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Temel Ön Bilgiler… 
 

Son 16 yıldır sıkça duyduğumuz, tasarım ve üretim projesinden gurur verici aşamalar yaşamış bir 
uçak HÜRKUŞ… 

…devlette ilgili kullanıcının (Hava Kuvvetleri Komutanlığı) belirttiği muharip pilotların 
başlangıç uçuş eğitimlerinde gereken bir silah sistemi ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayanın 
(Savunma Sanayi Müsteşarlığı - şimdilerde Başkanlık) projelendirerek önce tasarımını 
tasarımı ve prototipini ve sonra da belli miktar tedariki konusunda kamu sermayesine sahip 
gururumuz bir savunma havacılığı şirketi liderliğinde savunma sanayi şirketlerimizi 
görevlendirdiği bir hava aracı / havacılık sistemidir…  

 

Hava Kuvvetlerinden Ocak 2005 itibarı ile emekli olduğumda, muharip pilotların yetiştirilmesi 
sürecini, aklımda kalan ile özetlemem gerekir ise… 
 

 
 

Hava Harp Okulu mezunu teğmenlere, 
• Başlangıç Uçuş Eğitimi (SF-260 uçağı @2. Üs) 
• Temel Jet Uçuş Eğitimi (T-37  uçakları @2. Üs) 
• Tekâmül Jet Uçuş Eğitimi (T-38 uçakları @2. Üs) 

uygulanır. 
 

T-38 den sonra uçmaya devam edenlerden sabit kanat (muharip, nakliye, tanker) ve döner 
kanat (helikopter) pilotları ayrılır. 
 

Muharip uçakların pilotları için, 
• Harbe Hazırlık Uçuş Eğitimi (F/NF-5 ve F-4 uçakları - @3. Üs) 

uygulanır.  Bu aşamada, F-4 uçağı ve F-5 uçağı pilotları ayrılır… 
     …F-4 eğitimini bitiren F-4 pilotu olarak ilgili uçuş birliklerine, 
     …F-5 eğitimini bitiren ise F-16 Muharip Pilot Uçuş Eğitimi için Öncel Filo'ya 
katılırdı. Her dönemden 1-2 kişi de, ihtiyaç varsa F-5 filosunda kalabilirdi. 

 

Geçen zamanda takip edebildiğim kadarı ile de, zamanla, 
     …T-37 gitti KT-1 geldi 
     …T-38 gitti T-38 MT geldi 
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     …Harbe Hazırlıkta F/NF-5 kalmadı (NF-5 uçakları sadece uçuş gösterisinde kullanılıyor), yeni 
nesil silahlar nedeni ile F-16 uçağı da bu sürece ilave edildi…   
 
 
 

HÜRKUŞ Projesi Süreci – Geçmişten Bugüne 
 

Hava Kuvvetlerinin belirlediği ihtiyacın onaylanması sonrası, “Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı 
(HÜRKUŞ) Projesi,TBTEU” kapsamında özgün bir uçak prototipinin, 

• Tasarlanması, geliştirilmesi, test ve doğrulamasının yapılması,  
• Üretiminin ve sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi, 
• Sisteme ait teknik veri paketinin oluşturulması, 

amacı ile SSM ve TUSAŞ arasında Mart 2006 içinde bir anlaşma imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
 

Belirlenen isterleri karşılayacak, gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyeti ile öğretmen ve öğrenci 
pilotun arka arkaya (tandem) oturduğu, tek turboprop motorlu HÜRKUŞ-A uçağı… 
 

 
 

…kabin basınçlandırma, koltuk fırlatma sistemi ve uçak üzeri oksijen üretim sistemine 
(OBOGS) sahip olarak genel kullanım, aletli uçuş, seyrüsefer ve formasyon eğitim 
aşamalarını gerçekleştirebilme özelliklerini de taşıyacak, TUSAŞ’ın özgün tasarladığı ilk 
insanlı ve bir başlangıç eğitim uçağı olmasının gerektireceği “emniyet” seviyesinin sivil hava 
aracı sertifikasyonu ile sağlanacağı düşünülerek bir sözleşeme şartı yapılmış olması nedeni 
ile EASA CS 23 kapsamında tasarlanmış ve sertifikasyona tabi tutulmuştur. HÜRKUŞ-A 
uçağına entegre edilen aviyonik sistemler çoğunlukla RAHAT (RAfta HAzır Ticari) cihazlardan 
oluşan ve federe yapıda bir mimari uygulanmıştır.  

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının, bu proje 
kapsamında geliştirilen, askeri bir hava aracı olacak bir tipte, HÜRKUŞ uçağı ile karşılanması için 
SSM ve TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013 tarihinde "Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi"  
sözleşmesi imzalanmış, bu kapsamdaki uçak ve ilgili proje HÜRKUŞ-B olarak isimlendirilmeye 
başlamıştır. 
 

 
 

…HÜRKUŞ-B uçağı, temelde, TUSAŞ-ASELSAN ortaklığında oluşturulan aviyonik mimarisi (iki 
merkezi komuta bilgisayarı, yazılım esaslı bilgi yönetimi / operasyon, glass cockpit) ile 
farklılaşan bu uçak tipi aerodinamik yapısı, motoru ve diğer sistemleri ile HÜRKUŞ-A ile 
aynıdır. 
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HÜRKUŞ-A uçak tipi ile ilgili olarak, TUSAŞ’ın 22 Aralık 2008 günü yaptığı sertifikason başvurusu 
sonrası (11 Temmuz 2013 gününe ait gereksinimler esas alınarak Türkiye ve Avrupa Birliği sivil 
havacılık otoritelerinin işbirliğinde) yapılan çalışmalar sonucu 11 Temmuz 2016 günü Sivil havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından TT32 HÜRKUŞ uçağına TR.A.001 Tip Sertifikası yayınlanmıştır. 
 

 
 

…bu tip sertifikasyonu aynı gün EASA tarafından (EASA.IM.A.500) tanınmıştır.  
 

Zaman içinde, HÜRKUŞ tipi uçağın, askeri pilotun temel eğitim ve harbe hazır pilot dönüşümü 
arasındaki tüm eğitim aşamalarında kullanılması ve zorlu harekât ihtiyaçları için yakın hava desteği 
görevlerini yerine getirmesi amacı ile, HÜRKUŞ-B tipindeki özelliklere ilave olarak, 

• Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera,  
• Lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatları 

eklenerek HÜRKUŞ-C olarak anılan yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı konfigürasyonu 
belirlenerek çalışmalar başlatılmış… 
 

 
 

…bu konfigürasyon zaman içinde “Oto-Pilot” entegrasyonun da yapılacağı belirtilmekteydi. 
 
 
 

Paylaşılan Süreçteki Ürün Gelişimi Özeti ve Günümüzde Durum 
 

Özetle paylaştığım süreçte, HÜRKUŞ ailesi olarak nitelendirilen ürün konfigürasyonlarını, 
• HÜRKUŞ-A (Başlangıç Uçuş Eğitimi - askeri kullanım / sivil havacılık sertifikasyonu), 
• HÜRKUŞ-B (Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı - askeri kullanım), 
• HÜRKUŞ-C (Silahlı Eğitim  / Hafif Taarruz - askeri kullanım), 

olarak tespit etmiştim. 
 

Son olarak “Hava ve Yer Birlikleri Koordinasyonu” amacı ile geliştirilmiş ve Anadolu Ankası-21 
Tatbikatında prototipi görülen HÜRKUŞ HYEU tanımlı uçağının “İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe 
Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek” bilgisi ile ilgili eğitimler ve teslimata 
hazır olunduğu bildirilmektedir. 
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Bu durumda, HÜRKUŞ ailesi olarak nitelendirilen ürün konfigürasyonlarına bir ara ilave var: 
• HÜRKUŞ-HYEU (Hava-Yer Muharebe Görev Eğitimi - askeri kullanım) 

 
 
 

Sonuç 
 

Bu süreçte herkes kendi sonuç(lar)ını çıkabilir; ben, şahsen 16 yıldır, 
 

1. Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı, Türk Hava Kuvvetlerinin “Başlangıç Uçuş Eğitimi” ve 
“Temel Jet Uçuş Eğitimi” süreçlerinde ne zaman kullanılmaya başlayacak?  
  

2. HÜRKUŞ ailesi konfigürasyonlarda sistematik ilk iki ardışık teslimatı kime ve ne zaman 
yapılacak? 
 

sorularıma cevap olacak duyuruları beklerim, heyecanla… 
 

HÜRKUŞ Projesinde görev yapan tüm meslektaşlarıma sağlık ve başarı, güven içinde emniyeti 
uçuşlar dilerim. 
 

 
 

Ve anılardan… 

 
 
Kaynakça:  
 

• HvKK: "Uçuş Eğitimi - Pilotaj Eğitimi Hakkında Genel Bilgi" 
 

• Savunma Sanayi ST: "Türk Hava Kuvvetlerinde Nasıl Pilot Olunur?" 
 

• WIKIPEDIA: "TUSAŞ Hürkuş" 
 

• NTVmsnbc: "2018'de envantere alınacak"; 04.12.2014. 
 

• Gülsevil PINAR; "Hürkuş Uçakları Aviyonik Mimamrileri"; VIII. UUHUK Kurultayı Bildirisi; 2015. 
 

• Aylin ARARAT GÖKALP; "Hürkuş Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Süreci"; VIII. UUHUK Kurultayı Bildirisi; 2015. 
 

• TUSAŞ: "Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı" 
 

• AA: "HÜRKUŞ kabul testinden geçti"; 18.10.2016 
 

• EnSonHaber: "Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ ilk kez görüntülendi"; 29.01.2022. 
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