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Savunma Sanayii alanında 1998 yılından bu yana 
faaliyet gösteren MiLSOFT firması bir zamanlar 
yaşadığı kötü günleri geride bırakarak geleceğe 
daha güvenle yürümeye çalışıyor. 
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birçok projeye imza attık. 
Milli menfaatleri gözeterek 
başladığımız ticaret hayatında, 
savunma alanında çok sayıda 
projede kritik yazılımları tamamen 
yerli kaynaklarla ve milli olarak 
üreten ilk Türk yazılım firması 
hâline geldik.” vurgusunu yaptı.
Toplantıda firma faaliyetlerini 
anlatan İş Geliştirme ve 
Pazarlama Direktörü İbrahim 
Aksu ise hâlihazırda yürütülen 
projelerin toplam sözleşme 
değerinin yaklaşık 123 milyon 
Dolar olduğunu ve bu tutarın 
yüzde 31’lik kısmının ihracat 
projelerinden oluştuğunu ifade 
etti. Aksu’nun yararlandığı Türk 
İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre MilSOFT, Türkiye’nin 500 
Büyük İhracatçı Firması listesinde, 
genel sıralamada 170’inci; sektör 
sıralamasında ise altıncı sırada yer 
alıyor.
Toplam cirosunun yüzde 60,2’sini 
ihracat gelirlerinden elde eden 
firmada mevcut durumda 200 
civarında personel, görev yapıyor.
Toplantıda en çok dikkat çeken 
MilSOFT ürünü ise Link-M oldu. 
Firma, yurt içinde ve dışında 
yazılım tabanlı çözümleri ile çok 
sayıda askeri platformda kritik 
görevler üstleniyor.
MilSOFT, bu çerçevede ithal 

edilen NATO standardı taktik veri 
linki sistemlerini (Link-11, Link-16 
ve Link-22) yerlileştiriyor. Firmanın 
2009’dan itibaren ortaya koyduğu 
bu taktik veri linkleri, gemi ve 
denizaltı gibi platformlara entegre 
edilmeye başlandı.
MilSOFT’un bir diğer ürünü, taktik 
veri linkleri ve erişim mesafesini 
artırıyor. Bu yazılımı, hâlihazırda 
NATO kullanıyor; diğer ülkelerde 

          ürkiye’nin yazılım 
             konusunda CMMI 5 sahibi 
             ilk firması MilSOFT’un 

Genel Müdürü İsmail Başyiğit, 
hem ticari anlamda firmanın 
nerede olduğunu hem de sektör 
içindeki çalışmaların geldiği 
noktayı anlattı. 

Başyiğit, MilSOFT’un sistem 
entegrasyonu ve yazılım 
geliştirme alanlarında faaliyet 
göstermek üzere 1998 yılında 
kurulduğunu belirterek 
“MilSOFT’un faaliyet alanları 
doğrultusunda, savunma 
sanayinde kritik önemi haiz 
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kullanımı ise izine tabi bulunuyor. 
Donanım ve yazılımlar, her 
ülkeye verilmiyor. Gönderilse 
de belli sistemlerin üzerinde 
hazır olarak gidiyor; müdahale 
edilemiyor ya da başka sistemlere 
bağlanamıyor.
Link-M olarak adlandırılan ürün, 
Türkiye’de üretilen milli telsiz, 
modem ve kripto sistemleriyle 
görev yapabilecek. Link-M, askeri 
platformlar arasında milli linkle 
oluşturulan bir ağın kullanılmasına 
imkân verecek.
Süratli iletişim, sadece sesli 
telsiz muhaberesi ile değil, yazılı 
emirlerin iletilmesi, taktik bilgilerin 
paylaşılması, bir geminin uçağın 
radarıyla gördüğü temasın diğer 
dost birlikler tarafından da anında 
kendi görür gibi yayımlanması ile 
sağlanıyor.
Komuta kontrol sistemleri, silah 
sistemleri ve istihbarat 

sistemleri arasında taktik bilgilerin 
gerçek zamanlı olarak değişimi, 
birlikler arasında iş birliği, 
muharebe sahasındaki başarı 
için çok önemli bir parametre 
oluşturuyor.
MilSOFT, dünyada sınırlı sayıda 
firmanın yapabildiği, farklı link 
sistemleri arasında bilginin 
güvenli ve emniyetli şekilde 
transfer edilmesi kabiliyetini de 
milli olarak sağlayabiliyor.
Firma; milli akıllı mühimmatlar, 
seyir füzeleri ve hava platformları 
için geliştirilen ve ağ destekli 
harekat için önemli bir altyapı 
sağlayan Kement Projesi’nde de 
alt yüklenici olarak görev alıyor.
MilSOFT, projeye kattığı yazılım 
kabiliyeti ile SOM ve Atmaca 
füzelerinin link komutaları 
kullanılarak kumanda edilmesini 
sağlayan önemli paydaşlar 
arasında yer alıyor.  
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