedeki 3 uçak sürümünün de aynı tür uçaktan,
farklı yöntemlerle de olsa yakıt alabileceği gösterilmiş oldu.

F-35, Denizciler İçin Çalıştı
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Serbest düşüş testi 
sırasında ilk uçuşunu 

bu yılın 3. çeyreğinde 
yapması planlanan Dream
Chaser uzay aracı, bu uçuş
öncesinde tamamlaması 
gereken test aşamalarını
geçmeye devam ediyor.
Amerikan ulusal havacılık ve
uzay dairesi NASA’nın, alçak
Dünya yörüngesine insan 
taşınması işini ticari 
firmalara devretme 
çalışmaları kapsamında
SNC firması tarafından 
geliştirilen Dream Chaser,
pistte, alçak ve yüksek hızda
çekilme testlerini ve havada
taşınma testini tamamladı.
SNC tarafından 13 Ağustos’ta

yapılan açıklamada, NASA’nın
Dryden Uçuş Araştırma
Merkezi’nde gerçekleştirilen
testlerde, 2 aylık bir süre
zarfında, Dream Chaser’ın 
4 grup yer testini 
tamamladığı bildirildi. 

Testlerde araç; iniş ve 
fırlatma öncesi nakledilme
senaryoları kapsamında,
pistte bir kamyonet tarafından
alçak ve yüksek hızlarda 
çekildi. Dream Chaser,
pistte, sırası ile 16, 32, 64 ve

96 km/sa hızlarla denemeler
yaptı. Bu sırada, aracın iniş
takımlarının yanı sıra çeşitli
alt sistemleri de test edildi.
Testler, Dream Chaser’ın
piste indikten sonra güvenli
bir şekilde durabileceğini
gösterdi. Firma, 22 Ağustos’ta
ise Dream Chaser’ın havada
taşınma testini başarıyla
tamamladığını açıkladı. 
Test sırasında, bir Erickson 
Air-Crane ağır nakliye 
helikopterinin altında, 
halatla sarkıtılmış şekilde
taşınan aracın, ilk uçuşunda
kullanacağı alt sistemleri
test edildi.

Dream Chaser İlk Uçuşa Hazırlanıyor
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A ğustos ayı, A400M 
nakliye uçağı projesinin

“uçuşa geçtiği” ay oldu.
Uçağı üreten Airbus 
Military, geçtiğimiz aylarda
sertifikasyon ile ilgili 
adımları teker teker 
tamamladığı projede, ilk
teslimatını, 1 Ağustos’ta
Fransa’ya yaptı. Böylece, 
10 yıl boyunca, yaklaşık
40.000 kişinin çalıştığı ve
5.000’den fazla test uçuşu
saatinin gerçekleştiği 
projede mutlu sona 
ulaşılmış oldu. 
Fransız Hava Kuvvetleri, 
Orleans-Bricy Hava 
Üssü’nde konuşlanacak
uçağı, ilk aşamada 

uçuş ekibi eğitiminde 
kullanacak. Uçak, daha
sonra, operasyonel filonun
bir parçası olacak. 
Teslimatla ilgili resmi 
törenin ise yaz tatilinin 
sonrasında, İspanya’nın 
Sevilla şehrinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. A400M’yi 
teslim alacak ikinci ülke
olan Türkiye’nin ilk uçağı da
teslimata doğru önemli 
kilometre taşlarını arkasında
bırakmaya devam ediyor.
MSN9 numaralı uçak, 
29 Temmuz’da, 4 motorunu

da aynı anda çalıştırdı.
Uçak, 5,5 saat süren ilk
uçuşunu ise 9 Ağustos’ta,
Sevilla’dan gerçekleştirdi.
Airbus Military tarafından
yapılan 28 Ağustos tarihli 
açıklamada, uçağın Türk
Hava Kuvvetleri işaretlerini
de taşıyacak şekilde 
boyandığı da bildirildi. 
Mevcut planlamaya göre,
uçağın, Eylül ayı içinde 
Türkiye’ye teslim edilmesi
planlanıyor. Bu süreçlere
paralel olarak, Türk 
pilotları, uçak teknisyenleri
ve bakım personelinin 

İspanya’daki eğitimleri de
sürüyor. Bir diğer Airbus
Military ürünü olan A330
çok rollü tanker uçağından
ise teslimat haberi geldi.
Firma tarafından 5 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin,
sipariş ettiği 3 uçaktan 
sonuncusunu da teslim 
aldığı bildirildi. Böylece
Avustralya, Birleşik Arap
Emirlikleri, İngiltere ve
Suudi Arabistan’ın teslim
aldığı A330 uçaklarının 
toplam sayısı da 17’ye
ulaştı.

Ağustos A400M’nin Ayı Oldu: 
İlk Teslimat Yapıldı; İlk Türk Uçağı Havada
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Teknik alanlardaki 
faaliyetleri kadar, başta

nasıl yönetilmesi gerektiği
olmak üzere, idari yapısıyla da
savunma ve havacılık 
sektörlerinin gündemlerinde
üst sıralarında yer alan 
EADS, geçtiğimiz aylarda 
gerçekleştirdiği strateji 
gözden geçirmesi çalışması
sonucunda, önemli kararlar
aldı. Konu ile ilgili olarak EADS
tarafından 31 Temmuz’da 
yapılan açıklamada; gruba
bağlı Airbus Military, Astrium
ve Cassidian şirketlerinin 
aynı bölüm çatısı altında 
toplanacağı; grubun isminin
de Airbus Group olarak 
değiştirileceği bildirildi. 
Yeni organizasyon kapsamında

Airbus Group, 3 bölümden 
oluşacak:
n Tüm ticari uçak 

faaliyetlerinden sorumlu
olacak Airbus,

n Askeri nakliye uçakları da
dâhil olmak üzere savunma
ve uzay faaliyetlerinden 
sorumlu olacak 
Airbus Defence & Space ve

n Tüm ticari ve askeri 
helikopter faaliyetlerini 
yürütecek olan Airbus 
Helicopters.

EADS, isim değişikliğinin 
nedenini, Airbus isminin 
küresel bilinirliğini kullanarak
grup şirketleri arasındaki 
bütünleşmeyi geliştirmek
olarak açıkladı. Airbus 
Military, Astrium ve Cassidian

şirketlerinin aynı çatı altında
toplanmasının ise grubun, 
küresel pazar dinamiklerini
göz önüne alarak yaptığı bir
değişiklik olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, özellikle
Batılı ülkelerde, savunma ve
uzay alanlarında bütçelerin
küçüldüğüne dikkat çekildi.
Yeni yapının; pazar erişimi,
maliyet ve rekabetçilik 
açılarından daha avantajlı 
olacağının değerlendirildiği de
vurgulandı. Karar verilen 
değişikliklerin gelecek sene
başından itibaren aşama
aşama gerçekleştirilmesi ve
yılın ikinci yarısında 
tamamlanması planlanıyor.
Toplam 45.000 çalışana ve 
yıllık yaklaşık 14 milyar avro 
ciroya sahip olması öngörülen
Airbus Defence & Space 

bölümünün merkezi, Almanya’nın
Münih şehrinde bulunacak.
Bölümdeki görevlendirmeler
ise şöyle olacak: Bölümün 
başında Bernhard Gerwert;
askeri uçak iş kolunun başında
Domingo Urena-Raso; uzay
sistemleri iş kolunun başında
François Auque; haberleşme,
istihbarat ve güvenlik sistemleri
iş kolunun başında Evert
Dudok ve ekipman iş kolunun
başında Thomas Müller. EADS
CEO’su Tom Enders, konu ile
ilgili yaptığı değerlendirmede;
değişikliklerin devrim değil,
evrim niteliği taşıdığını ve
EADS’nin gelişiminde beklenen
bir sonraki aşamayı temsil 
ettiğini belirtti. EADS, 
değişikliklerle ilgili 
bilgilendirmelerine bu yılın 
son çeyreğinde devam edecek.

EADS, Airbus Group Oluyor
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Patriot hava savunma sistemi, 15 Ağustos’ta, PAC-3 
füzesi ile bir testten daha başarıyla geçti. ABD’de,

White Sands füze test sahasında gerçekleştirilen 
denemede, bir taktik balistik füze hedefi, sistem tarafından
tespit edildi, izlendi ve hedefe 2 adet PAC-3 füzesi 
fırlatıldı. Füzelerden ilki hedefi başarı ile 
etkisiz hâle getirdi; ikinci füze ise
planlandığı gibi verilen
komut ile kendi ni imha
etti. Lockheed Martin ve 
Raytheon, test ile ilgili
yaptıkları açıklamalarda,
sistemin ve PAC-3 

füzesinin başarısına vurgu yaptılar ve Amerikan Kara 
Kuvvetlerinin, sistemi 2048 yılına kadar kullanmaya

devam etmeye karar vermesinin, 
sisteme olan güveni gösterdiğini 

belirttiler. Ağustos ayında, Patriot sistemi
ile ilgili bir de sipariş haberi geldi. Lockheed

Martin, 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, 
Amerikan Kara Kuvvetleri ve Kuveyt’ten,

toplam 308 milyon dolarlık siparişler 
aldığını duyurdu. Böylece Kuveyt, PAC-3 

füzesini tedarik eden 6. uluslararası Patriot
kullanıcısı oldu. Siparişler kapsamında, 

toplam 244 adet PAC-3 füzesi ve 72 adet lançer
modifikasyon kiti üretilecek. Amerikan siparişi

ise bu ülke tarafından yapılan 14. sipariş olma
özelliğini taşıyor.

PAC-3’ten Başarılı Bir 
Deneme Daha

©
Lockheed M

artin

İngiliz Kraliyet Deniz 
Kuvvetlerinin envanterinden

çıkan uçak gemileri ve 
Harrier uçakları ile uzun 
yıllardır uçak gemisi 
operasyonları yürüten ve bu
konuda önemli bir tecrübe
edinen Hindistan, uçak 
gemisi tasarlayıp üretebilen
ülkeler arasına girmeye 
hazırlanıyor. Özgün Uçak
Gemisi (Indigenous Aircraft
Carrier / IAC) projesi 
kapsamında üretilen ilk
gemi Vikrant, 12 Ağustos’ta,
Hindistan’ın Kochi şehrinde,
törenle suya indirildi. Tören,
aynı zamanda projenin ilk
aşamasının tamamlandığının
da habercisi oldu. Rampa ile
kalkış, yakalama kancası 
ile iniş yapan uçakların 
operasyon yapacağı; 
yaklaşık 37.500 ton deplasmana
sahip bir uçak gemisi olarak

tasarlanan Vikrant’ın boyu
260 m ve azami genişliği ise
60 m. Suya indirilme anında,
geminin iniş pisti hazırlanmış;
2 adet LM2500 gaz türbini,
ana dişli kutusu ve dizel 
alternatörleri monte edilmiş
ve yapısının yüzde 75’i 
tamamlanmış durumdaydı.

Geminin inşa çalışmalarının
tamamlanmasıyla birlikte de
test aşamasına geçilecek.
Hindistan Deniz Kuvvetleri
tarafından tasarlanan ve
inşasına 2009 yılında 
başlanan geminin, 2016 ya da

2017 yılında hizmete
girmesi planlanıyor.

Vikrant, hizmete 

girdiğinde, MiG-29 ve LCA
uçakları ile Ka-31 ve Hindistan
tarafından tasarlanacak yeni
nesil bir hafif helikoptere 
ev sahipliği yapacak. Gemi,
savaş yönetim sistemi, 
çeşitli algılayıcıları ve 
elektronik harp sistemlerinin
yanı sıra uzun menzilli bir
hava savunma sistemi ile
namlulu yakın hava savunma
silah sistemlerine sahip 
olacak. Yabancı yayın 
organlarında yer alan 
haberlerde, Hindistan’ın
Vikrant sonrasında inşa
edeceği uçak gemisinin, 
katapultla kalkış yapan
uçakları da destekleyecek
şekilde tasarlanmasının 
ihtimaller arasında 
bulunduğu belirtiliyor.

Hindistan da Uçak Gemisi Kulübüne Giriyor
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Tarihi günde, sabah
saat 07.30’da motor
çalıştıran HÜRKUŞ,

07.35’te uçuş kulesinden ge-
rekli izinleri aldıktan sonra
havalandı. Toplam 33 dakika
havada kalan HÜRKUŞ,
9.500 fit irtifaya tırmanarak
kumanda yüzeylerinin ilk
kontrollerini tamamladı.
Planlamaya uygun olarak
tüm uçuşu kalkış konfigü-
rasyonunda yapan uçak, ba-
şarılı bir iniş ile uçuşunu
tamamladı. Uçuş sonra-
sında, TUSAŞ Uçak Grup
Başkanı Özcan Ertem ve
Test Pilotu Murat Özpala,
havacılık geleneklerine
uygun olarak suyla ıslatıldı.
HÜRKUŞ’un ilk uçuşu sıra-
sında, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar
başta olmak üzere Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’nın üst
düzey yetkilileri de hazır bu-
lundular. Uçağa ismini veren
Vecihi Hürkuş’un kızı Gönül
Hürkuş Şarman da bu tarihi
uçuşa şahitlik etti.
HÜRKUŞ’un ilk uçuşu ile il-
gili bilgileri, sıcağı sıcağına,

projenin Mühendislik Mü-
dürü Aylin Ararat, Test Pilotu
Murat Özpala ve TUSAŞ
Uçak Grup Başkanı Özcan
Ertem’den aldık.
Proje ekibi, HÜRKUŞ’un
hangardan çıkışı sonrasında,
ilk uçuşa yönelik hummalı bir
çalışma sürecine girmişti. Bu
süreçte gerçekleştirdikleri
çalışmaları özetleyen Ararat,

yer titreşim testlerini (dina-
mik testler) ve yapısal testler
(statik testler)’in ilk uçuş
kampanyası için gerekli bö-
lümünü gerçekleştirdiklerini
ifade etti. Aşama aşama ele
alınan ve toplam 37 aşama-
dan oluşan statik yapısal
testlerin, 2014 yılında ta-
mamlanması planlanıyor. İlk
uçuş öncesinde yapılması

gereken testler kapsamında
TUSAŞ, EASA (European
Aviation Safety Agency / Av-
rupa Havacılık Emniyeti
Ajansı) ile birlikte çalışarak
belirlenen ilk 5 aşamayı ta-
mamladı. Bunun yanı sıra
uçağın tüm sistemlerine ait
ekipmanlarını ve sistem se-
viyesinde bütününü yerde
test ettiklerini ve tüm bu sü-
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HÜRKUŞ, İstikbale 
Kanat Açtı
Geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da düzenlenen törenle hangardan
çıkartılan HÜRKUŞ temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu, 
29 Ağustos’ta, TUSAŞ’ın Ankara Kazan’da bulunan 
tesislerinde başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıyla birlikte,
modern Türk Havacılık Sanayisi’nin temellerinin de atıldığı
projede, zorlu uçuş testlerinin öncesinde, önemli bir
kilometre taşı daha geride bırakılmış oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

HÜRKUŞ, Murat Özpala 
yönetiminde ilk uçuşunu
gerçekleştirmek üzere pistte 
ilerlerken heyecan da 
doruğa doğru çıkıyor.



reçlere paralel olarak serti-
fikasyon çalışmalarını yerine
getirdiklerini belirtti. Başa-
rıyla tamamlanan bu test-
lerde herhangi bir sorunla
karşılaşılmadı ve ilk uçuş
için gerekli onay EASA ve
SHGM tarafından verildi.

Uçağın Çırpınma 
Yaşamayacağı 
Gösterildi
Yer titreşim testleri, uçuş
esnasında uçağın hava ile
aerodinamik etkileşimi so-
nucu oluşabilecek titreşim-
lerin yapıya etkisini
gözlemlemek ve uçağın çır-
pınma (flutter) sınırlarının

belirlenmesi amacıyla ger-
çekleştirildi. Kısaca uçak
belirli bir hıza ulaştığında,
uçağın yapısal parçalarının
doğal frekanslarında titre-
şime girmesi ve bu titreşim-
lerin genliğinin giderek

artması durumu olarak 
tanımlayabileceğimiz çır-
pınma yaşanması halinde,
kontrol yüzeyleri ve hatta
kanatta kırılma gibi kritik
yapısal hasarlar meydana
gelebiliyor. Her ne kadar

TUSAŞ, daha önce
benzer bir test gerçekleş-
tirmiş olsa da HÜRKUŞ için
yapılan testler, hem kapsa-
mının daha geniş olması
hem de uçağın daha önce-
den bilinmeyen, yepyeni bir
uçak olması nedenleri ile
çok daha yoğun çalışmalar
yapılmasını gerektirdi.
İlk uçuş öncesinde, Haziran
ayında tamamlanan yer titre-
şim testleri, üzerinde tüm
donanımları barındıran ve ilk
uçuşu gerçekleştiren 1 nu-
maralı HÜRKUŞ prototipi
üzerinde yapıldı. Uçak, 4 adet
taşıma noktasına bağlanan
esnek iplerden oluşan 
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HÜRKUŞ’un ilk uçuşuna, aralarında Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın da 
bulunduğu coşkulu bir topluluk tanıklık etti.



süspansiyon sistemi aracılı-
ğıyla askılandı ve testin ge-
reklerine göre, kanatlarından,
gövdesinden, kuyruğundan ve
çeşitli kontrol yüzeylerinden
titreştirildi. Bu yöntem, daha
önce kullanılan, “hava yastıklı
sistemler üzerinde uçağın
yüzdürülmesi” yöntemine
göre, daha maliyet etkin bir
çözüm oluşturdu. HÜRKUŞ’a
özel olarak hazırlanan test dü-
zeneğinin TUSAŞ mühendis-
leri tarafından tasarlandığını

da belirtelim. Titreşim, uçağa
belli noktalardan temas eden
özel cihazlarla yaratıldı. Test-
ler sırasında TUSAŞ mü-
hendisleri, uçağın çeşitli
noktalarına yerleştirilen algı-
layıcılardan, yüksek hacimli
veri topladılar. Toplanan veri
ile yapılan analizlerle uçağın
doğal frekansı ve titreşimleri
nasıl sönümlediği gibi dina-
mik özellikleri incelendi ve
gerekli noktalarda, ölçülen
değerlerle uçağın bilgisayar

ortamındaki yapısal modeli
güncellendi.

Yapısal Testlerde
İlk Adım Atıldı
Uçağın yapısal dayanım sı-
nırlarının test edildiği ve 2
numaralı statik test prototi-
pinin kullanıldığı yapısal
testlerde, uçağın, havada
maruz kalacağı aerodinamik
kuvvetlerin ve yerde, kalkış
ve iniş sırasında maruz kala-
cağı kuvvetlerin aynen uygu-
lanabilmesi gerekiyor. Hatta
sertifikasyon gereği olarak,
nihai gösterim testlerinde,
uçağın olağan şartlarda
maruz kalacağı yüklerin 1,5
katı uygulanıyor. Yerde
maruz kalınacak yüklerin
uygulanma noktalarının iniş
takımları olması, bu yüklerle
ilgili testlerin gerçekleştiril-
mesini daha kolay hâle geti-
riyor. Havada maruz kalınan
aerodinamik kuvvetler ise
uçağın herhangi bir nokta-
sından etki edebiliyor. 
Bu sebeple uçağın, çok 
farklı noktalarından kuvvet
uygulanabileceği bir test dü-
zeneğine yerleştirilmesi ge-
rekiyor. Böyle bir düzeneğin
geliştirilmesi, geri planda

kalan ve kamuoyuna pek
yansımayan bir çalışma olsa
da uçağın geliştirilmesi ile
benzer ölçekte karmaşık ve
yoğun bir çalışmayı gerekti-
riyor.

Uçak Kadar Karmaşık
Bir Test Düzeneği
Yapısal testlerin gerçekleş-
tirildiği düzenek ile ilgili
HÜRKUŞ Uçak Yapısı Şefi ve
Yapısal Testler Şefi’nden
bilgi aldık. TUSAŞ’ın yapısal
testler konusunda, özellikle
Airbus Military A400M askeri
nakliye ve Airbus A350 XWB
yolcu uçağı programlarında
tasarlayıp, ürettiği yapısal
parçaların testlerinden elde
ettiği önemli bir tecrübe bu-
lunuyor. HÜRKUŞ Proje-
si’nde ise bir uçağın tamamı
test ediliyor. Kapsam farklı-
lığının yanı sıra TUSAŞ,
HÜRKUŞ için daha gelişmiş
yöntemler de uyguluyor.
A400M ve A350 programla-
rında, test edilen parçanın yü-
zeyini her iki taraftan
sıkıştıran güç uygulayıcıları
kullanan TUSAŞ, HÜRKUŞ’un
kanatlarında ise tek bir ta-
raftan yapışan güç uygulayı-
cıları kullanıyor. 
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Mücadele Her Cephede Sürüyor:
TUSAŞ, Çalışmalarının
Özgünlüğünü Anlatıyor
TUSAŞ, HÜRKUŞ ile elde ettiği başarıyı kutlayarak, buradan aldığı
moral ile zorlu uçuş testlerine hazırlanırken, ne yazık ki, bir yandan
da HÜRKUŞ kapsamında yaptığı çalışmaların özgünlüğünü bir kez
daha anlatmaya çalışıyor. Çünkü basında, uçağın kopya olduğuna
dair iddialar yer alıyor. Bu konudaki cevabı ise yaşanan süreç, 
kendisi veriyor. Projenin Mühendislik Müdürü Aylin Ararat’ın da
vurguladığı gibi, kopya bir uçağın sertifikasyonunu yapmak,
“kopya” ve “sertifikasyon” kavramlarının tanımları itibari ile
mümkün değil. HÜRKUŞ Projesi’nde, 1672 adedi sertifikasyon ile 
ilgili olmak üzere, toplamda 20.960 adet gereksinim yer alıyor ve
bunların her biri, testler sırasında doğrulanarak, belgelenmiş
olarak ilgili makamlara sunulacak. Bugüne kadar, tasarımı anlatan
4800 adet doküman; 7250 adet de teknik resim oluşturuldu. 
Ayrıca uçağın tüm tasarımı sayısal ortamda, CATIA programı ile
gerçekleştirildi. Tüm bu tasarım çıktıları da gerçekleştirilen özgün
çalışmanın boyutunu gözler önüne seriyor.
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Yer titreşim testlerini 
gerçekleştiren ekip, 

test düzeneğine bağlı 
HÜRKUŞ prototipinin önünde

görülüyor.





Böylece daha az donanım
kullanan ve test edilen yapıyı
daha az etkileyen bu yöntem,
testler sırasında yapının daha
rahat incelenebilmesine de
olanak sağlıyor. Gövdenin
belli noktalarında ise perçin-
lerle yapılan bağlantılar kul-
lanılıyor.
HÜRKUŞ’un tamamının test
edildiği statik test düzeneği
de yer titreşim test düzeneği
gibi tamamen TUSAŞ mü-
hendisleri tarafından tasar-
landı. Uygulanacak yükleme
şekilleri ve kullanılacak yük-
leme aparatları gibi ayrıntılar
da TUSAŞ tarafından belir-
lendi ve bu tasarıma uygun
bileşeneler satın alınarak dü-
zenek oluşturuldu. Tasarı-
mına 2010 yılının sonunda
başlanan düzenek, bu yılın
başında tamamlandı.
Yapısal test düzeneğinde kul-
lanılan 2 numaralı prototip,
HÜRKUŞ’un, sadece yapısal
yükleri taşıyan parçaları kul-
lanılarak üretildi. Yapısal yük
taşımayan ön gövde kabuk
bölümleri, komponent sevi-
yesi test ile doğrulanan kont-
rol yüzeyleri ile pervane gibi
bileşenler ve başta motor
olmak üzere alt sistemlerin
hemen hiçbiri bu prototipte
yer almıyor. Bununla birlikte,
önemli bileşenlerin ağırlık-
ları, uçağın ağırlık merkezine
göre konumları da dikkate
alınarak simüle ediliyor.

HÜRKUŞ’un basınçlandırıl-
mış kokpiti de zorlu testler-
den nasibini alıyor.
Basınçlandırmanın hızlıca ya-
pılabilmesi için yapısal test-
lerde kullanılan prototipin
kokpiti büyük oranda köpük
ile dolduruldu. Köpük, aynı
zamanda basınçlı kabinde yer
alacak hava hacmini azalta-
rak, bir sorun yaşanması du-
rumda gerçekleşebilecek
basınçlı hava boşalmasının
etkisini de en aza indirgiyor.

Yine, testler sırasında bir
sorun yaşanması ve kanopide
bir kırılma meydana gelmesi
ihtimaline karşı, kanopi, et-
rafa parçaların saçılmasına
engelleyecek bir ağ ile çevre-
lenmiş şekilde testler ger-
çekleştiriliyor. Bir alt bileşen
olarak bağımsız olarak test
edilen ve tasarımı doğrulanan
iniş takımlarının yerinde ise
testler için özel olarak tasar-
lanmış yapısal bileşenler bu-
lunuyor. 

Testler sırasında uçak, reak-
siyon noktası denilen nokta-
lardan sabitleniyor ve ilgili
bölgelere yük uygulanıyor.
Reaksiyon noktaları, test edi-
lecek yük koşuluna bağlı ola-
rak çeşitlilik gösteriyor. Şu an
testlerine devam edilen yük
koşulunda ise reaksiyon nok-
taları, motorun monte edildiği
nokta ile arka gövdede yer
alan 2 noktadan oluşuyor.
Düzenek, testler sırasında
uçağa uygulanan yüklerden
oluşan reaksiyon kuvvetlerini
dengeleyecek şekilde çalışı-
yor; böylece reaksiyon nokta-
larına sıfır yük uygulanıyor.
Düzeneğin bu özelliği, konu-
nun uzmanları tarafından ta-
sarım ve test icrası açısından
özellikle zorlu bir konu olarak
değerlendiriliyor ve TUSAŞ’ın
böyle bir tasarımı ortaya ko-
yabilmesi, önemli bir başarı
olarak görülüyor.
Yapısal testlere giren 
HÜRKUŞ prototipi, üzerinde
bulunan ve yapısal yükleri
ölçen algılayıcılar ve bunlar-
dan çıkan binlerce kablo ile
de dikkat çekiyor. Testler sı-
rasında uçakta bulunan algı-
layıcılar tarafından toplanan
veriler, yaklaşık 2000 kanal
üzerinden okunuyor. Bu
yoğun algılayıcı–kablaj düze-
neğinin bir bölümü, uçağın
montajı sırasında ilgili yer-
lere monte edildi. Tüm veri-
ler, testler için oluşturulan
kontrol odasına ve burada
bulunan bilgisayarlara akta-
rılıyor. Testler sırasında, ya-
pısal yüklerle ilgili çeşitli
grafikler, gerçek zamanlı
olarak kontrol odasından
takip ediliyor.
Test düzeneğinin karmaşıklı-
ğını gösteren bir başka tasa-
rım özelliği de düzeneğin
dayanımı. Yapısal testler sıra-
sında, testlerin doğası gereği,
uçakta kırılma meydana
gelme ihtimali bulunuyor.
Test düzeneğinin ise her
şartta bütünlüğünü koruması
ve test edilen uçağın bağlı
kaldığı sağlam bir yapı olarak
görevine devam etmesi gere-
kiyor.
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HÜRKUŞ prototipinin 
kuyruk kısmı, yapısal testlerin

gerçekleştirildiği düzenekte
görülüyor. Yatay stabilizatörde,

tek bir taraftan yapışan güç
uygulayıcıları dikkat çekiyor.

Uçağı 
ikinci uçuşuna 

hazırlayan 
HÜRKUŞ ekibi





Test Sonuçları 
Tasarımı Doğruluyor
Herhangi bir büyük problemin
yaşanmadığı testler sonu-
cunda, TUSAŞ mühendisleri
tarafından bilgisayar orta-
mında yapılan tasarımın, ger-
çek uçağı başarılı bir şekilde
temsil ettiği de gösterilmiş
oldu. Ararat, projede kullan-
dıkları analiz yöntemleri ko-
nusunda doğru seçimler
yaptıklarını ve bu yöntemleri
çok iyi uyguladıklarını; bu-
güne kadar yaptıkları titreşim
testleri ve yapısal testlerde,
tasarım ile test sonuçlarının
örtüştüğünü gözlemledikle-

rini belirtti. Ararat, bu sonucu
elde etmelerinde, uçakta ka-
rakteristikleri çok iyi bilinen
geleneksel metal malzeme-
ler kullanmalarının da etkisi
olduğunu, yine de yaklaşık
5000 ana yapısal parçadan
oluşan bir uçakta birbirine bu
kadar yakın tasarım ve test
sonuçları elde etmenin pek
kolay olmadığını da konu ile
ilgili değerlendirmelerine ek-
ledi.
Uçağın hangardan çıkış töre-
ninde, yapısal testler sonra-
sında, ihtiyaç duyulandan
daha güçlü tasarlanmış bazı
yapısal parçaların yeniden ta-

sarlanması sonucu ağırlık ka-
zanımları elde edilebileceği
gündeme gelmişti. Test sü-
reci henüz tamamlanmamış
olsa da uçağın hafiflemesini
sağlayabilecek bazı değişik-
liklere yönelik bir öngörü bu-
lunuyor. Bununla beraber,
uçağın mevcut tasarımı ile
performans hedeflerine ula-
şılabileceğini öngören TUSAŞ,
bu konuda temkinli bir yakla-
şım sergiliyor. 
Yapısal testler kapsamında,
ilerleyen dönemde, uçağa
ömür devri boyunca karşıla-
şacağı yapısal yüklerin uygu-
lanacağı testler de
gerçekleştirilecek ve uçağın,
kullanım ömrü için planlanan
uçuş saatine ulaştığında, ya-
pısal bütünlüğünü korumaya
devam edeceği gösterilecek.

HÜRKUŞ, 
Alt Sistemlerle 
Ayağa Kalkıyor
Hangardan çıkış töreninin
hemen arkasından başlaması
öngörülen alt sistem testleri,
sistem yerleşim testlerinin ve
tüm alt sistemlerin çalışır
hâle getirilmesinin tahmin
edilenden daha uzun sürmesi
nedeni ile sonbahar aylarında
başladı. Hidrolik sisteminin
sızdırmazlık denemeleri ile
başlayan testlerde, aşama
aşama diğer sistemler de-

nendi. Gerçekleştirdikleri
testlerin sayısı ve iş yoğun-
lukları ile ilgili bir karşılaş-
tırma yapan Ararat,
HÜRKUŞ’un, alt sistemlerin
sayısı ve çeşitliliği bakımın-
dan bir bölgesel yolcu uça-
ğından pek farkı olmadığını;
ek olarak askeri niteliği ne-
deni ile uçakta bir fırlatma
koltuğunun ve kanopi parça-
lama sisteminin bulundu-
ğunu belirtti.
Test sürecinde, beklendiği
gibi çeşitli ufak aksaklıklar da
yaşandı. Bunların çözümü
için yoğun olarak çalışan
HÜRKUŞ proje ekibi, böylece
bilgi birikimlerini de arttırdı.
Tasarım aşamasında öğren-
dikleri bilgiye, test aşama-
sında da önemli oranda ilave
yaptıklarını ifade eden Ararat,
tasarımın yanı sıra üretim,
montaj, kalite, alt sözleşme,
satın alma dâhil tüm 
HÜRKUŞ ekibinin heves, he-
yecan ve sorumluluk duygusu
içinde uyumlu çalışmasının,
test sürecini başarı ile ta-
mamlamalarına olan katkı-
sına da vurgu yaptı.
Test sürecinin bazı aşamala-
rına, TUSAŞ iç prosedürleri
gereğince kurulan ve proje-
den bağımsız uzmanları da
içeren Emniyet Değerlen-
dirme Kurulu’nun onayı ile
geçildi. Bunlardan ilki, uçağa
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HÜRKUŞ, ilk uçuş öncesinde pistte ilerliyor.

İlk uçuşla ilgili bilgisine başvurduğumuz HÜRKUŞ Mühendislik Müdürü Aylin Ararat





yerde elektrik verilmesi oldu.
Uçağın sistemlerinin güç al-
ması ile aviyonik sistemlerin
arayüzleri test edildi. Ardın-
dan, yine kurul kararı ile
Şubat ayında, ilk motor çalış-
tırma testi gerçekleştirildi.

Tüm bu testlere ek olarak,
Haziran ayında, HÜRKUŞ’un
1/10 ölçekli modeli ile Al-
manya’da bulunan bir dikey
rüzgâr tünelinde, uçağın di-
namik karakteristikleri test
edildi.

Sertifikasyon 
Süreci İlerliyor
TUSAŞ, HÜRKUŞ Projesi’nde,
2007 yılından beri, EASA ile
sertifikasyon konusunda çalı-
şıyor. Hangardan çıkış töreni
sonrasında, geçtiğimiz yıl
Temmuz ayında TUSAŞ, 
EASA’dan Tasarım Organi-
zasyonu Onayı’nı aldı. Böy-
lece, TUSAŞ’ın emniyetli bir
uçak tasarlayabileceği onay-
lanmış oldu.
TUSAŞ’ın aldığı bir sonraki
onay, HÜRKUŞ’un uçuş
testlerine başlaması ile ilgili
izin oldu. EASA’nın, uçağın
kendi motorunun gücü ile
yerde ilerlemesini de uçu-
şun bir parçası sayması ne-
deni ile bu izin alınana
kadar, uçak taksi testlerine
başlanmadı. Sistem test sü-
reci ilerlerken, elde edilen
sonuçları ve ilgili doküman-
ları EASA’nın uzmanlarına
ileten TUSAŞ yetkilileri,
gelen yorumlara göre, test
prosedürlerinde gerekli
güncellemeleri yaptı. Uçuş
testlerinden yaklaşık 1,5 ay
önce, Almanya’nın Köln
şehrinde EASA yetkilileri ile
hızlandırılmış bir dizi top-
lantı yapan TUSAŞ yetkili-
leri, bu toplantılardan 
99 adet işlem maddesi ile
döndü ve bunların gereğinin
yerine getirilmesiyle birlikte
de EASA’dan işlem madde-
lerinin tamamlandığına 
dair onay yazısı alındı.
Bunun üzerinde Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü
(SHGM)’ne başvuran TUSAŞ,
oradan da gelen onay ile 

6 Ağustos’ta, ilk defa uçağın
kendi motor gücü ile teker
döndürdü. Ararat, EASA yet-
kililerinin, tüm bu süreçte,
TUSAŞ ekibinin çalışma
prensiplerini ve yapılan iş-
leri takdirlerini ifade ettikle-
rini de verdiği bilgilere
ekledi.
Ararat, ilk uçuşa kadar geçen
süreçte, yaptıkları tüm testler
sonucunda, uçakta ana bir ta-
sarım değişikliğine yol aça-
cak herhangi bir durumun
ortaya çıkmadığını; gereksi-
nim tabanlı bir tasarım yap-
malarının ve çalışmalarında
güncel standartları dikkate
almalarının, bu sonuca ulaş-
malarında önemli bir katkısı
bulunduğunu belirtti. Ararat,
proje ekibinin, uçağı ilk uçuşu
için hiçbir şeyi şansa bırak-
madan hazırladığını da özel-
likle vurguladı.

Nefeslerin Tutulduğu
An: İlk Uçuş
HÜRKUŞ, SHGM’den gelen
uçuş izni ile ilk önce taksi
testlerine başladı. Gerçekleş-
tirilen toplam 11 adet taksi
testinin 9 tanesi düşük hızda
(50 knot’ın altında); 2 tanesi
de yüksek hızda (50 knot’ın
üzerinde) gerçekleştirildi.
HÜRKUŞ, ilk uçuşunu, bu
önemli kilometre taşının
özel gereksinimlerine uygun
olarak gerçekleştirdi. Test
uçuşu uzmanları, ilk
uçuşta, uçağın ağırlık mer-
kezinin mümkün oldu-
ğunca önde olmasını
öneriyor. HÜRKUŞ’un, ilk
uçuş sırasında kritik para-
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Gecikme, Sürecin 
Doğal Bir Parçası
Savunma ve havacılık alanındaki yayınları takip edenler, gerek
askeri gerekse sivil çeşitli havacılık projelerinde yaşanan 
gecikmelerle ilgili haberlere aşinadır. HÜRKUŞ Projesi de bu
konuda bir istisna değil. Geçtiğimiz yıl yapılan hangardan çıkış
töreninde açıklanan taslak takvime göre, uçağın ilk uçuşunu 
Nisan ayında yapması öngörülüyordu. Ağustos sonunda 
gerçekleştirilen ilk uçuş, bu takvime göre yaklaşık 4 aylık 
bir gecikmeye işaret ediyor. Bu gecikmenin çeşitli sebepleri 
bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, proje takviminin, olası gecikmeler
için kullanılabilecek yedek süreleri içermemesi ve proje 
çalışmaları sırasında yaşanan çeşitli aksaklıkların etkilerinin,
doğrudan ana proje takvimine yansıması. Diğer nedenler arasında,
projenin doğasından kaynaklanan, öngörülmesi güç olaylar yer
alıyor. HÜRKUŞ Mühendislik Müdürü Aylin Ararat, bu konuda 
uçak üzerinde bulunan oksijen üretme sistemi (on-board oxygen
generating system / OBOGS) ile ilgili yaşadıklarını örnek olarak 
anlattı. TUSAŞ, HÜRKUŞ için, dünya genelinde diğer başlangıç ve
temel eğitim uçaklarında da kullanılan bir OBOGS seçti. Bu sistem,
yaygın kullanımı ile güvenilirliğini ispat etmiş olarak görülüyordu.
Ancak OBOGS, sertifikasyon kapsamında incelendiğinde ise şu
durum tespit edildi: Sistemde, pilota giden oksijeni yönetme işlevi
ile bu oksijenin miktarının düşmesi durumunda sistemin uyarı 
vermesini sağlama işlevi, aynı yazılımda toplanmıştı. Temel amacı,
tek bir hata kaynağı nedeni ile uçağın kaybı ya da can kaybı ile
sonuçlanabilecek bir durumun oluşmasını önlemek olan 
sertifikasyon açısından, biri diğerini kontrol eden iki işlevin de 
aynı yazılımda bulunması, kabul edilemez bir durumdu. Bu soruna
bulunan çare, OBOGS’nin dışında, pilota giden oksijeni kontrol 
edecek ve bunun miktarı azaldığında uyarı verecek bir alt sistemin
kokpite eklenmesi oldu. Kokpite yeni bir birim eklenmesi gibi ciddi
bir değişikliği içeren bu çalışma, proje takviminde bir miktar 
gecikmeye de yol açtı. Diğer yandan, bu süreç sonunda HÜRKUŞ,
OBOGS ve fırlatma koltuğu ile birlikte sivil sertifikasyon sürecini
tamamlayarak, sınıfındaki diğer uçaklara göre önemli bir 
avantaj elde edecek.
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metrelerin gözlemlenebil-
mesi için çeşitli algılayıcılar
ve veri toplama ve telemetri
sistemi ile donatılması ve
bunların da arka gövde içine
ilave bir ağırlık getirmesi
nedeniyle ağırlık merkezini
dengelemek için, ilk uçuş,
arka kokpit pilot koltuğu çı-
kartılmış olarak gerçekleş-
tirildi. HÜRKUŞ’un ilk
uçuşu, uçağın, iniş takımları
açık ve flap kalkış pozisyo-

nunda uçabileceği, emniyetli
bir uçuş zarfı ile gerçekleş-
tirildi. Gerçekleşen uçuş
testlerinin ardından emni-
yetli olarak tanımlanan uçuş
zarfının adım adım genişle-
tilmesiyle, HÜRKUŞ’un tüm
uçuş zarfı test edilecek.
İlk uçuşta, Uçuş El Kitabı’nda
bulunan acil durum senaryo-
larından biri olan motorunun
durma riskine karşı 
HÜRKUŞ, uçuşunu, motor ta-

kati olmaksızın piste yak-
laşma yapabileceği uzaklık ve
irtifada gerçekleştirdi. İniş
öncesinde, yüksek irtifada
iniş yaklaşımının bir simülas-
yonu da gerçekleştirildi. Öz-
pala, inişin son derece
yumuşak bir şekilde gerçek-
leştiğini özellikle vurguladı.
Uçuş öncesi, kuşkusuz tüm
ekip heyecanlıydı. Ararat, el-
lerinden gelen her şeyi yap-
mış olmalarının verdiği

rahatlığı ve güveni hissettik-
lerini; buna rağmen büyük
bir heyecan duyduklarını an-
latırken; Özpala, test pilotla-
rına özgü bir soğukkanlılıkla
uçuşa hazırlandığını belirtti.
Tarihi an geldiğinde, yıllar
boyunca yapılan yoğun 
çalışmalar sonunda teker-
lekleri yerden kesilen 
HÜRKUŞ, ilk uçuşunu so-
runsuz bir şekilde gerçek-
leştirdi.

©
T

U
SA

Ş

©
T

U
SA

Ş



İlklerin Projesinde
Türkiye’nin 
İlk Test Pilotu
Her yönü ile özel olan ve çok
sayıda ilkin yaşandığı projede,
HÜRKUŞ’u uçuran test pilotu
da ilkleri başaran özel bir
pilot. Özpala, Türkiye’nin, ge-
rekli eğitimleri alarak yetişen
ilk test pilotu olma unvanını
da taşıyor. HÜRKUŞ gibi ilk
kez uçacak bir uçağı uçura-
bilmek için dünyanın önde
gelen test pilotu okullarından
ITPS (International Test Pilot
School / Uluslararası Test
Pilotu Okulu)’de eğitim gören
Özpala, Temel Eğitim Uçağı
(TEU) Projesi’nde üretilen
KT-1T uçaklarının testlerini
gerçekleştirdikten sonra,
HÜRKUŞ’un da ilk uçuşunu
yapan pilot oldu.
Hava Harp Okulu ve İstanbul
Teknik Üniversitesi Uçak Mü-
hendisliği Bölümü mezunu
olan Özpala, İzmir Çiğli’de
konuşlu Standardize Filo’da
Ar-Ge Subayı olarak görev
yaparken, TUSAŞ’ın HÜRKUŞ

tasarım ekibi ile 2006 yılında
tanışmış ve projenin bu
erken safhalarında kokpit ta-
sarımı konusunda önemli
katkılarda bulunmuş. Özpa-
la’nın projeyi sahiplenmesi
ve büyük bir hevesle proje
için çalışmaya başlaması da
o günlere dayanıyor. Özpala,
bu dönemde, KT-1T uçağının
seçilmesi ile sonuçlanan
TEU Projesi’nde test pilotu
olarak, projeye teklif veren
firmaların uçaklarında de-
neme uçuşları da gerçekleş-
tirdi. Böylece; PC-9, T-6,
Super Tucano ve KT-1 uçak-
larında uçuş tecrübesi edindi.
2008 yılında Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) Plan
Prensipler Dairesi’ne tayin
olan Özpala, HÜRKUŞ ve 
KT-1T projelerinde proje subayı
olarak görev yapmaya başladı.
2010 yılında, TUSAŞ’tan gelen
taleple ve Hv.K.K.lığının şifahi
izni ile Hv.K.K.lığı’ndan ayrı-
lan Özpala, TUSAŞ’ta test 
pilotu olarak çalışmaya baş-
ladı. Özpala, bu tarihten itiba-

ren, bir yandan HÜRKUŞ’un
ilk uçuşuna hazırlanırken, bir
yandan da uçağın tasarımına
katkı vermeye devam etti.
HÜRKUŞ’un, bu aşamada bir
simülatörü bulunmuyor. Öz-
pala, ilk uçuş için, kendi öğ-
rencilik yıllarında kalan
yöntemlerle, ağırlıklı olarak,
kokpitin büyükçe bir kartona
basılmış çiziminde çalışarak
hazırlandı. Uçağın tasarı-
mına, özellikle kokpit yerleşi-
mine önemli katkılarda
bulunan Özpala, ilk defa uçsa
da aslında çok iyi tanıdığı bir
uçağı kullandı.
Keyifli bir sohbet yaptığımız
Özpala, odasında, THK Güç-
lendirme Vakfının, “Kendi
Uçağını Kendin Yap” yardım
kampanyasını başlattığı der-
ginin 1970 yılından kalan ori-
jinal kopyasını bulunduracak
kadar HÜRKUŞ’un temsil et-
tiği değerlere bağlı olmasının
yanı sıra gerek teknik bilgisi
gerek yetenekleri ile de bu iş
için en uygun pilot olduğunu
gösteriyor.

Ustalık, Benzer 
Motorlar Kullanan
Uçaklar Arasında 
Fark Yaratmakta
HÜRKUŞ Projesi’nin TUSAŞ’a
sağladığı kazanımlar ve gele-
cek projelere katkıları konu-
larında görüşlerini aldığımız
TUSAŞ Uçak Grup Başkanı
Özcan Ertem, konuyu çeşitli
bakış açıları ile irdeledi.
Projede, 35 tedarikçi ile çalış-
tıklarını hatırlatan ve TUSAŞ’ın
sistem entegratörü olarak alt-
yüklenicileri yönetme konu-
sunda ciddi bir antrenman
yaptığını ifade eden Ertem, alt-
yüklenicilere iş vermenin
zamanlaması, işin yaptırılışı ve
yapılan işin denetlenmesi gibi
kritik konularda önemli tecrü-
beler edindiklerini belirtti.
Burada bir parantez açan
Ertem, sıklıkla uçağın yerlilik
oranı ile ilgili sorularla karşılaş-
tıklarını; HÜRKUŞ’un tüm mü-
hendislik çalışmalarının, diğer
bir deyişle tasarımının yerli ol-
duğunu; bir uçak fabrikası tara-
fından imal edilebilecek
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İlk uçuşa tanıklık edenler, 
iniş sonrasında Murat Özpala’yı
büyük bir sevinçle karşıladı.





bileşenlerinin hepsinin yerli
olarak üretildiğini; ihtisas fir-
malarından alınan motor, per-
vane, koltuk, iniş takımı gibi alt
sistemlerin ise elektrik ve ay-
dınlatma alt sistemleri dı-
şında, yabancı kaynaklı
olduğunu söyledi. Ertem, 
yabancı kaynaklı alt sistemler-
den bazılarının yerlileştirilme-
sinin pek mümkün
görünmediğini; örneğin, pa-
zarda bulunan turboprop mo-
torlu temel eğitim uçaklarının
hepsinin aynı firmanın motor-
larını kullandığını ve müşteri-
lerin de bu motoru talep
ettiğini anlattı. Bu konuda Er-
tem’in şu sözleri, HÜRKUŞ’un
tasarım felsefesini ve farkını
ortaya koyuyor: “Bu durumda

ustalık motorda değil, aynı mo-
toru kullanarak çok daha iyi bir
uçak tasarlamakta”. Ertem’in
diğer alt sistemlerin yerli üre-
timi ile ilgili öngörüsü ise 
HÜRKUŞ’un seri üretiminde
gündeme gelecek adetlerin
belirleyici olacağı yönünde. Ye-
terli sayıda sipariş alınması
durumunda, diğer alt sistem-
lerin de yerli olarak tasarlanıp
üretilmesi, maliyet etkin bir
hâle gelebilecek.
Kazanımlar kapsamında Er-
tem’in bahsettiği bir diğer
konu, EASA ve SHGM’nin em-
niyet kriterlerini baştan göze-
terek uçak tasarlamak ve
uçağın bunlara uyduğunu
göstermek oldu. Ertem, bu
kapsamda, emniyet ile ilgili

sivil gereksinimlerle askeri
gereksinimlerin birbirine
yaklaşmakta olduğunu ve
elde edilen tecrübeyi her iki iş
alanında da uygulayabilecek-
lerini vurguladı.

Rekabetçi Ürün
Ertem, projenin yürütülmesi
aşamasında elde edilen ka-
zanımları sıraladıktan sonra,
konuyu, projenin nihai ürünü
olan HÜRKUŞ temel eğitim
uçağına getirdi. HÜRKUŞ’un,
sınıfında en yüksek perfor-
manslı uçaklar arasında yer
alacağını ve uluslararası pa-
zarda rekabetçi bir ürün ola-
cağını belirten Ertem, uçağın
rekabetçi niteliğinin, teknik
özellikleri kadar, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) envanterine
girmesi ile ilgili olacağına da
dikkat çekti. Ertem, ayrıca,
henüz geliştirme ve üretim
çalışmaları tamamlanmamış
olan HÜRKUŞ B ve C sürüm-
lerinin, uçak için yapılacak
olan siparişin büyüklüğünden
de maliyet anlamında olumlu
etkileneceğini kaydetti. İyi bir
ürün teslim etmelerinin tek
başına yeterli olmayacağını
değerlendiren Ertem, uçakla-
rın, teslimat sonrasında en iyi
şekilde hizmet vermesini sağ-
lamak amacıyla müşterileri-
nin yanında yer almak
istediklerini de değerlendir-
melerine ekledi.

HÜRKUŞ, TUSAŞ’ın
Geleceğini 
Şekillendiriyor
Önümüzdeki 1,5-2 yıllık dö-
nemde, HÜRKUŞ’un, 500 ila
600 sorti yaparak uçuş testle-
rini ve sertifikasyon sürecini
tamamlaması öngörülüyor. İlk
aşamadaki 50 sortilik bir test

kampanyasında TUSAŞ, kendi
içinde tasarımı doğrulayacağı
uçuşlar gerçekleştirecek. İzle-
yen dönemde ise sertifikasyon
makamlarının da dâhil olacağı
testler başlayacak.
TUSAŞ, HÜRKUŞ Projesi’nde
elde ettiği kazanımları, diğer
projelerine de yansıtmak isti-
yor. Bunlardan, Jet Eğitim
Uçağı ve Muharip Uçak Kav-
ramsal Tasarım Projesi
(FX/TX) ile Bölgesel Uçak
Projesi önce çıkıyor. Ertem,
özellikle, FX/TX projesinde de
bir muharip uçakta insan ba-
rındırılacak olması nedeniyle
iki projenin fırlatma sistemi,
kabin basıncı ve aydınlatma
gibi konularda ortak yanları-
nın bulunduğunu belirtti.
HÜRKUŞ C sürümünün ise
özellikle mühimmat taşın-
ması, bunların uçaktan bıra-
kılması ya da fırlatılması ve
uçakla mühimmatın etkile-
şimleri gibi konularda
FX/TX’e yol göstermesi bek-
leniyor.
HÜRKUŞ ile gelecekteki 
uçak projeleri arasındaki tek-
nik ortaklıkların ötesinde, 
TUSAŞ’ın kazandığı yetenek-
ler ve zorlu bir projenin altın-
dan başarıyla kalkabileceğini
göstermesi, belki de en
büyük başarı olarak görülebi-
lir. Bundan birkaç sene önce,
elinde bilgisayar ortamında
yapılan bir tasarıma ait analiz
sonuçları taşıyan genç bir
TUSAŞ mühendisi, belki pek
dikkat çekmiyordu. Bugün ise
bu analizlerin, gerçek uçak
üzerinde yapılan testlerde
alınan sonuçlarla uyumlu ol-
duğu biliniyor ve elinde analiz
sonuçları bulunduran genç
TUSAŞ mühendisi, çok daha
ciddiye alınmayı hak ediyor.
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Vecihi 
Hürkuş’un kızı
Gönül Hürkuş 
Şarman da Murat
Özpala’yı tebrik
edenler 
arasındaydı.

Uçuş sonrasında, TUSAŞ Uçak Grup Başkanı
Özcan Ertem ve Test Pilotu Murat Özpala,
havacılık geleneklerine uygun olarak 
suyla ıslatıldı.

TUSAŞ Uçak Grup
Başkanı Özcan
Ertem, HÜRKUŞ
Mühendislik Müdürü
Aylin Ararat ve
HÜRKUŞ Test Pilotu
Murat Özpala

TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem, HÜRKUŞ’un uluslararası pazarda rekabetçi 
bir ürün olacağını söyledi.





Ümit BAYRAKTAR: SYS olarak hafif 
silah konusundaki çalışmalarınız 
sektör olarak yakından biliniyor. Diğer
faaliyetleriniz ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Cahit Utku ARAL: Öncelikle şunu belirt-
mek isterim: SYS, savunma sanayisinde
faaliyet göstermek üzere kuruldu. Ama
ilk ve öne çıkan ürünümüz tabanca oldu.
Kendi yarı otomatik silahlarımız dışında
ilk üretim faaliyetimizi, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK) için gerçek-
leştirdik. MKEK ile piyade tüfeklerinin
parçaları konusunda çok uzun yıllar ça-
lıştık; daha sonra Bora-12 keskin nişancı
tüfeğinin tasarımında doğrudan yer
aldık. Fakat geçen zamanda, Kamu İhale
Kanunu’nun ve MKEK’nin de bu kanuna
tabi olmasının etkisi ile Bora-12 proje-
sindekine benzer şekilde birlikte çalışma
şartlarımız ne yazık ki ortadan kalktı.
Burada MKEK ya da SYS tarafında bir ek-
siklik olmadığının ve her iki kuruluşun
dışındaki şartlar nedeni ile böyle bir du-
rumun ortaya çıktığının özellikle altını
çizmek isterim. Diğer yandan, iç piyasa
silah satışlarımız MKEK üzerinden yapı-
lıyor, MKEK markalı ürünler üretmeye
devam ediyoruz. Bu açılardan baktığı-
mızda, MKEK ile ayrılmaz ortaklarız.
MKEK ile başlayan çalışmalarımız, iler-
leyen süreçte, Savunma Sanayii Müste-

şarlığı (SSM)’nın bizim kabiliyetlerimizi
ve MKEK ile yaptığımız projeleri gör-
mesi ile yeni bir boyut kazandı. SSM;
ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi fir-
malarla görüşmemiz için bizi yönlendirdi
ve ilk olarak TUSAŞ ile görüştük.

Ümit BAYRAKTAR: Bu noktada, SYS’nin
sektöre açılımının, SSM’nin sektörü 
geliştirme çalışmalarının güzel ve başarılı
bir örneği olarak telaffuz edebilir miyiz?
Cahit Utku ARAL: Kesinlikle. 2007 yı-
lında TUSAŞ ile görüşmelerimiz baş-
ladı. KT-1 projesi için yaptığımız
üretimle birlikte de çalışmaya başladık.

Bugün ise HÜRKUŞ’un mekanik yapısı-
nın neredeyse üçte birinin üretimi fir-
mamızca yapılmaktadır. 4 adet prototip
uçağın üretileceği projede, tek bir
uçakta yaklaşık 1100 adet parça bulu-
nuyor ve SYS bu parçalardan 390 adedi-
nin üretimini yapıyor. Şu anda TUSAŞ’ın
yürüttüğü, T129’un da aralarında bulun-
duğu birçok projede ve AgustaWestland,
Bombardier, Boeing, Airbus ve 
Lockheed Martin firmaları için yaptığı
üretimlerde biz de görev alıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK ve TUSAŞ ile
başlayan süreç nasıl devam etti?
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Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağı olarak 1998 yılında kurulan 
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SYS), daha çok Canik markası ile ürettiği
tabancalarla bilinse de ASELSAN, MKEK, MTU, ROKETSAN ve TUSAŞ için üretim yapan
bir savunma ve havacılık şirketi olarak da sektörün yükselen firmaları arasında 
yer alıyor. Tüm bu çalışmaların arkasında ise sektörün dinamiklerini çok iyi kavramış
ve dünyadaki uygulamaları takip eden bir ekibin geliştirdiği ve SYS’yi gelecek için 
bilinçli bir şekilde konumlandırmış bir strateji bulunuyor. SYS’nin mevcut durumunu
ve gelecek planlarını, firmanın Genel Müdürü Cahit Utku Aral ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Samsun Yurt Savunma,
Sektörün Geleceğinde
Rol Almaya Hazır
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Cahit Utku ARAL: Daha sonra müşteri
portföyümüze ROKETSAN katıldı. Hâli-
hazırda ROKETSAN, bizim en büyük or-
tağımız diyebiliriz. ROKETSAN’ın da
yürüyen projelerinin çoğunda pay sahi-
biyiz. ROKETSAN’ın özgün sistem geliş-
tirme projelerinde de görev alıyoruz.
Genel tasarımı ROKETSAN’ın yaptığı si-
temlerde, onların tasarladığı parçaları
daha da geliştirme veya daha uygun fi-
yatlar ile üretme gibi noktalarda görev
üstleniyoruz ve tasarım kabiliyetleri-
mizi bu noktalarda kullanıyoruz. Tabii
roket ve füzeler, silah ve mühimmata
daha yakın konular oldukları için 
ROKETSAN ile çok daha geniş bir yel-
pazede çalışabiliyoruz. ASELSAN ile de
belli projelerde; bizim cevap verebile-
ceğimiz, onların da bizim yapabileceği-
mizi düşündüğü konularda doğrudan
çalışıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Hafif silahların 
yanı sıra daha çok hava platformlarına
yönelik çalışmalarınız olduğunu 
görüyoruz. Peki, kara ve deniz araçları
alanındaki faaliyetlerinize ilişkin 
neler söyleyebilirsiniz?

Cahit Utku ARAL: Kara araçları sektö-
ründeki faaliyetler, otomotiv sektörü ile
çok büyük oranda ortaklık taşıyor. Bizim
kullandığımız üretim yöntemleri ve üret-
tiğimiz parçalar, otomotiv sektöründen
çok farklı. Kara platformları için yapılan
üretim, hava platformları için yapılana
göre daha kaba üretim olarak kalıyor.
Hassasiyetleri daha düşük. Hava plat-
formlarına yönelik kurulmuş bir yapının,
kara platformları için parça üretmesi,
doğrudan kara platformlarına üretim yap-
mak için yapılanmış bir firmaya göre daha
yüksek maliyetli oluyor. Genel anlamda
deniz platformlarını da bu açıdan kara
platformları ile aynı gruba dâhil edebiliriz.

Bugün Türkiye’de 
Bir Tsunami Var Aslında
Ümit BAYRAKTAR: Tasarım kabiliyetleriniz
hakkında biraz daha detaylı bilgi 
verir misiniz?
Cahit Utku ARAL: Şu an hafif silah çalış-
malarından gelen, önemli bir Ar-Ge ka-
biliyetimiz ve iyi bir ekibimiz var. Tecrübe
de burada önemli. Örneğin roket ve füze
sistemlerinde hangi parça nereye, hangi
amaçla takılıyor, bunları biliyoruz ve bu

parçalarla ilgili olarak “şunun şurasını
şöyle yapalım, parçayı şöyle tasarlarsak
üretim zamanını yüzde 20-30 azaltabili-
riz” gibi değerlendirmeler yapabiliyoruz.
Çünkü bizim için önemli olan; bir parçayı
en hızlı şekilde üretip, teslim etmek.

Ümit BAYRAKTAR: SYS’nin uzmanlık
alanlarını nasıl sıralarsınız?
Cahit Utku ARAL: Bu sene, bütün orga-
nizasyonumuzu revize ettik. Organizas-
yon anlamında fabrikayı bölümlere
ayırdık. 
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EGM’nin ihalesindeki
zorlu testlerden
başarıyla çıkan 
CANİK TP9, iğne
ateşleme sistemi 
ve polimer gövdenin
bir arada olduğu 
bir tasarımı ile 
fark yaratıyor.



Örneğin silah, mühimmat sistemleri ve
havacılık iş kollarının makine parkları ve
çalışanları ayrıldı. Bu ayrıma; imalat, ka-
lite-kontrol ve Ar-Ge gibi daha üst seviye
teknik bölümler de dâhil. Silah ile ilgili
faaliyetlerimiz, zaten bir seri imalat şek-
linde devam ediyor. Diğerlerinde ise üre-
tim sayıları ve yoğunlukları değişiyor. Bu
süreçte, personel sayımız da arttı. Bunu,
geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Bir
yandan da tesislerimizdeki inşaat çalış-
maları sürüyor ve yatırım yapmaya
devam ediyoruz. Bugün Türkiye’de bir
tsunami var aslında.

Ümit BAYRAKTAR: Tsunami ifadenizi
biraz açabilir misiniz?
Cahit Utku ARAL: ASELSAN, ROKETSAN
ya da TUSAŞ gibi ana yüklenicilere yap-
tığınız ve birkaç parçanın üretilip tes-
lim edilmesini kapsayan bazı
çalışmalarda büyük başarılar elde
etmiş olabilirsiniz; ama artık bunların
seri imalatı yaklaşıyor. Bu gidişata
ayak uyduramayacak çok sayıda firma
çıkacağını düşünüyorum. Ayak uydura-
mayan doğal olarak çıkacak; çünkü
seri imalat süreci çok yatırım gerekti-

riyor. Seri imalat sürecinin prototip
imalatla aynı tesiste yapılabilmesi zor.
Bunlar ana yüklenicilere de çok büyük
risk getiriyor. Sizin bugün beraber yü-
rüdüğünüz kuruluşlar, belki yarın ta-
leplerinize cevap veremeyecek.
Aslında herkes bunun farkında. Bu sü-
reci Türkiye’nin çok iyi ele alması ge-
rekiyor. Bu da bir gömlek değiştirme;
gelişmiş ülkelerin daha önceden yaşa-
dığı bir değişim süreci. Biz bunun far-
kındayız ve hedeflerimizi buna göre
belirliyoruz. Bir parçadan, senede
60.000 adet de üretebiliyoruz; 5 adet
de. Tecrübemiz ile bir prototip için
parça imal ederken gelecekte onun
seri üretimini nasıl yapabileceğimizi de
sorguluyoruz. Örnek vereceğim: Mas-

tarlama sistemi, hafif silah sektörün-
den gelen bir şeydir. Bugün roket, füze
veya havacılıkta da kullanılır; ama
bizim uyguladığımız kadar kullanılmaz.
Bizim tesislerimizde, yaklaşık 2500
tane kontrol mastarı var. Seri imalat
için gerekli olan, kendi tasarladığımız,
kendi imalatımız mastarlar. Siz bugün
Türkiye’de, sadece prototip üretim
yapan, düşük adetlerde üretim yapan
bir firmanın karşısına mastarı koydu-
ğunuz zaman, onun için hiçbir şey ifade
etmeyecek. Biz projelere ve süreçlere
bilinçli yaklaşarak doğru kararlarla
büyümek istiyoruz. Hedeflerimiz çok
büyük. Gelecekte, Türkiye’nin ilk 8 sa-
vunma şirketinin arasına girmeyi
amaçlıyoruz.
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Önemli Olan Fiyatı 
Aşağıya Çekebilmek
Ümit BAYRAKTAR: Kaç kişilik bir Ar-Ge
ekibiniz var?
Cahit Utku ARAL: Şu an, toplamda 18
kişi. Ekibin büyük bir bölümü, hafif silah
dışındaki konularda çalışıyor. Çünkü o
tarafta yoğun çalışmalar gerçekleştiril-
mesi gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Ar-Ge’ye ayırdığınız
pay hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cahit Utku ARAL: Normalde gelirinizin
yüzde 10 ila yüzde 20’si arasındaki bir
kısmını muhakkak Ar-Ge’ye ayırmanız
lazım ki biz de öyle yapıyoruz. Örneğin
yeni bir silahın tasarımı, en az 2 ila 
2,5 sene arasında bir zaman gerektiriyor.
Ayrıca sadece silahı değil, yan ürünlerini
de tasarlamanız gerekiyor. Durursanız,
durduğunuz her sene, 2,5 sene geriye gi-
dersiniz. Bu 2,5 seneyi 1 seneye indire-
yim derseniz de kaliteden ödün vermeniz
gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Buradaki oranın 
yüksek olması, uluslararası rekabetin
yüksek olmasından mı kaynaklanıyor?
Cahit Utku ARAL: Evet. Bugün, örneğin,
F-35 uçağını geliştiren Lockheed Martin,
gelişmeler ışığında uçağın fiyatını arttı-
rabiliyor. Biz ise yeni tasarladığımız ta-
bancanın fiyatını yeteri kadar
arttıramıyoruz. Fark burada. Başka bir
örnek vermek gerekirse ABD, ilk yarı
otomatik tabancasını, Belçika’dan -
Browning’den- teknoloji transferi ile
Colt’ta ürettirmeye başladı. Bundan
sonra kullandığı silah ise Beretta 92F
oldu. Neden mi? Testlerde, kalite ve per-
formans olarak ikisi de aynı sonuçları
verdi. Ama Beretta daha ucuzdu. Beret-
ta’dan sonra, niye Glock’u tercih etti?
Yine benzer bir durum. Sizin şu an yeni
bir silah ile onu tahtından indirmeniz
için, kaliteyi aynı tutarak fiyatta aşağıya
gitmeniz lazım. Kaliteyi gereğinin üze-
rinde yükseltmeniz çok bir şey ifade et-
miyor. Önemli olan fiyatı da aşağıya
çekebilmek.

TUSAŞ’ın Özgün Ürünleri 
İçin Ana Altyüklenici Olmak 
İstiyoruz
Ümit BAYRAKTAR: Havacılık alanındaki
çalışmalarınız için nasıl bir gelecek 
öngörüyorsunuz?
Cahit Utku ARAL: Havacılık, hem adetle-
rin düşük olması hem yatırım hem de
getiri açısından zor bir sektör. Biz, şu
anda hâlâ yatırım yapmaya devam eden
bir şirketiz ve çalışmalarımıza uzun so-
luklu olarak bakıyoruz. Ciromuzun
içinde, TUSAŞ’a yaptığımız işin payı, şu
anda çok düşük. Diğer yandan, TUSAŞ
için yaptıklarımızı, geleceğin çalışmaları
olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye, kendi
milli jetini üretmek gibi kritik kararların
arifesinde. Ayrıca, belki TUSAŞ’a en çok
iş yapan altyüklenici değiliz; ama
TUSAŞ’ın çalışmakta olduğu en büyük
firmalardan biriyiz.
Burada, offset konusuna da kısaca de-
ğinmek istiyorum. Yabancı firmaların
offset yükümlülükleri, Türkiye’deki sa-
vunma sanayisinin gelişiminde rol oy-
nadı; fakat bu offset iş paketlerinin ana
yüklenicilerden bizim gibi firmalara yan-
sıması, katma değer olarak yeterli sevi-
yede olamıyor. Teknisyene ve tezgâhlara
yatırım yapmış oluyorsunuz; oysa biz
mühendisliğe de yatırım yapmak istiyo-
ruz. Türkiye’nin artık kendi ürünlerini
geliştirme yolunda ilerlediği şu gün-
lerde, örneğin TUSAŞ geçmişte Boeing
ve Airbus için nasıl bir rol oynuyorsa, 
TUSAŞ’ın özgün ürünleri için de SYS
benzer bir rol oynayabilir ve hem TUSAŞ
hem de SYS, katma değeri yüksek çalış-
malarda bulunabilir. Biz, TUSAŞ’ın
bugün Airbus ya da Boeing için yaptığını,
özgün ürünler çıkarma sürecinde, yarın
TUSAŞ için yapmak istiyoruz.

www.savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Bu faaliyetler 
cironuza nasıl yansıyor? Rakamsal bilgi
verebilir misiniz?
Cahit Utku ARAL: Ciromuzun yaklaşık
yüzde 65-70’i, hafif silahlardan geliyor.
Geri kalan kısım ise diğer savunma ve
havacılık faaliyetlerimizden kaynaklanı-
yor. Silah üretimimiz adet olarak yüksek
olduğu için, cirodaki payı da o oranda
yüksek gerçekleşiyor. Hafif silahlarda,
üretim ve ciro alanlarında logaritmik bir
yükseliş sergiliyoruz. Tabi gelecekte ci-
rodaki dengeler nasıl olacak, bunu
zaman gösterecek. SYS’nin, hem ateşli
silahlar alanında hem de diğer savunma
ve havacılık dallarında üretim yapması
insanlara ilginç geliyor. Fakat Lockheed
Martin, Boeing gibi firmalara baktığı-
mızda,  bunların da geçmişte farklı alan-
larda faaliyet gösterdiğini görüyoruz.
Mesela bugün Boeing, uçak üretiminde
olduğu kadar füze üretiminde de söz sa-
hibidir. SYS de Türkiye’nin nerede ihti-
yacı varsa orada hazır olmayı hedefliyor.
Hafif silahlarda hep olacağız, bu kesin.
Örneğin, Canik TP9 modelimiz, SSM ta-
rafından düzenlenen yerli silahların mu-
kavemet testlerinde, dünyada benzerine
az rastlanacak bir performans sergiledi.
Bu da bizim, silah sistemlerine ne kadar
önem verdiğimizin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
Diğer alanlardaki yönümüzü ise aslında
Türkiye’nin seçimleri çizecek. Örneğin,

SSM’nin, “bu alanda çok iyisin ve bu
alanda çalışman benim planlarımla
uyumlu” dediği bir alan, SYS’nin odakla-
rından birisi olacak. Sektörün bu şekilde
düzenlendiğini; ABD’de, Almanya’da, İs-
rail’de de görüyoruz. Türkiye’de, bazı
alanlar ve bazı oyuncular hâlâ tam netleş-
medi, zamanla olacak. Havacılık tara-
fında, şu anda sadece parça üretiyoruz.
Zamanla, ürettiğimiz parçaların montajını
da yaparak, hazır birimler halinde tesli-
mat yapmak istiyoruz. Bu, yaptığımız işin
katma değerini arttırarak cirodaki denge-
leri de değiştirebilir. Şu anda ROKETSAN
ile bu şekilde çalışıyoruz; fakat havacılık
tarafında bu noktada değiliz henüz.

Küçük Ligin Büyük Oyuncusu
Ümit BAYRAKTAR: SYS olarak yüksek 
bir profil çiziyorsunuz. Ankara’da 
ya da İstanbul’daki savunma ve havacılık
firmaları personel bulamamaktan 
yakınırken, SYS nasıl bu kadar rahat 
olabiliyor?
Cahit Utku ARAL: Esasında Ankara ölçe-
ğinde bakacak olursak önemli oyuncu-
lardan biriyiz; Samsun’da ise büyük
oyuncuyuz. SYS, Samsun’un en değerli
şirketlerinden biri. Bugün, Canik dediği-
niz zaman, Türkiye’de silahla alakalı olan
herkes bu markayı bilir. Samsun’un
böyle marka değerlerinin sayısı çok az.
Samsun’da, meslek yüksek okulu 
geliyor, derslerini bizde veriyorlar. 
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Diğer alanlardaki yönümüzü ise
aslında Türkiye’nin seçimleri 
çizecek. Örneğin, SSM’nin, 
“bu alanda çok iyisin ve bu
alanda çalışman benim 
planlarımla uyumlu” dediği bir
alan, SYS’nin odaklarından birisi
olacak. Sektörün bu şekilde 
düzenlendiğini; ABD’de, 
Almanya’da, İsrail’de de 
görüyoruz. Türkiye’de, bazı 
alanlar ve bazı oyuncular hâlâ
tam netleşmedi, zamanla olacak. 
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Üniversite de makine mühendisliği bö-
lümünün tüm imalat dersini SYS’de
veriyor. O yüzden, bizim insana
ulaşma, personel yetiştirme kabiliye-
timiz çok yüksek. Mezun olunca
doğrudan işe alabiliyoruz. Bizim fab-
rikamızdan ayrılıp başka fabrikaya
giden eleman yok. SYS’de işe giren bir
insan, SYS’den emekli olur diyebilirim.
Ama Ankara’da işler böyle yürümüyor;
şirketler arası geçişler olabiliyor. Bizim
piyasadan yetişmiş eleman almamız,
ancak başka şehirlerden transfer ile
oluyor. Samsun’da okumuş,  Sam-
sun’da eğitimini görmüş, Samsunlu
ama iş bulamadığı için başka bir
şehre gitmiş ve SYS’nin faaliyet
alanlarına benzer alanlarda çalış-
mış kişileri alıyoruz. SYS’nin bir
ilanı çıktığı zaman, bu kişilerin ai-
leleri hemen onları geri çağırıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Şu anda
SYS’de kaç kişilik bir ekip çalışıyor?
Cahit Utku ARAL: Yaklaşık 220 kişiyiz.
Şunu da ekleyeyim: “SYS’nin Ar-Ge Mü-
dürüyüm” dediğiniz zaman, Samsun’da
siz bir değersiniz. Ama Ankara veya İstan-
bul’da, sadece bir firmanın çalışanısınız.

Tabancada Çok İyi Bir 
Noktadayız
Ümit BAYRAKTAR: Biraz da hafif 
silahlardan bahsedecek olursak… 
TP9’un son durumu hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Cahit Utku ARAL: TP9, iğne ateşleme
sistemi ve polimer gövdenin bir arada ol-
duğu bir tabanca. Böyle bir tabancayı
Türkiye’de ilk üreten ve ilk ihraç eden
firma biziz. TP9, Türkiye’den önce
ABD’de satışa sunuldu ve şu an, Canik

markası ile sa-
dece ABD’ye

ihraç edilen aylık
yaklaşık 4000 adet

silahın 2000 adedi,
tek başına TP9. Bu

silahın Türkiye’de ta-
nıtımına da büyük
önem verdik ve 2012
yılında, Emniyet
Genel Müdürlüğü
(EGM)’ne yaptığımız

sunumlar ile ihale şartnamesine, poli-
mer gövdeli silahların dâhil edilmesinde
büyük katkı sağladık. SSM Silah Sistem-
leri Daire Başkanlığının organize etmiş
olduğu, EGM Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığında gerçekleştirilen, 50.000 atım-
lık sosyal mukavemet atışlarında da en
iyi performansı TP9 kaydetti ve büyük
beğeni kazandı. EGM’nin 2013 yılı ihtiyacı
kapsamında gerçekleştirilen 25.000
adetlik alım ihalesini kazanmamız da bu
emeğimizi taçlandırmış oldu.

Ümit BAYRAKTAR: Hafif silahlar 
konusunda, Türkiye’de çok ciddi bir 
rekabet olduğunu görüyoruz. Konuyla 
ilgili sizin değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

Cahit Utku ARAL:
Aslında, önce dünya pazarının

durumundan bahsetmek gere-
kir. Dünyada 4 adet tabanca

üreticisini barındıran, ABD ve
Türkiye haricinde ülke yok. ABD

pazarı, dünyanın en büyük pazarı.
Dünyanın geri kalanı bir sene boyunca
ne kadar alıyorsa ABD de o kadar alıyor.
O yüzden, ABD’de ciddi adetlerde üretim
yapılıyor. Bununla birlikte, ABD, üretti-
ğinden daha fazlasını ithal ediyor. Bugün
İspanya’da, artık tabanca üretimi yapıl-
mıyor; İtalyanların Beretta dışında ne
kadar zor durumda olduğu ortada. Mar-
kalar, artık sadece belirli branşlarda
faaliyet gösteriyorlar; bizim ürettiğimiz
adetlere ulaşamıyorlar. Niş alanlar ya-
ratmaya, düşük adetlerde üretim yapıp,
yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar.
Türkiye’de de çok sayıda tabanca üreti-
cisi vardı. Tüm dünyadakine benzer bir
süreçte, birleşmeler olmadan, bir
erime süreci yaşandı ve üretici sayısı 4’e
düştü. Tabi ki bu normal bir durum
değil; 4 firma bile hâlâ fazla bence. Şim-
diye kadar, Türkiye’de bu firmalara üre-
tim izinleri verildi; ama firmaların,
doğal bir süreç içerisinde kendi kendine
gelişmesine izin verilmedi. Şöyle ki,
hepsi sadece tabancaya hapsedildi;
başka hiçbir üretim için izin verilmedi.
Artık yivli setli silah üretimiyle ilgili izin-
ler verilmeye başlandı. Firmalar giri-
şimlerini yaptılar, yatırımlarını
yapıyorlar. Bu dört firma, kendi yolunu
bulacaktır ve bu oluşum tamamlana-
caktır. Tabanca için 4 firma belki fazla;
ama hafif silah için fazla değil. Yeter ki
bu dört firma, kendisini şekillendirsin;
yeni şartlara göre, başka üretimleri kat-
sın; belki bakacaksınız, yarın biri, belki
de ikisi tabanca harici başka silahlara
yönelmiş olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu firmalar arasında
birleşmeler, satın almalar olması gibi bir
öngörünüz var mı?
Cahit Utku ARAL: Bilemiyorum, şu an
görünen bir durum yok. Yeni yasalar,
mevcut kanunlardaki değişiklikler ile bu
firmalar, kendilerine farklı yollar çize-
cekler; belki uzmanlık alanları değişe-
cek. Bu firmaların hepsi çok değerli.
Bugün parayla kolay bir şekilde kurula-
mayacak firmalardan bahsediyoruz.
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Ümit BAYRAKTAR: Peki dünya geneline
baktığımız zaman, SYS’yi, hafif silahlar
açısından nereye konumlandırıyorsunuz?
Cahit Utku ARAL: Bu konudaki değerlen-
dirmeyi, av tüfekleri üzerinden yapmak
istiyorum. Bugün, ABD’nin ithalatının yak-
laşık yüzde 60’ını Türkiye karşılıyor. Bu
çok büyük bir rakam. Pazarda Türkiye’nin
tüfeği ortada yokken böyle bir başarı ya-
kalanmış durumda. Bu da kullanıcıların
memnuniyeti ile oluştu. Tabancada da
benzer bir süreç yaşanıyor. Aslında bu-
rada, otomobil sektöründen güzel bir
örnek verilebilir. Bugün Renault, Toyota,
Mercedes ve BMW gibi pazarın farklı bö-
lümlerine hitap eden markalar var. Ama
silah sanayisi böyle değil. Aradaki uçu-
rumlar otomobildeki kadar geniş değil.
Markalar birbirine çok yakın. Biz bugün
TP9’u 60.000 mermi ile test ediyoruz.
Dünyada 60.000 mermi ile test yapan
firma yok; bu tamamen isterlerin öte-
sinde. Bu ne demek oluyor?  Bizim çıta-
mız çok yüksek. Dünya standartlarının
üzerinde üretim yapıyoruz zaten şu an.
Bizim x ya da y yabancı firması ile ara-
mızda sadece marka farkımız var. Çünkü
çok eski markalar olmaları ve bazı konu-
larda ilk olmaları, bahsettiğim firmalara
bir avantaj getiriyor. Türkiye’de, bugün
yerli bir silahı 2.000 liraya, yabancı bir si-
lahı ise ancak 3.000 dolara alabilirsiniz.
ABD’de siz Canik marka bir silahı 440 do-
lara alabilirsiniz; örneğin İtalyan üretimi
bir tabancayı da 480 ila 520 dolar arasına
bir fiyata alabilirsiniz. Arada 40-50 dolar
fark var. Doğal olarak Türkiye’deki alıcılar
bunu bilmiyor. Ama fiyat farkına bakıp,
kalite farkı olduğunu düşünüyor. Öyle bir
izlenim var. Oysa bu, sadece Türkiye’nin
kendini savunma mekanizması. Türkiye,
sadece ithalatın önüne geçmek için bu
vergilendirmeyi koyuyor. Yoksa ürünlerin
arasında teknik açıdan öyle bir fark yok.
Arada bir tek marka ya da bilinirlik farkı
var. O da yaklaşık 50 dolar ediyor işte.
Bugün Canik markalı bir tabancayı, bir
ABD vatandaşı aldığı zaman , “Evet aldım,
çok memnun kaldım; gözüm kapalı bir
tane daha alacağım. Bir de şunun da şu
modelini alacağım.” şeklinde yorum ya-
pıyor. Çünkü orada yaklaşım farklı; 
o 50 doların peşindeler. Türkiye’deki 
durumda, bizim de hatamız var; bu 
bilinçlendirmeyi yapamıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Marka konusu da mı
bu durumla bağlantılı?
Cahit Utku ARAL: Evet, bu sebeplerle Tür-
kiye, gerçekten Dünya çapında bir marka
yaratamadı henüz. Ama daha yolu var.

Nasıl yolu var, bu noktaya nasıl gelecek?
İşte dediğimiz gibi, tüfekte yaşanan olay ya-
şanacak. Bu sene, Türkiye olarak, top-
lamda 100.000 ila 120.000 adet arasında
silahı ABD’ye ihraç etmiş olacağız. Bunlarla
ilgili, kullanıcı geribildirimleri olacak. Bu
geri dönüşler ile çıtayı daha da yükseltiriz.
Çünkü Türkiye’de, 4 firmanın da hafif silah
üretimi çok kaliteli. Bugün bir Türk firma-
sının ürününü alan, yarın diğer firmanın
ürününü cidden hiç düşünmeden alıyor.
Öte yandan 2012 yılı itibari ile SSM, Tür-
kiye’deki hafif silah üretimine de ciddi şe-
kilde el atmış durumda. Bahsettiğim gibi
EGM Özel Harekât Dairesi Başkanlığında
da test atışları yapıldı; aynı testler yabancı
silahlara da yapılacak ve sonuçları herkes
ile paylaşılacak.Şimdiden rahatlıkla söyle-
yebilirim ki; yerli silahların performansı,
yabancılara göre daha yukarıda çıkmış
olacak ve bu sonuçları herkes görecek.
İşte marka, böyle çalışmaların sonucunda
olunur. Kendi ülkenin güvenini ve desteğini
kazanmadan “Dünya markası” olunamaz.

Yapılacak İş Paylaşımında 
Yerimizi Almaya Hazırız
Ümit BAYRAKTAR: Piyade tüfeği, 
makinalı tüfek ya da keskin nişancı tüfeği
çalışmalarına yaklaşımınız hakkında bilgi
verir misiniz? Bu alanlarda çalışmalar
yapmayı planlıyor musunuz?
Cahit Utku ARAL: Öncelikle bir kez daha
vurgulamak istiyorum: Bora-12 keskin ni-
şancı tüfeğinin tasarımını, MKEK için SYS
yaptı. SYS, özel sektörde, uzun namlulu si-
lahlarda tecrübesi olan ilk firma olma
özelliğini taşıyor. Bugün, Türkiye’nin en
büyük eksiklik duyduğu alanlardan biri de
aslında ateşli silahlar. Sabit ya da stabilize
uzaktan komutalı bir silah sistemi üretebi-
liyoruz; ancak o sistemde kullanılacak si-
lahı, henüz üretemiyoruz. Dünya’ya
baktığınız zaman ise 5,56 mm’den başlayıp
40 mm’lik bombaatara kadar giden oto-
matik silahlar, platform üstü kullanılan
veya çatal ayakta kullanılan silah sistemleri
ile piyade tüfeklerini üreten firmaların aynı
olmadığını görüyorsunuz. Keskin nişancı
tüfeklerini üreten firmalar da bunlardan
farklı. Çünkü tüm bu silah sistemleri, ayrı
ürün aileleri ve ayrı uzmanlık alanları.
Bu yaklaşım ışığında, SYS olarak burada
da yerimizi almayı planlıyoruz. Ancak, pi-
yade tüfeği gibi, hâlihazırda yürüyen çalış-
maların olduğu bir alanda rekabet
yaratmak niyetinde değiliz. Biz, ihtiyaç ne-
rede ise SSM’nin de yönlendirmesi ile o
alanda görev almak istiyoruz. Önemli olan,
iş paylaşımının dünyanın gerçeklerine
uygun olarak yapılması.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak, EGM ve
SSM’nin birlikte çalıştığı, Milli Modern
Hafif Silah Geliştirme Projesi’nde ya da
Savunma Sanayii Müsteşarımız Murad
Bayar’ın ifade ettiği şekliyle “Dünya 
markası olacak tabanca” çalışmalarına
ilişkin değerlendirmelerinizi bizlerle
paylaşır mısınız?
Cahit Utku ARAL: Bunlar bizi çok mutlu
ediyor. Türkiye’de bakılmayan, konuşul-
mayan bir konuda, bugün müsteşarlık se-
viyesinde, ilk kez tabanca konusu
gündeme getiriliyor. Bu ne demek? Artık
bir planın içindeyiz. Artık biz de varız. Artık
bizim varlığımız kabul edilmiş durumda.
Bu çok önemli. Sürecin sonunda, Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından sahiplenilen
bir ürün ortaya çıkmış olacak. İhracat ra-
kamları, aslında sektörün kalitesini, geldiği
noktayı gösteriyor; ama “milli tabanca” sü-
recinin sonunda, Türkiye içinde kendimizi
daha da iyi anlatmış olacağız. Dünyadaki en
iyi ürünler arasında olduğumuzu göster-
memiz açısından, bu bizim için bir fırsat.
Emniyet teşkilatımızın istediği tüm değişik-
likleri, silahlarımıza uygulamaya hazırız;
yaratmamızı istediği yeni şeyler varsa bun-
ları da yapmaya hazırız ki var. 4 ürün iste-
niyor; bir aile olması isteniyor. Oturup
gerek var mı, yok mu demek; bunu tartış-
mak yanlış bize göre. Ne isterlerse hazırız,
biz bu işin içinde varız.

Cahit Utku ARAL’a, bize zaman ayırdığı
ve verdiği bilgiler için okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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İhracat rakamları, aslında 
sektörün kalitesini, geldiği 
noktayı gösteriyor; ama 
“milli tabanca” sürecinin 
sonunda, Türkiye içinde 
kendimizi daha da iyi anlatmış
olacağız. Dünyadaki en iyi 
ürünler arasında olduğumuzu
göstermemiz açısından, 
bu bizim için bir fırsat. 
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Bo e i n g - M c D o n n e l l 
Douglas birleşmesin-
den önce, F-15’in de

yerini alması öngörülen 
F-22’nin seçim süreci tamam-
lanmıştı. F-22’de Boeing’in de
iş payı olsa da uzun yıllardır
muharip jet uçakları pazarında
faaliyet gösteren McDonnell
Douglas, bu uçak sınıfında dı-
şarıda kalmıştı. İlerleyen sü-
reçte, Müşterek Taarruz Uçağı
(Joint Strike Fighter / JSF) pro-
jesinde kaybeden taraf,
McDonnell Douglas’ı da bün-
yesinde barındıran Boeing
olunca, F-15 ve F/A-18’in plan-
lanan üretimlerinin sonunda
pazardan kalkacağı ve Bo-
eing’in muharip jet uçağı iş ko-
lundan çekilmek zorunda
kalacağı
değerlen-
dirmeleri yapı-
lır olmuştu. Geride
kalan süreçte, Boeing,
Kore Cumhuriyeti, Singapur
ve Suudi Arabistan’dan aldığı
F-15 siparişleri ile üretim hat-
tını 2020’li yıllara kadar işler
halde tutabilecek bir konuma
ulaştı. F/A-18 ise E,F ve G sü-
rümleri ile hâlen üretimde ve
Amerikan Deniz Kuvvetlerinin
yanı sıra Avustralya tarafından
da satın alınıyor.
Ağustos ayında, F/A-18 cephe-
sinde önemli bir gelişme daha
yaşandı. Uçağın Advanced
Super Hornet sürümü, 5 Ağus-
tos’ta uçuş testlerine başladı.
Advanced Super Hornet, Super
Hornet Blok II sürümüne yapı-
lan bir dizi eklentiyi ve uçakta
gerçekleştirilen bazı değişiklik-
leri içeriyor:
n Gövde üstüne eklenen,

uçağın gövde hattı ile
uyumlu iki adet harici yakıt
deposu (conformal fuel
tank / CFT),

n Uçağın, düşük radar izi ile
gerçekleştirmesi gereken
görevlerde kullanılmak
üzere, merkez gövde altı

silah taşıma noktasına 
entegre edilen mühimmat
podu,

n Uçağın genelinde 
gerçekleştirilen ve uçağın
radar izini düşüren çeşitli
değişiklikler,

n Yeni nesil kokpit,
n Dâhili kızılötesi arama ve

izleme algılayıcısı ve
n Geliştirilmiş motorlar.
Tüm bu iyileştirme ve değişik-
likler, Boeing ve Northrop
Grumman firmalarının kendi
öz kaynakları ile ger-
çekleştiriliyor. Bu fir-
malara General Electric
Aviation ve Raytheon firmaları
da çalışmaları ile destek olu-
yor. Boeing ve ortakları, dene-
melerini, Amerikan Deniz
Kuvvetlerinden kiralanan bir
F/A-18F uçağı ile gerçekleşti-
riyor. Bu aşamada, aerodina-
mik etkilerin doğrulanması
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F/A-18 Gelişimini Sürdürüyor:
Advanced Super Hornet

Boeing, 1997 yılında McDonnell Douglas firması ile 
birleştiğinde, iki olgun tasarım olan F-15 ve F/A-18 muharip
jet uçaklarını ürün yelpazesine ekledi. O tarihte, 
bu iki uçağın geleceği için belki çok daha karamsar 
bir tablo çiziliyordu. Fakat her iki model de 
kullanıcılarına verebilecekleri daha çok şeyleri 
olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu durumu 
doğrulayan nihai gelişme, F/A-18’in son sürümü 
Advanced (gelişmiş) Super Hornet’in, Ağustos ayında 
test uçuşlarına başlaması oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Advanced Super Hornet (altta) ile Super Hornet (üstte, G modeli ile)
arasındaki farklılıklardan en çok göze çarpanı, uçağın gövde hattı ile
uyumlu iki adet harici yakıt deposu.
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amacıyla uçak, CFT ve mü-
himmat podunun işlevsiz sü-
rümleri ile uçuyor. Boeing
tarafından konu ile ilgili açık-
lamanın yapıldığı 28 Ağus-
tos’ta, uçak toplam 21 test
uçuşu gerçekleştirmişti.

Hornet’in Etki Alanı
Genişliyor
Advanced Super Hornet’i diğer
sürümlerden görsel olarak
ayıran başlıca özellik olan
CFT’ler, uçağın görev yarıça-
pını yaklaşık 240 km arttıra-
rak, yaklaşık 1.300 km’ye
ulaştırıyor. Flight International
dergisinde yer alan habere
göre, Boeing yetkilileri,
CFT’lerin ses altı hızlarda ek
bir sürükleme (drag) yaratma-
dığını; hatta uçağın toplam sü-
rüklemesinde bir iyileştirme
sağladığını belirtiyor. Ses üstü
hızlarda ise oluşan sürük-
leme, uçağın gövde altı mer-
kez taşıma noktasında
bulunan bir yakıt tankının
oluşturduğu sürüklemeye eşit
seviyede gerçekleşiyor.
CFT’ler, Northrop Grumman
tarafından 10 aydan kısa bir
zamanda tasarlandı ve üretildi.

Muharebenin İlk 
Gününe Yönelik 
Görünmezlik
Advanced Super Hornet’in
getirdiği en önemli yenilik,
uçağın radar kesit alanının
düşürülmesine yönelik yapı-
lan eklenti ve iyileştirmeler
oldu. Boeing, ayrıntılarını
açıklamadığı bir dizi iyileş-
tirme ile uçağın radar kesit
alanını, E/F Super Hornet sü-
rümü için tanımlanan gerek-
sinime kıyasla yüzde 50
oranında düşürmeyi başardı.
Uçağın, taşıma noktalarında
herhangi bir yakıt deposu ya
da mühimmatın bulunmadığı
çıplak konfigürasyonunda
elde edilen bu iyileştirmeyi
mühimmat taşırken de koru-
mak için ise Boeing, uçağın
merkez gövde altı silah ta-
şıma noktasına entegre edi-
len özel bir mühimmat podu
geliştirdi. Radar izini azaltan
özel bir geometriye sahip
olan pod, içinde az sayıda ha-
vadan havaya ve havadan sa-
tıha mühimmat taşıyabilecek.
Yapılan tüm çalışmalar, te-
melde, uçağın ön tarafında
ölçülen radar kesit alanını
küçültmeyi hedefliyor. JSF
cephesi ile Boeing cephesi-
nin en yoğun tartıştığı konu-
ların başında da bu tek yönlü
radar kesit alanı azalması
yer alıyor. 
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F-35C Advanced Super Hornet
Uzunluk 15,7 m 18,3 m
Yükseklik 4,5 m 4,9 m
Kanat Açıklığı 13,1 m 13,6 m
Boş Ağırlık 15.785 kg 13.387 kg *
Azami Ağırlık Yaklaşık 32.000 kg 29.932 kg *
Azami Hız Mach 1,6 > Mach 1,8 *
Görev Yarıçapı > 1.100 km 1.300 km
* Bu değer, F/A-18 E/F Super Hornet için geçerli olan değerdir; Advanced Super Hornet için testler sonrasında kesinleşecektir.

Tablo 1. F-35C ve Advanced Super Hornet Teknik Karşılaştırması
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Yan ve arka bakış açılarında
da önemli bir radar kesit alanı
azalması sağlayan JSF’nin ta-
raftarları, sadece ön yüze yö-
nelik radar kesit alanı
azalmasının muharebe şart-
larında yeterli
olmayacağını
s a v u n u y o r .
Boeing ise muharebenin
ilk günü, hava unsurlarına
tehdit yaratan radar, sa-
tıhtan havaya füze ve avcı
uçaklarının bertaraf edilmesi
için sadece ön cephedeki
radar kesit alanının azaltılma-
sının yeterli olduğunu; ilerle-
yen günlerde, muharip
uçakların, tam yüklü olarak,
dolayısı ile daha büyük bir
radar kesit alanı ile görev ya-
pabileceğini belirtiyor.
Flight International dergi-
sinde yer alan habere göre,
Boeing’in özel podunun taşı-
yabileceği mühimmatın top-
lam ağırlığı, azami 1.134 kg
olacak. JSF ise A ve C sürüm-
lerinde, dâhili silah taşıma
noktalarında, toplam ağırlığı
yaklaşık 2,5 ton olan mühim-
mat taşıyabiliyor.

Yeni Standart 
Donanımlar F/A-18’in
Emrinde
Advanced Super Hornet’in
ana vurguları ek yakıt taşıma
kapasitesi ve görünmezlik
teknolojileri olmakla birlikte,
uçak, şu anda, JSF gibi yeni
nesil uçaklarda kullanıma
giren bir dizi yeni teknolojiyi

de içerecek. Bunların ba-
şında, yeni nesil kokpit geli-
yor. Bir önceki nesil
kokpitlerde, genellikle 3 adet
düz ekranlı gösterge ile oluş-
turulan sayısal kokpit (glass
cockpit), yerini, tüm enstrü-
man panelini kapsayan, 
11 x 19 inç (27,94 x 48,26 cm)
boyutlarında tek bir dokun-
matik gösterge birimine bıra-
kıyor. Boeing, JSF’de de
kullanılan böyle bir kokpiti
F/A-18’e uygulayabileceğini,
daha önceden göstermişti.
Benzer bir şekilde, JSF’de
kullanılan ve uçağın burun
kısmının altında bulunan kı-
zılötesi hedefleme sistemine
benzer bir kızılötesi arama ve

izleme sistemi de Advanced
Super Hornet’in burun kısmı-
nın altında yer alacak. Rusla-
rın, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği zama-
nından beri avcı uçaklarında
kullandığı, Avrupa’nın da 
Eurofighter ve Rafale ile ope-
rasyonel konseptlerine dâhil
ettiği kızılötesi arama ve iz-
leme sistemleri, son yıllarda,
Amerikan Hava Kuvvetlerinin
ve Deniz Kuvvetlerinin de ilgi-
sini çekmeye başladı. Deniz
Kuvvetleri, F/A-18 uçakla-
rında, merkez gövde altı silah
taşıma noktasında yer alan
yakıt tankının burnuna yer-
leştirilmiş bir algılayıcıyı
hâlen kullanıyor. Advanced

Super Hornet ise bu algılayı-
cıyı, standart donanım olarak
sunacak. Aviation Week der-
gisinde yer alan haberlere
göre, özellikle Çin gibi ülke-
lerin gelişen elektronik harp
yetenekleri dolayısı ile muha-
rip uçaklarında konuşlu ra-
darlarını etkin olarak
kullanamayacağından endişe
eden Deniz Kuvvetleri, son
zamanlarda, kızılötesi arama
ve izleme sistemlerinin mu-
harebe ortamında kullanımı
ile ilgili tatbikat ve testler
gerçekleştiriyor.
Advanced Super Hornet kap-
samında yapılan son iyileş-
tirme, aslında Hornet–Super
Hornet geçişinde de gerçek-
leştirilen türde bir güncelle-
meyi içeriyor: Uçağın
General Electric F414 motor-
larının performansının arttı-
rılması. General Electric
tarafından yapılan tasarım,
motorun daha düşük ısıda
çalışarak aynı itkiyi üretme-
sini ya da itkiyi yüzde 20 art-
tırmasını sağlıyor. Kullanıcı,
motoru daha düşük ısıda ça-
lıştırmayı tercih edip moto-
run kullanım ömrünü
uzatabileceği gibi motorun
kontrol yazılımında bir deği-
şiklikle yüzde 20 daha çok itki
üretmesini sağlayacak şe-
kilde de kullanabilecek.
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Advanced Super Hornet ile
ilgili denemeler, Amerikan
Deniz Kuvvetlerinden kiralanan
bir Super Hornet uçağı ile
gerçekleştiriliyor.

Mühimmat podu, Advanced Super Hornet’in muharebenin ilk gününde, düşük radar izi ile görev yapabilmesini sağlayacak.



Doğru Cevap 
Evrimsel Yaklaşım mı?
Boeing, Advanced Super Hor-
net’in, 2030 yılı ve ötesindeki
tehditlere karşı güncelliğini
koruyabilecek bir çözüm oldu-
ğunu iddia ediyor. JSF projesi
ilerlerken firmanın F/A-18 ile
gösterdiği evrimsel yaklaşım,
sıradan bir “pazarda tutunma”
çabası olarak yorumlanabilir.
Bununla beraber, F/A-18’in ta-
rihçesi ve muharebe alanın-
daki başarıları göz önüne
alındığında, Advanced Super
Hornet’in düşük riskli, güveni-
lir ve maliyet etkin bir çözüm
oluşturacağına itiraz edebil-
mek de pek mümkün görün-
müyor.
JSF’nin deniz kuvvetleri sü-
rümü F-35C ile Advanced
Super Hornet’in teknik özellik-
leri karşılaştırıldığında; menzil,
azami hız, yakıt ve mühimmat
taşıma kapasitesi gibi kriter-
lerde, büyük farklılıklar olma-
dığı görülüyor (Tablo 1).
JSF’nin aviyonik ve algılayıcıla-
rın entegrasyonu ve veri füz-
yonu gibi konularda belirtilen
üstünlüğünün, son güncelle-
melerle büyük ölçüde Advan-
ced Super Hornet için de
geçerli hâle geldiği iddia edile-
bilir. Bu durumda, iki uçak ara-
sındaki en önemli teknik
farklılık, uygulanan görünmez-
lik teknolojileri olarak öne çıkı-
yor. Bu fark, aynı zamanda iki
uçağın temel tasarım felsefe-
sini de yansıtıyor. Hangi yakla-
şımın doğru olduğunun nihai
cevabı ise ancak gerçek muha-
rebe ortamında verilebilir.
Kuşkusuz, işin bir de idari bo-
yutu var. JSF projesinin teknik

ve idari sorunlarını çözerek
düzlüğe çıkıp çıkamayacağı
hâlâ kesinleşmiş değil ve pro-
jede işler yoluna girse bile
birim uçak maliyetinin yüksek-
liği, bütçe kısıntısı haberlerinin
sıradan hâle geldiği bu dö-
nemde, silahlı kuvvetleri farklı
çözümlere de yöneltebilir.

İsim Arayışı
Eğer denemeler başarılı olur
ve Advanced Super Hornet;
uçağın performansının çok be-
ğenilmesi, bütçe kısıtlarının 
F-35C alımını zorlaştırması ya
da JSF projesinde sorunlar ya-
şanması nedenlerinden birisi
ile envantere alınırsa tatlı bir
sorun yaşanabilir. F/A-18 C/D
modellerinden E/F modelle-
rine geçişte, uçağın isminin ba-
şına “Super” sıfatı getirilmiş ve
“Super Hornet” ortaya çıkmıştı.
Her ne kadar üzerinde çalışılan
yeni sürüme “Advanced Super
Hornet” denilse de envantere
girmesi durumunda uçağın is-
minin böyle kalıp kalmayacağı
bilinmiyor. F/A-18’in durumu,
akla AH-1 taarruz helikopterini
getiriyor. “Cobra” olarak isim-
lendirilen helikopterin AH-1W
sürümü “Super Cobra” olarak
isimlendirilmiş; hâlen envan-
tere girmekte olan AH-1Z sü-
rümüne ilk zamanlarda “King
Cobra” denilmiş; ABD Deniz
Piyadeleri envanterinde ise
“Viper” adı verilmişti. Başta
kobra olmak üzere, zehirli yılan
familyasının isim zenginliğinin
avantajını yaşayan AH-1 gibi
F/A-18’in de arı familyasının
isim çeşitliliğinden yararlanıp
yararlanamayacağını ise
zaman gösterecek.

www.savunmahaber.com

F/A-18 Super Hornet



MSI Dergisi: EGM ile imzaladığınız,
EJDER 4x4 araçlarını kapsayan sözleşme
ile başlamak istiyoruz. Bu gelişme ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Engin AYKOL: NMS olarak 4x4 araçlarla
ilgili hedeflerimizi, daha önce kamuoyu
ile paylaşmıştık. Bu hedefler paralelinde,
EJDER 6x6’dan da gelen tecrübemizle
piyasada mevcut araçlardan daha farklı
bir kategoride, 12-14 ton sınıfında, 4x4
bir araç geliştirmeyi öncelikle hedefle-
miştik. Böyle bir aracı ortaya koymaktaki

amacımız ise koruma özelliklerinden fe-
dakârlık etmeden, aracın faydalı yük ta-
şıma kapasitesini yüksek tutmaktı.
Sonuçta EJDER YALÇIN 4x4 ortaya çıktı
ve ilk olarak IDEF’13 fuarı sırasında ta-
nıtımı yapıldı. Bu araç, yaklaşık 4 ton fay-
dalı yük taşıyabiliyor. EGM, zaten bu
süreci çok yakından takip ediyordu.
IDEF’13 sırasında ve fuar sonrasında
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve ça-
lışmalarda; araçta, EGM’nin talep ettiği
bazı değişiklikler yaptık ve ortaya EGM

ihtiyaçlarını karşılayan bir araç çıktı.
Tüm bu çalışmaların sonunda da EGM ile
bu araçların siparişini kapsayan bir söz-
leşme imzaladık.

MSI Dergisi: İmzalanan sözleşme ile ilgili
biraz detay verebilir misiniz? Kaç aracı
kapsıyor, mali boyutu ne kadar vs. gibi…
Engin AYKOL: Sözleşme, 11 adet aracın
üretilerek teslim edilmesini kapsıyor.
Araçların yanı sıra silah kulesi gibi teç-
hizat ve diğer sistemler de sözleşme
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EJDER Ürün 
Ailesi ile Büyüyen
Nurol Makina, 
Rotayı Havacılığa
Çevirdi

Daha çok kara sistemleri konusundaki faaliyetleri ile bilinen Nurol Makina ve 
Sanayi A.Ş. (NMS), 6x6 versiyonundan sonra geliştirdiği 4x4 versiyonu ile 
EJDER serisi araçlara ürün ailesi yaklaşımı getirirken, havacılık alanında da 
çalışmalar yapmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda EJDER 4x4 aracı için Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM) ile bir sözleşme imzalayan NMS’nin Genel Müdürü Engin
Aykol ile bu cephedeki gelişmelerin yanı sıra gündemlerindeki diğer konulara da
değindiğimiz bir söyleşi yaptık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com   -   K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

IDEF’13 fuarındaki NMS Standı
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kapsamında yer alıyor. Yapılacak çalış-
malar olarak baktığımızda, EGM’nin
talep ettiği bazı değişiklikler de bu söz-
leşme kapsamında yerine getirilecek; bu
açıdan sözleşme bir miktar geliştirme işi
de içeriyor. Teslimatların Aralık ayında
başlaması planlanıyor.

MSI Dergisi: IDEF’13 fuarında 
sergilenen EJDER 4x4 ile EGM’ye 
teslim edilecek araçlar arasında 
ne gibi farklılıklar olacak?
Engin AYKOL: Aracın geliştirilmesine
yönelik faaliyetlerimiz durmuyor. Kul-
lanıcı talepleri doğrultusunda, optimi-
zasyonlar yapıyoruz. Örneğin, IDEF’13
sırasında gördüğünüz aracın boyutla-
rını bir miktar küçülttük. Yürüyen
aksam ve güç paketinde bir değişiklik
olmadığından, aracın faydalı yük taşıma
kapasitesini ve performansını arttırmış
olduk. Müşterimizin özel isteklerinin
olduğu konularda, genel standart ve
eğilimlerin dışında çalışmalar da yap-
tık.  Örnek vermek gerekirse EJDER

YALÇIN 4x4’te, aracın yan duvarda ko-
ruma neyse, tavanında da o seviyede bir
koruma var. Görüş açısı, aracın tork de-
ğeri gibi konularda da EGM’nin çok
önemli girdileri oldu. Birlikte çok
olumlu bir süreç yaşadık. Araç bizim
tasarımımız olduğu ve tüm hakları ve
teknolojik bilgileri bizde bulunduğu için
de müşterimizin değişiklik taleplerini
en iyi şekilde yerine getirebildik.

MSI Dergisi: EJDER 4x4, IDEF’13 
sırasında ASELSAN’ın 12,7 mm’lik 
SARP kulesi ile sergilenmişti. EGM’ye
teslimat da bu kule ile mi yapılacak?
Engin AYKOL: Evet. Bu, bildiğimiz kadarı
ile SARP’ın EGM’ye ilk teslimatı olacak.
ASELSAN da proje ile ilgili bizim kadar
heyecanlı. Kuleyi ASELSAN’dan biz teda-
rik edeceğiz ve araç üzerine monteli ola-
rak EGM’ye teslim edeceğiz.

MSI Dergisi: Projenin devamı olacak mı?
Engin AYKOL: Projedeki teslimatın ar-
dından, müşterimizin aracı kullanmaya

başlaması ile yeni geri bildirimlerin gel-
mesini bekliyoruz. Bu geri bildirimler
doğrultusunda, aracı daha da geliştir-
meyi ve yeni siparişler almayı hedefliyo-
ruz. Bu yönde görüşmelerimiz oluyor.
Projenin devamının nasıl gerçekleşe-
ceği, önümüzdeki senenin ortalarından
itibaren belli olmaya başlar diye tahmin
ediyoruz.

Ürün Ailesi Yaklaşımının 
Faydasını Görüyoruz
MSI Dergisi: Aracın testleri hangi 
aşamada? Tüm testler tamamlandı mı?
Engin AYKOL: Tasarımı yaparken mayın
testlerinden daha önce başarıyla geç-
miş olan EJDER 6x6’nın konseptini
devam ettirdik ve bunun sonucunda da
oldukça başarılı bir mayın testi süreci
geçirdik. Performans testleri açısından,
EJDER TOMA için yapılan testlerle bu
sürecin büyük oranda tamamlandığını
söyleyebilirim. EJDER TOMA ve EJDER
YALÇIN 4x4, aynı yürüyen aksamı kulla-
nıyor. 
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Burada, NMS olarak getirdiğimiz ürün
ailesi yaklaşımının büyük faydasını gör-
dük. Aracın temel konfigürasyonuna ek
olarak, bir de silah kulesi ile birlikte ya-
pılacak testler var. Orada da ASELSAN
ile birlikte çalışıyoruz.

MSI Dergisi: EJDER 4x4’ü, teknik 
özellikleri açısından benzer araçlarla
karşılaştıracak olursak, hangi özellikleri
öne çıkıyor?
Engin AYKOL: Öncelikle, EJDER 4x4’ün
tanıtımı kapsamında duyurulan teknik
özelliklerin, testlerle gösterildiğini be-
lirtmek isterim. Bahsettiğim teknik özel-
liklerin bazıları, hedef rakamları
içeriyordu; bunların hepsine ulaştık.
Dünya genelinde bakacak olursak, ben-
zer araçlar, aslında birbirine yakın teknik
özelliklere sahip. EJDER 4x4 söz konusu
olduğunda, her şeyden önce, faydalı yük
taşıma kapasitesi öne çıkıyor. Bu sınıfta
yer alan araçlar arasında, 4 tonluk fay-
dalı yük taşıma kapasitesine sahip araç
sayısı çok az. Bu kapasite, aynı zamanda,
ek zırh uygulanmasını da kolaylaştırıyor;
çünkü bu uygulamalara rağmen araç,
hâlâ anlamlı seviyede bir faydalı yük ta-
şıyabiliyor. Araç, geniş iç hacmi ile de ön

plana çıkıyor. 11 kişiye kadar personel
taşıma kapasitesine sahip, 5 kapılı bir
araç.

MSI Dergisi: IDEF’13 fuarı sırasında
EJDER 4x4 ile ilgili nasıl yorumlar 
aldınız?
Engin AYKOL: Fuarda, EJDER 4x4 büyük
ilgi gördü ve çeşitli ülkelerden teklif isteği
talepleri geldi. Şu anda da birçok ülkeden
potansiyel müşterilerle konuşuyoruz.
Kuşkusuz önceliğimiz EGM. İhracat tarafı,
işin doğası gereği biraz daha yavaş yürü-
yecek. İhracat tarafında, aracın üzerinde,
ASELSAN’ın SARP’ı gibi Türk sistemleri-
nin olmasını önemsiyoruz. Bununla bir-
likte, yerli ve yabancı diğer silah kulesi
tedarikçileri ile keşif ve sınır gözetleme
gibi uygulamalara yönelik faydalı yük sağ-
layıcısı firmalarla da görüşmeler yaptık.
Bu firmalar da ürünleri için EJDER 4x4’ü
çok uygun buldular; tasarım çalışmala-
rında, EJDER 4x4’ü de dikkate almaya
başlayacaklarını bize bildirdiler. Türki-

ye’de ise Jandarma Genel Komutanlığın-
dan ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’ndan ilgililerle görüştük.

MSI Dergisi: EJDER 4x4 özelinde, 
kaç araçlık bir pazar öngörüyorsunuz?
Engin AYKOL: Planlarımızı bir ürün aile-
sine göre yaptığımız için, sadece tek bir
sınıfı, örneğin sadece 12-14 ton sınıfını
düşünmüyoruz. Farklı ihtiyaçları karşı-
layabilecek araçları da öngörüyoruz.
Diğer yandan, EJDER 4x4 de IDEF’13
fuarında sergilediğimiz hâli ile kalmaya-
cak; ihtiyaçlar ve talepler ışığında sürekli
değişecek. Tüm bu tabloda, değişik sınıf-
lardan, adet olarak 100 mertebesinde bir
yıllık üretim öngörümüz var.

EGM Bilinçli Bir Müşteri
MSI Dergisi: Bu sözleşmede veya 
devamında, araçların lojistik desteği ile
ilgili bir öngörü var mı?
Engin AYKOL: Sözleşmeden bağımsız
olarak, bir bakım ağı kurma çalışmala-
rımız devam ediyor. Lojistik destek kap-
samında, şu anda teslim ettiğimiz TOMA
araçlarının bakımını, yerine giderek ya-
pıyoruz. EGM’nin de Türk Silahlı Kuvvet-
lerine benzer bir bakım ve onarım
altyapısı var. Bununla beraber, bugüne
kadar teslim ettiğimiz toplam 40’a yakın
TOMA ile ilgili bakım ve onarım faaliyet-
lerini biz sürdürüyoruz. Bu faaliyetleri-
miz, ciddi bir seviyeye ulaştı; hatta ayrı
bir proje olarak da götürebileceğimiz bir
iş hacmi oluşturuyor. EGM ile imzaladı-
ğımız son sözleşmenin de gösterdiği gibi,
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Dünya genelinde bakacak olursak, benzer araçlar, aslında birbirine
yakın teknik özelliklere sahip. EJDER 4x4 söz konusu olduğunda, 
her şeyden önce, faydalı yük taşıma kapasitesi öne çıkıyor. 
Bu sınıfta yer alan araçlar arasında, 4 tonluk faydalı yük taşıma 
kapasitesine sahip araç sayısı çok az. 
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IDEF’13 fuarı öncesinde
tanıtımı yapılan ve

fuarda sergilene 
EJDER 4x4, EGM’nin

yorum ve talepleri
doğrultusunda 

güncellenmeye 
devam etti.
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EJDER ürün ailesi, TOMA araçlarının dı-
şındaki üyeleri ile de envantere girmeye
başladı. Artan araç sayısına daha iyi hiz-
met verebilmek için bakım merkezleri
oluşturmaya karar verdik. Araç teslimat-
ları ile paralel olarak lojistik destek alt-
yapısını oluşturacağız. Araçlarımızın,
yürüyen aksam ve güç grubu gibi birçok
ortak bileşeni var. Bakım merkezlerin-
deki çalışmalarımızda, ürünlerimizin bu
ortak yönlerinin de faydasını göreceğiz.

MSI Dergisi: EGM, savunma sanayisi için
belki yeni bir müşteri değil; ama Türk 
Silahlı Kuvvetleri kadar da tanınan bir
müşteri olmadığını söyleyebiliriz. EGM
için bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Engin AYKOL: EGM ile daha önce TOMA
araçları kapsamında çalışmıştık. EJDER
4x4 ile ilgili çalışmamız sırasında ise ku-
rumun daha farklı yönlerini de görme fır-
satımız oldu. Her şeyden önce, EGM’nin,
içinde bulundukları şartlar itibarıyla ihti-
yacının ne olduğunu ve ne istediğini çok iyi
bilen bir kurum olduğunu söylemeliyim.
Lüzumu halinde, çok hızlı ve esnek bir şe-
kilde hareket edebiliyor. Talepleri ara-
sında, işin ya da ürünün doğasına aykırı bir
istek bulunmuyor. Standartları çok yakın-
dan takip ediyorlar ve gerek olması duru-
munda, tereddüt göstermeden sanayici ile
yakın çalışma ortamını hemen sağlıyorlar.

NMS, Stratejik Adımlar 
Atmaya Hazır
MSI Dergisi: IDEF’13 fuarı sırasında 
attığınız imzalara gelecek olursak… 
BAE Systems ile Türkiye ve Türkiye’nin
yakın çevresinde, askeri havacılık 
alanında ürünler ve servisler konularında
iş birliğini konu alan bir mutabakat 
muhtırası imzaladınız. Bu gelişme,
NMS’de nasıl bir değişime işaret ediyor?
Engin AYKOL: BAE Systems, bizim açı-
mızdan çok büyük potansiyeli olan bir

firma. NMS’yi bünyesinde barındıran
Nurol Holding’in de havacılık alanına gir-
mesi ve bu yönde gelişmesi, stratejik bir
önem taşıyor. Konuya, “Türkiye’de bir sa-
nayici olarak, havacılık endüstrisinde
böyle bir iş birliği yapmamızın faydası ne
olabilir” bakış açısı ile yaklaştık; anlaş-
mamızı buna göre şekillendirdik.
SSM’nin bu konularda politikaları var;
bunları da dikkate aldık. İlk aşamada,
TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Jet
Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak Kavramsal
Tasarım Projesi (FX/TX) ve devamında
temel eğitim uçağına yönelik çalışmalara
başladık. Uçağın yakıt kontrol sistemi,
hidrolik sistemi gibi elektromekanik alt
sistemlerini üretme konusunda girişim-
lerimiz var. Farklı bir vizyon ortaya koy-
mak, olmayan bir şeyi yaparak sektöre
kazandırmak istiyoruz. TUSAŞ ile de ko-
nuşuyoruz bu konuları, onların da görüş-
lerini alıyoruz; yönlendirmelerinden
yararlanıyoruz. Çalışmalar somutlaş-

maya başladığında da BAE Systems’in bi-
rikimlerinden faydalanmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye, BAE Systems’in
ürününü seçmediği takdirde de havacılık
alanındaki çalışmalarınız sürecek mi?
Engin AYKOL: Şu andaki kurgumuz, bu
iş birliğine dayanıyor. Fakat özellikle alt
sistem bazında, her hâlükârda çalışma-
lar yapmayı hedeflediğimizi söyleyebili-
rim. Asıl amacımız; belirli bir
platformun alt sistemine sahip olmak
değil, yetenek kazanmak; ilgili alt siste-
min tasarımı, geliştirilmesi, testi ve plat-
formlara entegrasyonunu kendi
bünyemizde yapabilmek.

Hedef İlk 10
MSI Dergisi: Söz gelecek çalışmalarınızdan
ve hedeflerinizden açılmışken, ihracat
cephesi için neler söylemek istersiniz?
Engin AYKOL: Türkiye pazarının kapasi-
tesi belli, bu yüzden ihracat, bizim her
zaman gündemimizde olan, planlarımızı
şekillendiren bir konu. Biz şirket olarak,
iş yapmak için masaya oturduğumuzda,
yabancı müşterilerimize şunları sor-
maktan çekinmiyoruz: Almayı mı tercih
edersiniz, yapmayı mı? Yapmayı tercih
ederseniz, sıfırdan mı yapmak istersiniz,
nihai montajı mı yaparsınız? Verdikleri
cevaplara göre de teklifimizi şekillendi-
riyoruz, önlerine bir plan koyuyoruz. Ci-
romuzun, asgari yüzde 60’ını ihracattan
elde etmek gibi bir hedefimiz var. Bunun
için de EGM’ye satışlarımız büyük önem
taşıyor. EGM, yurt dışında büyük bir re-
ferans. SSM de bizi yönlendiriyor ve
önemli bir destek sağlıyor.

Farklı bir vizyon ortaya koymak, olmayan bir şeyi yaparak sektöre 
kazandırmak istiyoruz. TUSAŞ ile de konuşuyoruz bu konuları, 
onların da görüşlerini alıyoruz; yönlendirmelerinden yararlanıyoruz.
Çalışmalar somutlaşmaya başladığında da BAE Systems’in 
birikimlerinden faydalanmak istiyoruz.
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IDEF’13 fuarı sırasında sergilenen
EJDER 4x4’ün arkadan görünüşü





MSI Dergisi: Yurt içindeki hedefleriniz
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Engin AYKOL: Rakamlarla konuşacak
olursak, hedefimiz, SSM’nin belirlediği
Türk Savunma Sanayisi’nin en büyük 25
şirketi sıralamasında, kısa vadede ilk
20’ye, orta vadede ise ilk 10’a girmek.
2010 yılında listede yoktuk; 2011 yılında
bu listeye 25. sıradan girdik. Hedefimiz
olan ilk 10’a girmek, 3 rakamlı bir ciro
rakamına ulaşmak anlamına geliyor ki,
bunun için 5 yıllık bir süre verdik kendi-
mize.

NMS, İş Birliklerini Genişletiyor
MSI Dergisi: IDEF’13 fuarı kapsamında
diğer iş birliklerine değinecek olursak,
TURKAR’ın bir aracının NMS standında
sergilendiğini gördük. Bu cepheye 
ilişkin bilgi verir misiniz?
Engin AYKOL: TURKAR, oldukça geniş bir
yelpazede sivil ve askeri kullanıcıya hiz-
met verebilecek bir araç. Orman yangın-
larından, demiryolu bakım ve onarımına;
havaalanlarından afet durumlarına kadar
çok çeşitli amaçlara yönelik kullanılması
mümkün bir altyapıya sahip, yerli bir araç.
Bu araçların yurt dışında pazarlanması
konusunda çalışmalara da IDEF’13 ile
birlikte başladık.

MSI Dergisi: Bir de Jankel Armouring 
Limited firması ile imzaladığınız 
mutabakat muhtırası vardı. Onunla ilgili
bir gelişme söz konusu mu?

Engin AYKOL: Jankel, İngiltere merkezli,
Ürdün’de üretim yapan bir firma. Özel-
likle üzerinde durduğumuz HUNTER
modeli, EJDER YALÇIN 4x4’e göre daha
küçük bir araç sınıfında, maliyet etkin ve
pratik bir ürün. Türkiye’de tasarım geliş-
tirme, üretim ve montaj yatırımlarını da
göz önünde bulundurarak bu ürünlere,
özellikle yurt dışına yönelik portföyü-
müzde yer veriyoruz. TURKAR cephesine
benzer şekilde, Jankel ile ilgili pazar-
lama çalışmalarımız da devam ediyor.

MSI Dergisi: BAE Systems ve Jankel ile
ilgili çalışmalarınızın offset boyutu 
var mı? Bunlar, Türkiye’de mevcut bir
projenin offset yükümlülüğü kapsamında
ortaya çıkan gelişmeler mi yoksa 
ofsetten bağımsız mı?
Engin AYKOL: Bu çalışmalar, firmaların
offset yükümlülüklerinden bağımsız ola-
rak şekillendi ve ilerliyor. Aksine, bizim
bu çalışmalar sayesinde, offset kredisi
kazanmamız söz konusu. Biliyorsunuz
ihracat yaptığınız zaman, SSM’den offset
kredisi kazanabiliyorsunuz ve bunu yurt
içinde yaptığınız projelerdeki sanayi ka-
tılımı yükümlülükleri yerine kullanabili-
yorsunuz.

MSI Dergisi: Libya cephesi ile ilgili bir ge-
lişme var mı?
Engin AYKOL: Libya, bildiğiniz gibi devlet
düzenini ve sistemini hâlen oturtmaya
çalışıyor. Bu süreçte de çeşitli alanlar-

daki çalışmalarımızda bazı gecikmeler
yaşanabiliyor. Ancak tesis ettiğimiz iyi
ilişkilerimizi sürdürüyor ve çeşitli konu-
larda görüşmelerimize devam ediyoruz.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde
NMS’yi yurt dışı fuarlarda görecek miyiz?
Engin AYKOL: İlgi alanımızdaki bölgeler-
deki fuarlara katılacağız. Katılımın bo-
yutu, fuardan fuara değişiklik gösterecek.
Örneğin IDEX’e araç götürmeyi planlıyo-
ruz. Diğerlerine ise stant açarak katıl-
mayı öngörüyoruz. Müşteri kitlemiz,
zaten IDEF’e büyük ölçüde katılıyor ve
burada araçlarımızı yakından inceleme
fırsatı buluyor. Konu IDEF’ten açılmışken,
sizin aracılığınızla şunu da belirtmek is-
terim: Yurt dışındaki benzer kapsam ve
boyuttaki fuarlarla karşılaştırdığımızda,
IDEF maliyeti yüksek bir fuar. Bu konuda
iyileştirmeler yapılması gerektiğine ina-
nıyorum.

NMS Genel Müdürü Engin Aykol’a,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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TURKAR, oldukça geniş bir yelpazede sivil ve askeri kullanıcıya hizmet
verebilecek bir araç. Orman yangınlarından, demiryolu bakım ve 
onarımına; havaalanlarından afet durumlarına kadar çok çeşitli 
amaçlara yönelik kullanılması mümkün bir altyapıya sahip, yerli bir araç. 
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EJDER YALÇIN 4x4 temsili görseli
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MSI Dergisi’nin Kasım
sayısında (Sayı 86) ya-
yınlanan ilk bölü-

münde, başta savunma,
havacılık ve otomotiv olmak
üzere, dünyadaki birçok en-
düstride kullanılmaya ve uy-
gulanmaya başlanan yeni bir
kavram ve yeni bir teknoloji
olan PLM’nin tarihçesi, ortaya
çıkış nedenleri ve evrimleşen
tanımlarından bahsedilmişti.
Ocak sayısında (Sayı 89) yayın-
lanan ikinci bölümde ise
yaşam döngüsünün tanımı,
PLM’nin iş süreçleriyle olan
ilişkisi, bu süreçlerdeki prob-
lemler ve kayıplar ile PLM
sonrası bu süreçlerdeki iyileş-
meler anlatılmıştı. Mart sayı-
sında (Sayı 91) yayınlanan
üçüncü bölümde ise PLM’nin
getirileri, üst düzey yönetim
birimleriyle olan ilişkileri ve
“PLM Yönetim Panosu” man-
tığı açıklanmıştı. PLM ve CAD
(Computer Aided Design / Bil-
gisayar Destekli Tasarım) iliş-
kilerine açıklık getirilen,
PLM’nin CAD verilerini ve dos-
yalarını saklama tekniklerin-
den PDM (Product Data
Management / Ürün Veri Yö-
netimi)’e ve PDM’den bu-

günkü hâline nasıl evrimleşti-
ğinin irdelendiği dördüncü
bölüm ise Mayıs sayısında
(Sayı 93) yayınlanmıştı. Tem-
muz ayında yayınlanan dergi-
mizin 95’inci sayısında ise
PLM dünyasındaki en kritik ve
hassas konulardan biri olan,
PLM ve kurumsal kaynak
planlama (Enterprise Reso-
urce Planning / ERP) ilişkileri
incelenmişti.

Bu son bölümde, PLM’nin or-
taya çıkışının nedenlerine ye-
niden değinilecek; ideal bir
PLM çözümünün özellikleri
özetlenecek ve PLM’nin ku-
rumlar içinde nasıl uygulan-
ması gerektiğine dair temel
süreçlerden bahsedilecek.
Ayrıca, PLM’nin evrimleşerek
yelpazesinin nasıl genişle-
mekte olduğu ve kapsama
alanının nasıl derinleşmekte
olduğu hatırlatılarak varmaya
çalıştığı ülkü yeniden vurgula-
nacak.

Yazı dizisinin ilk bölümünde
detaylı bir şekilde açıklanmış
olduğu üzere, PLM; 21. yüzyı-
lın en yeni süreç ve bilişim
teknolojilerinden biri olup, fir-
maların, ürünleri / hizmetleri
hakkındaki bilgi, süreç ve ka-
rarlarını, ürünün / hizmetin
tüm yaşam döngüsü süre-
since ve küresel ürün / hizmet
ağı çapında yönetmelerini
sağlayarak, ürün / hizmet ye-
nilikçiliğini hızlandırmalarına
ve ürün / hizmet kârlılığını en
üst düzeye çıkarmalarına ola-
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nak tanır. PLM teknolojisi,
eksik olan iş süreçlerinin ta-
nımlanmasından ve devreye
alınmasından, tüm iş süreçle-
rinde bilgi odaklı yönetişim ve
iş zekâsı yöntemlerinin uygu-
lanmasını sağlar
PLM, temel olarak firmalara
“ürün / hizmet odaklı” bütün-
cül (holistic) yaklaşımları uy-
gulama kabiliyeti kazandırır.
Burada bahsedilen bütüncül
yaklaşım; ürünleri, hizmetleri,
yapıları, etkinlikleri, süreçleri,
insanları, becerileri, uygulama
sistemlerini, verileri, bilgileri,
bilgi birikimini, teknikleri, uy-
gulamaları, yetenekleri ve
standartları bir araya getir-
mektir. PLM teknolojisi, doğası
gereği, tüm iş süreçlerinin,
ürünün / hizmetin etrafında iş-
lemesini sağladığı gibi; bir şir-
keti oluşturan iç ve dış tüm
fonksiyonel birimlerin, şirketin
iç ve dış tüm paydaşlarıyla be-
raber, aynı elektronik iş birliği
ortamında buluşmasını ve ça-
lışmasını sağlar.
PLM’nin evrimleşmesinin,
90’lı yıllardaki CAD teknoloji-
lerinin -tasarımların 3 boyutlu
(3B) modelleme yazılımları ile
yapılması- ve bunun yaygın-
laşmasıyla başladığını söyle-
mek mümkündür. Kurumlar
içinde, 3B CAD teknolojilerinin
kullanılmasının yaygınlaşması
nedeniyle oluşan CAD verile-
rini, dosyalarını, bilgilerini vs.

kontrollü ve süreçlere uygun
şekilde saklamak, tutmak ve
korumak gereksinimleri (CAD
vaulting), PLM yolunda atılmış
ilk adımdır. 3B modelleme ih-
tiyaçlarının artması ve kulla-
nımının yaygınlaşması, birçok
değişik CAD modelinin
ve/veya versiyonunun arasın-
daki bağlantıların himaye al-
tına alınması gereklerine
yönelik CAD bilgilerinin orga-
nizasyonu konusunda, daha
geniş kapsamlı çözüm gerek-
sinimlerini doğurmuştur. Bu
gereksinimler, PDM kavramı-
nın yeşermesini ve gündeme
gelmesini sağlamıştır.
PDM ile beraber kapsama
alanı genişlemiş, her türlü
ürün spesifikasyonu, hesap-
lamalar, veri föyleri gibi
ürünleri tanımlayıcı bilgilerin
de yönetimi gündeme gel-
miştir.  Bunlara ilaveten,
parça ve malzeme bilgileri
(Bill-of-Materials / BOM)’nin
de işin içine girmesiyle ERP
sistemlerine bağlantılar
mümkün olmaya başlamıştır.
Ayrıca, iş akışları için uygun
işlevsellikler ve onaylama,
gözden geçirme ve değişik-
likleri yönetme gibi işlemler
için de ortamlar ilave olmaya
başlamıştır.
Bir PLM sistemi, CAD vaul-
ting ve PDM için tüm işlevsel-
likleri ve operasyonları
kapsamakla beraber, asıl
odak noktası ürünün tüm
yaşam döngüsüdür. Öte yan-
dan, önceki bölümlerimizde
bahsetmiş olduğumuz gibi,
vizyonu ise kurumsal ente-
lektüel sermaye birikimidir.
Bu odak ve vizyon, tüm değer

zincirinden paydaşların işin
içine dâhil olduklarını veya
olmaları gerektiğini ve buna
ilaveten kurum içindeki daha
çok bölümün sistemle temas
içinde olduğunu veya olması
gerektiğini ortaya koyar.

Günümüz Teknolojileri
ve Çözümleri 
Çerçevesinde İdeal 
Bir PLM Sistemi
Çağdaş bir PLM ortamı, dört
ana sütun veya kavramsal
temel üstüne oturabilir.  Bunlar;
1) PLM’nin bütüncül 

yaklaşımı kapsamında, 
bir şirketi oluşturan iç ve
dış tüm fonksiyonel 
birimlerin -çalışanların, 
bölümlerin, farklı 
lokasyonların, vs.- şirketin
iç ve dış tüm paydaşları 
iştirakler, tedarikçiler, 
altyükleniciler, vs.- ile 
beraber, aynı “Bilgi 
Otobanı”nda (bkz. Bölüm I,
MSI Dergisi Sayı 86) 
buluşmasını ve çalışmasını
sağlamak üzere, bir
“Tümleşik Elektronik 
İş Birliği Ortamı”;

2) PLM’nin evrimleşen 
yeni tanımı kapsamında,
bir kurumun hedeflerini
yerine getirirken biriktirdiği
bilgi yığınlarının toplamı
demek olan kurumsal 
entelektüel sermayenin
etkin yönetimini ve 
kullanımını sağlamak
üzere bir “Entelektüel
Sermaye Yaşam Döngüsü
Yönetimi”;

3) PLM’nin bütüncül yaklaşımı
kapsamında ve kurumun
geliştirdiği ve ürettiği

ürünlerin yaşam döngüleri
safhaları kapsamında
(bkz. Bölüm II, MSI Dergisi
Sayı 89), kurumun dış 
paydaşlarıyla -tedarikçiler,
altyükleniciler, vs.- ile
olan her türlü ilişkisinin
yönetimini sağlamak
üzere bir “Küresel Kaynak
Kullanım Ortamı”;

4) Bir ürüne ait yaşam 
döngüsünün tüm beş 
safhasındaki -Hayal Etme,
Tanımlama, Gerçekleştirme,
Destek / Kullanma, 
Sonlandırma / Elden 
Çıkarma, (bkz. Bölüm II,
MSI Dergisi Sayı 89)- 
süreçlerin ve gerekli 
işlevselliklerin yönetimini
sağlamak üzere bir 
“Yönetişim Ortamı”

olarak açıklanabilir.
Her bir sütun, kendi içinde bir-
çok görev, özellik ve işlevsellik
barındırmaktadır. Bunlar, sa-
yılanlarla sınırlı olmamakla
beraber şu şekilde özetlene-
bilirler:

1) Tümleşik Elektronik 
İş Birliği Ortamı

1.1) Veri Depolama, 
Dizinleme ve Arama 
Yönetimi

n Şirketin tüm iş 
süreçlerindeki verilerin,
tek bir meta-model yapısı
altında toplanması

n Böylelikle verilerin nasıl ve
kimler tarafından 
yaratıldığından bağımsız
bir şekilde istenen veriye
anında ulaşılması

n Gömülü anahtar kelime,
navigasyon ve form tabanlı
akıllı arama motoru
1.2) Doküman Yönetimi

n Teknik resimler, 3B model
dosyaları, raporlar, planlar,
teklif ve ihale dosyaları, vs.
gibi tüm dokümanların ve
doküman tiplerinin format
bağımsız kontrolü ve 
yönetimi
1.3) İletişim Yönetimi

n Şirket içi ve dışı tüm 
paydaşların, küresel çapta,
aynı elektronik ortamda,
süreçlerine ve haklarına
bağlı olarak haberleşmeleri
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1.4) Kimlik ve Erişim 
Yönetimi

n Şirket içi ve dışı tüm 
paydaşların kullanıcı 
profillerinin belirlenmesi,
haklarının atanması ve
kontrolü

n Lisanslama ve modüllere
erişim hakları ve kontrolü

2) Entelektüel Sermaye
Yaşam Döngüsü Yönetimi

2.1) Tasarım ve 
Mühendislik Verileri 
Yönetimi

n Küresel çapta tüm tasarım
ve mühendislik birimlerinin
aynı ortamda ürünün / 
hizmetin RFLP 
(Requirements, Functional,
Logical, Physical / 
Gereksinimler, işlevsel,
mantıksal, fiziksel) 
tanımlarına göre çalışması

n Ekiplerin, birimlerin, 
tasarım / üretim gözden
geçirme süreçlerinin 
aynı ortamda takibi ve 
kayıt altına alınması
2.2) Malzeme Bilgileri
(xBOM) ve Ürün Ağacı 
Yönetimi

n Kurumsal çapta tek bir
xBOM çatısı

n Malzeme bilgilerinin 
tasarım ve üretim birimleri
arasında koordinasyonu 
ve kontrolü

n Tasarım aşamasında 
malzeme bilgilerinin 
maliyet yapısı ve analizi

2.3) Sınıflandırma 
Yönetimi

n Entelektüel sermaye 
birikiminin yeniden 
kullanım için tasnifi ve 
sınıflandırılması

n Küresel çapta merkezi 
bir kütüphane yapısının
oluşturulması
2.4) Komponent ve 
Yapı Elemanları Yönetimi

n Sınıflandırma ve tasnif 
yapılarının oluşturulması

n Komponent ve yapı 
elemanları kütüphanesi
oluşturulması

3) Küresel Kaynak 
Kullanım Ortamı

3.1) Tedarik Zinciri Ağları 
Yönetimi

n Tüm tedarikçilerle ilgili 
tek bir veri tabanı 
oluşturulması

n Tedarikçilerin de iş birliği
ortamına (PLM’ye) dâhil 
olmaları
3.2) Satın Alma Analitiği 
ve Yönetimi

n Teklif toplama, analiz 
ve karar alma süreçlerinin
yönetimi

n Satın alma ve değişiklik 
yönetimlerinin 
koordinasyonu
3.3) Tedarikçi Yönetimi

n Tedarikçinin elektronik 
ortamda şartnamelere 
ve teklif isteme 
dokümanlarına (RFP/RFQ)
kontrollü erişimi

n Tedarikçi için hazır 
formatların / şablonların
sunulması
3.4) Tedarikçi 
Performansı Yönetimi

n Tedarikçinin üretimi, 
ürün kalitesi, teslimatı, 
teslimat sonrası servisi, vs.
gibi konularda tarihçesinin
oluşturulması

n Buna göre tedarikçinin 
puanlanması ve 
raporlanması

4) Yönetişim Ortamı
4.1) Gereksinimler ve 
İsterler Yönetimi

n Müşteriden, piyasadan 
ve diğer paydaşlardan
gelen gereksinim ve 
isterlerin derlenmesi 
ve düzenlenmesi

n Gereksinim ve isterlerin 
tasarım ve mühendislik
verileriyle ilişkilendirilmeleri
4.2) Değişiklik Yönetimi

n Mühendislik değişiklik 
isterlerinin ve emirlerinin
(Engineering Change 
Request, ECR / 
Engineering Change Order,
ECO) koordinasyonu ve
kontrolü

n Bu süreçlerdeki yetkilerin
kontrolü ve yönetimi
4.3) Portföy ve Ürün / 
Servis Konfigürasyonu 
Yönetimi

n Standart ürün yapısının
oluşturulması

n Ürün tanımlarına uygun
ürün varyantlarının 
oluşturulması
4.4) Program / Proje 
Yönetimi

n Kurumsal çapta tüm 
projelerin aynı ortamda
gerçek zamanda yönetimi

n Proje ekiplerinin görev 
atamalarını ve görevlerini
çevrimiçi takipleri, 
yönetmeleri ve 
raporlamaları
4.5) Karar Destek ve 
İş Analitiği Ortamı

n Kurumsal çapta, gerçek
zamanda ve elektronik 
ortamda gözden geçirme
toplantıları

n 3B karar destek ve 
analiz ortamı
4.6) Uyumluluk Yönetimi

n Ürünlerin / servislerin, 
tedarik edilen unsurların
çevresel ve diğer 
regülasyon ve 
yönetmeliklerle 
uyumluluğunun kontrolü
ve yönetilmesi

n Tasarım ve mühendislik
süreçlerinde regülasyon ve
genel standartlara uygun
malzemelerin seçiminin
koordinasyonu

Tüm bu işlevselliklere ek ola-
rak çağdaş bir PLM ortamı,
n Kurum içindeki geçmişten

kalan (legacy) PDM 
sistemleriyle,

n Her türlü elektronik, 
endüstriyel ve mekanik 
tasarım yazılımları ve 
altyapılarıyla,

n CRM, SRM gibi diğer 
kurumsal IT çözümleriyle,

n Ve en önemlisi kurumun
ERP altyapısıyla

entegrasyonu sağlamalı ve
buna yetkin olmalıdır.

PLM’ye Geçiş
Kurum içinde PLM uygulan-
ması kararını vermek kolay iş
değildir. PLM’yi uygulamak
ise hiç kolay değildir. Bu ka-
rarı vermek ve uygulamaya
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geçmek, ne sadece IT ekiple-
rinin sorumluluğundadır ne
de sadece yönetim kadrosu-
nun veya tek başına Ar-Ge bö-
lümünün veya tasarım /
mühendislik bölümlerinin in-
dindedir. PLM kararı, kurum
içindeki tasarım, ürün geliş-
tirme, satış, pazarlama, üre-
tim, kalite, üst yönetim, vs. gibi
tüm bölümlerin ve paydaşla-
rın bir araya gelmelerini, ortak
çalışmalarını ve görev ve so-
rumluluk yüklenmelerini ge-
rektirir. Uygulama adımlarına
ve safhalarına göre, hangi
paydaşın, hangi aşamada,
hangi türde ve ağırlıkta görev
ve sorumluluk alacağı, uygu-
lama süreçleri içinde belirle-
nir. Her paydaş veya her
bölüm, her zaman aynı eforla
yer almak durumunda değil-
dir. Fakat şu unutulmamalıdır
ki, en ideal şekilde uygulan-
mış bir PLM sistemi bir akvar-
yum olarak düşünülürse tüm
paydaşlar, bölümler ve birim-
ler, bu akvaryum içinde yüzen
çeşitli balık türleridir. PLM,
belli bir aşamadan sonra,
kurum hayatının her safha-
sında yer alır.
Özellikle kendi tasarımlarını
ve üretimlerini yapan, kendi
ürünlerinden katma değer ya-
ratan kurum ve şirketlerin
hepsi, günün birinde PLM uy-
gulamasına geçmek zorunda-
dırlar. Rekabet koşulları, hızla
gelişen teknolojiler, pazar di-
namikleri, maliyet kriterleri ve
dünya konjonktürü, firmaları
buna zorlayacaktır. Nasıl ki
hiçbir kurum ERP gerçeğine

direnememişse aynı şey PLM
için de geçerli olacaktır.
Makalenin sonunda verilen
kaynaklarda, tüm detaylarıyla
yer almakla birlikte, PLM Uy-
gulama Süreçleri, aşağıdaki
safhalardan oluşmaktadır.
Bunlar kısaca şu şekilde açık-
lanabilir:

PLM Fizibilite Çalışması: Fir-
manın öngördüğü tehditleri ve
zorlukları ve bunlara bağlı en-
gelleri, PLM çerçevesinde ne
tür yaklaşımlarla aşabilece-
ğini irdeleyen çalışmayı içerir.

PLM Vizyonu: PLM’ye geçiş
sürecini tamamlamış olan fir-
manın, PLM sayesinde, gele-
cekte ne durumda olmak
istediğini açıkça beyan ettiği
çalışmadır.

PLM Stratejisi: Baştan başa
tüm firma stratejisi ile bütün-
leşmiş, iş ve teknoloji dünya-
sının evrimleşmesini de
dikkate alan, PLM’nin firma
içinde nasıl uygulanacağını en
ince ayrıntısına kadar açıkla-
yan çalışmadır.

PLM Yol Haritası: Tüm ku-
rumsal yapının karmaşıklığı
dikkate alınarak PLM uygula-
masının yönünün çizilmesini
içeren dokümandır.

PLM Planı: PLM yol haritasına
göre uygulanması gereken
yöntemleri içeren detaylı
planlamayı kapsamaktadır.

PLM Uygulaması: Çözüm or-
tağının seçimi, sözleşme im-
zalanması ve plana göre
uygulamaya geçiş aşamasıdır.

Sonuç
Her ne kadar 2000’li yıllarla
beraber, özellikle savunma,
havacılık ve otomotiv sanayisi
firmalarında; bu firmalara ta-
sarımda, üretimde, otomas-
yonda ve IT’de çözüm
sağlayan firmalarda; akade-
mide ve ilgili diğer paydaşlar
arasında PLM’nin tanımları,
açıklamaları ve kapsamı ko-
nusunda, epey bir tartışma ve
gelgitler yaşandıysa da tüm
bunlar, PLM kavramının daha
da netleşmesini ve faydaları-
nın ortaya konmasını sağladı.

Ayrıca, uygulandığında ne tür
problemlere çözümler getirip,
hangi gereksinimleri karşıla-
yabildiğine dair bilgilerin lite-
ratüre geçmesi konusunda da
kapıları açtı. Çoğunluğun üze-
rinde anlaştığı PLM tanımı ise
aşağıdaki gibi şekillendi:
Firmaların, ürünleri / hizmet-
leri hakkındaki bilgi, süreç ve
kararlarını, “ürünün / hizme-
tin fikir / hayal aşamasından
ürünü / hizmeti tüketiciye /
müşteriye ulaştırma sürecine
kadar veya ürün / hizmet ar-
zını yürürlükten kaldırana
kadar”, tüm yaşam döngüsü
süresince ve küresel ürün /
hizmet ağı çapında yönetme-
leridir.
Öte yandan, son birkaç yıldır,
PLM uygulamaları, hem dikey
eksende hem de yatay ek-
sende büyük bir hızla ilerle-
mekte. Dikey eksende PLM
-kurum içinde yayılması anla-
mında- şirketlerdeki, sadece
ürün geliştirme süreçlerine
değil, diğer birçok başka sü-
recin de içine nüfuz etmeye
başladı. Yatay eksende ise -
değişik sektörlere yayılması
anlamında- sadece savunma,
havacılık ve otomotiv değil,
diğer birçok sektörde -elek-
tronik, makine, beyaz eşya,
eczacılık, kimya, biyomedikal,
inşaat, enerji gibi- uygulama-
ları başladı.
Günümüzde, PLM konusu ir-
delenirken iki kritik unsur
hep göz önünde bulundurul-
malıdır. Bunlardan birincisi,
“Çağdaş Bilgi Hiyerarşisi”
olup, PLM’nin felsefesi ve viz-
yonu açısından bu hiyerarşi
içinde en önemli katmanı teş-
kil eden “Entelektüel Ser-
maye” (Intellectual Capital)
katmanıyla ilgilidir. Kurumsal
entelektüel sermaye, kurum
içindeki “bilenler” tarafından
bilinen, bir kurumun hedefle-
rini yerine getirirken biriktir-
diği ve kuruma bir rekabet
üstünlüğü kazandıran bilgi yı-
ğınlarının toplamıdır. Kurum-
lar, bu katmanları sayesinde
“inovasyon” yapabilirler. Ku-
rumsal çapta ikinci kritik
unsur ise entelektüel serma-
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yenin oluşturulmasını sağla-
yan; kurum içi ve dışı paydaş-
lar arasındaki verilerin ve
iletişimin düzgün ve kontrollü
bir akışla gidip geldiği, bir
“Bilgi Otobanı”nın olması ve
bu otobana bağlı, onun çekir-
değinde yer alan verilerin, 
işlemlerin, iletişimin ve bun-
larla ilintili işlevlerin yapılan-
dırılmış bir şekilde kayıt
altına alındığı, “Kurumsal
Bellek” mekanizmalarının
varlığıyla ilgilidir.
Dolayısıyla bugün geldiğimiz
noktada, PLM’nin yukarda
bahsedilen klasik tanımı, artık
PLM’nin yeni ülküsünü açık-
lamaya yetmiyor. Çünkü
PLM’nin spektrumu, yukarda
bahsedilen iki kritik unsur
bağlamında ve bu çerçeve-
deki kullanıcı beklentileri açı-
sından genişlemekte ve
kapsama alanı da derinleş-
mekte. Artık üzerinde durulan
tanımı ve buna bağlı olarak
kendisinden beklenen işlev-

sellikler bütünü olarak şu şe-
kilde ifade edilmekte:
PLM; kurumsal entelektüel
sermayenin etkin yönetimi ve
kullanımı için stratejik bir iş
yaklaşımıdır. Kurumsal ente-
lektüel sermaye, bir kurumun
hedeflerini yerine getirirken
biriktirdiği bilgi yığınlarının
toplamıdır.
Bu yeni tanım bağlamında ise
PLM’nin temel işlevleri şu şe-
kilde açıklanabilir:
n Ürüne / hizmete ait parça

bilgileri, malzeme bilgileri,
gereksinimler, özellikler,
şematik bilgiler, yazılımlar,
bakım/onarım kılavuzları
gibi tüm bilgileri 
merkezileştirmek ve 
birbirine bağlamak; 
bilginin yeniden kullanımını
optimize etmek,

n Ürünleri pazara sunmaya
hazır hâle getirmek için,
ürün yaşam döngüsü 
süreçlerini; özellikle, 
gözden geçirme döngüleri,

konfigürasyon yönetimi,
değişiklik emirleri gibi 
iş akışı gerektiren her türlü
iş sürecini otomatikleştirmek
ve hızlandırmak,

n Daha iyi ve çağdaş iletişim,
eşgüdüm ve bilgiye erişim
altyapıları ile tüm paydaş
ekiplerin kesintisiz iş birliği
yapmalarına ve 
verimliliklerini ve 
yaratıcılıklarını arttırmaya
olanak sağlamak,

n Yerel ve uluslararası 
mevzuat ve yönetmeliklere
uyumluluğu sağlamak 
ve yönetmek,

n İşlerin yürütülmesini 
sağlayan kurumsal bilgi
sistemlerine bağlanmak;
böylelikle pahalı ve 
hatalara yol açan veri

yeniden girişlerini, 
güncellemelerini ve 
gereksiz bilgi yığınlarını 
ortadan kaldırmak ve

n Olan biteni, tüm iletişimi 
ve faaliyetleri kayıt altına
almak.

Özetle PLM’ye geniş bir pers-
pektiften bakıldığında, PLM;
n Kurumlara, tüm tasarım 

ve mühendislik 
gereksinimleri için 
çağdaş yaklaşımlar ve
kavramlar getiren,

n Tasarımdan üretime, 
lojistikten işletmeye kadar,
tüm iş süreçlerini aynı çatı
altında yönetmeye yönelik
modern araçlar ve 
teknolojiler sağlayan ve

n Bilgi yaratma ve üretme,
bilgiyi kullanma, 
değerlendirme ve 
saklama süreçleri ve 
teknolojileri kazandıran

ortamlar sunmak hedeflerini
güden çağdaş bir kavramlar
bütünü, yeni bir yaklaşımdır.
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JLTV’de İlk Teslimatlar Yapıldı:
Humvee’nin Veliaht
Adayları Testlere Hazır

JLTV’de İlk Teslimatlar Yapıldı:
Humvee’nin Veliaht
Adayları Testlere Hazır
Amerikan Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin müşterek olarak yürüttükleri 
ve Humvee olarak da bilinen HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle / Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç)’nin yerini alacak
tekerlekli taktik aracın geliştirilmesini konu alan JLTV (Joint Light Tactical
Vehicle / Müşterek Hafif Taktik Araç) projesinde, kapsamlı testlerde 
kullanılacak araçlar, Ağustos ayında teslim edildi.
K. Burak Codur / b.codur@savunmahaber.com

Yıllardır Amerikan Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden ve sivil sürümleri de satılan Humvee, yerini veliaht adaylarından birisine bırakmaya hazırlanıyor.



JLTV projesi kapsamında;
koruma seviyesi, araç
performansı ve faydalı

yük taşıma kapasitesi kriter-
lerinde, teknik özellikleri
Tablo 1’de verilen HMMWV ve
mevcut araçlara göre çok
daha ileride olacak; bununla
birlikte, birim maliyeti
250.000 dolar civarında olan
yeni nesil bir 4x4 taktik teker-
lekli aracın geliştirilmesi he-
defleniyor. Irak ve
Afganistan’da gerçekleşen
harekâtlarda alınan derslerin
de tasarıma dâhil edilmesi
sonucunda; el yapımı patlayı-

cılara karşı üstün koruma
sağlanması, ağ merkezli ha-
rekâta uyumlu bir altyapıya
sahip olunması ve araçla bir-
likte kullanılacak ekipman
için yeterli elektrik gücünün
(en az 10 kW) üretilebilmesi
de projenin gereksinimleri
arasında yer alıyor. Proje,
özellikle teknik gereksinim-
lerinin gerçekleştirilebilirliği
ve birim fiyat hedefinin ulaşı-
labilirliği ile sıklıkla tartışma
konusu oluyor. Tüm bu tartış-
malara rağmen işler şimdilik
yolunda gözüküyor. Projenin
mühendislik ve üretim geliş-

tirme (engineering and 
manufacturing development
/ EMD) safhası için seçilen 3
tasarım, geçtiğimiz yılın
Ağustos ayında ilan edilmişti
ve bu tasarımların sahibi
olan AM General, Lockheed
Martin ve Oshkosh firmaları,
projede yollarına devam et-

melerini sağlayacak ödenek-
leri almaya hak kazanmış-
lardı. Proje takvimi ile
uyumlu olarak, EMD safhası-
nın 12. ayında, her bir üretici,
14 ay sürmesi planlanan
testlerde kullanılacak 22
aracı ve 6 treyleri, Ağustos
ayı içinde teslim etti.
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Teslim edilen araçların hangi
teknik özelliklere sahip ol-
dukları, Amerikan Kara Kuv-
vetleri, Deniz Piyadeleri ya da
üreticileri tarafından henüz
açıklanmadı. Dolayısı ile
araçları teknik özellikleri
açısından birbiri ile karşılaş-
tırmak, bu aşamada müm-
kün olamayacak. Bununla
birlikte, projenin resmi bel-
gelerinde yer alan gereksi-
nimler, bazı rakamsal
bilgiler veriyor. JLTV gerek-
sinimleri, araçların;
n Boş azami ağırlıklarının

yaklaşık 6,35 ton olmasını,
n Mevcut araçlara göre

yüzde 10 ila 15 arasında
yakıt tasarrufu sağlamasını,

n Araç yüksekliğini 
değiştirebilecek 
süspansiyon sistemine
sahip olmasını ve

n CH-47 gibi helikopterler
tarafından halatla 
taşınabilmesini içeriyor.

Ayrıca, araçların elektronik
sistemlerinin açık mimariye
sahip olması ve ticari stan-
dartlarla uyumlu olması da
isteniyor.
Şartnameye göre, projede,
tek bir platform üzerinde şe-
killenen iki ana araç sürümü

bulunuyor. Bunlardan “Mu-
harebe Taktik Aracı” sürümü
4 kapıya, “Muharebe Destek
Aracı” ise 2 kapıya sahip. Mu-
harebe Taktik Aracı’nın,
“Ağır Namlulu Silah Taşıyıcı”
ve “Yakın Muharebe Silah
Taşıyıcı” olarak 2 alt sürümü
daha bulunuyor. Bu araçlar,
yaklaşık 1,5 ton faydalı yük
taşıyabilecek.

İlk Haber Oshkosh’tan
Oshkosh, ilk prototip aracını,
7 Ağustos’ta teslim etti.
Firma, aracı, diğer taktik
araç çözümlerinin üretimle-
rinin sürdüğü faal bir üretim
hattını kullanarak teslimata
hazırladı. Oshkosh tarafın-
dan L-ATV (Light Combat
Tactical All-Terrain Vehicle /
Her Türlü Arazi Koşuluna
Uygun Hafif Muharebe Aracı)
olarak adlandırılan araç, tes-
limat anına kadar, Dünya
üzerinde rastlanabilecek
arazi koşullarının yüzde
85’inde test edildi. L-ATV ile
ilgili açıklanan rakamsal ve-
riler arasında, aracın faydalı
yükler için 70 kW elektrik
gücü üretebileceği bilgisi de
yer alıyor. Oshkosh tarafın-
dan tescil edilen ve tekerle-

ğin konumunun 50,8 cm de-
ğişmesine olanak sağlayan
TAK-4i bağımsız süspansi-
yona sahip olan araç, firma-
nın tüm arazi koşullarında
kullanılabilen mayına ve 
pusuya dayanıklı aracı 
M-ATV’de elde ettiği birikim-
lere de dayanıyor. M-ATV
özellikle Afganistan’da etkin
olarak kullanılıyor.

JTLV, Aile İçinde 
Kalabilecek mi?
HMMWV’nin de üreticisi olan
AM General, BRV-O (Blast
Resistant Vehicle – Off road /
Patlamaya Dayanıklı Arazi
Aracı) adını verdiği JTLV
adayı araçların hepsini tes-
lim ettiğini, 14 Ağustos’ta
yaptığı açıklama ile duyurdu.
Firma, proje takviminde be-
lirtilen zamandan daha önce
gerçekleşen teslimatın, faal
durumda olan hafif taktik

araç üretim hattından çıkan
araçlarla yapıldığını özellikle
vurguladı. Bu üretim hattının
bulunduğu tesis, farklı mo-
dellerde araçların aynı anda
ve yüksek miktarlarda üretil-
mesine olanak sağlıyor.
Ortak bir otomotiv platformu
üzerine şekillenen araçlar, 2
ve 4 kapılı sürümlerde teslim
edildi. AM General, açıkla-
masında, BRV-O aracının
üstün niteliklerinin yanı sıra
bugüne kadar ABD Silahlı
Kuvvetleri için 1,5 milyonun
üzerinde araç teslim etmiş
olmasının getirdiği birikim ve
tecrübeye de vurgu yaptı.

Lockheed Martin 
Karaya İniyor
JLTV adayını BAE Systems ile
birlikte geliştiren Lockheed
Martin de 22 adet aracın 
teslimatını tamamladığını 
14 Ağustos’ta açıkladı. İş bir-
liği kapsamında Lockheed
Martin, aracın tümünden so-
rumlu iken; BAE Systems ise
aracın koruma sisteminden
sorumlu bulunuyor. BAE
Systems, bu kapsamda, ara-
cın geometrisi ile ilgili girdi-
lerde de bulunuyor. Diğer
adaylara göre, aracı ile ilgili
daha çok rakamsal veriye yer
veren Lockheed Martin’in
aracının başlıca özellikleri
Tablo 2’de yer alıyor.

Yoğun Test Takvimi
Teslim edilen araçlar, 14 ay
boyunca; otomotiv özellikleri,
patlama etkisine dayanım ve
kullanıcı testlerine sokula-
cak. EMD safhasının sonunda
seçilecek aracın, 3 yıl sür-
mesi planlanan düşük yo-
ğunluklu üretim çalışmaları,
2015 yılında başlayacak. Tam
ölçekli üretimin ise 5 yıl bo-
yunca gerçekleştirilmesi
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L-ATV, zorlu tırmanma testlerinde (altta)
ve C-130 nakliye uçağı ile taşınabilirlik
testlerinde (üstte) görülüyor.
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planlanıyor. Amerikan Kara
Kuvvetlerinin toplam 50.000;
Deniz Piyadelerinin ise top-
lam 5.500 civarında araç te-
darik etmesi öngörülüyor.
Kuşkusuz tüm bu planlama-
nın, son yıllardaki, Amerikan
Hava Kuvvetlerinin tanker

uçak ve yakın hava desteği
uçağı alımlarında yaşandığı
üzere, yapılan itirazlar so-
nucu ihalenin iptali ve yeni-
den açılması ile sonuçlanan
süreçlere benzer şekilde
sekteye uğrama ihtimali de
bulunuyor. Nihai JLTV söz-

leşmesi için yarışan adaylar-
dan Lockheed Martin, kara
araçları ana faaliyet alanı ol-
maması nedeni ile olası bir
kaybı daha rahat karşılayabi-

lir olsa da AM General ve
Oshkosh’un JLTV yarışını
kaybetmesi, bu firmaların
geleceğini tehdit edecek
önemli bir kayıp olacak.
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Operasyonel Yükseklik :Yaklaşık 2,2 m
Nakliye Sırasında Yükseklik :< 1,93 m
Uzunluk :Yaklaşık 5,4 m
Genişlik :2,3 m
Taktik Yükle Azami Sürat :> 112 km/sa
Harekât Menzili :> 482 mil
Araç Ağırlığı :6,35 ton
Elektrik Güç Üretimi :75 kW

Tablo 2. Lockheed Martin
JLTV Çözümü 
Teknik Özellikleri

Uzunluk : 4,57 m
Genişlik : 2,16 m
Yükseklik : 1,82 m (1,37 m’ye

düşürülebilir)
Araç Ağırlığı : 2,36 ton
Motor : V8, 6,2 l, 150 bg, 

su soğutmalı, yakıt
enjeksiyonlu dizel

Elektrik Sistemi : 24 V, 60 A
Frenler : Hidrolik, 4

tekerlekte de disk
Sudan Geçme : Hazırlıksız 76,2 cm; 

hazırlıkla 1,5 m
Harekât Menzili : Otoyolda 350 mil
Azami Sürat : 105 km/sa

Tablo 1. HMMWV 
Teknik Özellikleri

AM General, BRV-O ile Humvee’de 
elde ettiği başarıyı tekrarlamaya
çalışacak.

Lockheed Martin, JLTV ile hava araçlarındaki başarısını, kara araçları alanına taşımak istiyor.



Gerek çok yüksek yatı-
rım ve işletme maliyet-
leri gerekse arazi

elverişliliği dikkate alındığında
her bir kent veya büyük yerle-
şim merkezine havalimanı ya-
pımı, her zaman mümkün
olan bir durum değildir. Ay-
rıca, havalimanı yapılacak böl-
gedeki yolcu ve kargo
potansiyeli de karar vericiler
için önemli bir etkendir.
Bugün, Türkiye’de, doğrudan
sivil hava ulaşımının sağlana-
madığı az sayıda il kalmıştır.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
iki önemli şehri olan Ordu ve
Giresun da bu iller içinde yer
almakta olup; bölgenin bili-
nen arazi yapısı nedeniyle
kara üzerine bir havalimanı
yapımı için uygun büyüklükte
düz bir arazi mevcut değildir.
2012 yılı il genel nüfusu
741.371 olan Ordu; Tokat,
Sivas, Giresun ve Samsun il-
leriyle komşu olup, Giresun
hariç diğer tüm komşula-
rında havalimanı mevcuttur.
Çarşamba, Samsun Havali-
manı kuş uçuşu 131 km me-
safededir. Ordu, tarihi dokusu
ve doğal zenginlikleri ile

önemli bir turizm potansiye-
line sahiptir. İlin sanayisi
daha ziyade, fındık ve fındık
yan ürünlerine dayalıdır.
Mısır, kanola, ayçiçeği ve soya
üretimi de yaygındır.
2012 yılı il genel nüfusu
421.766 olan Giresun ise Trab-
zon, Gümüşhane, Erzincan,
Sivas ve Ordu illeriyle komşu
olup, Gümüşhane (mevcut -
stol- yapının geliştirilmesi söz
konusudur) ve Ordu’da havali-
manı bulunmamaktadır. Trab-
zon Havalimanı, kuş uçuşu 137
km mesafededir. Giresun,
doğal güzellikleri, tabii plaj-
ları ve yaylaları ile ünlüdür.
Bu ilde de sanayi, fındık üre-
timi ve ticareti üzerinedir.
Ordu ve Giresun illerinin, mev-
cut turizm potansiyelleri ve ge-
lişen ticari faaliyetleri
bağlamında, sivil hava ulaşı-
mına olan ihtiyaçları uzun za-
mandır bilinmekle birlikte;
uygun karasal arazi koşulları
sağlanamadığından, bugüne
kadar havalimanına sahip ola-
mamışlardır. 1993 yılından beri
yapılan çalışmalar, her iki il
için en uygun çözümün, deniz
üzerine bir havalimanı yapımı

olduğu üzerinde yoğunlaşmış-
tır. Nihayetinde, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Türkiye için bir ilk olan
deniz üzerine havalimanı ya-
pımı kararını vermiş; Temmuz
2011’de, Ordu iline 16 km ve
Giresun iline 29 km mesafe-
deki Gülyalı mevkiinde inşaata
başlanmıştır (1).

Dünyadan Örnekler
Deniz üzerine havalimanı ya-
pımı, yüksek maliyeti nede-
niyle dünyada yaygın olan bir
uygulama olmayıp, ancak ha-
valimanı inşasına uygun ka-
rasal arazi mevcut
olmadığında yapılmaktadır.
Dünyada, en bilinen büyük
çaplı örnekler, Hong Kong ve
Kansai havalimanlarıdır.
Yolcu ve kargo taşımacılığı
açısından dünyanın sayılı ha-
valimanlarından biri olan
Hong Kong Uluslararası Ha-
valimanı, mevcut iki adanın
dolgu ile birleştirilmesi so-
nucu kazanılan alan üzerinde
yer almaktadır. Mevcut hava-
limanının yetersiz kalması
sonucu, 1974 yılında yapımına
karar verilen yeni havalimanı

inşaatı 1991 yılında başlamış;
1998 yılında hizmete açılmış-
tır. 6x3,5 km² büyüklüğündeki
havalimanı arazisinin %25’i
mevcut adalardan, %75’i ise
dolgudan oluşmuştur. İnşaatı
gerçekleştiren Foster and
Partners firması verilerine
göre, 15 m derinliğe ulaşan
denize yapılan dolgu miktarı
197 milyon m³’tür (Bazı kay-
naklar, yapılan genişlemeler
ile toplam dolgu miktarını 340
milyon m³ olarak vermekte-
dir). Toplam inşaat maliyeti-
nin de 20 milyar doları geçtiği
belirtilmektedir. İki pist, iki
terminal ve tüm diğer tesis-
ler, adalar ve söz konusu
dolgu alanı üzerinde yer al-
maktadır. 2012 yılında, 56
milyon yolcu ve 4 milyon ton
kargoya hizmet verilmiştir.
Havalimanının mevcut tesis-
leri, yılda 90 milyon yolcuya
hizmet verebilecek kapasite-
dedir. Önemli bir batma so-
runu yaşanmamıştır (2,3).
Japonya’nın Osaka bölge-
sinde mevcut Osaka Havali-
manı’nın, çevresindeki yoğun
yerleşimler sonucu genişle-
tilmesi imkânsız hâle geldi-
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Türkiye’nin İlk 
Deniz Üzeri Havalimanı:

Ordu-Giresun
Günümüzde, sivil hava ulaşımının ülkelerin, bölgelerin, kentlerin

ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki bilinen öneminden 
hareketle devletler ve/veya bölgesel idarelerin, havacılık altyapı

yatırımlarına daha fazla öncelik vermekte olduğu görülmektedir.
Türkiye’de de son yıllarda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığınca sivil hava ulaşımı ve havalimanı altyapısı 
geliştirilmesi konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş; 

uygulanan politikalar sonucunda, yolcu ve kargo taşımacılığında
dünya ortalamalarının üzerinde artışlar sağlanmıştır. 

Bu kapsamdaki önemli çalışmalardan biri de Türkiye’nin ilk 
deniz üzeri havalimanı olan Ordu-Giresun’dur.

Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER* / saldiranery@gmail.com
*TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Akademik Danışmanı
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ğinden, bölgeye hizmet vere-
cek yeni havalimanının,
uygun karasal alan mevcut
olmadığından, 4x2,5 km² bo-
yutlarında suni bir ada üze-
rine yapılmasına karar
verilmiştir. Sahile 5 km me-
safedeki bu suni ada, büyük-

lük olarak dünyada tek ör-
nektir. Deprem bölgesinde
yer alan ve tam sert zemine
oturmayan suni adanın yapı-
mına 1987 yılında başlanmış;
Kansai Uluslararası Havali-
manı, 1994 yılında tamamla-
narak hizmete girmiştir.

Daha sonra, ikinci pist için ge-
nişletilen işlerin maliyeti -
kesin olmamakla birlikte- 
20 milyar dolar olarak ifade
edilmektedir. Suni ada olu-
şumu için, 18 m derinliğe
sahip bölgede, deniz tabanın-
dan 33 m yükselmek üzere, ilk

aşamada 180; ikinci aşamada
270 milyon m³ dolgu yapıldığı
belirtilmektedir. Arazi yapısı
nedeniyle terminaller ve diğer
kapalı alan tesisleri, kazıklar
üzerine oturtulmuştur. Ja-
ponya’nın Narita, Tokyo’dan
sonra ikinci önemli havalimanı
olan Kansai, iki pist ve iki ter-
minal ile yılda 110 bine yakın
uçak, 17 milyon civarında
yolcu ve 712 bin ton kargoya
hizmet vermektedir. Osaka’ya
50 km mesafedeki havalima-
nına ulaşım; karayolu, demir-
yolu (60 dakika) ve deniz yolu
(ferry) bağlantıları ile sağlan-
maktadır.
Kansai Havalimanı, uzun yıllar
batma sorunu yaşamıştır. 5,7 m
batması öngörülen suni ada, 
8 m’nin üzerinde batmış;
ancak bu sorun zaman içinde
alınan önlemler ile çözümlen-
miştir. İnşaatı gerçekleştiren
Kansai International Airport
Land firmasına göre, başlan-
gıçta yılda 50 cm’leri bulan
batma, 2012 yılında 7 cm’nin
altına düşmüştür (4,5 cm).
Görüleceği üzere, deniz üze-
rine yapılacak havalimanla-
rında en büyük sorunlar,

Resim 1- Nisan 2012-Haziran 2013
Dolgu İlerleme Durumu 
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Resim 2- Havalimanı inşaatı, 24 Temmuz 2013 



yüksek maliyetler ve arazi ya-
pısına bağlı olarak batma du-
rumlarıdır. Karada inşa
edilecek bir havalimanına kı-
yasla deniz derinliğine göre
yapılacak dolgu miktarı, yük-
sek ek maliyet getirmektedir.
Bu tür havalimanlarının en
büyük avantajı ise günümü-
zün önemli sorunlarından biri
olan çevresel gürültü konu-
sundaki avantajlarıdır. Yak-
laşma / tırmanma sahaları
genelde deniz üzerinde ola-
cağından, uçak gürültüsü,
yerleşim bölgelerini etkile-
memektedir. Ayrıca, Hong
Kong ve Kansai örneklerinde

görüldüğü gibi, çevresel fak-
törler, deniz üzerinde geniş-
leme üzerinde olumsuz etki
yaratmamaktadır.
Türkiye, inşaat sektöründeki
ileri teknoloji imalatlar ile dün-
yanın önde gelen ülkeleri ara-
sındadır. Havalimanı ve
terminal tesisleri inşaatlarında,
Türkiye’nin yanı sıra diğer ülke-
lerde de önemli yatırımlar ger-
çekleştirilmiştir. Son yıllarda,
Türkiye’de yapılan tüm havali-
manı ve terminal tesislerinde,
gerek projelendirme ve ge-
rekse inşaat işleri, Türk firma-
larca gerçekleştirilmektedir.

Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü
Burada, Türkiye’de havali-
manları inşaat işlerinden so-
rumlu Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Mü-
dürlüğünden de kısaca bah-
setmek gerekir. Uzun yıllar
Demiryolları, Limanlar ve
Havalimanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü adıyla görev
yapan birim, 1 Kasım 2011
tarih ve KHK/655 ile bugünkü
adını almıştır. Türkiye’deki,
yap-işlet-devret (YİD) kapsa-
mındakiler hariç, diğer tüm
havalimanları yapımı konu-

sundaki planlama ve inşaat
işlerinin tamamından so-
rumlu olan genel müdürlük,
YİD kapsamındaki havali-
manları için de etüt-proje 
çalışmaları desteği vermek-
tedir. Son dönemde; Bingöl,
Iğdır ve Şırnak havalimanları
hizmete verilmiş; pek çok
diğer havalimanında da PAT
(pist, apron, taksi yolu) saha-
ları ve bina işleri tamamlan-
mıştır. Hâlen, Hakkâri
(Yüksekova) Havalimanı in-
şaatı ve diğer bazı havaliman-
larındaki altyapı işleri devam
etmektedir. Genel Müdürlük,

bu faaliyetleri ile Türkiye’nin
sivil havacılık altyapısının ge-
lişmesine önemli bir katkı
sağlamaktadır.
Altyapı Yatırımları Genel Mü-
dürlüğünden temin edilen
bilgiler çerçevesinde, Türki-
ye’nin deniz üzerine inşa edi-
lecek ilk havalimanı olan
Ordu-Giresun Havalimanı’nın
inşaat süreci ve teknik detay-
ları aşağıdaki şekildedir.
Havalimanı inşaatı için 
30 Mayıs 2011 tarihinde yapı-
lan ihaleyi, 144.198.336,35 li-
ralık teklif ile “Cengiz İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile IC
İçtaş Sanayi Turizm ve Ticaret

A.Ş. İş Ortaklığı” kazanmıştır.
Cengiz İnşaat Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. daha önce Erbil Ha-
valimanı’nı; IC İçtaş Sanayi
Turizm ve Ticaret A.Ş. de An-
talya Havalimanı terminalleri
ile Pulkova, Saint Petersburg
Havalimanı yeni terminali
(mevcut terminalin yenilen-
mesi dâhil) ve Zafer Havali-
manı’nı yapmıştır.
Bakanlıkça, 11 Temmuz 2011
tarihinde söz konusu İş Or-
taklığı ile sözleşme imzalan-
mış; 13 Temmuz 2011’de de
işe başlanmıştır. Sözleşmeye
göre, iş bitiş tarihi 24 Ekim

2014 olmakla birlikte (1.200 iş
günü), planlanan iş bitim ta-
rihi 31 Aralık 2013 olarak
ifade edilmektedir. Aralık ayı
sonunda uçuşların başlaması
mümkün görülmekte ise de
tüm işlerin tamamlanması
2014 yılına sarkacaktır. İş
kapsamı;
n 7.250 m toplam mendirek,
n 4.550 m dış koruyucu

mendirek,
n 2.700 m iç koruyucu 

mendirek,
n 3.000 x 45 m boyutlarında

pist,
n 240 x 120 m büyüklüğünde

apron,
n 250 x 24 m boyutlarında

taksi yolu,
n 1.200 m uzunluğunda 

mendirek üzerine- 
yaklaşma ışıkları,

n 8.506 m betonarme 
perde duvarlı tel örgü,

n 7.225 m çevre emniyet 
yoludur.

İnşa Süreci
Söz konusu işler kapsa-
mında, toplam 2.300.000 m²
alanda dolgu yapılacak olup,
bunun 1.760.000 m²’si mendi-
rek içindir. Mendirek yüksek-
liği 7,5 m olarak belirlenmiştir.
Kullanılacak taş dolgu malze-
mesi miktarının, 8,5 milyon
tonu mendirek için olmak
üzere, toplamda 38 milyon
tonu bulması beklenmektedir.
Dolgu işlerinin büyük bir kısmı
tamamlanmış olup, başlangıç
itibariyle dolgu ilerleme du-
rumları Resim 1; 24 Temmuz
2013 tarihli durum ise Resim 2
ile gösterilmiştir.
Deniz üzeri havalimanı yapı-
mında en kapsamlı ve detaylı
iş, muhakkak ki mendirekler
ve üzerinde PAT sahalarının
yer alacağı alanlara ilişkin
zemin etütleri ile uygun dolgu
malzemesi seçimi ve temini
ile dolgunun yapılmasıdır. Bu
kapsamda, Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü, kapsamlı
mendirek model deneyleri
gerçekleştirmiş; 50 farklı
noktada sondaj çalışması yap-
tırmış; zemine ait geoteknik
parametreler belirlenerek,
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Resim 3- Havalimanı dolgu ilerleme durumu, 19 Ağustos 2013
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ANALİZ

raporlanmıştır. Bahse konu
deneyler ve rapor doğrultu-
sunda hazırlanan uygulama
projeleri onaylanmış ve firma-
lar, 21 Ocak 2012 tarihinde,
dolgu için kullanılacak taş
çekim işlemine başlamıştır.
Mendirekler için, inşaat ala-
nına 5,6 km mesafedeki Taşlı-
çay-Turnasuyu arası mevkide
kurulan taş ocaklarından (Di-
vani Taş Ocağı) anroşman
malzemesi çıkartılması uygun
görülmüş; taş hazırlama ve
kamyonlar ile denize indiril-
mek üzere nakletme işleri,
öngörülen zamanda başla-
mıştır. PAT sahaları dolgu
malzemesi ise inşaat alanına
5 km mesafedeki Ayrılık Taş
Ocağı’ndan sağlanmaktadır.

Pistin deniz seviyesinden
yüksekliği, 3,5 m olarak plan-
lanmıştır. Pist kesit kalınlığı
ise 1,5 m olarak öngörülmüş-
tür. Mendireğin bulunduğu
kısımlarda deniz derinliği, or-
talama 10 m, pist gövdesinin
bulunduğu kısımlarda ise or-
talama 6,5 m’dir.
19 Ağustos 2013 tarihli dolgu
bilgileri de Resim 3’te göste-
rilmiştir. Dış mendirek dolgu-
sunda %90, iç mendirek
dolgusunda %65, PAT sahaları
dolgusunda da %70 mertebe-
lerine gelinmiştir. Haziran
2013’de altyapısı tamamlanan
kısımlarda, pist sıcak asfalt
çalışmaları başlatılmıştır.
Havalimanı üst yapı tesisleri
ihalesine yakın bir tarihte çıkı-

lacak olup, bu kapsamda
20.000 m² büyüklüğünde, 
2 milyon yolcu / yıl kapasiteli
yolcu terminali ve kapalı oto-
park ile toplamda 16.500 m²
kapalı alana sahip teknik blok,
güç-ısı merkezi, itfaiye binası,
iş makineleri ve garaj, regüla-
tör binası, arıtma tesisi ve giriş
kontrol binası yapılacaktır.
Havalimanı inşaatları tamam-
landığında, Resim 4’teki görü-
nüm kazanılacak olup, tüm alt
ve üstyapı işlerinin 2014 yılı
sonuna kadar tamamlanması

beklenmektedir. Ancak, önce
de belirtildiği gibi, uçuşlar PAT
sahalarının hizmete verilme-
sine müteakip, daha erken bir
tarihte de başlatılabilecektir.

Teşekkür; Bu yazının 
hazırlanmasında, tüm teknik
bilgi ve görseller, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğünden temin
edilmiş olup, sağlanan 
destek için ilgililere 
teşekkür ederim.

    KAYNAKÇA
1.     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
         (Genel Müdür Y. Metin TAHAN)
12    Hong Kong Uluslararası Havalimanı resmi web sayfası
         (http://www.hongkongairport.com/eng/index.html)
3.     Foster and Partners şirketi resmi web sayfası 
         (http://www.fosterandpartners.com/projects/chek-lap-kok-airport/)
4.     Kansai International Airport Land Company resmi web sayfası
         (http://www.kiac.co.jp/en/index.html)
5.     Kansai Uluslararası Havalimanı resmi web sayfası 
         (http://www.kansai-airport.or.jp/en/index.asp)

Resim 4- Havalimanı inşaatı tamamlandığındaki genel görünüm
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Son yıllarda yenilikçi projelere ağırlık vermeye başlayan 
ve X2 teknoloji gösterimi programı ile 250 knot hıza 

ulaşabilen bir helikopterin tasarlanmasının mümkün 
olduğunu gösteren Sikorsky, şimdi de dikine kalkış ve iniş
(vertical take-off and landing / VTOL) gerçekleştirilebilen
hava araçlarına yönelik MATRIX teknoloji programı ile 
gündemde. Firma, Ağustos ayında ABD’de gerçekleştirilen
ve insansız sistemleri konu alan AUVSI Unmanned Systems
2013 fuarı sırasında, MATRIX ile ilgili bilgilendirme yaptı. 
Otonom olarak insansız, opsiyonel olarak pilot tarafından 
ya da sadece pilot tarafından uçurulacak VTOL hava araçlarının;
yeteneklerini, güvenilirliğini ve güvenliğini arttıracak donanım
ve yazılım bileşenlerini içeren MATRIX sistemi, çok sayıda 
örneği olan “insansız helikopter” kavramından bazı önemli
farklılıklar içeriyor. Öncelikle, teknolojinin tarifinde olduğu
gibi, sadece insansız araçlara yönelik olmayan MATRIX, 
insanlı araçlarda icra edilen rutin görevleri ve alçaktan hızlı
uçuş gibi zorlu görevleri otonom olarak yerine getirerek 
pilota destek olmayı hedefliyor. Sikorsky yetkilileri, pilotların
işlevlerinin, giderek çıkılan görevin yönetimine yönelik “görev
yöneticisi” tanımına doğru kaydığına dikkat çekiyor ve 
MATRIX’in de barındırdığı otomasyon ile bu değişimin 
gerektirdiği esnekliği sağlayacağını belirtiyorlar. MATRIX’in
insansız hava aracı kavramından önemli bir diğer farkı da 

güvenilirlik ile ilgili hedefleri. Günümüzde, insansız hava
araçlarında, ortalama 1.000 uçuş saatinde 1 aracın kaza 
nedeni ile kaybedildiğine dikkat çeken Sikorsky yetkilileri,
MATRIX’in hedefinin, 100.000 uçuş saatinde 1 kayıp olduğunu
vurguluyorlar. Sikorsky’nin resmi açıklamasında yer almasa
da fuarda firma yetkilileriyle birebir görüşme imkânı bulan
çeşitli yabancı kaynaklı yayınlarda, Sikorsky’nin telli uçuş
(fly-by-wire / FBW) yeteneği olan helikopterlerde kullanacağı
MATRIX teknolojisi ile ABD Federal Havacılık İdaresi 
(FAA) sertifikasyonu almayı hedeflediği bilgisi de yer aldı. 
MATRIX ile ilgili çalışmaları kapsamında bir adet S-76 ticari 
helikopterine FBW özelliği kazandırarak denemelere başlayan 
Sikorsky, bu helikopteri “Sikorsky Otonom Araştırma Hava
Aracı (Sikorsky Autonomous Research Aircraft / SARA) 
olarak isimlendirdi ve SARA’nın ilk uçuşunu 26 Temmuz’da
gerçekleştirdi. Gelecek yıl içinde testlere devam edecek olan
SARA, firma tarafından belirlenmiş çeşitli performans 
gereksinimlerini sağladığını göstermeye çalışacak. Bu 
performans gereksinimleri arasında, çevrede çeşitli engellerin
bulunduğu ortamlarda uçuş; gemi operasyonları ve yerden
kalkan kum ve toz gibi nedenlerle görüş alanının kısıtlandığı
ortamlarda operasyon da bulunuyor. MATRIX, ayrıca, gelecek
sene içerisinde FBW özelliğine sahip bir BLACK HAWK 
platformunda da kullanılacak. (Kaynak: Sikorsky)

EADS Cassidian, SmartRadar ismini verdiği yazılım tabanlı bir radar
geliştirdi. Firma, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, radarın modüler

mimarisinin; bant genişliği, frekans bandı, sinyal işleme özellikleri ve 
soğutma kapasitesinin ölçeklenebilir olmasını sağladığı; böylece radarın,
gömülü yazılımı ve uygulama yazılımında ufak değişikliklerle farklı 
görevler için kullanılabileceğini vurguladı. Bilindiği gibi, klasik radarlar,
belirli bir görev için optimize edilerek tasarlanıyor. Aktif elektronik 
taramalı dizin teknolojisi ile üretilen SmartRadar, farklı insanlı ve

insansız hava araçlarına entegre edilerek kara ve deniz hedeflerinin tespiti amacıyla kullanılabilecek. Radar, Alman 
savunma tedarik kurumu BAAINBw tarafından, kara üzerinde uçuşları içeren çeşitli senaryolarda da test edildi. 
Bu testlerde, SmartRadar’ın pod haline getirilmiş bir sürümü kullanıldı. Cassidian, bu sürümün, radarın çeşitli 

hava araçlarına entegrasyonunu kolaylaştıracağını değerlendiriyor. (Kaynak: Cassidian)

Sikorsky MATRIX’e Girdi

Yazılım Tabanlı Radar Hazır

©
Sikorsky

©
C

assidian

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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El yapımı patlayıcı (Improvised
Explosive Device / IED)’lar ile

mücadele, savunma alanındaki 
Ar-Ge çalışmalarının gündemindeki
yerini korumaya devam ediyor. 
Bu konudaki son gelişme, Amerikan
Deniz Kuvvetleri Araştırma 
Laboratuvarı (Navy Research 
Laboratory / NRL)’nda yapılan bir
çalışma oldu. Ayrıntıları NRL 
tarafından 14 Ağustos’ta açıklanan
çalışma kapsamında araştırmacılar,
ortamdaki kimyasal maddeleri 
tespit edebilecek silikon tabanlı bir algılayıcı geliştirdiler. 
Nanoteknolojinin kullanıldığı ve SiN-VAPOR adı verilen 
algılayıcı, 3 boyutlu mimarisi ile benzerlerinden ayrılıyor.
Böylece algılayıcı yüzeyi arttıran araştırmacılar, aradıkları
parçacık, ortamda “trilyonda 1” yoğunlukta bulunsa bile onu

tespit etmeyi başardılar. 
Bu hassasiyetin, IED’de 
kullanılan kimyasalların
tespit edilmesi için önemli
bir kriter olduğu 
değerlendiriliyor. Yonga 
boyutunda üretilebilen 
SiN-VAPOR’un, her asker
tarafından taşınabileceği;
hatta cep telefonu gibi 
cihazlara da entegre 
edilebileceği 
değerlendiriliyor. Henüz

kullanıma geçecek kadar olgunlaşmayan SiN-VAPOR’un 
aşması gereken son güçlük, seçicilik niteliğinin iyileştirilmesi
olacak. Araştırmacılar, silikon tabanlı sistemin bu eksikliğini
gidermek için yonga üretimi konusunda uzmanlaşmış 
mikroelektronik sektörüne güveniyorlar. (Kaynak: NRL)

ABD’nin Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü

(Massachusetts Institute 
of Technology / MIT)’nde
çalışan araştırmacılar 
Kenneth Cheung ve Neil
Gershenfeld, küçük ve 
birbirine geçebilen 
kompozit bileşenlerle 
uçak ya da köprü gibi büyük
yapılar oluşturabilmeyi
sağlayacak bir yöntem 
geliştirdiler. Çalışmaları
Science dergisi tarafından
Ağustos ayında yayınlanan
araştırmacılar, kompozit 
bileşenlerin, kendileri 
tarafından geliştirilen 
bir geometriye göre 
birbirine bağlanması ile
oluşan yapıların, aynı 

ağırlıktaki benzer “çok hafif 
malzemeler”e göre 10 kat
daha dayanıklı olduğunu
belirtiyorlar. Ayrıca, diğer
kompozit yapılar, dayanım
sınırları aşıldığında, 
genellikle bir bütün olarak
bozulurken, Cheung ve
Gershenfeld tarafından 
geliştirilen yapılarda, 
bölgesel bozulmalar 
yaşanıyor. Yeni yapının bir
diğer avantajı da kompozit
bileşenlerin bir araya 
gelmelerinin ve yapıdan 
ayrılmalarının kolaylıkla
gerçekleşebilmesi; böylece
yapıların onarımının ve geri
dönüşümünün de kolaylıkla
gerçekleştirilebilmesi. Seri
olarak, büyük miktarlarda

üretilmesinin mümkün 
olduğu belirtilen kompozit
bileşenleri bir araya 
getirecek bir robotik sistem
de Cheung ve Gershenfeld
tarafından geliştiriliyor.
Araştırmacılar, yöntemlerinin,
“katmanlı üretim” (additive
manufacturing) kapsamında
kullanılan 3 boyutlu yazıcılar
tarafından ele alınamayacak

kadar büyük yapıların 
üretilebilmesine olanak
sağlayacağını; bununla 
beraber, büyük boyutlu 
yapıların üretimi için diğer
yöntemlere göre daha az
üretim alanına, enerjiye ve
malzemeye gereksinim 
duyacağını vurguluyorlar.
(Kaynak: Massachusetts
Institute of Technology)

Küçük Bileşenlerden
Büyük Yapılara ©

M
assachusetts Institute of T

echnology

Avustralya’da yerleşik Orbital Corporation, adını açıklamadığı ABD’li bir müşterisi için özel bir
insansız hava aracı (İHA) motoru geliştirecek. Firma tarafından 23 Ağustos’ta yapılan 

açıklamada, küçük bir İHA’ya güç vermesi planlanan ve patentli yakıt enjeksiyon teknolojisi
FlexDI’nın kullanılacağı motorun, “ağır yakıt” (heavy fuel) olarak sınıflandırılan JP5, 
JP8 ve JetA1 yakıtları ile çalışabileceği bildirildi. İki zamanlı ve tek silindirli motor, kıvılcım
ateşleme prensibi ile çalışacak. Ağır yakıtların kıvılcım ateşleme prensibi ile çalışan motorlarda kullanım sorununu, yakıtı 
ateşleme için hazırlarken, yakıt damlacıklarının boyutunu küçülterek çözen Orbital, bu konuda verdiği örnekte; bilinen 
teknolojilerle yaklaşık 470.000 adet damlacıkla 14 cm2 genişliğe ulaşabilen yüzey alanının, kendi teknolojisi ile yaklaşık 
25.000.000 adet damlacıkla 50 cm2’ye ulaştığını belirtiyor. Firma, geçtiğimiz yıldan bu yana, İHA motorları ile ilgili çalışmaları 
kapsamında, Textron System firmalarından AAI ile 10 milyon doların üzerinde toplam bedele sahip 2 sözleşme yürütmüştü. 
İmzalanan son sözleşmenin bedeli ise 4,5 milyon dolar olarak açıklandı. (Kaynak: Orbital Corporation)

İHA’lar İçin Yenilikçi Motor

Gelecekte, Cep Telefonları da IED Tespit Edebilecek
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Muharebe alanının meskûn mahallere kayması ile 
birlikte kullanılan mühimmatın çevreye verdiği zarar

da kritik bir önem kazandı. İdeal şartlarda, mühimmatın,
hedefini başarı ile yok etmesi; hedefin çevresinde bulunan
ve hedef kapsamında bulunmayan kişi, yapı ve araçlara ise
herhangi bir zarar vermemesi gerekiyor. Bu konuda yoğun
kamuoyu baskısı altına olan ABD, çareyi, patlayıcı miktarı
azaltılmış, Small Diameter Bomb (Küçük Çaplı Bomba) gibi
mühimmat kullanımında gördü. Avrupa cephesinde ise

farklı bir yaklaşım geliştiriliyor. MBDA firması, 
27 Ağustos’ta yayınladığı basın bülteninde,

Almanya ayağı MBDA Deutschland’a bağlı olan TDW GmbH
tarafından geliştirilen, ölçeklenebilir başlık teknolojisinin
ilk denemesinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. 
Ölçeklenebilir başlık, bir görev sırasında, başlıkta yer alan
patlayıcı miktarının ne kadarının kullanılacağının 
seçilmesine olanak sağlıyor. Başlığın Almanya’da yapılan
denemesinde, 100 kg patlayıcı taşıyan bir Mk82 bombası,
hedefini vurduğu anda, 10 kg’lik patlamaya eş değer bir etki
yarattı. Açıklamada, geliştirilen başlığın, dinamik olarak,
patlaması istenmeyen bölümünün patlama sırasında ve
sonrasında etkinleşmesini önleyecek tedbirleri aldığı 
belirtildi. Böylece, patlamayan maddenin, yerde, herhangi
bir risk yaratmasının da önüne geçilmiş oluyor. MBDA, 
bu teknoloji ile atış öncesinde patlaması istenen miktarın
seçileceği mühimmatın geliştirilmesinin önünün açıldığını
ve teknolojinin karadan, denizden ya da havadan atılan 

mühimmatta kullanılabileceğini vurguluyor.
(Kaynak: MBDA)

Gece görüş cihazları 
gibi çeşitli eklentilerle 

ağırlaşan miğferleri 
saatlerce giymek zorunda
kalan askerlerin yaşadığı 
fiziksel sorunları çözmek
için çeşitli çalışmalar yapan
Amerikan Kara Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı
(Army Research Laboratory
/ ARL), miğferin yükünü
omuzlara aktaran bir dış 
iskelet sistemi geliştirdi.
VLOS (Vertical Offset System
/ Dikey Dengeleme Sistemi)
adı verilen sistemle ilgili 
1 Ağustos’ta bilgilendirme

yapan ARL, VLOS kullanılarak
gerçekleştirilen denemeler
sonunda, askerlerin, hem
miğfer ile ilgili hafifleme
hissettiklerini belirttiklerini
hem de miğferin 
stabilizasyonunun iyileştiğini
raporladıklarını bildirdi.
VLOS, miğferin hissedilen
yükünü hafifletirken, askerin
baş hareketleri ile ilgili 
herhangi bir kısıt getirmiyor.
ARL’nin hedefleri ise gelinen
bu nokta ile sınırlı değil.
Miğferin hissedilen 
ağırlığındaki azalmayı, 
miğfere ek yük getirecek 

bileşenler ekleyebilmek için
bir fırsat olarak gören ARL,
balistik korumayı seramik
zırhlarla arttırmak ve 

miğfere yeni elektronik 
cihazlar entegre etmek gibi
seçenekler üzerinde de 
çalışıyor. (Kaynak: ARL)

Gerektiği Kadar Patlayan Mühimmat

ARL’den Askerin Kafasını
Rahatlatacak Çözüm
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Göçmen kuşların, 
gerideki kuşların 

harcadığı eforu azaltacak
formasyonlarla uçmasından
ilham alınarak yürütülen
araştırmalar, uzun 
zamandır Amerikan 
Hava Kuvvetlerinin de 
gündemindeydi. Bu 
kapsamda yürütülen ve 
C-17 Globemaster III nakliye
uçaklarının kullanıldığı
"$AVE" (Surfing Aircraft 
Vortices For Energy / Enerji
İçin Uçak Girdaplarında 
Sörf Yapmak) test programı
kapsamında gerçekleştirilen
denemeler, yılda 10 milyon
doları bulabilecek yakıt 

tasarrufu sağlanabileceğini
gösterdi. Amerikan Hava
Kuvvetleri, konu ile ilgili 
16 Ağustos’ta yaptığı 
açıklamada, tasarrufun 
uçak bazında mı yoksa filo
genelinde mi olacağı ile ilgili
ayrıntıya ise yer vermedi.
Denemeler kapsamında,
Temmuz ayında, 2 adet 
C-17 uçağı, arka arkaya 
yer aldıkları formasyonla
uçuşlar gerçekleştirdi. 
Denemelerde; uçaklar 
havada buluşarak 
formasyona girdiler ve gece
ve gündüz şartlarında 

görevlerini icra ettiler. 
Program kapsamındaki test
uçuşları, geçtiğimiz yıl 
Ekim ayında başlamıştı.
Önümüzdeki dönemde 
yapılacak ek test uçuşları ile
tamamlanacak program,
yakıt tasarrufu konusunda
çift haneli rakamlara 
ulaşılabileceğini göstermeyi
hedefliyor. Ayrıca, 
çalışmanın tanker uçakları
da kapsayacak şekilde 
genişletilmesi de planlar
arasında yer alıyor. Her ne
kadar göçmen kuşlardan
esinlenmek basit bir fikir
gibi gözükse ve “bu yöntemi

uygulamak için bu 
zamana kadar neden

beklediler?” 

sorusu akla gelse de 
operasyonel gerçekler farklı
bir tablo çiziyor. Çünkü 
formasyon uçuşu, pilota 
belirli bir iş yükü getiriyor.
Amerikan Hava Kuvvetleri,
savaş uçakları için yakıt 
tasarrufu sağlayacak 
formasyonun gerektirdiği
uçaklar arası mesafenin çok
daha kısa olduğunu ve bu
durumun da pilotun 
iş yükünü, yöntemin 
uygulanmasını engelleyecek
derecede arttırdığını 
belirtiyor. C-17 söz konusu
olduğunda ise mesafe 3.000
ila 6.000 fit arasında 
değişebiliyor; hatta uçağın
otomatik pilot yazılımında
yapılacak ufak çaplı 
değişikliklerle de bu 
mesafenin korunması 
sağlanabiliyor.
(Kaynak: Amerikan Hava
Kuvvetleri)

Göktaşlarının Dünya’ya düşmesi sırasında oluşan şok 
dalgaları, yeni maddelerin ortaya çıkmasına yol 

açabiliyor. Bu etkiyi laboratuvar ortamında oluşturmak 
isteyen ABD’nin Notre Dame Üniversitesi, Purdue 
Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi araştırmacıları, 
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (National Nuclear 
Security Administration / NNSA)’nin maddi desteği ile 
Gelişmiş Reaktif Maddelerin Şok Dalgaları ile İşlenmesi 
Merkezi (Center for Shock Wave-processing of Advanced 
Reactive Materials / C-SWARM)’ni kurdular. Purdue 
Üniversitesi, tüm bu gelişmelerle ilgili 12 Ağustos’ta bir 
bülten yayınladı. C-SWARM, göktaşı çarpması sırasında 
oluşan yüksek basınç ve sıcaklık koşullarını laboratuvarda
yaratarak; çok yüksek sıcaklıklara dayanabilecek, yüksek
sağlamlığa ve özel elektromanyetik niteliklere sahip 
maddeler sentezlemeyi hedefliyor. Bu amaçla bilgisayar 
simülasyonları da oluşturan araştırmacılar, yaptıkları 
deneylerle bu simülasyonların sonuçlarını doğrulamaya ve

simülasyonları geliştirmeye çalışıyorlar. Purdue Üniversitesi
tarafından yayınlanan bültende, üzerinde çalışılan maddelere
örnek olarak, kübik şekle sahip boron nitrür verildi. Bu 
maddenin sentezlenebilmesi için altı köşeli (hexagonal)
boron nitrür maddesinin, yaklaşık 11 km derinliği ile 
dünyanın en derin noktası olan ve Pasifik Okyanusu’nda 
bulunan Mariana Çukuru’nun dibindeki basınçtan 50 kat
daha yüksek basınca ve demirin erime noktasından daha
yüksek sıcaklığa maruz kalması gerekiyor. C-SWARM, 
5 yıl boyunca, NNSA’dan yılda 1,6 milyon dolar ödenek 
alacak. (Kaynak: Purdue Üniversitesi)

Doğadan Alınan İlhamla Yakıt Tasarrufu

Göktaşı Etkisi ile Oluşan
Yeni Maddeler
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Olağan operasyonlar kapsamında 
formasyon halinde uçan C-17 uçakları
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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

Interpolitex 2013
22-26 Ekim 2013
Moskova, Rusya
www.interpolitex.ru

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

EKİM 2014
EURONAVAL 2014
27-31 Ekim 2014
Paris, Fransa
www.euronaval.fr

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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