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Hava kuvvetleri, 
“siber komutanlık” 
ve“siber filolar”kuracak

Elektronik ve uzay savaşında etkili 
olmak için Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Erten, 
“siber filolar” kurulacağını açıkladı. 

Siber savaş ile ilgili gerekli birimler 
oluşturulmuş, hazırlanan konsepte uygun 
olarak yol haritası belirlenmiştir. Bunların 
yanında, milli olarak üretilen silah ve 
sistemlerin askeri caydırıcılığa ve muharip 
eğitim seviyemize yaptığı ilave katkıların 
farkında olarak, üzerinde her türlü tasarrufta 
bulunma yetki ve kabiliyetimizin olduğu 
modern bir savaş uçağına sahip olmak, en 
önemli hedeflerimizden birisidir. Tedarik 
projelerine ilave olarak, milli imkânlarla 
üretilen silah ve sistemlerin de envanterimize 
girmeye başlamasıyla birlikte bölgemizdeki 
askeri caydırıcılığımız katlanarak artacaktır. 
Kendi ürettiği silah ve sistemlerle güçlenmiş 
bir hava gücü olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin 
dünyadaki saygınlığı en üst seviyeye 
çıkacaktır.”

Uydu teknolojileri ve siber savaş konusunda 
önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran 
Erten, “Geleceğin harekât ortamı olarak 
değerlendirilen uzayda milli varlığımızın 
garanti altına alınması, her şartta uzaya 

Savunma ve Havacılık Dergisi’ne konuşan Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın (HvKK) sorumluluk 

sahasına ve fonksiyonel alanına giren siber savunma 
faaliyetlerinin icra edilmesi ve yönetilmesi amacıyla, 
bünyesinde Siber Filo Komutanlığı’nın da bulunduğu Siber 
Komutanlığı’nın kurulacağını bildirdi.

Dergiye “Hava ve Uzay Gücü alanında bölgesinde lider, 
küresel anlamda öncü bir Hava Kuvveti olmak vizyonunu 
benimsedik” diyen Orgeneral Erten, Hava Kuvvetleri’nin, 
mevcut kuvvet yapısına ek olarak “Siber Komutanlık” 
oluşturulacağı ve bu birime bağlı “Siber Filoların” görev 
yapacağını belirtti. Org. Erten’in Savunma ve Havacılık 
Dergisi’ne yaptığı açıklama şöyle:
“Siber uzayın giderek artan öneminin bilincinde olan 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Siber Konsepti, 
2011 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Siber 
faaliyetlerin harekât konseptimiz içerisinde yer 

almasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk sahasına ve 
fonksiyonel alanına giren siber savunma faaliyetlerinin icra 
edilmesi ve yönetilmesi amacıyla, bünyesinde Siber Filo 
Komutanlığı’nın da bulunduğu Siber Komutanlığın kurulması 
planlanmıştır.

güvenli erişim imkânına ulaşılması, uzayın 
kesintisiz kullanım imkanlarına sahip 
olunması ve hava/uzay gücü oluşturulması 
ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer 
almaktadır” diye konuştu.

Genelkurmay da üzerinde çalışıyor

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 2012’de 
yapılan açıklamada, siber savaş için yapılan 
çalışmalar anlatılmıştı. Genelkurmay’ın 
verdiği bilgiler ise şöyleydi:

“Siber tehditleri önleyerek, gelişmiş siber 
savunma ikaz ve tepki sistemlerine sahip 
güçlü bir merkezi siber savunma yeteneği 
kazanmak maksadıyla 2012 yılında TSK Siber 
Savunma Merkezi Başkanlığı teşkil edilmiştir.

TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı,  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları 
ile koordineli olarak faaliyetlerini icra 
etmektedir. Ayrıca NATO ile eşgüdüm 
içerisinde görevlerini ulusal ve uluslararası 
alanda yürütmektedir.”
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