






05 SSM MESAJ
 Savunma Sanayii Müsteşarı 

 Prof. Dr. İsmail DEMİR:
 Eurasia Airshow, Havacılık Ekosisteminin Tamamını Bir Araya
 Getirme ve İş Birliklerini Geliştirme İmkânı Sağlayacak

07 SSI MESAJ
 SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral ALİŞ:

 Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi Olarak, 
 Her İhtiyaca Yönelik Özgün Çözümlere Sahibiz

09 MEDYACITY MESAJ
 Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan KURT:

 Her Şey Bir Hayal ile Başlar

11 EURASIA AIRSHOW MESAJ
 Eurasia Airshow CEO’su Ferhat YENİBERTİZ

12 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESAJ
 Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü 

 Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN:
 Havacılık Alanında Sürdürülebilir Çözüm Ortağı: 
 Üniversiteler

14 SÖYLEŞİ
 Emniyet Genel Müdürlüğü 

 Kriminal Daire Başkanı Mehmet TATLI:
 “Ülkemize özgü şartlar düşünülerek ve 
 kolluk güçlerimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
 geliştirilmiş olduklarından, yerli ürünleri tercih ediyoruz.”

22 ASELSAN
 Türkiye’nin Aviyonik Devi: ASELSAN

26 ANTONOV
 ANTONOV, Güncel Projelerini Türkiye’de Sergiliyor

28 BMC
 Havaalanlarının Yeni Nesil Konforu BMC’den

30 IRKUT CORPORATION
 IRKUT Corporation’dan Yenilikçi Uçak: MC-21

32 ROKETSAN
 ROKETSAN, Geniş Ürün Yelpazesi ile Kullanıcıların 

 Tüm İhtiyaçlarına Çözüm Sunuyor

42 SCAC
 Superjet 100, Saberletleriyle Geliyor

İÇİNDEKİLER

MSI Dergisi
ISSN: 1305 - 2195

SAYI:158
NİSAN 2018 / 05

YAYIN
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Haber Editörü ve Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR

n.bayraktar@savunmahaber.com

Yazı İşleri Müdürü
Dr. K. Burak CODUR

b.codur@savunmahaber.com

İş Geliştirme Koordinatörü
Şebnem ASİL

s.asil@savunmahaber.com

Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Birol TEKİNCE

btekince@savunmahaber.com

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

Muhabir 
 Vehbi TUNCA

v.tunca@savunmahaber.com

Teknik Yazar
 Alper ÇALIK

a.calik@savunmahaber.com

Sanat Yönetmeni
Şebnem AKGÖL KARA
s.kara@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR

editor@savunmahaber.com

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Süleyman TOLUN
Prof. Dr. Adil YÜKSELEN
Prof. Dr. Okan ADDEMİR

Prof. Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

Prof. Dr. Gonca COŞKUN
Prof. Dr. Yıldırım SALDIRANER

Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan ATAPEK

Askeri Danışman
Tuğgeneral (E) Hüsamettin ESEN

Uluslararası İlişkiler Danışmanı
Dr. Savaş BİÇER

Military Science & Intelligence (MSI)
Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi

Yerel Süreli Yayın

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

Mutlukent Mah. Angora Cad. No: 184/27 
Beysukent Çankaya Ankara TÜRKİYE

Tel: +90 312 225 41 73 - Faks: +90 312 225 41 74 

TEKNİK HİZMETLER
Everest Basım Reklam ve Matbaa 

Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
 Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. No:2-4 

2. Matbaacılar Sitesi 5. Kat F Blok No: 3 NF 7
Zeytinburnu - İstanbul
Tel: +90 212 434 51 34

Military Science & Intelligence Aylık Savunma 
Teknolojileri Dergisi, UMSA Ltd. Şti. Tarafından

T.C. Yasalarına Uygun Olarak Yayımlanmaktadır. 
Military Science & Intelligence Aylık Savunma 

Teknolojileri Dergisi’nin İsim ve  Yayın Hakkı  
UMSA Ltd. Şti’ye Aittir. Dergide Yayımlanan Yazı, 

Fotoğraf, Harita, İllüstrasyon ve Konuların  
Her Hakkı Saklıdır. Kaynak Gösterilmek Şartıyla  

Alıntı Yapılabilir. Yayınlanan Eserlerin Sorumluluğu 
Eser Sahiplerine Aittir.

K
ap

ak
: 

©
 T

ür
k 

Yı
ld

ız
la

rı
 v

e 
S
O

LO
TÜ

R
K



44 METEKSAN SAVUNMA
 Meteksan Savunma’dan, Drone Tehdidine Karşı 

 Yenilikçi Çözüm:Retinar Drone Savar Sistemi

52 ÖZEL HABER
 Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, 

 Yeni Yönetimini Seçti

58 TÜRKSAT
 Güvenilir Uydu Haberleşmesi için Türksat

60 ÖZEL HABER
 Dolu Dolu Geçen 3 Yılı Geride Bırakan 

 SAHA İstanbul, Yeni Dönemin 
 Kapılarını Araladı

66 GES MÜHENDİSLİK
 GES Mühendislik, Özel İhtiyaçlara, 

 Özgün Çözümleriyle Cevap Veriyor

70 OTONOM TEKNOLOJİ
 Otonom Teknoloji’den, Uzun Süre Görev Yapabilen 

 Entegre İHA Çözümleri

72 AUGMEA
 AUGMEA’dan, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik için 

 Yenilikçi Çözümler

74 EYDEM
 EYDEM: Sektörün, Danışmanlık ve Eğitim Alanında, 

 Akademisi ve Kurumsal Çözüm Merkezi

76 BİTES
 BİTES, Teknoloji Seviyesinde Rekabete Hazır

78 GÖKSER MAKİNA
 Gökser Makina, ThermaCool Ürünleri ile 

 Yer Destek Hizmetlerinde Yüksek Konfor Sunuyor

80 SAVUNMA HABER
 n Hava Kuvvetleri Komutanlığı, A400M Uçaklarının 

  C Seviyesi Bakım Kabiliyetini Kazandı
 n ONUR A.Ş. Hava Kuvvetleri Komutanlığının İhtiyaçları
  İçin Çalışmaya Devam Ediyor
 n SOM-J Füzesinin Kabiliyetleri, Lockheed Martin’in 
  Tanıtım Videosunda Sergilendi
 n TSK’ya BAYRAKTAR TB2 SİHA Takviyesi
 n Meteksan Savunma’nın OKİS’i, Rüştünü 
  ANKA’da da İspat Etti

Eurasia Airshow 2020 Arka Kapak

ROKETSAN Ön Kapak İçi

SSI Arka Kapak İçi

BMC 1. Sayfa 

 

AMAC Magazine 55 

ANTONOV 25 

ASELSAN 4 

HIGH TECH PORT BY MÜSİAD 84 

ICDDA 2018 81 

IRKUT Corporation 35 

Meteksan Savunma 6 

MSI Dergisi 37 

Netvizyon 47 

Nurol Makina 17 

SAHA Expo 2018 69 

Samsun Yurt Savunma  65 

Sarsılmaz  39 

SEDEC 2018 57 

SCAC 10 

TURAÇ 51 

TÜRKSAT 8 

UNIDEF 27 

 

Anova 75 

AUGMEA 41 

BİTES 68 

DEICO 73 

EYDEM Akademi ve Çözüm Merkezi 83 

GES Mühendislik 43 

Gökser Makina 62 

INDES 79 

Otonom Teknoloji 23 

www.msidergisi.com 64 

İLANLAR / ADVERTISERS



4 - Nisan 2018



Nisan 2018 - 5

MSI EURASIA AIRSHOW 2018 ÖZEL / SSM Mesaj

Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak birçok  
dost ve müttefik ülke ile iş birliği ve ihracat 
faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetler,  

karşılıklı kazanım ilkesiyle savunma ve havacılık 
sanayilerimizin gelişimlerini sağlıyor; söz konusu 
ülkelerle kurduğumuz ilişkilerin, daha da güçlenmesine 
katkıda bulunuyor.
Son 15 yılda, savunma ve havacılık sanayimizin  
yakaladığı ivmeye bakacak olursak… Cirosu 6 milyar 
doları; ihracatı ise yaklaşık 2 milyar doları yakalamış bir 
sektör; bu sektörde, dünya sıralamasında ilk 100’e giren 
3 şirket; KOBİ ölçeğinde, toplamda bine yakın platform 
ve sistem üreticisi ve envanterde yer alan çok sayıda 
milli ürün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kat 
ettiği yolun, önemli birer göstergesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Yaşanan bu gelişim, firmalarımızın ürettiği 
pek çok platform, sistem ve yeteneklerin, yurt dışında 
da talep edilir hale gelmesini sağlıyor. Yurt içi ve yurt 
dışında katılım sağladığımız pek çok fuar ve havacılık 
faaliyetinin, sahip olduğumuz yeteneklerin tanıtılmasında 

ve uluslararası alanda, Türkiye’nin gücünü göstermede 
önemli faydaları olduğunu değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gerçekleştirilen Eurasia Airshow, 
bu bağlamda, ülkemiz adına önemli katkılar 
sağlayabilecek; ülkemizde, ilk kez uçuş gösterileri 
eşliğinde gerçekleştirilecek bir havacılık etkinliğidir. 
Bu etkinlikle birlikte, havacılık ekosisteminin tamamını; 
askeri platformlardan sertifikasyon sistemlerine, 
havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça 
tedarikçilerinden kargo tedarik zincirine kadar hepsini, 
ülkemizde bir araya getirme ve iş birliklerimizi geliştirme 
imkânı bulacağız.
Dünyanın pek çok bölgesinden, resmi delegasyon 
ve üst düzey uluslararası havacılık heyetinin katılım 
sağlayacağı Eurasia Airshow’un, tüm katılımcılar için 
önemli bir iş geliştirme ve mevcut bağları güçlendirme 
fırsatı olacağını düşünüyor; bu etkinlikte yer alan 
tüm katılımcılara başarılar diliyor, verimli bir fuar 
geçirmelerini temenni ediyorum.

Eurasia Airshow, Havacılık Ekosisteminin 
Tamamını Bir Araya Getirme ve 
İş Birliklerini Geliştirme İmkânı Sağlayacak

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Müsteşar
T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
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Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe, dünyanın 
yükselen ülkelerinden biri. Türk savunma ve 
havacılık sanayisi de istikrarlı bir şekilde büyüyor. 

Artık, yazılımdan donanıma; kara, deniz ve hava 
platformlarından lojistik hizmetler kadar farklı alanlarda, 
dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek konuma geldik. 
Türk savunma ve havacılık sanayisi olarak, ülkelerin  
yerel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küresel çözümler 
üreten bir gücüz. Genişleyen ürün yelpazemiz, artan 
hizmet çeşitliliğimiz ve kalitemiz sayesinde,  
Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine ilgi,  
her geçen gün artıyor.
Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesinin daha da 
genişlemesi için, yatırımlara devam ediyoruz.  
Yılda 1 milyar dolara yakın Ar-Ge yatırımı ve nitelikli  
insan kaynağı ile savunma ve havacılık sanayisi, dünyanın 
her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de teknolojik 
gelişmenin ve ilerlemenin itici gücü.
BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracımız, T129 ATAK 
helikopterimiz, CİRİT ve UMTAS füzelerimiz, GÖKTÜRK 
uydularımız ve yolcu uçaklarına yönelik ürettiğimiz 
gövde ve motor bileşenleri başta olmak üzere, ürün ve 
çözümlerimiz, askeri ve sivil uygulamalarda yerlerini 
aldılar ve son derece başarılı bir şekilde görevlerini icra 
ediyorlar.
Türk savunma ve havacılık sanayisi, hem yurt içinde 
yerli olanaklarla geliştirdiği üstün ürünleriyle hem de 
aktif olarak yer aldığı çok uluslu projelerde kazandığı 
deneyimle her geçen gün daha da büyüyor. Türk 
savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ve hizmetleri; 

Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa Birliği’ne, Orta 
Doğu ülkelerinden Asya ülkelerine, Bağımsız Devletler 
Topluluğu coğrafyasından Uzak Doğu ülkelerine kadar 
geniş bir coğrafyada, savunma, havacılık ve güvenlik 
sektörüne hizmet ediyor.
Uluslararası alanda tercih edilen birer marka hâline 
gelen ürünlerimiz, Asya, Uzak Doğu ve Pasifik 
bölgelerinin, birbirinden çok farklı zorlu koşullarına 
uyum gösteriyor. Sahip olduğumuz tasarım 
kabiliyetimizle ihtiyaç duyulan ürünleri, özel çözümler 
geliştirerek sunabiliyoruz.
Türk savunma ve havacılık sanayisi, yeni bir etkinlikte, 
Eurasia Airshow’da, ürünlerini ve yeteneklerini, bir kez 
daha dünyaya gösterme fırsatı yakalıyor. Etkinliğin, tüm 
katılımcılar için verimli geçmesini ve sektörümüze, yeni 
iş bağlantılarının önünü açmasını diliyorum.

Türk Savunma 
ve Havacılık 
Sanayisi Olarak, 
Her İhtiyaca 
Yönelik Özgün 
Çözümlere Sahibiz

Latif Aral Aliş
SSI Yönetim Kurulu Başkanı
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Hakan KURT
Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı

Bu basit cümle, hepimizin hayatının, farkında olmadığımız 
ateşleyicisidir. Hezarfen’i, Galata Kulesi’nden uçuran da 
bir hayaldi; Nuri Demirağ’ın, bundan 82 yıl önce ürettiği, 
ilk tek motorlu uçağı Nu.D-36’nın başlangıcı da...
Bizim hayalimiz de bu tarihsel birikim, teknik bilgi, 
perspektif ve dinamiğe, yeni bir “ilk” ve “en” eklemekti. 
Eurasia Airshow, tam olarak bu vizyondan doğdu: 
Ülkemizin uçuş gösterilerine dayalı ilk ve en büyük 
uluslararası havacılık fuarını düzenlemek.
Türkiye, havacılık endüstrisinde, dünyanın en önemli 
ülkelerinden biri. Türkiye’den, dünya üzerindeki 300’den 
fazla destinasyona, başta, aynı zamanda ana partnerimiz 
olan Türk Havayolları olmak üzere, sivil havacılık 
firmalarının her gün büyüyen filoları ile günde, 500’ü aşkın 
uçuş gerçekleştiriliyor. Bir diğer bakış açısıyla Türkiye, 
dünya ekonomisinin yüzde %60’ına, ortalama 4 saatlik 
uçuş mesafesiyle sivil, ticari ya da askeri havacılığın 
her alanı için, önemli bir buluşturucu merkez nokta 
niteliğinde. Projenin isminin “Eurasia” olması da bu 
buluşmaya, birleşmeye dayanıyor.
Askeri havacılıkta ise ASELSAN, STM, TUSAŞ ve 
Alp Havacılık gibi önemli sanayi devleri ve bu firmalara 
hizmet veren 2.000’i aşkın yerel sanayici de 
Türk Havacılık Endüstrisi’nin gücünü ortaya koyuyor.
Bu gücü, Eurasia Airshow ile ülkemizin en önemli 
turizm merkezi olan Antalya’da; Dubai, Singapur, 
Paris, Farnborough, Berlin, Moskova’da düzenlenen 
dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarına 
stratejik bir alternatif olarak, global ekosistem ile 
bir araya getiriyoruz.
Eurasia Airshow için, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda, 
35.000 metrekaresi kapalı fuar alanı olmak üzere, toplam 
200.000 metrekarelik bir alan inşa edildi. Bu alanda, 
sizlerin değerli katılımlarıyla düzenlenen ve ilkinde, 
60 ülkeden, yaklaşık 300 katılımcı ve askeri delegasyon 
ağırlayacağız. Sergilenecek ve gösteri yapacak hava aracı 
sayısı ise 80. Bu anlamda, hayalimize ortak olduğunuz 
için, sizlere de teşekkür ederim. Desteğiniz, bizleri 
onurlandırdı.
Ülkemiz için en iyisini yapma gayreti içinde, ülkemizin 
en üst makamı tarafından desteklenmek ise en büyük 
onur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
yüksek himayeleri için şükranlarımızı sunarız. Sürecin 
en başından, organizasyonu gerçekleştirdiğimiz bugüne 
sağladıkları tüm destek için, Sayın Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu nezdinde Dışişleri Bakanlığı’na; Sayın 
Bakanımız Süleyman Soylu nezdinde İçişleri Bakanlığı’na; 
Sayın Bakanımız Ahmet Arslan nezdinde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na; Sayın Bakanımız 
Nihat Zeybekçi nezdinde Ekonomi Bakanlığı’na; Sayın 

Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu nezdinde Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’na; Sayın Bakanımız Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş nezdinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; 
Sayın Bakanımız Dr. Ahmet Demircan nezdinde Sağlık 
Bakanlığına; Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerine; Sayın 
Müsteşar Prof. Dr. İsmail Demir nezdinde Savunma 
Sanayii Müsteşarlığına; Sayın Vali Münir Karaloğlu 
nezdinde Antalya Valiliğine; Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Menderes Mehmet Tevfik Türel nezdinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesine; Sayın Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdür Funda Ocak nezdinde Devlet 
Hava Meydanları İşletmesine; Sayın Genel Müdür 
Bahri Kesici nezdinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne; 
Antalya Havalimanının değerli ekibine ve 
destek veren tüm kurum, kuruluş ve firmalarımız ile 
Ana Partnerimiz Türk Havayolları, Platin Sponsorumuz 
ASELSAN, Altın Sponsorlarımız STM ve ICF Airports, 
Gümüş Sponsorlarımız Alp Havacılık ve Alp Teknik 
Havacılık’a da teşekkür ederim.
Türkiye için en iyisini yapma uğraşında, 
tüm iş birlikleri ve çalışmalarımızın artarak 
devam etmesi ve 2020 yılında, Eurasia Airshow’da 
tekrar görüşmek temennisiyle…

Her Şey Bir 
Hayal İle Başlar
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	 Ferhat	YENİBERTİZ
 Eurasia Airshow CEO’su

Değerli	Eurasia	Airshow	Ziyaretçileri,
Havacılık	sektörünün,	küresel	dünya	koşullarında,	
sistemin	süregelen	krizleri	içinde,	tedirgin	ve	kırılgan	bir	
yapısı	var.	Ama	buna	karşın	dinamizmini	korumayı,	hep	
başardığını	görüyoruz.	Sınırlar	ötesi	çekişme	ve	rekabet,	
havacılık	sektöründe	yeni	fırsatlar	sunan	coğrafyaların	
keşfedilmesine	olanak	sağlıyor.
Türkiye,	bu	bağlamda,	jeopolitik	açıdan	stratejik	bir	
konuma	sahip.	Her	ticaret	alanında	olduğu	gibi,	
havacılık	sektöründe	de	Batı	ve	Doğu	arasında	
köprü	vazifesi	görüyor.
Son	13	yıl	içerisinde,	havacılık	sektöründeki	büyüme	oranı,	
tüm	dünyada	%5	iken,	Türkiye’de	%15’tir	ve	henüz	
doyum	noktasına	ulaşmamıştır.	Önümüzdeki	
20	yıl	içerisinde,	tüm	dünyada,	yaklaşık	35.000	uçağın	
üretim	hattından	piyasaya	sürüleceği	ve	her	yıl,	
ortalama	%4,4	büyüyen	hava	trafiği,	sektörün	
ne	kadar	iştah	kabartıcı	olduğunun	göstergesidir.

“Batı ve Doğu havacılık sektörünün devlerini, 
Eurasia Airshow bir araya getiriyor.”
Türkiye’de	ve	bulunduğu	coğrafyada,	havacılık	sektöründeki	
tüm	gelişmeleri	ve	yüksek	potansiyeli	değerlendirerek,	
dünyada	birinci	ligde	yer	alan	havacılık	şovlarına,	bir	yenisi	
daha	ekledik.
Türkiye’nin,	ilk	şova	dayalı	uluslararası	ticari	ve	askeri	
havacılık	organizasyonu	olan	ve	2	yılda	bir	tekrarlanacak	
Eurasia	Airshow	ile	dünya	markalarını	ve	yöneticilerini,	bir	
araya	getirdik.	Global	havacılık	sektöründe,	kendi	alanında	
güçlü	aktörlerden	biri	olmak	hedefi	ile	çıktığımız	bu	zorlu	
yolculukta,	pek	çok	zorluklar	yaşadık.	Ama	yılmadık,	
daha	da	hırslandık.
Eurasia	Airshow’u,	Cumhurbaşkanı	Sayın	Recep	Tayyip	
Erdoğan’ın	yüksek	himayeleriyle	güzel	şehrimiz	
Antalya’da	gerçekleştiriyoruz.	Kendini	ispatlamış	ve	
başarmış	olan	airshow’lardaki	paydaş	modellerini	
inceleyerek	daha	güçlüsünü	kurgulamaya	çalıştık.	
Etkinlik	boyunca,	tükettiğimiz	her	kaliteli	anın	arkasındaki	
devlet	kurumlarının	ve	otoritelerin	değerli	katkılarından	
ötürü	minnettarım.	Dışişleri	Bakanlığı,	İçişleri	Bakanlığı,	
Ekonomi	Bakanlığı,	Milli	Savunma	Bakanlığı	ve	
Müsteşarlığı,	Savunma	Sanayii	Müsteşarlığı,	Kültür	ve	
Turizm	Bakanlığı,	Ulaştırma	Bakanlığı	ve	altında	
DHMİ	ve	SHGM,	Genelkurmay	Başkanlığı	ve	bağlısı	
kuvvetler	başta	olmak	üzere,	kıymetli	desteklerini	
esirgemeyen,	tüm	kurum	ve	kuruluşlara	müteşekkirim.

“Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz.”
Eurasia	Airshow,	Türkiye’de,	birçok	anlamda	ilklere	ev	
sahipliği	yapıyor.	Türk	Hava	Yolları	partnerliğiyle	dünya	
sivil	havacılık	sektöründe,	güncel	konuları	değerlendirecek	
tecrübe	ve	bakış	açılarını	sunacak	seçkin	bir	zirve	olan,	
Havayolları	CEO’ları	Zirvesi	(Airlines	CEO	Summit)’ni	
düzenliyoruz.

Havada	ve	Uzayda	Kadın	Sempozyumu	(Women	in	Air	
&	Space	Symposium)	ile	birlikte,	havacılık	sektöründe,	
cinsiyet	dengesini	ele	alıyoruz	ve	bu	sektörün;	tecrübeli,	
başarılı,	girişimci,	pilot	ve	akademisyen	kadınlarını	
bir	araya	getiriyoruz.
Eurasia	Airshow’un	ilkinde,	delegasyon	ve	katılımcı	olarak,	
40’a	yakın	ülkenin	bayrağını	dalgalandırıyoruz.	300‘e	yakın	
seçkin	katılımcı	firmamız	ve	80‘e	yakın	sergilenecek	uçak	
ve	çok	uluslu	aerobatik	uçuş	gösterileri	ile	birlikte	take-off	
yapıyoruz.
Eurasia	Airshow	ile	birlikte,	ülkenin	havacılıkta	ürettiği,	
ortağı	olduğu	işleri	ve	iş	modellerini	tanıtıyoruz.	
Aynı	zamanda,	tüm	tarafların	buluşup	iş	konuştuğu,	
birbirlerinin	kabiliyetlerinden	haberdar	olduğu,	iş	
bağlantılarının	yapıldığı,	kaliteli	bir	iş	geliştirme	platformu	
gerçekleştiriyoruz.
Havacılık	sektöründe,	Batı	ve	Doğu’nun	büyük	oyuncularının	
buluşma	noktası	Eurasia	Airshow’da,	sizleri	de	
misafir	etmekten	büyük	onur	duyuyoruz.
Yaklaşık	2	yıllık	uzun	ve	meşakkatli	bir	yolculuğun	ardından,	
bugüne	sizlerle	beraber	şahitlik	etmenin	
gururunu	yaşıyoruz.
Her	anlamda	bereketli	ve	faydalı	bir	fuar	dilerim.
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Sevgili ve saygıdeğer okurlar,
Havacılık; eğitim, araştırma ve sanayide günümüzün en 
önemli ve popüler alanlarından biridir. Köklü medeniyetimi-
ze baktığımızda; İsmail Cevheri’nin, 1010 yılında, dünyadaki 
ilk uçuş denemesini gerçekleştirmesi; 1911 yılında, dünya-
nın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava 
Kuvvetlerinin kurulması ve sonrasında, Cumhuriyet’in ku-
rulmasından, günümüze kadar havacılık alanında yaşanan 
tüm gelişmeler;
n	 Milli havayolu şirketi, dünyanın en iyilerinden biri olan,
n	 Milli helikopterini üreten,
n	 Milli insansız hava araçlarında, milli mühimmat kullanan ve
n	 2023 hedefleri doğrultusunda, milli uçağını geliştiren,
bir ülke olmamızın, en önemli kilometre taşlarını oluştur-
muştur.
Sivil havacılık alanında, yolcu trafiği, dünya genelinde büyü-
meye devam etmektedir. Yıllık yolcu sayısı toplamının, 2030 
yılına kadar, mevcut tahminlere dayalı olarak 6,4 milyarı aş-
ması beklenmektedir. Bu durum; yeni uçakların, daha çok 
uçak seferinin, yeni pistlerin ve havaalanlarının gerekli ola-
cağı anlamına gelmektedir. Küresel siyasi konjonktür ve milli 
savunma açısından baktığımızda, askeri havacılığın öneminin 
de gitgide artacağı açıktır. Savunma ve havacılık sanayisi, ha-
yati düzeyde gerekli olan birkaç sektörden biriyken bu sek-
törün daha da millileştirilmesi, önemli bir ihtiyaçtır. Özellikle 
havacılık sanayisi, en ileri milli teknolojilerin geliştirilmesini 
ve kullanılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, sektörde gelişti-
rilen teknolojilerin sivil ve askeri alandaki uygulamaları, tüm 
sektörlerin şekillenmesinde ciddi rol oynamaktadır. Ülkemiz 
için, yalnızca maddi açıdan baktığımızda, savunma ve havacı-
lık sanayimizin üretimi, bugün, yıllık 5 milyar doları aşmıştır 
ve bunun 2 milyar dolara yakın kısmı da ihraç edilmektedir. 
Bu rakamların giderek artması, zincirleme bir tepkimeyle 
birçok sektörü de olumlu etkileme potansiyeline sahiptir. Ha-
vacılığın, bu potansiyeli gerçekleştirmesi, disiplinler arası ça-
lışmalar sayesinde olabilecektir. Bu tür çalışmaların filizlenip 
hayat bulduğu yer ise üniversitelerdir.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), önde gelen savunma ve 
havacılık projelerinin gerçekleştirildiği tesislerin ve kuluçka 
merkezlerinin kesişim noktalarına yakınlığının yanı sıra yet-
kin öğretim elemanlarının varlığı sayesinde, çok ciddi potan-
siyeli ile öne çıkmaktadır. Bu alanlardaki, gerek akademik 
personel gerekse mühendis yetiştirme görevine soyunmakla 
kalmayıp üstün teknoloji içeren projelerle uygulamaya katkı-
da bulunmak da GTÜ’nün misyonuyla bire bir örtüşmektedir. 
GTÜ olarak biz, üniversitelerin, sektörde, “çözüm ortağı” ro-
lünü üstlenmesiyle akademik birikimin daha etkin ve verimli 
kullanılmasının yolunun açılacağına inanmaktayız. Savunma 
ve havacılık projelerinde, üniversitelerin, bir veya daha fazla 
iş paketinin sorumluluğunu üstlenip projeye olan katkısını, 
danışmanlık düzeyinin çok ilerisine taşımasıyla hem sektöre 
olan katkının artacağına hem de hep arzulanan; fakat gerçek-
leştirilmesi kolay olmayan, “üniversite-sanayi iş birliği” hedefi 
için doping etkisi yaratılacağına inanıyoruz. Bu görüş doğrul-
tusunda, GTÜ olarak, savunma ve havacılık alanını, üniversite-
mizin odak araştırma alanları içine almış ve bu öncelikli alan-
da, araştırmalarımızı yoğunlaştırmış; bilim insanlarımızı ve 
araştırmacılarımızı, bu disiplinler arası alana yönlendirmiş ve 
teşvik etmiş bulunmaktayız. Mevcut durumda, bazı savunma 
ve havacılık projelerinde, iş paketi sorumluluğunu üstlene-
rek çözüm ortağı statüsü ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Yüksek lisans ve doktora öğrenci-
lerinin tez konularının seçiminde, 
savunma ve havacılık teknolojileri 
kapsamında, ülkemizin öncelik-
li ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz; 
birkaç sene içinde gündeme gel-
me potansiyeli olan projelerin, 
bilimsel ve teknolojik zorlukları-
na çözüm üretmek için gereken 
araştırma altyapısını oluşturma 
gayreti içindeyiz. Öğrencilerimize 
ve akademisyenlerimize, bu sek-
töre çözüm üretecek kendi şirket-
lerini kurmaları yönünde, destek-
lerde de bulunuyoruz.

Havacılık Alanında 
Sürdürülebilir 
Çözüm Ortağı: 

Üniversiteler
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GTÜ, öğrencilerine ve akademisyenlerine, savunma ve havacılık sektöründe çözüm üretecek, kendi şirketlerini 
kurmaları yönünde destek oluyor.



n	 Sürü İHA (Swarm UAV) projesi,
n	 Askeri eğitimlerde kullanılmak üzere tank, roket, 
 uçak ve bomba gibi gerçek savaş ünitelerinin simüle 
 edilmesi için geliştirilen Çalışma Alanı Modellemesi ve 
 Simülasyonu (WAMSIM) projesi,
n	 Yerli İHA’lar için, NATO standartlarına uygun, modern 
 algoritma ve yazılım geliştirme projeleri,
n	 İHA’ların havada kalma sürelerini uzatacak pil ve yakıt 
 teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar,
üniversitemiz bünyesinde, savunma ve havacılık alanında 
yürütülen disiplinler arası projelerden, yalnızca bazılarıdır. 
Bu anılan çalışmalardan bir kısmı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından ve TÜBİTAK’tan sağlanan bilimsel araştırma 
destekleriyle yürütülürken, bir kısmı ise doğrudan savunma 
ve havacılık sanayisi firmalarının desteği ve ilgisi ile devam 
etmektedir. Şimdiye kadar, çalışmaların sonuçlarının bir kıs-
mı patente dönüşürken, diğer bir kısmı, kurulan spin-off şir-
ketler vasıtasıyla ticari ürünleşmeye kadar ulaşmıştır. Aynı 
zamanda, Gazi Üniversitesi’nden TUSAŞ’a, eğitim-araştırma 

ve sanayi alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuru-
luşlarla imzaladığımız protokoller sayesinde, havacılık ala-
nında iş birliğini pekiştirmekteyiz. Yakın vadede ise üniver-
sitemizde, Uçak Mühendisliği Bölümü’nü faaliyete geçirmeyi 
planlamaktayız.
Üniversitemizde üretilen projelerin ve iş birliklerimizin yanı 
sıra savunma ve havacılık alanındaki farkındalığı arttırmak 
ve disiplinler arası iş birliğini desteklemek üzere, çeşitli 
etkinliklere de ev sahipliği yapmaktayız. Bu etkinlikler ara-
sında, Ekim 2016’daki, 1’inci TÜBİTAK Uluslararası İnsansız 
Hava Araçları Yarışması; 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde, Ulus-
lararası Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES) ile ortak-
laşa düzenlediğimiz, “Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları 
Çalıştayı”; Havacılık ve Uzay Kulübümüz tarafından düzenle-
nen ve 2’ncisi, bu sene, 8 Mart’ta gerçekleşen, Uzay Günleri 
gibi etkinlikler bulunuyor. Ayrıca, GTÜ olarak, 20-23 Eylül 
2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı’nda (İGA Yerleş-
kesi) gerçekleşecek olan, “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali”nin paydaşlarından biriyiz.
Görüldüğü üzere, en çok önemsediğimiz işlerin başında, 
disiplinler arası çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek 
var. Biliyoruz ki, “çözüm ortaklığı” olgusunun daha da ağır 
bastığı biçimde, 3’üncü nesil üniversitelerden 4’üncü nesil 
üniversitelere geçiş, disiplinler arası çalışmalara önem ve 
yön veren üniversitelerce yapılacaktır. Savunma ve havacılık 
çalışmalarına, tüm üniversitelerin gereken önemi vermesi, 
tek temennimizdir.

 Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
 Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü 
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IDEF 2017, Türk savunma ve havacılık sanayisinin geliştirdiği özgün ürünlerin, 
en geniş yelpazesi ile sergilendiği etkinlik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GTÜ’nün, Türkiye’nin araştırma 
üniversitelerinden biri olduğunu gösteren belgeyi, 26 Eylül 2017’de, 
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e takdim etti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası 
       TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nın ilki, 
                2016 yılında, GTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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MSI Dergisi: Kriminal Daire Başkanlığı 
olarak, savunma ve havacılık sektörü 
ile yakın çalışıyorsunuz. Kriminal 
Daire Başkanlığı; Yeni Nesil Olay Yeri 
İnceleme Aracı, KBRN Aracı ve 
Yerli Balistika Projesi ile IDEF 2017’de de  
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Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Daire Başkanı Mehmet TATLI:

“Ülkemize özgü şartlar düşünülerek 
ve kolluk güçlerimizin istekleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilmiş olduklarından, 
yerli ürünleri tercih ediyoruz.”

Türkiye’de, insansız kara araçlarını denildiğinde 
akla gelen ilk uygulama, kuşkusuz, bomba 

inceleme, imha ve olay yeri inceleme görevleri. Bu 
görevleri başarıyla yerine getiren Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, bu 
görevlerde ihtiyaç duyulan araçların yurt içinde 

özgün olarak geliştirilmesi konusunda da öncü bir 
rol oynuyor. Yoğun mesaisi arasında MSI Dergisi’ne 

zaman ayıran EGM Kriminal Daire Başkanı 1. Sınıf 
Emniyet Müdürü Mehmet Tatlı’dan, bu alandaki 

çalışmaları hakkında bilgi aldık.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

EGM Kriminal Daire Başkanlığının, bomba imha ve inceleme amaçlarıyla 1997 yılından bugüne kadar kullandığı farklı insansız araçlar bir arada görülüyor.
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yer aldı; siz de fuarı ziyaret ettiniz. 
Öncelikle savunma ve havacılık 
sektörü ile ilişkileriniz hakkında 
genel bir çerçeve çizer misiniz?
Mehmet TATLI: Bulunduğu bölgede 
hassas bir jeopolitik konuma sahip 
olan ülkemiz, ulusal bütünlüğünü, 
tüm tehdit unsurlarına karşı, milli 
kaynakları ile korumak durumunda-
dır. Böyle bir çerçevede, hem bağım-
sız hareket edebilmek hem de ulusal 
ekonomiye olumlu katkı sağlamak 
bakımından, ülke savunmasının aza-
mi ölçüde yerli kaynaklara dayandırıl-
ması, günümüzde tartışma götürme-
yen bir devlet stratejisi niteliğindedir. 
Yurt çapında etkin ve istikrarlı Ar-Ge 
programları ile yerli teknoloji ta-
banının geliştirilmesi, bu hedeflere 
ulaşmada büyük önem taşımaktadır. 
Günümüzde, dünyada söz sahibi ülke-
lerin gücünün dayandığı temel nokta, 
güçlü ekonomileri ve güçlü savunma 
sanayileridir.
Bu bağlamda, başta Sayın Cumhur-
başkanımız olmak üzere, Sayın Baş-
bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanı-
mız tarafından da büyük bir önem 
atfedilen milli teknolojinin geliştirilip 
kullanılmasının sağlanması amacıyla 
yürütülen projelere, Başkanlığımız ta-
rafından teknik destek verilmektedir.
Bu kapsamda, Daire Başkanlığımız 
tarafından, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) ve TÜBİTAK nezdinde 
yürütülmekte olan projelere, birimi-
mizin bilgi birikimi ve tecrübeleri ak-

tarılarak önemli bir katkı sağlanmak-
tadır.
Kriminal Daire Başkanlığı olarak:
n	 Türkiye genelinde ateşli silahlarla

meydana gelmiş adli vakalarla 
ilgili olarak ele geçen balistik 
bulguların (kovan ve mermi 
çekirdeği) dijital görüntülerinin 
merkezi bir veri tabanında 
toplanması, tek bir merkezden 
analiz ve incelemelerin yapılması 
amacıyla TÜBİTAK 1007 KAMAG 
programı kapsamında 09.04.2008 
tarihinde başlatılan “Balistika 
(2010) Bilgisayarlı Kovan ve Mermi 
Çekirdeği Balistik Görüntüsü 
Analiz ve Tanıma Sistemi” 
projesi, 08.08.2011 tarihinde 
tamamlanmıştır.

n	 SSM ile varılan mutabakat 
 sonucu, Türkiye’de Balistik
 Test Merkezi Projesi 
 kapsamında hafif ateşli 
 silah (14,5x114 mm  çap dâhil),
 hafif ateşli silah mühimmatı 
 ve balistik koruyucu
 malzemelere ilişkin uluslararası
 akreditasyona ve sertifika
 düzenleme yetkisine sahip olan
 ve adli balistik incelemelerinde
 atışlı test ve denemeler ile
 atışın yeniden yapılandırılması
 çalışmalarının yapılmasına 
 uygun olan bir Milli Balistik
 Test Merkezi kurulumu 
 amacıyla yürütülen projenin 
 2023 yılına bitirilmesi
 hedeflenmektedir.
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n	 Yine SSM ile yürütülen “Kriminal
İnceleme Araçları (KIRAÇ) 
Geliştirme ve Tedariki” projesi ile 
her türlü arazi ve iklim şartında 
uzman personele çalışma ve 
inceleme imkânı sağlayacak, 
yürüyen aksam ve şasi ile gövdesi 
özel tasarım ve üretim olan, olay 
yeri inceleme birimleri tarafından 
kullanılacak, 90 adet 4x4 zırhsız 
yeni nesil kriminal inceleme aracı 
ve 20 adet 4x4 zırhlı yeni nesil 
kriminal inceleme aracı ile kriminal 
laboratuvar polis müdürlüklerince 
incelemelerde kullanılacak, 
10 adet 4x4 zırhsız yeni nesil 
kriminal inceleme aracı 
olmak üzere toplam 120 adet 
kriminal inceleme aracı tedariki 
hedeflenmektedir.

KIRAÇ Projesi kapsamındaki araçlar, 
2018 yılı içerisinde teslim edilecektir. 
KIRAÇ Projesi’ndeki araçlarda yer alan 
APFİS Sistemi ile olay yerinden elde 
edilen parmak izlerinin, anlık olarak 
sorgulaması yapılabilecektir.
KIRAÇ Projesi’nde geliştirilen araçlar, 
münhasıran kriminal inceleme için ta-
sarlanan, üretilen ilk araç olma özelli-
ğine sahiptir. Dünyadaki ve ülkemizde-
ki genel uygulama ise ticari araçların 
üst yapı çalışmaları ile Kriminal/Olay 
Yeri İncelemeleri için düzenlemeler 
yapılmasıdır.
KIRAÇ Projesi kapsamında geliştirilen 
araçların, IDEF 2019’da sergilenmesi 
hedeflenmektedir.
Ayrıca; Kriminal Daire Başkanlığı ola-
rak geçmiş yıllarda yürütülmüş olan, 
Olay Yeri İnceleme Sırasında Kullanılan 

Malzemelerin Geliştirilmesi, Görüntü 
İyileştirme ve Onarma (İYON), Kriminal 
Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik 
Performans Yönetimi Destekli Öğrenen 
Organizasyon Yapılandırılması, Portatif 
Jammer Cihazı, Türkiye’nin Adli Bilim-
ler Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 112 
Personeli Eğitimi, Türkiye’nin Adli Bi-
limler Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
(Cihaz Tedariki Bölümü) projeleri ba-
şarı ile tamamlanmıştır.

MSI Dergisi: Kriminal Daire Başkanlığı 
olarak; bomba imha ve inceleme ile 
olay yeri inceleme konularında da 
çalışıyorsunuz. Bu çalışma alanlarında, 
insansız kara araçlarının yeri 
nedir? Bu araçları hangi görevlerde 
kullanıyorsunuz?
Mehmet TATLI: Daire Başkanlığımıza 
bağlı olarak 81 ilimiz, 21 ilçemizde ve 
Başkanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM ve Başbakanlık Koruma Daire 
başkanlıkları bünyesinde olmak üzere, 
ülkemiz genelinde, toplam 106 birimde, 
Bomba İmha ve İnceleme Birimlerimiz 
hizmet yürütmektedir. Merkez ve taşra 
teşkilatımızdaki Bomba İmha ve İnce-
leme Birimlerimiz; KBRN içerikli kirli 
bomba, bomba ve şüpheli cisimlere yak-
laşma, zararsız hâle getirme, imha etme, 
artıklar üzerinde delil araştırma ve tes-
pitinde teknik olarak görev yapmaktadır.
Bu kapsamda, görev alanı içerisinde, 
bomba ve şüpheli cisimlere yaklaşma 
konusunda kullanılan ve insansız kara 
aracı olarak nitelendirilebilecek olan 
Bomba İmha Robotları, şüphesiz, tüm 
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
Bomba Uzmanı personelin en büyük 
yardımcısı konumundadır.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı, 2000’li yılların başında, TÜBİTAK ile bomba imha ve inceleme robotu geliştirdi.

EGM Kriminal Daire 
Başkanlığının 

envanterine son 
dönemde giren 

bomba imha 
ve inceleme 

robotlarından, 
ASELSAN üretimi 

ERTUĞRUL.

ASELSAN ERTUĞRUL, 
olay yeri inceleme 

aracı içinde görülüyor.
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Teşkilatımızda; ilk olarak, 1978 yılında, 
İngiltere ile ülkemiz arasındaki ulus-
lararası iş birliği çerçevesinde, İngilte-
re’de bir eğitim faaliyeti düzenlenmiş 
ve akabinde, 2 adet Bomba İmha Robo-
tu (Weelbarrow marka) ülkemize hibe 
edilmiştir. Söz konusu robotlar, Ankara 
ve İstanbul illerinde, 1980 yılından itiba-
ren kullanılmış ve birçok olaya müdaha-
le edilmiştir.
Ancak o yıllarda, söz konusu robot tek-
nolojisinde, dünya genelinde sadece 
birkaç ülkenin söz sahibi olması nede-
niyle yurt dışından robot alımı, zor şart-
larda gerçekleştirebilmekteydi. Baş-
kanlığımızca, 1997 yılında, bir taraftan 
robot temin edebilmek için çalışmalar 
yürütülürken bir taraftan da yerli ve 
milli bir robot üretiminin yapılabilmesi 
için çalışmalar yürütülmekteydi.
Bu kapsamda, ilk olarak, 1997 yılında, 
MKE Maksan fabrikasında yerli ro-
bot tasarım çalışması; 2003 yılında da 
TÜBİTAK-MAM’da, yerli robot üretimi 
amacıyla Ar-Ge çalışması yapılmıştır.
Başkanlığımızca, Bomba İmha ve İnce-
leme Birimlerimize:
n	 2003 yılında, Kanada’dan 5 adet
 Wanguard marka bomba imha
 robotu alınmıştır.
n	 2003 yılından sonra ise 

yabancı meşeli ürün alımına son 
verilmiş; tamamen yerli ürünlere 
yönelinmiştir. Bu bağlamda, 2005 
yılında 10 adet, 2006 yılında 10 
adet, 2007 yılında 6 adet, 2009 

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak 81 ilimiz, 21 ilçemizde ve 
Başkanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık 
Koruma Daire başkanlıkları bünyesinde olmak üzere, ülkemiz 
genelinde, toplam 106 birimde, Bomba İmha ve İnceleme 
Birimlerimiz hizmet yürütmektedir. 

BALİSTİKA sistemi ile Türkiye genelinde ateşli silahlarla meydana gelmiş adli vakalarla ilgili olarak ele geçen balistik bulguların (kovan ve mermi çekirdeği) 
dijital görüntülerinin merkezi bir veri tabanında toplanması ve tek bir merkezden analiz ve incelemelerin yapılması mümkün hâle geldi.
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yılında da 10 adet olmak üzere 
ELEKTROLAND firmasından  
AK-ER taşıyıcı tabir edilen robot 
alımı yapılmıştır.
Söz konusu AK-ER taşıyıcıların 
bomba imha robotundan farklı yönü 
ise o yıllardaki teknolojiyle şüpheli 
paket ve bombaları, üzerindeki 
kameralar ile uzaktan inceleyip 
üzerine takılı AK-ER silahıyla etkisiz 
hâle getirmek amacıyla dizayn 
edilmiş olmasıdır. Daha sonra, 
yaşanan teknolojik gelişmeler 
sayesinde, söz konusu robotlar, 
çevre izleme kamerası ve robotik 
el eklemek suretiyle üzerlerinde 
değişikler yapılarak günümüzdeki 
şeklini alan bomba imha robotlarına 
dönüştürülmüştür.

n	 2012 yılında 5 adet, 2013 yılında 
15 adet, 2015 yılında 2 adet 
ASELSAN üretimi (KAPLAN) 
bomba imha robotu alınmıştır.

2015 yılında, terör olaylarının artma-
sı nedeniyle operasyon bölgelerinde, 
bomba uzmanı personelin, bomba 
olaylarına müdahale amacıyla zırhlı 
araçlara ve helikopterlere rahatlıkla 
konabilecek türde hafif ve küçük tip ro-
bot ihtiyacı hâsıl olmuş; bu amaçla da 
48 adet ELEKTROLAND firması üretimi 

(ÇETİN) küçük tip bomba imha robotu 
envantere kazandırılmıştır.”
Ayrıca, Başkanlığımız ile SSM arasında 
görüşmelere başlanarak Başkanlığımız 
bünyesindeki Bomba İmha ve İnceleme 
Birimlerinde kullanılmak üzere, 100 
adet orta büyüklükte bomba imha robo-
tunun üretimi konusunda bir proje haya-
ta geçirilmiştir. Hâlen devam eden söz 
konusu proje kapsamında, 2017 yılında 
ASELSAN tarafından imal edilen proto-
tip üretim 2 adet bomba imha robotu, 
tarafımızdan teslim alınmıştır. Anılan 

projenin, bu yıl içerisinde tamamlana-
rak 100 adet bomba imha robotunun 
Teşkilatımıza teslimi hedeflenmektedir.
Bahsi geçen tüm yerli robotların, dün-
yadaki emsallerinden aşağıda kalır bir 
yönü olmaması ve yerli ve milli bir ürün 
ortaya konulması için, dizayn aşamasın-
da, Başkanlığımız Bomba İmha ve İnce-
leme Şube Müdürlüğünde görevli bom-
ba uzmanı personelimiz tarafından, her 
türlü teknik destek verilmiştir.
Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak-
ta olan insansız kara araçları, şunlardır:

Yeni Nesil Olay Yeri İnceleme Aracı, sunduğu ergonomi ile de dikkat çekiyor.
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1. Uzaktan Komutalı AK-ER 
 Taşıyıcılar: Şüpheli paket ve 
 bombalara yönelik müdahalede
 kullanılmaktadır.
2. Bomba İmha Robotu: Bomba 
 ve şüpheli paket olayları ile 
 KBRN olaylarında, şüpheli 
 cisimlerin kontrolü, keşfi ve 
 müdahalede kullanılmaktadır.
3. Uzaktan Komutalı Tahrip Taşıyıcı:

İmha veya tahrip yapılacak 
bölgelere patlayıcı maddenin 
taşınması, araç bombalara 
yapılacak müdahale yöntemlerinin 
uygulanması ile tünel, menfez 
ve mağara gibi insanın 
giremeyeceği noktaların keşfi 
amaçlı kullanılmaktadır.

Bomba Uzmanı personel tarafından 
kullanılan bomba imha robotları, şüp-
heli paket ve bomba olaylarında ve 
KBRN içerikli kirli bombaların keşif 
ve tespitinde ve bunlara müdahalede 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra söz 
konusu robotlar, teröristlerce, on-
larca, hatta yüzlerce kilo patlayıcının 
yerleştirildiği araç bomba olaylarında 
da; şüpheli aracın yanına yaklaşma, 
aracın kapılarının açılması, camla-
rının kırılması, bagajının açılması  
gibi işlemlerde kullanılmaktadır. 
Böylece, bomba uzmanı personelin 
hayatını riske etmeden, keşif ve tes-
pit yapma olanağı sunmakta; eğer bir 
tespitte bulunulmuş ise de uzaktan 
gerekli müdahale imkânı sağlamak-
tadır.
Örneğin, 05.04.2012 tarihinde, 
Diyarbakır merkez Sur ilçe-
sinde meydana 
gelen şüpheli 
paket olayına ve 
20.06.2014 tari-
hinde, Hatay, Rey-
hanlı’da meydana 
gelen şüpheli paket 
olayına bomba imha 
robotu ile müdaha-
le edilirken bom-
ba imha robotları 
şüpheli cisimle-
rin yanına yak-
laşırken patla-
malar meydana 
gelmiş ve patla-
malar neticesinde, 
her iki olayda da ro-
botlar kullanılamaz hâle 
gelmiştir. Her iki olayda da kul-
lanılan robotların, iki Bomba Uzmanı 
personelimizin hayatını kurtarmasına 

vesile olması dikkate alındığında, söz 
konusu robotların bomba uzmanı per-
sonelimiz için ne denli önemli ekipman 
olduklarının bir göstergesidir.

MSI Dergisi: Burada bir parantez 
açmak istiyoruz. Aslında bu çalışma 
alanları, nehir, göl ve denizleri de 
kapsıyor. İnsansız su altı araçları 
ile ilgili çalışmalarınız da var mı?
Mehmet TATLI: Tüm organizasyonlar-
da olduğu gibi, Teşkilatımızda da işbö-
lümü ve görev paylaşımı kapsamında 
sorumluluklar paylaşılmıştır. Bu bağ-

lamda, sualtı konusunda Teşkilatımızda 
yetkili birim, Koruma Daire Başkanlığı-
mıza bağlı Kurbağa Adam birimlerimiz 
olduğundan, görev alanımız ile ilgili 
konularda bir talep veya bizim talebimiz 
olması halinde ilgili birimimize teknik 
destek verilmekte ve alınmaktadır.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
envanterinde hangi insansız 
kara araçları var? Bunlarla ilgili 
bakım ihtiyaçlarınızı nasıl 
karşılıyorsunuz?
Mehmet TATLI: Başkanlığımıza bağ-
lı Bomba İmha ve İnceleme Birimleri 
envanterinde, 36 adet AK-ER Taşıyıcı 
Robot, 76 adet Bomba İmha Robotu ve 
10 adet Uzaktan Komutalı Tahrip Ta-

şıyıcı bulunmaktadır. Başkanlığımız 
envanterinde bulunan Bomba İmha 
Robotlarının her türlü bakım ve ona-

rımı, garanti kapsamında yaptırıl-
makta; garanti kapsamı sona erenler 
için ise Emniyet Genel Müdürlüğümüz 
bütçe olanakları kapsamında gerekli 
işlemler yapılmaktadır.

MSI Dergisi: İnsansız kara araçlarını 
kullanan personel ve bu personelin 
eğitim faaliyetleri konusunda bilgi 
verir misiniz?

Mehmet TATLI: Uzman personelimi-
zin yetiştirildiği temel eğitim kurs-
larında, bir Bomba Uzmanı perso-
nelin görevi esnasında kullandığı 

tüm ekipmanlar konusunda eğitim 
verilmektedir. Ayrıca envantere yeni 

kazandırılan Bomba İmha Robotları için 
ise yapılan alım kapsamında, merkez 
birimimizce belirleyeceğimiz sayıdaki 
uzman personele, kullanıcı eğitimi ve-
rilmesini sağlamaktayız.

ASELSAN’ın KAPLAN aracı da 
EGM Kriminal Daire Başkanlığının 
envanterine son dönemde giren 
bomba imha ve inceleme robotları 
arasında yer alıyor.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı 
envanterindeki bir diğer robot ÇETİN.
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MSI Dergisi: Şu anda insansız kara 
araçlarının tedarikini konu alan, 
yürürlükte olan projeleriniz var mı? 
Bu projeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Mehmet TATLI: Başkanlığımız Bomba 
İmha ve İncelemeleri alanında, insan-
sız kara araçları ve diğer teknik gerek-
sinimler kapsamında:
n	 SSM ile 2017 yılında, EMI
 (Metal Algılama)/GPR (Yere Bakan
 Radar) Entegre Robot Projesi
 (toprak altı tehditlere karşı 
 algılama sistemi),
n	 SSM ile 2017 yılında, Doğrusal

Olmayan Bileşen Tespiti Teknolojisi 
(Non-Linear Junction Detection / 
NLJD) Sistemi Projesi (el yapımı 
bombalarda kullanılan yarı iletken 
elektrik ve elektronik malzemenin 
uzaktan tespitine yönelik sistem),

n	 SSM ile 2017 yılında, Elektro
Manyetik Dalga (Electro Magnetic 
Pulse) Projesi’nin (el yapımı 
bombalarda kullanılan elektronik 
ateşleme sistemlerini uzaktan 
patlatmak amacıyla geliştirilecek 
olan sistem)

yürütülmesi amacıyla Bakanlık Ma-
kamının onayı ile ilk öncelikli projeler 
kapsamına alınması sağlanmış; söz 
konusu projelerde ise proje tanımlama 
dokümanlarının hazırlanması aşama-
sına gelinmiştir.
Ayrıca Başkanlığımız ile SSM tarafın-
dan yürütülen, Portatif Karıştırıcı Te-
darik Sözleşmesi kapsamında alımı 
yapılmış olan 110 adet Portatif Jam-
mer cihazına ek olarak 2017 itibarıyla 
15 adet daha alım yapılması konusun-
da talepte bulunulmuştur. 2018 yılında 
teslimat beklenmektedir.

MSI Dergisi: Önümüzdeki 
dönemde, hangi araçlar ve projeler 
gündeminizde olacak? Size göre, 
sektör firmaları, hangi teknolojiler ve 
kabiliyetler üzerinde çalışmalı?
Mehmet TATLI: Birimimiz, dünya gene-
lindeki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekle birlikte, özellikle terörle 
mücadelede, birimlerimizin elini güç-
lendirecek ve personel can güvenliğini 
üst seviyelere çıkartacak; bombaların 
uzaktan keşfi, tespiti ve imhasına yö-
nelik kullanılacak gerek mekanik ge-

rekse elektronik sistemlerin geliştiril-
mesine hayati önem veriyor. Bu alanda 
yürütülen ve yeni yapılacak olan çalış-
maları, tüm gücümüzle destekliyoruz 
ve destek vermeye de devam edeceğiz. 
Gelişmiş birçok ülkede, bu alanda ça-
lışma yapıldığının da bilincinde olarak 
özellikle patlayıcıların uzaktan teşhi-
si, tespiti ve imha edilmesine yönelik 
elektronik sistemler ile bu sistemlerle 
donatılmış zırhlı araç teknolojisinde 
ortaya konacak olan bir ürün, güven-
lik güçlerimizin terörle mücadelesinde 
can kayıplarının önüne geçeceği gibi bu 
alanda, Ülkemizi önemli bir marka hâ-
line getirecektir.

MSI Dergisi: İnsansız kara araçları 
konusunda, Türk firmalarının 
çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? 
Aradığınız çözümleri, Türk firmalarında 
bulabiliyor musunuz? Türk 
firmalarından, daha iyi yapmalarını 
beklediğiniz şeyler var mı?
Mehmet TATLI: Her şeyden önce, ülke 
insanımıza ve zekâsına güveniyoruz. 
Bu çerçevede, Devlet büyüklerimizin 
de destek ve teşvikleriyle milli üretim 
heyecanın artmasından, Emniyet güçle-
ri olarak büyük bir mutluluk ve kıvanç 
duymaktayız. Bununla bağlantılı olarak 
da ülkemizde üretilen ürünlerin, yurt 
dışı emsallerinden aşağı kalır bir yönü 
bulunmamaktadır. Hatta ülkemize özgü 
şartlar düşünülerek ve kolluk güçleri-
mizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirilmiş olduklarından, yerli 
ürünlerin daha faydalı oldukları tarafı-
mızca mülahaza edilmektedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Mehmet TATLI: Gece gündüz demeden 
Ülkemizin devleti ile bölünmez bütün-
lüğünün ilelebet muhafazası için canını 
feda etmekten kaçınmayan Teşkilatı-
mıza ve birimimize, yürüttüğümüz pro-
jeleri ve harcadığımız emeği ifade etme 
imkânı sağlayarak bizlerin yanımızda 
olduğunuzu gösterdiğiniz için, Teşkila-
tım ve birimimde görevli en alt kademe 
personelden en üst yöneticimize kadar 
personelimiz adına teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim.

EGM Kriminal Daire Başkanı 
1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet 
Tatlı’ya, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Birimimiz, dünya genelindeki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekle birlikte, özellikle terörle mücadelede, birimlerimizin 
elini güçlendirecek ve personel can güvenliğini üst seviyelere 
çıkartacak; bombaların uzaktan keşfi, tespiti ve imhasına yönelik 
kullanılacak gerek mekanik gerekse elektronik sistemlerin 
geliştirilmesine hayati önem veriyor. 
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Kırk yılı aşkın süredir, Türkiye’nin savunma ve havacılık 
sanayisindeki lider kuruluşu olan ASELSAN, yurt içi ve 
yurt dışı ihtiyaçların karşılanması amacıyla, helikopter, 

uçak ve insansız hava araçlarında kullanılan en kritik avi-
yonik ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve bu sistemlerin 
hava platformlarına entegrasyonu ile satış sonrası faaliyet-
lerini, başarıyla yürütüyor. Aviyonik alandaki faaliyetlerine, 
1988 yılında, F-16 savaş uçaklarının seyrüsefer sistemleri-
nin üretimi ile başlayan ASELSAN, bugün, havacılık alanında, 
1.200 kişilik deneyimli insan gücü ile dünyanın sayılı aviyonik 
ekipman üreticilerinden biri konumuna geldi.
Bugüne kadar, 20 farklı tipte, 500’ün üzerinde hava plat-
formunun milli imkânlar ile modernizasyonu, tamamen  
ASELSAN mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Milli ola-
rak geliştirilen görev bilgisayarı donanımları ve yazılımları 
sayesinde, milli silah sistemlerinin hava platformlarına en-
tegrasyonu da ASELSAN tarafından yapılıyor.

Güvenilir ve Etkin Görev Kabiliyeti
Türkiye’nin dışa bağımlılığını en aza indiren ve yüksek  
teknoloji içeren ASELSAN tasarımı milli sistemlerin; baş-
ta T129 ATAK helikopteri, F-16 savaş uçağı, S-70 BLACK  
HAWK helikopteri, HÜRKUŞ ve ANKA olmak üzere,  
pek çok hava platformunda kullanılması sayesinde, Türk  
Silahlı Kuvvetleri, daha güvenilir ve etkin görev kabiliyeti ka-
zandı.

Türkiye’nin 
Aviyonik Devi: 
ASELSAN
ASELSAN tarafından geliştirilen uçuş 
yönetim, seyrüsefer, elektro-optik, 
haberleşme, radar, elektronik harp, 
silah ve görev sistemleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkeler 
tarafından, uzun yıllardır, güvenle 
kullanılıyor.

Milli olarak geliştirilen görev bilgisayarı donanımları ve yazılımları 
sayesinde, milli silah sistemlerinin hava platformlarına entegrasyonu da 
ASELSAN tarafından yapılıyor.

ASELSAN tarafından, T129 ATAK 
helikopteri için özel olarak 
geliştirilen AVCI Kaska Entegre 
Kumanda Sistemi sayesinde, 
helikopterin silah ve görüntüleme 
sistemleri, pilotun bakış hattına 
otomatik olarak yönlendiriliyor.
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Ülkemizin gururu T129 
ATAK helikopterlerinde, 
milli kabiliyetler, en üst se-
viyede kullanıldı. Helikop-
terde yer alan tüm aviyonik 
sistemler, ASELSAN tara-
fından geliştirildi ve üre-
tildi. Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı hizmetine giren 
helikopterin, silah sistem-
lerinin entegrasyonu da 
ASELSAN tarafından yapıl-
dı. T129 ATAK helikopteri 
için özel olarak geliştirilen, 
AVCI Kaska Entegre Ku-
manda Sistemi sayesinde, 
helikopterin silah ve gö-
rüntüleme sistemleri, pilo-
tun bakış hattına otomatik 
olarak yönlendirilebiliyor. 
Bu sayede, helikopterin si-
lah sistemleri, pilotun kafa hareketiyle hedefe yönlendiri-
lerek tam isabetle atış gerçekleştiriliyor.
Başta F-16 olmak üzere, savaş uçakları için geliştiri-
len; gece görüş ve lazer ile hedef işaretleme kabiliyetine  
sahip ASELPOD Hedefleme Sistemi ve Lazer Güdümlü 
Bomba Kitleri sayesinde, TSK’nın milli harekât kabiliyeti 
arttırılıyor.

Geliştirilen Sistemler, Dünyaya Pazarlanıyor
ASELSAN, T129 ATAK helikopterinde elde edilen bilgi bi-
rikimi sayesinde, Sikorsky firması ile yurt içi ve yurt dışı 
satışları içeren, uzun vadeli stratejik iş birliği sözleşmesi 
imzaladı. Bu sözleşme kapsamında, helikopterin üzerinde-
ki tüm sistemlerin yönetiminden sorumlu, “Görev Yönetim 
Sistemi”, ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

“ASELSAN Görev 
Yönetim Sistemi”, 

yalnızca Türkiye’nin aldığı 
109 adet helikopterde 

değil, Sikorsky tarafından 
üçüncü ülkelere satılacak 

olan, en az 164 helikopterde 
daha kullanılacak.
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“ASELSAN Görev Yönetim Sistemi”, yalnızca Türkiye’nin al-
dığı 109 adet helikopterde değil, aynı zamanda, Sikorsky ta-
rafından üçüncü ülkelere satılacak olan, en az 164 helikop-
terde daha kullanılacak. ASELSAN-Sikorsky iş birliğiyle, ilk 
kez bir Türk firmasının geliştirdiği ve ürettiği yüksek tekno-
lojiye sahip sistemler, dünyada pek çok ülkenin tercihi olan, 
BLACK HAWK gibi bir hava aracının standart konfigürasyo-
nuna dâhil oldu. Genel Maksat Helikopteri Programı saye-
sinde, dünyanın en modern aviyonik mimarilerinden birine 
sahip yeni nesil bir helikopter, TSK’nın hizmetine sunula-
cak ve ASELSAN mühendisleri tarafından tasarlanmış olan 
aviyonik sistemler, dünyanın dört bir yanındaki pilotlara ve 
kullanıcılara hizmet verecek.
Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ANTONOV  
firması ile imzalanan iş birliği anlaşması kapsamın-
da da ihtiyaca göre; bölgesel yolcu uçağı, kargo uçağı ve  
genel maksat uçağı gibi farklı görevleri icra edebil-
mek üzere konfigüre edilebilen AN-148 ailesi uçaklarda,  
ASELSAN’ın özgün aviyonik sistemleri ve görev ekipmanla-
rı kullanılacak.

Milli Platformlara Yenilikçi Çözümler
Türkiye’nin, ilk milli helikopter geliştirme projesi olan 
T625 Özgün Genel Maksat Helikopter Programı kapsamın-
da, başta temel kokpit ekipmanları olmak üzere, aviyonik 
sistemler, yine ASELSAN sorumluluğunda geliştiriliyor. 
ASELSAN, proje kapsamında, dünya pazarında rekabet 
edebilir ve yenilikçi kokpit tasarımını, tamamen milli im-
kanlar ile gerçekleştirdi. Geniş ekran dokunmatik göster-
gelerden oluşan yeni nesil akıllı kokpit, pilotun iş yükünü 
azaltıyor ve uçuş güvenliğini en üst noktaya taşıyor.
Milli Muharip Uçak platformunda da kullanılacak bu yeni 
nesil akıllı kokpit çözümünde; 3 boyutlu ses, sentetik gö-
rüntü ve otomatik konuşma tanıma gibi gelişmiş özellik-
ler bulunuyor. Türkiye’nin, 2023 hedefleri arasında önem-
li bir yere sahip olan Milli Muharip Uçak Programı’nda,  
ASELSAN, sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde, uçağın; 
görev, sensör ve aviyonik sistemlerini de geliştirmeye ha-
zırlanıyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin amiral gemisi  
ASELSAN, ülkemizin teknolojik bağımsızlık mücadelesin-
de, en önde yer almaya devam ediyor. u

ASELSAN’ın, Milli Muharip 
Uçak platformunda da 
kullanılacak yeni nesil akıllı 
kokpit çözümünde, 3 boyutlu 
ses, sentetik görüntü ve 
otomatik konuşma tanıma gibi 
gelişmiş özellikler bulunuyor.

Genel Maksat 
Helikopteri 
Programı 
sayesinde, 
dünyanın en 
modern aviyonik 
mimarilerinden 
birine sahip 
yeni nesil bir 
helikopter, 
TSK’nın hizmetine 
sunulacak 
ve ASELSAN 
mühendisleri 
tarafından 
tasarlanmış 
aviyonik 
sistemler, 
dünyanın dört 
bir yanındaki 
pilotlara ve 
kullanıcılara 
hizmet verecek.

Başta F-16 olmak üzere, savaş uçakları için geliştirilen; gece görüş ve 
lazer ile hedef işaretleme kabiliyetine sahip ASELPOD Hedefleme Sistemi 
sayesinde, TSK’nın milli harekât kabiliyeti arttırılıyor.
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Havacılık tarihine adını 
yazdırmış, köklü fir-
malardan ANTONOV, 

yenilikçi ürünlerini, Eurasia 
Airshow 2018’de sergiliyor. 
Nakliye uçağı, bölgesel yol-
cu uçağı ve özel amaçlı uçak 
tasarımı konularında faaliyet 
gösteren firma; AN-178 nak-
liye uçağının modifiye edilmiş 
iki modeli, yeni nesil askeri 
nakliye uçağı AN-188 STOL 
(Short Take Off and Landing / Kısa mesafede kalkış ve iniş) 
ve insansız hava aracı (İHA) sistemi projesi de dâhil olmak 
üzere, yürütmekte olduğu pek çok gelişmiş programı, ziya-
retçilerinin ilgisine sunacak.
Orta sınıfta, 16 ton kapasiteli ve yükleme rampasına sahip 
nakliye uçağı AN-178-100’ün başlıca özelliği, çeşitli şekiller-
de (konteynere yüklenmiş veya paletler üzerinde) hazırlanmış 
yüklerin, kolayca yüklenebilmesi ve maliyet-etkin bir şekilde, 
istenilen yere ulaştırılabilmesi. 18 ton kapasiteli askeri nakli-
ye sürümü AN-178T ise birliklere lojistik destek sağlama, ha-
vadan indirme yapma (paraşütçü ve yük), yaralı tahliyesi, hafif 
araçların ve çeşitli teçhizatın taşınması gibi görevleri, yüksek 
performansla yerine getirebilecek. AN-178T; güvenilirlik, en 
az yer desteği ile bağımsız kullanım ve muharebe şartlarına 
dayanıklılık gibi pek çok önemli özelliği bünyesinde barındıra-
cak. Bu yeni kargo uçağı, yarı hazırlanmış ya da hazırlanma-
mış pistler de dahil olmak üzere, farklı pistlerden ve yüksek 
rakımlı pistlerden harekat icra edebilecek.
Geniş gövdeli gelişmiş askeri nakliye uçağı AN-188 STOL ise 
hemen her tipteki askeri yükü, kısa ve hazırlanmamış pist-
lere ulaştırabilecek bir uçak olarak dikkat çekiyor. 47 ton 
taşıma kapasitesine sahip olan uçak; zırhlı araç, helikopter, 
personel, yaralı ve hasta nakli gibi çok çeşitli görevleri ger-
çekleştirebilecek.
ANTONOV ayrıca, istihbarat görevlerinde ve yer hedeflerine 
taarruz amacıyla kullanılmak üzere, bir İHA sistemi geliştir-
me çalışmalarına da başladı. En güncel gereksinimler göz 
önünde bulundurarak tasarlanan İHA sistemi, görevlerini 
yerine getirirken özel amaçlı donanımlardan ve çeşitli silah 
sistemlerinden de faydalanacak.
Bu projeleri, uluslararası alanda, geniş katılımlı iş bir-
likleri ile geliştirmeyi amaçlayan ANTONOV, bu proje-
lerde, Türkiye’den firmaların da yer almasını istiyor. u

ANTONOV, Güncel Projelerini 
Türkiye’de Sergiliyor

26 - Nisan 2018

Orta sınıf bir nakliye uçağı olan AN-178, hem sivil hem de askeri kullanıcılara, önemli kabiliyetler kazandırıyor.

AN-178, farklı yüklerin kolayca yüklenmesine imkân sağlıyor.

AN-188 STOL, yenilikçi özellikleri 
ile önümüzdeki döneme damgasını 

vurmaya hazırlanıyor.
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Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden 
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMC), 1964’ten 
bu yana gelen birikimi ile dünya markası olma yolunda 

yenilenen hedeflerine doğru, hızla ilerliyor. BMC, yarım asrı 
aşan köklü geçmişine sığdırdığı başarılarına yenilerini ekle-
mek hedefiyle ve Türk ve Katar ortaklığı ile ulaştığı güçlü ve 
çok uluslu şirket yapısıyla Türkiye için çalışıyor ve üretiyor.
Tasarım, Ar-Ge, mühendislik, üretim, satış ve satış sonrası 
hizmetleri kendi bünyesinde barındıran; faaliyete başladığı 
ilk günden bu yana, 300.000’i geçen araç üretim sayısı ile 
Türkiye ekonomisine, yaklaşık 10 milyar dolarlık katma de-
ğer sağlayan; İzmir’deki, 200.000 metrekare alanda, 700’ün 
üzerinde konfigürasyonda; araç, yedek parça, motor ve dö-
küm parçaları üretimi yapan; başta Avrupa Birliği üyesi ül-

keler olmak üzere, 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren; 
Türkiye’nin üreten gücü BMC, yoluna, ürün ailesine havaa-
lanlarına özel yeni araçları da katarak devam ediyor.

NEOPORT 14 m Tam Alçak Tabanlı Apron Aracı
IATA ve AHM 950 uyumlu Neoport 14 m Apron Otobüsü;  
4 silindirli, 182 beygir gücünde, 700 Nm torka sahip turbo 
dizel Euro 5 motoru ile gücüne güç katıyor. Önden çekişli 
özelliği ile Neoport, bu araç özelinde geliştirilmiş olan ve 6 
ileri 1 geri otomatik şanzımana yüklenmiş yazılım sayesinde, 
rakiplerine kıyasla çok düşük yakıt tüketimi ve işletme ma-
liyeti ile öne çıkıyor. Tam havalı servis freni, her iki yana yat-
ma sistemi, şasi alçaltma ve yükseltme sistemi, ön ve arka 
disk frenleri, 6 adet yolcu kapısı ve alçak tabanlı monokok 
gövdesi ile araç, sürücüsü ve yolcusu için, konforlu bir sürüş 
deneyimi sağlıyor.

EURASIA AIRSHOW 2018 ÖZEL / BMC
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Havaalanlarının 
Yeni Nesil Konforu 
BMC’den

50 yılı aşkın bilgi ve deneyimi ile milli bir marka olarak 
küresel arenada lider olma amacını taşıyan BMC, Busworld 
Akademi tarafından, “Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım 
Ödülü”ne layık görülen, Neocity Ailesi’nin yeni üyesi VIP 
Apron modeli ve Şehri Geleceğe Taşıyan Neoport 14M Apron 
Aracı ile Eurasia Airshow’daki yerini alıyor.
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Klima sistemi için ayrı bir motoru bulunan Neoport; yolcu böl-
gesi için özel olarak kullanılan 42 kW klimaya ek olarak, sürücü 
kabini için, ayrıca konumlandırılmış bir klima seçeneği sunuyor.
10.500 kg yük kapasiteli bağımsız ön ve arka aksları saye-
sinde Neoport, üstün bir yolculuk ve sürüş konforu sağlıyor. 
Kapasitesi ile sınıfının lideri konumunda olan Neoport ile 12 
kişilik oturma alanının yanı sıra 97 kişiye kadar ayakta yolcu 
ile toplam 109 yolcu, rahatlıkla seyahat edebiliyor.
Ayarlanabilir direksiyon, ergonomik sürücü alanı, izole sü-
rücü bölgesi, motor odası yangın algılama sistemi, elektrik 
kontrollü yan aynalar, yolcu iniş/biniş yönü aksine otoma-
tik egzoz yönlendirme sistemi, modüler katlanabilir engelli 
yolcu rampası, LED iç aydınlatma ve dijital saat seçenekleri, 
araçta standart olarak sunuluyor.
Opsiyonel olan arka geri görüş kamerası, motor odası oto-
matik yangın söndürme sistemi, klima, elektronik hat gös-
tergesi, LCD yolcu bilgilendirme ekranları, güvenlik kamera-
ları ve kayıt sistemi ise istek üzerine Neoport’a eklenebiliyor.

NEOCITY 8.5 m VIP Apron
Busworld Akademi 2017 En İyi Tasarım Ödülü sahibi  
Neocity Ailesi’nin en küçük üyesi olan Neocity 8.5 m aracı-
nın, hava alanlarındaki CIP ve VIP kullanımı için düzenlen-
miş versiyonu olan VIP Apron, 4 silindirli Euro 6 turbo dizel 
motorunun, 210 beygir gücü ve 850 Nm torku sayesinde 
fark yaratıyor.
Segmentinin en geniş aracı olması ile benzerlerinden ayrılan 
VIP Apron, tam otomatik vites seçeneği ile kullanıma sunu-
luyor. Araç içi kamera ile tüm aracı denetleyebilme özelliği,  
çift devreli tam havalı tipte ön ve arka frenler, hava kuman-
dalı el freni, markaya özgü geliştirilen yolcu ve ağırlık opti-
mizasyonu sağlayarak maliyet avantajı yaratan ön ve arka  
aks tasarımı, aracın diğer ayırt edici özellikleri arasında bu-
lunuyor.
Neocity VIP Apron, yolcusuna sağladığı mükemmel erişile-
bilirlik deneyimi ile konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor; 
güvenliği en üst düzeye taşıyor. u

NEOPORT

NEOCITY
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MC-21 ailesinin ilk üyesi olan ve uçuş testlerinden ba-
şarıyla geçen MC-21-300, business class’ta 16 yolcu; 
ekonomi sınıfında ise 147 yolcu taşıyacak şekilde ta-

sarlandı. Daha yoğun yerleşimli ve tek sınıflı olacak şekilde 
konfigüre edildiğinde ise uçak, 211 koltuk kapasiteli. Böyle-
ce, MC-21-300, azami kapasiteye göre karşılaştırıldığında, 
B737 MAX’ın ve A320neo ailesinin aynı sınıftaki üyelerinden 
ve Çin’in yeni tasarladığı C919 uçağından biraz daha önde yer 
alıyor.
Program kapsamında, MC-21-200 modeli de iki sınıflı konfi-
gürasyonda, 132 yolcu taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Daha 
yüksek kapasiteye sahip MC-21-400 modelinin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Ekonomik Verimlilik
MC-21’in teknik açıdan üstün olmasını sağlamak amacıyla 
geliştirme aşamasında, en ileri Rus ve yabancı teknolojik çö-
zümlerden faydalanıldı. Tasarımcılar, MC-21’in aerodinamik 
özelliklerini, mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla %5 ile %6 
arasında bir oranda iyileştirmeyi başardılar. Uçağın aerodi-
namik özelliklerindeki bu iyileşmenin arkasındaki en önem-
li faktör, yüksek açıklık oranına (aspect-ratio) sahip kanat 
tasarımı. İstenen özelliklere sahip metal bir kanat yapmak 
mümkün olmadığı için, programda, polimer-kompozit mal-
zeme kullanılmasına karar verildi ve ortaya, yüksek perfor-
manslı bir kanat çıktı.
Uçağın ileri derecede geliştirilmiş motorları, yakıt tüketi-
mini ciddi oranda azaltmaya yardımcı oluyor. MC-21-300’ün 
testlerinde, Pratt & Whitney’in, PW1431G model, geared 
turbofan motorları kullanılıyor. Eş zamanlı olarak, benzer 
özelliklere sahip, yeni nesil PD-14 motoru da Rusya’da test 
aşamasında. Uçak seri üretime geçtiğinde, hangi motorun 
kullanılacağına ise müşteri karar verecek.
IRKUT’un tasarımcıları, MC-21’de hangi sistemlerin kullanı-
lacağına, azami verimliliği gözeterek karar verdiler ve Rus-
ya’nın önde gelen firmalarının yanı sıra yabancı firmalar da 
bu doğrultuda, pek çok uçak alt sistemini tasarladılar.
Yapılan hesaplamalar ve ilk denemeler, MC-21 tasarımcıla-
rının, işletme maliyetlerini, diğer dar gövdeli modern uçak-
lara kıyasla %5 ile %7 arasında azaltmaya yönelik hedefle-
rinde, başarıya ulaşabileceklerini gösteriyor.

Yepyeni Bir Konfor Seviyesi
Uçağın üstün aerodinamik özellikleri sayesinde, yolcu kon-
forunu arttırma konusunda radikal bir adım atılmış oldu.  
MC-21’in gövdesinin çapı, B737’ninkinden 30 cm; A320’nin-
kinden ise 11 cm daha geniş. IRKUT’un tasarımcıları, sunulan 
yüksek konforun, uzun vadede, MC-21’e ek rekabet avantaj-
ları getireceğine inanıyor. Çünkü artık uzun rotalarda da dar  

IRKUT 
Corporation’dan 
Yenilikçi Uçak: 
MC-21
Rusya, ana odağında tamamen yeni 
teknolojiler bulunan, orta menzilli ve 
dar gövdeli (tek koridorlu) bir yolcu 
uçağı ailesi olan MC-21’in üretimine 
yönelik bir program üzerinde çalışıyor. 
Programın ana yüklenicisi olan IRKUT 
Corporation, yaptığı yeniliklerle 
dünya havacılık pazarının en büyük 
segmenti olan dar gövdeli uçaklardan, 
kendi payını almayı hedefliyor. Firma, 
MC-21’in, rakiplerine kıyasla teknik 
üstünlüğe sahip olmasını sağlamak 
için, iki alanda ileri çözümler tasarlıyor: 
ekonomik verimlilik ve konfor.

MC-21-300, business class’ta 16 yolcu; ekonomi sınıfında ise 147 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.
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gövdeli uçak kullanma eğilimi söz konusu ve düşük maliyetli 
havayolları, son derece sıkışık bir kabin yerleşiminde de olsa 
konfor sunmak istiyor.
Havayolları, kendi önceliklerine göre, MC-21’in geniş koltuk-
lu ya da geniş koridorlu konfigürasyonunu sipariş edebilir. 
Geniş koridorlu olanın tercih edilmesi hâlinde, koridorda 
servis arabası varken, yolcular yanından geçebilecekler.
Uzmanlar, yapılan bu yeniliklerin, yalnızca konforu etkile-
mekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik faydalar da getire-
ceğine dikkat çekiyor. İniş ve yolcuların uçaktan inme süre-
lerini hızlandırarak tasarruf edilecek birkaç dakika, düşük 
maliyetli havayollarının, bir sonraki uçuşu daha erken yapa-
bilmelerine olanak sağlayarak, yüz binlerce dolarlık ek gelir 
elde etmelerinin yolunu açacak. IRKUT Corporation Başkan 
Yardımcısı Kirill Budayev, “Her bir uçuşta, 5 ila 7 dakikalık 
bir tasarruf söz konusu. Yılda, yaklaşık 1.500 uçuş gerçek-
leştiren bir uçağı düşünecek olursak bu tasarruf sayesinde, 
uçağı tercih eden havayolu, yılda 150 saat daha fazla uçuş 
yapma imkânına sahip olacak.” dedi.
Uçağın geniş gövde yapısı, aynı zamanda, bagaj raflarının ve 
kargo bölmesinin hacmini de artırıyor.
MC-21’in iç basıncı, deniz seviyesinden, 1.800 m irtifada-
ki basınca denk gelen bir seviyede. Böylesi yolcu dostu bir 
standart, günümüzde, yalnızca geniş gövdeli uçaklarda su-
nuluyor. Mevcut dar gövdeli uçaklarda ise bu rakam, 2.400 m  
düzeyinde.

Testler ve Siparişler
MC-21-300 uçak ailesinin uçuş testlerine, 28 Mayıs 2017’de 
başlandı. Uçak, Ekim 2017’de Irkutsk’taki tesisten, Mosko-
va’daki test üssüne kadar, 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. 
Test uçuşlarında, hedeflenen operasyonel parametrelere de 
ulaşıldı: 12.000 m irtifa ve 860 km/s hız.
IRKUT Corporation’un, Havacılık Ekipmanı Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Popovich’e göre, 
testlerde, ana tasarımın yanı sıra üretim çözümlerinin doğ-
ruluğu da teyit edilmiş oldu.
Mart ayının sonunda ise MC-21-300 konfigürasyonundaki, 
ikinci deneysel uçağın üretimi tamamlandı. Bu uçağın da 
yakında uçuş testlerine başlaması bekleniyor. Toplamda  
4 uçağın uçuş testlerine tabi tutulması; ilave iki uçağın da 
mukavemet testlerinden geçirilmesi planlanıyor.
MC-21 programı kapsamında, önümüzdeki 20 yıl içinde, yak-
laşık 1.000 uçak üretilmesi öngörülüyor. Hâlihazırda IRKUT, 
175 uçak için, kesin sipariş sözleşmesi imzalamış durumda.
Uçağın ilk işletmecileri arasında, 2020-2026 yılları ara-
sında teslim edilmek üzere, 50 adet MC-21 siparişi veren,  
Rusya’nın ulusal havayolu Aeroflot da bulunuyor.

Rusya’da, MC-21 ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kap-
samında, programa katılan Rus sanayi kuruluşları da tek-
noloji açısından, ciddi bir modernizasyon sürecinden geçti. 
Süreçte, özellikle; sayısal teknolojilerin entegre bir şekilde 
uygulanması, kompozit üretime geçilmesi, otomatik montaj 
hatlarının kullanılmaya başlanması ve Ar-Ge altyapısının ye-
nilenmesi konuları ön plana çıktı.
Hava taşımacılığının geleceğine imzasını atmaya  
hazırlanan MC-21 programı ile ilgili daha fazla bilgi için: 
http://mc21.irkut.com/program/  u

IRKUT Corporation
United Aircraft Corporation çatısı altında faaliyet 
gösteren IRKUT Corporation, Rusya’nın, yüksek 
teknolojiye sahip, öncü sanayi kuruluşlarından biridir. 
1934’te kurulan Irkutsk Aviation Plant ve 1927’de 
kurulan Yakovlev Experimental Design Bureau adlı 
iki işletmenin birleşmesiyle ortaya çıkan IRKUT, on 
yıllardır; yolcu uçağı (Yak-40, Yak-42), savaş uçağı 
(Yak-130, Su-30MKI) ve eğitim uçağı (Yak-18, Yak-52) 
gibi, pek çok farklı sınıfa yönelik havacılık sistemleri 
geliştirmektedir. Alanında engin bir tecrübeye sahip 
olan IRKUT’un uyguladığı kalite sistemi, uzun yıllar 
A320 uçaklarına bileşen temin ettiği, Airbus firması 
tarafından da onaylıdır.
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MC-21 ailesinin ilk üyesi, MC-21-300 oldu. Program kapsamında, 
MC-21-200 modeli de iki sınıflı konfigürasyonda, 132 yolcu taşıyacak şekilde 
tasarlanıyor. Daha yüksek kapasiteye sahip MC-21-400 modelinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

IRKUT’un tasarımcıları, MC-21’de hangi sistemlerin kullanılacağına, azami 
verimliliği gözeterek karar verdiler ve Rusya’nın önde gelen firmalarının yanı 
sıra yabancı firmalar da bu doğrultuda, pek çok uçak alt sistemi tasarladılar.
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ROKETSAN; KAAN Füzesi’nden tapa sistemlerine, SOM 
Stand-Off Mühimmat ailesinden MAM Akıllı Mühimmat 
ailesine, UMTAS’tan CİRİT’e; roket, füze ve mühimmat 

alanında her segmentte, etkin ürünleriyle dikkat çekiyor. 
Aynı zamanda, balistik zırh ve mühimmat tesisleri gibi niş 
alanlarda çözümler sunuyor ve uzay alanında da çalışmalar 
yapıyor. Eurasia Airshow 2018’in ziyaretçileri, bu ürün ve çö-
zümlerin bir bölümünü, yakından görme ve inceleme fırsa-
tını yakalayacak.

ROKETSAN 122 mm Roket Ailesi
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 122 mm roketler, 
yüksek isabet ve asgari dağılım özellikleri sayesinde, 40 km  
menzildeki yüksek öncelikli hedefleri, yoğun ve etkili bir şe-
kilde ateş altına alabilme yeteneğine sahiptir. TR-122 ve 
TRB-122 roketleri, özgün yapısal ve aerodinamik özellikleri-
nin yanı sıra düşük dağılımı özelliği sayesinde, topçu birlik-
leri tarafından, bölge hedeflerine karşı kullanılan; sınıfında, 
dünyanın en uzun menzilli roketleri olarak öne çıkmaktadır.  
TR-122 Roketi, tahrip harp başlığı; TRB-122 Roketi ise içe-
risinde 5.500’den fazla çelik bilye bulunan harp başlığı taşı-
maktadır. TR-122 ve TRB-122 roketleri, bu üstün özellikleri 
sayesinde; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak 
manevra birliklerine, mükemmel ateş desteği sağlamaktadır.
ROKETSAN TR-122 ve TRB-122 Roketleri, iki farklı konfigü-
rasyonda üretilmektedir. Birinci konfigürasyonda, TR-122 ve 
TRB-122 roketleri, ahşap saklama ve taşıma sandıklarında 
taşınacak ve çelik tüplü lançerlerde kullanılacak şekilde 
üretilmektedir. Diğer konfigürasyonda ise TR-122 ve 
TRB-122 roketleri, yalıtımlı podlar içerisinde de-

polanmakta, taşınmakta ve ateşlenmektedir. Podlu yapı, ba-
kım gerektirmeme; depolama ve yükleme sırasında uzman 
işgücü gerektirmeme; az sayıda personel ile kısa yükleme 
süresi; roketlerin raf ömrü boyunca nem, korozyon, şok ve 
titreşime karşı korunması gibi avantajlara sahiptir.

ROKETSAN, Geniş Ürün 
Yelpazesi ile Kullanıcıların 
Tüm İhtiyaçlarına Çözüm Sunuyor
Dünyanın önde gelen roket, füze ve güdümlü mühimmat firmalarından olan ve 
dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi listesinde yer alan ROKETSAN, 
geniş ürün yelpazesini, Eurasia Airshow 2018’de, ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.
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TR-122 ve TRB-122 Roketlerinin Teknik Özellikleri

 TR-122 TRB-122
Çap 122 mm 122 mm
Azami Menzil 36 km (Deniz Seviyesinde) 36 km (Deniz Seviyesinde)

 40 km (600 m Rakımda) 40 km (600 m Rakımda)

Asgari Menzil 16 km (Deniz Seviyesinde) 16 km (Deniz Seviyesinde)

 21 km (600 m Rakımda) 21 km (600 m Rakımda)

Ağırlık 65,9 kg 65,9 kg
Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt Kompozit Katı Yakıt
Harp Başlığı Tipi Tahrip Çelik Bilyeli Tahrip
Harp Başlığı Ağırlığı 18,4 kg 18,4 kg
Harp Başlığı Etkili Yarıçapı 20 m 40 m
Tapa Tipi Hassas Yaklaşmalı 
  (Hassas Yedeklemeli)

Raf Ömrü 10 yıl 10 yıl
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CİRİT, Etkisini, Termobarik Tesirli 
Harp Başlığıyla Arttırıyor
Sınıfının en uzun menzilli füzesi olan 2,75” La-
zer Güdümlü Füze CİRİT, gelişimini, termobarik 
tesirli yeni harp başlığı ile sürdürüyor. Bu harp 

başlığı ile zırh delici, anti-personel ve yangın çıka-
rıcı olarak işlev görebilen çok maksatlı harp başlığı 

ve yüksek infilaklı harp başlığı seçenekleri ile bir-
likte, sunulan harp başlığı alternatifi sayısı da 3’e 
çıkartılmış oldu.
CİRİT, kullanılabildiği platform çeşitliliği ile de dik-
kat çekiyor. T129 ATAK ve AH-1 COBRA taarruz he-
likopterlerinde kullanılan CİRİT’in, TIGER helikopte-
rine entegrasyonu konusunda da çalışmalar devam 
ediyor. ROKETSAN ile MBDA Almanya, son olarak, 
ILA 2016 fuarı sırasında, bu konuda bir iş birliği an-
laşması imzaladı.

BLACK HAWK helikopterlerine entegrasyon faaliyetleri de-
vam eden CİRİT’in, hafif helikopterlere entegrasyonu konu-
sunda da çalışmalar yürütülüyor. Bu konudaki en güncel ge-

lişme ise Farnborough 2016 fuarı sırasında, ROKETSAN ile 
Airbus Helicopters arasında imzalanan ve 

CİRİT’in, H135M ve H145M helikopter-
lerine entegrasyonunu konu alan iş 

birliği anlaşması oldu.

CİRİT Füzesinin Teknik Özellikleri

Boy  1.900 mm
Ağırlık 15 kg (Tüpsüz)
Menzil 1,5 km (Asgari) – 8 km (Azami) 
Harp Başlığı l	Yüksek İnfilaklı Başlık
  l	Çok Maksatlı Başlık
   w	 Zırh Delici
   w Personel
   w Yangın Çıkarıcı
  l	Termobarik Başlık
Güdüm MEMS-Ataletsel Ölçüm Birimi ile Ara Safha Güdüm
  Yarı Aktif Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm
Motor HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Katı Yakıt
Platformlar Sabit ve Döner Kanatlı Hava Araçları 
  (Atak Helikopterleri, Uçaklar ve UAV’ler), 
  Kara Platformları, Deniz Platformları, 
  MIL-STD-1760 Sahip Tüm Platformlar
Hedef Tipleri Hafif Zırhlı/Zırhsız Araçlar, Silahlı Birlikler
Lazer İşaretleme STANAG 3733 ile Uyumlu Lazer İşaretleyiciler

CİRİT füzesi, farklı uçak ve 
helikopter tiplerinin silahları 
arasında yer alıyor.

Kaideye Monteli 
CİRİT (KMC)
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CİRİT’in, çeşitli insansız hava araçla-
rına entegrasyonu ile ilgili çalışma-
larını aralıksız sürdüren ROKETSAN,  
Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Sistemi ile fü-
zenin, kara araçlarına entegre edilebildiğini 
ve etkin bir silah sistemi olarak kullanıla-
bildiğini gösterdi. ROKETSAN, müşterileri-
ne, sabit ve mobil kara sistemleri üzerinden  
CİRİT kullanımı ile ilgili gösterimler de ya-
pıyor. Çekili bir kara platformuna entegre 
edilen CİRİT, ROKETSAN’ın, yurt dışı müş-
terilerinden biri tarafından sipariş edildi ve 
kullanıma alındı.
Daha önce, AT-802 Sınır Devriye Uçağı’na 
entegre edilen CİRİT, Farnborough 2016’da, 
Airbus Defence and Space ile imzalanan iş 
birliği anlaşması uyarınca, C295W uçağına 
da entegre edildi ve bu uçak, Dubai Airshow 2017’de sergilen-
di. CİRİT’in, hücumbot ve korvet boyutunda gemilerden kulla-
nımı ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Füze, bu platformların 
bazıları ile çeşitli operasyonlarda kullanıldı ve muharebede de 
kendini ispat etti.
CİRİT’in, çok farklı ihtiyaçları tek başına karşılayabilecek bir 
sistem olduğuna vurgu yapan ROKETSAN Genel Müdürü Sel-
çuk YAŞAR, şunları söylüyor: “CİRİT, maliyet-etkin olması fikri 
ile ortaya çıkan ‘güdümlü 2,75” roket’ kavramını yeni zirvelere 
taşıyor. 8 km’lik menzili ile sınıfının lideri olan CİRİT, üst sı-
nıflarda yer alan füzelerin görevlerinin bir bölümünü yerine 
getirebileceğini de gösterdi. Tek bir füze üretim hattı ile kara, 
hava ve deniz kuvvetlerinizin güdümlü füze ihtiyaçlarını karşı-
layabiliyorsunuz. Piyasada, bu esnekliği, bu maliyetlerle sağ-
layacak başka bir füze olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.”

HİSAR Hava Savunma Füzeleri, 
Yeteneklerini Göstermeye Devam Ediyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, alçak ve orta irtifa hava savunma 
ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen HİSAR hava savunma 
füze ailesi, nihai kalifikasyon sürecine doğru ilerlediği yolda, 
yoğun geliştirme ve test programının aşamalarını başarıyla 
geride bırakmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin 
hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan Mil-
li Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A’nın Test 
Füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin katı-
lımlarıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından, 1 Şubat 2018 

tarihinde, Aksaray Bölgesi HİSAR Test Alanı’nda başarıyla 
gerçekleştirildi.
Ortak alt sistemlere ve ortak füze arayüzüne sahip HİSAR hava 
savunma füze ailesi, önümüzdeki dönemde, alanında stan-
dartları belirleyici bir rol oynamaya hazırlanıyor. ROKETSAN 
Genel Müdürü Selçuk YAŞAR, HİSAR füzelerinin, gelecekteki 
konumu ile ilgili olarak şunları söyledi: “HİSAR hava savunma 
füze ailesi, başta güdüm, tapa, harp başlığı ve roket motoru 
alanları olmak üzere, her alt sisteminde, güncel teknolojiyi 
içerecek şekilde geliştiriliyor. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile dost ve müttefik ülkelere, sadece etkin bir hava savunma 
çözümü sunmakla kalmayacağız; bu çözümün, ROKETSAN’ın 
ömür devri boyunca desteği ile uzun yıllar geçerliliğini koru-
masını sağlayacağız. Müşterilerimiz, herhangi bir ihracat ya 
da kullanım kısıtı olmadan bu füzeleri tedarik edebilecek ve 
hava savunmalarını bu füzelere emanet edebilecek.”

ROKETSAN, müşterilerine, sabit ve mobil kara sistemleri üzerinden 
CİRİT kullanımı ile ilgili gösterimler de yapıyor. 

HİSAR Hava Savunma Füze Ailesinin 
Taktik ve Teknik Özellikleri

Sistem Önleme Menzili 15 km (HİSAR-A), 25 km (HİSAR-O)
Harp Başlığı Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili
Güdüm/Arayıcı Başlık l	Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile 
   Ara Safha Güdüm
  l	Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile
   Terminal Güdüm
Motor  Çift Kademeli Roket Motoru
Hedef Tipleri l	Sabit Kanatlı Uçak
  l	Döner Kanatlı Uçak
  l	Seyir Füzeleri
  l	İnsansız Hava Araçları (İHA)
  l	Havadan Karaya Füzeler
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TRG-300 KAPLAN 
Füzesi ve Silah Sistemi
ROKETSAN tarafından geliş-
tirilen ve üretilen KAPLAN 
füzesi (TRG-300) yüksek isa-
bet ve tahrip gücü sayesinde, 
30 km’den 120 km’ye kadar 
menzilde, yüksek öncelikli 
hedefleri, yoğun ve etkili şe-
kilde ateş altına alabilir. Bu 
üstün özellikleri sayesinde; 
gece ve gündüz her türlü hava 
ve arazi şartlarında, zamanın-
da, doğru ve etkili ateş gücü 
yaratarak manevra birlikleri-
ne, etkin ateş desteği sağla-
maktadır.
KAPLAN füzesi, uydu destekli 
ataletsel güdüm sistemi saye-
sinde, hedefleri hassas olarak 
vurabilme yeteneğine sahiptir. 
Yalıtımlı pod içerisine yerleş-
tirilerek Pod İçi Füze konfigü-
rasyonunda depolanan, taşı-
nan ve fırlatılabilen KAPLAN 
füzesi, ROKETSAN üretimi  
K+ Silah Sistemi, T-122/300 
ÇNRA Sistemi, Çok Kundaklı Roketatar Sistemi (ÇKRA-
122/300) ile entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer plat-
formlardan fırlatılabilmektedir.
KAPLAN Füzesi Silah Sistemi, uzun menzil ve yoğun ateş 
açabilme yeteneği ile bir caydırıcı güç olarak kullanılmak-
tadır. Bu sayede, bir manevra kuvvetinin desteklenmesi gibi 
standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme ha-
rekâtından, ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım 
yelpazesinde, çok önemli görevler almaya hazırdır.
Yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistem-
leri sayesinde, at ve kaç taktiğini başarıyla uygulayan KAPLAN 
Füzesi Silah Sistemi, bu maksatla Silah Yönetim Sistemine 
entegre Seyrüsefer Sistemine ve Otomatik Tevcih Sistemine 
sahiptir. Tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sa-
yesinde; kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere, 
sadece 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebilmektedir.

KAPLAN Füzesi Silah Sistemi, bir atış görevinin icrası için; 
hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tev-
cih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrikli ve elekt-
ronik alt sistemlerle teçhiz edilmiştir. Farklı marka ve mo-
dellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt 
sistemlere sahip olacak şekilde, kullanıcının lojistik altya-
pısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabil-
mektedir.

ROKETSAN, MAM-L ile 
İHA’ların Etkinliğini Arttırıyor
ROKETSAN’ın, günümüz muharebe sahasının gerekleri 
doğrultusunda geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), 
başta insansız hava araçları (İHA’lar) olmak üzere, fay-
dalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının 
etkinliğini arttıran bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Yine  
ROKETSAN tarafından geliştirilen, lazer güdümlü, uzun 
menzilli tanksavar füzesi L-UMTAS’ın roket motorsuz bir 
sürümü olan MAM-L, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından kullanılan BAYRAKTAR TB2 ve KARAYEL tak-
tik İHA’larına da entegre edildi. Son dönemdeki, silahlı  
BAYRAKTAR TB2 İHA’larının görev yaptığı çeşitli operas-
yonlarda başarıyla kullanılan MAM-L, sahada kendisini is-
pat eden bir mühimmat olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 22 kg’lık düşük bir ağırlığa sahip olan ve boyu da  
1 m’nin altında olan MAM-L, İHA’ların yanı sıra hafif taar-
ruz uçakları için de maliyet-etkin bir çözüm oluşturuyor. 
MAM-L; hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar an-
tenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere 
ve 50 m çaptan büyük bir alanda dağılmış personele karşı, 
yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı ile etkili oluyor. 
Mühimmat, atış irtifasına bağlı olarak 8 km’ye (opsiyonel 
INS/GPS özelliği ile 14 km) kadar menzillerde etkili olarak 
kullanılabiliyor.

KAPLAN Füze Sistemi Teknik Özellikleri

Çap 300 mm
Azami Menzil 120 km
Asgari Menzil 30 km
Ağırlık  585 kg

Güdüm Uydu Destekli Ataletsel 
  Navigasyon Sistemi (ANS)  

Kontrol
 Elektromekanik Tahrik Sistemli 

  Aerodinamik Kontrol  
Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt  
Harp Başlığı Tipi Tahrip ve Parça Tesirli  
Harp Başlığı Ağırlığı 105 kg
Harp Başlığı Etkili Yarıçapı ≥ 70 m
Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)  
Raf Ömrü 10 yıl
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MAM-L’nin, ROKETSAN’ın Orta Menzilli Tanksavar Füzesi 
OMTAS ve Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS ile aynı 
aileye mensup olması ise eğitim ve lojistik konularında kul-
lanıcısına önemli bir avantaj sağlıyor.
ROKETSAN, MAM-L’nin hava platformlarına entegrasyonu 
ile ilgili de önemli bir tecrübe edindi. Hava aracında gerekli 
altyapıların bulunması halinde, tüm entegrasyon çalışma-
larını birkaç ay içinde tamamlayarak MAM-L’yi kullanıma 
hazır hale getirebilen ROKETSAN, eksik altyapılar bulun-
ması halinde de müşterilerine entegrasyon desteği verebi-
liyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR, MAM-L’nin,  
pek çok ülkenin tercihi olacağını söylüyor: “MAM-L,  
tasarımı ve kullanım konsepti ile kullanıcılarına, özel-
likle keşif ve gözetleme görevleri sırasında ortaya çıkan  
zaman-kritik hedeflerin, etkili bir şekilde tesirsiz hale 
getirilebilmesi kabiliyetini kazandırıyor. Aynı zamanda  
MAM-L, hassas güdümü ve boyutları itibarıyla çevre ha-
sarı düşük bir çözüm sunuyor. MAM-L-taktik İHA bileşimi, 
silahlı kuvvetlerin sahip olduğu diğer tüm kabiliyetlerden 
daha maliyet-etkin bir çözüm. Diğer ülkelerin de kısa za-
manda bu konuya dikkatlerini yönelteceklerini değerlendi-
riyoruz.”

Lazer Güdüm Kiti TEBER
TEBER, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına,  
vuruş kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla entegre  
edilen bir lazer güdüm kitidir. TEBER, genel maksat 
bombalarını; Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Ko-
numlama Sistemi (KKS) ve Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık  
(LAB) kullanarak, akıllı bir silah sistemi haline getirir.  
TEBER kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak  
AÖB ve KKS’den oluşmakta olup, sahada, kullanıcı  
tarafından, çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edile-
bilmektedir. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlek-
ler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra  
terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti sağ-
lamaktadır.
TEBER’in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellik-
ler sağlamaktadır. Bombaların burun kısmına, istenildiği 
zaman takılabilen Yarı Aktif LAB, silah sistemine, hareketli 
hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırmakta-
dır. LAB bölümüne, yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de 
mevcuttur. Ayrıca kuyruk bölümü, entegre edildiği bomba-
ları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolay-
lık sağlamaktadır.

MAM-L’nin Teknik Özellikleri

Çap 160 mm
Uzunluk 1 m
Ağırlık 22 kg
Azami Menzil 8 km (opsiyonel INS/GPS özelliği ile 14 km)
Güdüm Lazer Arayıcı

Platformlar İHA’lar, Hafif Taarruz Uçakları
TEBER’in Teknik Özellikleri

 Sadece AÖB

Güdüm Modları AÖB+KKS
 AÖB+KKS+LAB
 AÖB+LAB
Harp Başlığı MK-81,  MK-82 
Arayıcı LAB
Yaklaşma Sensörü 2-15 m
Menzil (Min, Max) 2-28 km 
CEP - 50 <3m
Manevra Kabiliyeti ± 3 g
Hareketli Hedef Kabiliyeti <50 km/s
Ağırlık (TEBER-82, TEBER-81) ~270 kg (595 lb), ~155 kg (345 lb)
Uzunluk  (TEBER-82, TEBER-81) 2.650 mm (104’’), 2.100 mm (81,5’’)
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Yeni Nesil Seyir Füzesi SOM
Stand Off Mühimmat (SOM) Füzesi, 
havadan karaya mühimmat ailesidir 
ve aktif korunaklı, kara ve deniz he-
deflerine karşı kullanılmak üzere ta-
sarlanmıştır. Gerekli olan operasyonel 
esnekliği destekleyecek, modüler bir 
tasarıma sahiptir.
SOM füzesinin ilk atış denemesi,  
2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 
2013 yılında, ROKETSAN seri üretim 
konusunda görevlendirilmiştir. Seri 
üretim çalışmaları kapsamında, üre-
tim hattı kalifikasyonu tamamlanmış 
ve ilk parti SOM mühimmatıyla bir-
likte, SOM Silah Sistemi’ne ait Test ve 
Programlama Cihazı, Mekanik Eğitim 
Füzesi ve Elektronik Eğitim Füzesi teslimatı başarıyla ger-
çekleştirilmiştir. Sözleşme kapsamında üretim ve geliştirme 
çalışmaları halen devam etmektedir. 
2012 yılında, SOM’dan yola çıkılarak, F-35 Müşterek Taarruz 
Uçağı (Joint Strike Fighter / JSF) ile uyumlu hassas güdümlü 
akıllı füze ihtiyacının yurt içi geliştirme yoluyla karşılanması-
na yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından karar ve-
rilmiş ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzalan-
mıştır. Bu kapsamda, 2014 yılında, SOM-J Silah Sistemi’nin; 
tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması için, Lo-
ckheed Martin Missiles and Fire Control (LMMFC) ile iş birliği 
anlaşması; 2016 yılında ise bu çalışmalara yönelik sözleşme 
imzalanmıştır. F-35 entegrasyon faaliyetleri, Lockheed Martin 
Aeronautics tarafından yürütülmekte olup söz konusu çalış-
maların, 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
SOM, açık mimari yazılımı ile farklı görevlere hızla uyarla-
nabilmektedir. SOM’un dış yapısında, kompozit malzemeler 
kullanılmıştır. Ayrıca radar sinyallerini emen bir boya ile 
kaplanan füzenin, radar izi de oldukça düşüktür. Dünyada-
ki muadillerine göre, düşük ağırlık avantajı sunan SOM’un 
menzili 250+ km; SOM-J’nin menzili ise 200+ kilometredir. 
Yeni nesil bir seyrüsefer sistemine sahip olan füzenin veri 
bağı ile uçuş esnasında yeniden programlanabilecek ve ağ 
merkezli harpte kullanılabilecek hâle getirilmesi konusun-
daki çalışmalar devam etmektedir. 
Hâlihazırda mühimmat, uçuş öncesi programlar dâhilinde, 
görevler arasında seçim yapabilmekte, hedefin hangi para-
metrelere bağlı olarak vurulacağı da belirlenebilmektedir. 
SOM-A ve SOM-B1, yüksek patlayıcılı basınç parçacık etkili; 
SOM-B2, ardışık delici, SOM-J ise yarı-zırh delici harp baş-
lığına sahiptir.

ROKETSAN’ın Tanksavar Füze Ailesi, 
Farklı Uygulamalarla Geliyor
ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirdiği Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS 
ve Orta Menzilli Tanksavar Füzesi OMTAS projelerinde, sona 
çok yaklaştı. Bir ürün ailesi anlayışıyla geliştirilen UMTAS ve 
OMTAS füzeleri ile ROKETSAN, günümüz muharebe saha-
sında ortaya çıkan, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vere-
biliyor.
Lazer Güdümlü UMTAS (L-UMTAS)’ın kalifikasyon çalışma-
ları tamamlandı ve füze, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 
girdi. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı UMTAS’ın ise 
ürün ve üretim hattı kalifikasyon çalışmaları tamamlandı. 
Ayrıca, füzenin taarruz helikopterlerinden atış testleri de ba-
şarıyla sonlandı. Füzenin seri üretimine de başlandı.
UMTAS’ın, zırhlı kara araçlarına ve kara platformlarına en-
tegrasyon çalışmaları devam ediyor. 
OMTAS’ın da başlamış olan ürün ve üretim hattı kalifikasyo-
nu süreçleri tamamlanarak seri üretime hazır hâle getirildi.

UMTAS Füzesinin Teknik Özellikleri

Menzil 500 m – 8.000 m
Çap 160 mm
Uzunluk  1,8 m
Ağırlık 37,5 kg
Güdüm Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı
Harp Başlığı  Tandem Harp Başlığı

SOM-J

SOM



Nisan 2018 - 41

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR, UMTAS  
ve OMTAS ile kullanıcısına uzun yıllar hizmet verecek  
bir aile ortaya koyduklarını belirtiyor: “Tanksavar  
füzelerde konu, sadece, gelişen zırh teknolojilerini ber-
taraf etmek değil. Artık, gelişen her türlü tehdide karşı  
cevap verebilmeniz gerekiyor. UMTAS ve OMTAS, asıl gö-
revleri tank avcılığının yanı sıra karada ve su üstünde ortaya  
çıkabilecek diğer hedeflere karşı da etkili olmaları için  
tasarlandı. Önümüzdeki dönemde, bu uygulamaları  
sıklıkla göreceğiz.” u

L-UMTAS Füzesinin Teknik Özellikleri

Menzil 500 m – 8.000 m
Çap 160 mm
Uzunluk 1,8 m
Ağırlık 37,5 kg
Güdüm Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık
Harp Başlığı  Tandem Harp Başlığı

OMTAS Füzesinin Teknik Özellikleri

Menzil 200 m – 4.000 m
Çap 160 mm
Tam Atım Füze Uzunluğu 1,8 m (fırlatma tüpü ve 
  şok sönümleyici kapaklar dâhil)
Tam Atım Füze Ağırlığı 35 kg (fırlatma tüpü dâhil)
Fırlatma Sistemi Ağırlığı 36 kg
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Geliştirme programı kapsamında yapılanlar arasın-
da, SSJ100’e, uçağın performansını daha da arttı-
racak, hafifçe yukarıya doğru kıvrık kanat uçları ta-

kılması da yer alıyor. Kılıca benzeyen şekillerinden dolayı, 
SSJ100’nin yeni kanat ucu tasarımına, saberlet adı verildi. 
Bu şekil, bir dizi araştırma ve mühendislik çalışmaları-
nın yanı sıra pek çok deneysel faaliyet neticesinde ortaya 
çıktı. Kanat uçlarının yeni geometrisi, TsAGI (Rus Merkezi  
Aerohidrodinamik Enstitüsü)’nin eşsiz bilgi ve tecrübesiyle  
oluşturduğu ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) 

olarak bilinen sayısal hesaplamaya dayalı inovatif  
3 boyutlu optimizasyon yöntemlerinin uygulanmasıyla  
belirlendi.
Araştırma ve deneylerin sonucunda, saberletlerin takılma-
sıyla birlikte, uçağın, hem kalkış hem de iniş performansı-
nı geliştirmenin ve yakıt tüketimini, yaklaşık %3 oranında 

Superjet 100, Saberletleriyle Geliyor
Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC / Sukhoi Sivil Uçak Şirketi); pazarını 
büyütmeyi, müşteri sayısını ve mevcut operatörlerin memnuniyet seviyesini 
arttırmayı ve ürününün yüksek rekabetçi düzeyini korumayı amaçlayan, 
Superjet 100 (SSJ100) geliştirme programını uygulamaya koydu.
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Kılıca benzeyen şekillerinden 
dolayı, SSJ100’nin yeni kanat ucu 

tasarımına, saberlet adı verildi.
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SSJ100, performansı en iyi hâle getirmek için, motorun ve uçak gövdesinin birlikte tasarlandığı, ilk yolcu uçağı olarak öne çıkıyor.
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azaltmanın mümkün olduğu görüldü. SSJ100’nin kalkış ve 
iniş performansındaki iyileşme; bölgesel havalimanlarının 
pistlerinden ve yüksek rakımlı pistlerden, özellikle sıcak 
hava koşullarında operasyon yapan havayollarına belirgin 
avantajlar sunacak.
Saberletleri takılmış olarak ilk uçuşunu, 21 Aralık 2017 ta-
rihinde, Zhukovsky’de gerçekleştiren SSJ100’ün testlerine 
hâlen devam ediliyor. Geniş kapsamlı yer ve uçuş testleri 
programının sonunda, SSJ100’ün saberletli versiyonu serti-
fikalandırılacak ve bu kanat uçları da müşterilere, bir seçe-
nek olarak sunulacak. SCAC, bu yılın sonunda, saberletlere 
ve uçağa kazandırdıkları dik yaklaşma kabiliyetine ilişkin 
olarak Rus sertifikasyonu; ardından da 2019 başlarında, Av-
rupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)’ndan onay almayı he-
defliyor.
Yeni uçakların yanı sıra hâlihazırda teslimatı yapılmış uçak-
lara da bu kanat uçlarının takılması mümkün. Kanat uçları, 
operatörlere, her bir SSJ100 başına, yılda 70.000 dolara ka-
dar tasarruf sağlayacak.

İlklerin Uçağı: SSJ100
SSJ100, performansı en iyi hâle getirmek için, motorun ve 
uçak gövdesinin birlikte tasarlandığı, ilk yolcu uçağı. Rus-
ya’nın, meşhur havacılık tasarım ve imalat becerilerinin, 
dünyanın önde gelen havacılık tedarikçilerinin en güncel 
sistemleriyle birleşmesinin bir ürünü olan SSJ100, daha 
önce 100 koltuklu bir yolcu uçağında benzeri görülmemiş; 
ekonomi, performans, çevresel verimlilik ve yolcu konforu 
standartları sunuyor.
SSJ100, ilk uçuşunu, 19 Mayıs 2008 tarihinde başarıyla ger-
çekleştirdi. Sukhoi yapımı SSJ100, 40.000 fit irtifada, 0,81 
Mach’lık azami uçuş süratine erişebiliyor. Kısa menzilli sü-
rümü, 1.731 m’lik pistten kalkış yapabilen uçağın uzun men-
zilli sürümü ise 2.052 m’lik bir piste ihtiyaç duyuyor. Uçağın, 
kısa menzilli sürümünün menzili 3.048 km iken uzun men-
zilli sürümde bu değer, 4.578 km. Tüm SSJ100 modellerin-
de, aynı motor kullanılıyor: 2 adet SaM 146 turbofan. SSJ100, 
hâlihazırda EASA, IAC AR ve çeşitli ulusal havacılık kurum-
ları tarafından sertifikalandırılmış durumda. İlk üretilen 
SSJ100’ler, 2011 yılında hizmete alındı.
Yer hizmetlerini optimize etmek, uçuş ekibinin iş yükünü 
azaltmak ve yakıt verimliliğini azami seviyeye çıkarmak için 
tasarlanan SSJ100, sayısal uçuş (fly-by-wire / FBW) sistemi-
ne sahip, 100 kişilik ilk uçak. Uçak gövdesi tasarımı konu-
sunda, Rus mükemmeliyetçilik geleneğini yaşatmaya devam 
etmesinin yanı sıra SSJ100, dünyanın en zorlu uçuş ortam-
larına hazır olacak şekilde, alanında lider tedarikçilerin, son 
teknoloji ürünü aviyonik ve kontrol sistemleriyle donatılmış 
durumda. u

SSJ100’nin kalkış ve iniş performansındaki iyileşme; bölgesel 
havalimanlarının pistlerinden ve yüksek rakımlı pistlerden, özellikle 
sıcak hava koşullarında operasyon yapan havayollarına belirgin 
avantajlar sunacak.
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Yeni Asimetrik Tehdit: Drone’lar
Kritik tesis ve sınır güvenliği alanında, güncel ve asimetrik 
bir tehdit olan drone’lara karşı etkin tedbirler geliştirilmesi 
ihtiyacı, son yıllarda gittikçe artmaktadır. Drone tanımı, her 
türlü insansız hava aracı (İHA) için kullanılabilmekle bera-
ber, bu yazıda, asimetrik tehditleri oluşturan araçlar olarak, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı 
Talimatlarına uygun şekilde, İHA0 ve İHA1 kategorisindeki 
drone’lar referans alınmıştır. Bu sınıftaki drone’lar, genelde 
çok kanatlı “multicopter” veya sabit kanatlı sınıfta yer alan, 
ortalama 500 m’nin altındaki alçak irtifalarda uçan; kalkış 
ağırlığı 25 kg’yi geçmeyen İHA’lardır. Bu sınıftaki drone’lar 
için, “mini İHA” terimi de sıkça kullanılmaktadır. İHA2 ve 
İHA3 kategorisinde yer alan drone’ların ise çıkabildikleri 
irtifa, büyüklükleri ve harekât konseptleri gereği, konvan-
siyonel hava savunma kategorisinde ele alınması gerektiği 
değerlendirilmektedir.
Gittikçe daha kritik bir konu haline gelen drone savar kon-
septi içerisinde; tespit, teşhis ve karşı tedbir bir arada bu-
lunmaktadır. Drone’ların tespit ve teşhis isterleri arasında, 
şunlar sıralanabilir:
n Drone’ların erken tespiti, önemli bir faktördür. 
 Karşı tedbir sistemleriyle etkileşimli başarım açısından,
 3 km’ye kadar tespit menzili gereklidir.
n Tespit sistemleri, düşük görüş koşullarında 
 etkili olabilmelidir.

Meteksan Savunma’dan, 
Drone Tehdidine Karşı 
Yenilikçi Çözüm:

Retinar 
Drone Savar 
Sistemi
Meteksan Savunma, sınır ve kritik 
tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar 
Çevre Gözetleme Radarları ürün 
ailesini, kullanıcının farklı ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde genişletiyor. 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 
alanlarında uzman firmaları ile iş 
birliğine giden ve Retinar OPUS’un 
temel alındığı komple bir çözüm 
oluşturan Meteksan Savunma’nın 
geliştirdiği Retinar Drone Savar 
Sistemi, ilk kez, Eurasia Airshow’da 
görücüye çıkacak.

Arazide ve kritik tesislerde 
çevre güvenliğinin saplanması 

konusunda kendini ispatlamış olan 
Retinar PTR, yakın hava sahasında 

uçan drone’ları tespit ve teşhis 
edebildiğin de gösteriyor.

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

et
ek

sa
n 

Sa
vu

nm
a

44 - Nisan 2018



Nisan 2018 - 45

n Sürü halinde yapılabilecek saldırılar, tespit ve 
 takip edilebilmelidir.
n Aynı anda, farklı yönlerden gelen saldırılar, tespit 
 ve takip edilebilmelidir.
n Drone’lar, diğer hareketli cisimlerden (kuşlardan vb.)
 ayırt edilebilmelidir.
n Karmaşık ortamlarda (şehirler, binalar, vs.), ayrıştırma
 yapılabilmelidir.
Buna paralel olarak, drone’ların etkisizleştirme isterlerinde 
de şu unsurlar öne çıkmaktadır:
n Drone, kritik bölgeye yaklaşmadan etkisiz kılınmalıdır.
n Şehir içi uygulamalarda, çevreye ve insana 
 zarar verilmemelidir.
n Drone’un kontrolünü ele almak veya güvenli ve emniyetli
 bir davranışa sevk etmek tercih edilmektedir.
n İstihbarata yönelik uygulamalarda, drone’un kontrol
 edildiği yeri tespit etmek önemli olabilmektedir.
Drone’ların etkisizleştirmesinde kullanılan bazı yöntemler 
şunlardır:
n Elektromanyetik karıştırma ile RF kontrol bağlantılarını
 etkisizleştirme veya ele geçirme.
n Otonom uçuş yeteneğini geçersiz kılma (GPS 
 karıştırma vb.).
n Üzerindeki sensörleri köreltme.
n Kinetik yöntemlerle imha etme (namlulu silahlarla
  veya füze ile ateş etme vb.).
n Yönlendirilmiş enerji silahları ile imha etme 
 (Lazer silah sistemleri)
n Drone avlama (ağ atma, kuş gönderme vb.).
Drone’ların tespiti konusunda, birçok yöntem ve teknoloji 
birbiriyle yarışmaktadır. Bunlar arasında; insan gözü, elekt-
ro-optik kameralar, akustik algılayıcılar, elektromanyetik 
sinyal dinleme, radarlar ile gözetleme gibi birçok yöntem 
sıralanabilir. Her yaklaşımın, artı ve eksileri bulunmaktadır. 
Tablo 1’de, bu konuda yapılan araştırmalar neticesinde, yön-
temlerin karşılaştırmasına yönelik bir yorum sunulmaktadır.
Tablodan da görülebileceği gibi, bu yöntemler arasında, ra-
dar ve E/O kamera sistemlerinin birlikte kullanılması, drone 
tespitinde büyük bir fark yaratmaktadır. Karşı tedbir olarak 

ise elektromanyetik karıştırma (jammer) sistemleri kulla-
nılarak drone’ların etkisizleştirilmesi, en sık rastlanan çö-
züm kümesidir. Dünyadaki birçok ürün, bu çözüm kümesi 
göz önünde bulundurularak geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak “Radar + Kamera + Jammer” üçlüsünden oluşan bu 
çözümlerin, her koşulda üstün performans sergileyeceği 
şüphelidir. Bu seçimin dezavantaj oluşturabilecek bazı özel-
likleri şöyle sıralanabilir:
n Radarla şehir içinde yayın yapmak, insan sağlığına 
 zararlı olabilir.
n Şehir içinde, radar sinyalinin hedef dışındaki çevresel 
 yüzeylerden yansıması nedeniyle geri dönen sinyalden
 hedef sinyalinin çıkarılması işi karmaşıklaşmaktadır.
n Bulunulan alanda, 360 derecelik hava sahasını tek bir 
 radarla kapsayabilmek için, çok nitelikli, 3 boyutlu 
 hava savunma radarları kullanmak gerekir.

Meteksan Savunma’dan, 
Drone Tehdidine Karşı 
Yenilikçi Çözüm:

Retinar 
Drone Savar 
Sistemi

Tablo 1. Drone tespit yöntemlerinin, 
farklı kriterlere göre karşılaştırılması 
(X Zayıf, 3  Orta, 3 3 İyi, 3 3 3 Çok İyi).

©
 Saver



MSI EURASIA AIRSHOW 2018 ÖZEL / Meteksan Savunma

46 - Nisan 2018

n Uzun menzilde, gece/gündüz kameralarıyla takip 
 ve teşhis yapabilmek, çok güçlü donanım gerektirir.
Diğer tespit ve imha yöntemlerinin dezavantajları da aşağıda 
listelenmiştir.
 Akustik yöntemlerin dezavantajları:
n Çevresel gürültünün çok yüksek olduğu ortamlarda, 
 iyi performans gösteremez.
n Uzak menzillerde (>500 m) tespit kabiliyeti düşüktür.
n Konum doğruluğu çok yüksek değildir.
n Geniş bir alana kurulmuş, büyük anten dizinleri 
 gerektirebilir.
 Elektromanyetik alıcıların dezavantajları:
n Kontrol bağlantısını kapamış, otonom uçan drone’lar 
 kapsanamamaktadır.
n Geniş alan kapsama için, ayrık anten dizinleri 
 gerektirmektedir.
n Düşük menzillidir.
n Hassasiyet ve EM kirlilik problem olabilmektedir.
 RF Karıştırıcı sistemlerin dezavantajları:
n Otonom uçan drone’lara karşı etkisizdir.
n Geniş bant karıştırma sırasında, dost kanallara 
 istenmeyen girişimler olabilmektedir.
 Kinetik yöntemlerin dezavantajları:
n Amaç dışı istenmeyen zayiata sebep olabileceğinden, 
 şehir içi kullanıma uygun değildir.
n Çevreye zarar verilebilmektedir.
n İnsan hayatına tehdit oluşturabilmektedir.
 Ağ atma, kuşla avlama vb. yöntemlerin dezavantajları:
n Pratik bir çözüm olarak gözükmemektedir.
n İdame edilebilirlik konusunda sıkıntı oluşturabilmektedir.
 Yönlendirilmiş enerji silahlarının 
 (lazer silah sistemleri) dezavantajları:
n Yazılımsal ve mekaniksel kısıtlamalarla şehir içi 
 kullanıma uygun olmakla birlikte, patlayıcı taşıyan 
 bir drone’nun, patlayıcısının havada imha edilememesi
 durumunda, harici hasara sebep olabilmektedir.
Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, asimetrik drone tehdi-
dine karşı korunacak bölgenin özelliği (sınır bölgesi, binalar, 
kompleks yapılar, insanların toplandığı alanlar, stadyumlar, 
santraller, vs.), konumu (şehir içinde, sınır bölgesinde, açık 
alanda, vs.), tehdidin gelme ihtimali yüksek olan yönler vb. 

unsurlar, en etkin karşı tedbir sistemlerinin seçimi ve kuru-
lumu üzerinde etkilidir. Açık alanda yerleşik alçak binalar-
dan oluşan bir bölgenin korunmasında, bir kule üstüne ko-
nuşlanmış radar-kamera-jammer konfigürasyonu başarılı 
olabilir. Fakat insanların toplandığı, irili ufaklı kompleks ya-
pıların olduğu şehir içi uygulamalarda, aktif elektromanyetik 
yayınım yapan sistemler için, gerek performans gerekse fre-
kans kullanım tehditleri açısından kısıtlamalar söz konudur. 
Bu gibi durumlarda, ancak farklı doğrultulara yönlendirilmiş 
farklı sensörler bir arada kullanılarak en etkili koruma sağ-
lanabilir. Bu değerlendirmede, önemli bir nokta da sistemin 
maliyet etkinliği olacaktır.

Drone Savar Sistemleri
Buraya kadar olan bölümde, drone savar sistemlere yöne-
lik, dünyada mevcut yaklaşımlar ile bu yaklaşımların, artı ve 
eksileri ele alınmıştır. Bu değerlendirmeler, hiçbir sistemin, 
her durumda %100 etkinlik sağlayamayacağı; farklı durum-
ların, farklı çözümler gerektireceğini ortaya koymaktadır. 
Asimetrik bir ortamda, muhasım, çok ucuz ve pratik yakla-
şımlarla karşınıza çıkabilmekte; bu yaklaşımlar da sahip ol-
duğunuz, çok pahalı ve karmaşık sistemleri, bir anda etkisiz 
kılabilmektedir. Bu bir, tedbir-karşı tedbir yarışıdır. Çözüm 
kümesinin, en temel anlamda, şu unsurları barındırması ge-
rektiği düşünülmektedir:
n Korunacak bölgeye uygun, özelleşebilen çözümler 
 gerekmektedir.
n Ölçeklenebilir ve modüler bir mimari ile en uygun 
 sensörler bir araya getirilmelidir.
n Standart arayüzlerle açık bir mimari oluşabilmelidir.
n Sensör füzyonu ile değer arttırılmalıdır.
n Maliyet etkin bileşenlerle çözüm oluşturulabilmelidir.
Farklı sensörlerin ürettiği bilgilerin bir araya getirilip birlikte 
değerlendirilmesi (sensör füzyonu) ile çok daha yüksek doğ-
rulukta kararlar oluşturulabilmektedir. Tek bir radarın yet-
mediği bazı durumlarda, birden fazla radarın, bir ağ halinde 
(multistatik) çalışması arzu edilebilmektedir. Lazer teknolo-
jisinden, hedef drone’un imha edilmesi veya etkisiz kılınması 
amacıyla faydalanılabilmektedir. Yerine göre, sese duyarlı 
akustik sensörlerle ya da elektromanyetik almaçlarla dinle-
yerek konum belirleme teknikleri uygulanabilmektedir.

Amerikan Kara Kuvvetlerinin 2016 yılında gerçekleştirdiği bir testte, 
lazer silahlarının drone üzerindeki etkisi görülüyor. 

RF karıştırıcıları, 
drone’lara karşı 

en sık kullanılan 
yöntemler arasında 

yer alıyor.
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Sonuçta, drone savar sistemlere yaklaşımın, mükemmel bir 
bütünleşik tespit ve karşı tedbir sistemi tasarlamaktan ziya-
de, farklı sistemlerin, standart arayüzlerle ve ölçeklenebilir 
mimarilerde, amaca uygun bir şekilde entegre edildiği, bir 
“sensör füzyon platformu” oluşturma yönünde olması ge-
rektiği düşünülmektedir. Bu platform, temelde şu unsurları 
tarif etmelidir:
n Ölçeklenebilir mimari.
n Sensör füzyon yazılımı.
n Standartlara uygun arayüzler.
n Amaca uygun aktif ve pasif unsurlar:
 l Radarlar,
 l Kameralar,
 l Akustik sensörler,
 l Elektromanyetik RF alıcılar,
 l Jammerlar ve
 l Lazer DIRCM.
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar OPUS sis-
temi, optimize edilen tasarımıyla, yukarıda belirtilen drone 
savar platformun, temel sensörü olacak niteliktedir. Benzer 
şekilde, daha geniş ya da daha dar özelliklere sahip, farklı 
aktif ve pasif sistemler de bu füzyon platformuna dâhil edi-
lebilir ve korunmak istenen bölgeye en uygun çözüm öneri-
lebilir.

Yenilikçi Bir Drone Savar Çözümü
Meteksan Savunma, değişik durum ve senaryolarda,  
drone tehdidine karşı etkin bir çözüm oluşturmak üzere, 
yukarıda ele alınan sensör füzyon platformunun önemli  
bir unsur olduğunu değerlendirmektedir. Tümleşik sistem 
bakışını kaybetmeden, etkin sensör ve karşı tedbir unsur-
ları geliştirilmesi gerektiğinin bilincinde olan Meteksan  
Savunma, Türk savunma ve havacılık sanayisinde, ilgi-
li konular hakkında, ayrı ayrı tecrübeleri ve ürünleri olan  
firmalarla bir araya gelerek sinerjik bir girişim kurulmasını 
hedeflemiştir. Bu iş birliği içerisinde, radar ve lazer silah 
sistemleri konularında uzman, milli üreticiler yer almak-
tadır.
Retinar Drone Savar çözümünde, yukarıda verilen bilgiler 
ışığında, öncelikli olarak 3 ana alt sistem bulunmaktadır:
n Retinar OPUS Tümleşik Radar ve Elektro-Optik Suit / 
 Meteksan Savunma
n Lazer Karşı Tedbir Sistemi / SAVER 
n RF Karıştırıcı (yerli firma üretimi milli ürün)
Önerilen sistemde; Retinar OPUS bünyesinde bulunan ra-
dar, drone’a yönelik ilk tespiti yapmaktadır. Yapılan test-
lerde, Retinar OPUS’un radarının, drone tespitinde ve ta-
kibinde kullanılabildiği gösterilmiştir. Tespit edilip takibine 
başlanan hedef drone, yine Retinar OPUS’un termal/gün-
düz kameralarıyla kimliklendirilmekte ve devamında, daha 
hassas pozisyonlama ve takip yapılmaktadır. Retinar OPUS 
tarafından sağlanan, hedef drone yön ve pozisyon bilgi-
si, sistemin diğer unsurları olan, RF karıştırıcı veya lazer 
sistemine iletilmektedir. Ortam koşullarına uygun olarak 
seçilecek karşı tedbir sistemine göre de RF karıştırıcı veya 
lazer sistemi ya da her ikisi birden hedefe angaje olarak 
drone’u etkisiz hale getirmektedir. Bu sistem, korunması 
hedeflenen bölgenin ya da tesisin özelliklerine göre, konfi-
güre edilebilir yapıdadır. İzleyen bölümlerde, sistem çözüm 
önerisinde yer alan alt sistemler hakkında detaylar yer al-
maktadır.

Retinar OPUS
Retinar OPUS, sınır güvenliği ve kritik tesis güvenliği için 
tasarlanmış; radar ve gece-gündüz kameraların sinerjik bir 
şekilde çalışmasına dayalı, bir çevre gözetleme sistemidir. 
Retinar OPUS, drone’lara karşı da algılama, tespit ve takip 
açısından tatmin edici bir performans göstermektedir. Ya-
pılan saha testlerinde, Retinar OPUS, 1,5 km mesafeden, 
küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4’ü; 2,5 km 
mesafeden de büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacop-
ter’i tespit ve takip etmiştir.
Retinar OPUS’un bir diğer özelliği de spektrogram analizi ile 
mikro-Doppler imza çıkararak, hedefin teşhis ve kimliklen-
dirilmesi konusunda yorum yapabilmesidir. Sistemde, oto-
matik hedef tanımaya yönelik algoritmalar yer almaktadır. 
Bu algoritmalar, bir tür yapay zekâ prensibinde çalışmakta-
dır. Retinar OPUS tarafından sağlanan spektrogram analizi 
sayesinde, kullanıcı, spektrogram grafiklerinden, hedefin 
ne olduğuna dair kendi çıkarımlarını yapabilmektedir. İler-
de oluşabilecek ihtiyaçlara göre, bu konuda bir otomasyon 
sağlanması da gündeme gelebilecektir. Kamera sistemle-
ri, hedef tanıma konusunda en güçlü araçlar olarak bilin-
mektedir. Ancak, özellikle sisli ve puslu havalar gibi düşük 
görüş koşullarında, kameraların performansı da oldukça 
düşmektedir. Bunlara ek olarak, kameraların, uzun menzil-
lerden teşhis yapabilmesi için, çok hassas yönelimle çok de-

Şekil 1. Retinar OPUS
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rin yakınlaştırma yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, 
birkaç pikselde beliren bir görüntü için, tanıma ve teşhis 
gibi işlemler yapılamamaktadır. Bunun yapılabilmesi için 
de üstün nitelikli, çok pahalı kamera sistemleri gerekmek-
tedir. Retinar radarlarında bulunan spektrogram analizi  
özelliği, kameraları tamamlayıcı niteliktedir ve hedefin  
mikro-Doppler imzasını çıkarmak suretiyle ayrı bir sınıflan-
dırma-teşhis yeteneği vermektedir. Retinar’ın bu özelliği-
nin, çok kanatlı drone’lara yönelik olarak testleri gerçek-
leştirilmiştir. Çok kanatlı drone’ların, kanat kol sayıları ve 
pervane sayıları itibariyle farklı doppler imzaları oluşabil-
mektedir. Retinar algoritmaları ile karşı tedbir angajmanı 
öncesi drone’ların teşhisi, bu sayede mümkün olabilir. Bu 
da Retinar’ı benzerlerinden öne çıkartabilecek önemli bir 
özelliktir.
Retinar OPUS’un kullanıcı arayüzü, 2 boyutlu ve 3 boyutlu 
sayısal harita altlıkları üzerinde çalışabilmektedir. Retinar 
OPUS’ta bulunan önemli bir özellik de tarama bölgesinin 3 
boyutlu sayısal haritası yüklendiği durumda, tarama ekranı-
nın, 3 boyutlu olarak görselleştirilebilmesidir. Çevre gözet-
leme radarları için yenilikçi sayılabilecek bu özellik sayesin-
de, operatörün çevresel algısı, üst düzeye çıkarılmaktadır. 
Drone tespiti açısından, bu tür bir ekran, çok büyük fayda 
sağlamaktadır.
Retinar OPUS, hedef drone’lara ait elde ettiği koordinat bilgi-
lerini, sistem içinde bulunan RF karıştırıcı ve lazer silahı gibi 
önleme unsurlarına aktarıp diğer sensör birimleri ile veri 
füzyonunu sağlar. Tüm bileşenler, C2Net komuta kontrol ya-
zılımı ile tek bir merkezden kontrol edilebilir.

Lazer Karşı Tedbir Sistemi
Sunulacak çözümde kullanılacak Lazer Karşı Tedbir Siste-
mi’nin, lazer konusunda, teknolojik sistem çözüm boyutuy-
la faaliyet gösteren SAVER firması tarafından geliştirilmesi 
planlanmaktadır.
SAVER firması tarafından, drone imhasına yönelik, tamamen 
milli ve yerli olarak geliştirilmekte olan lazer sistemi, lazer 
kaynağı ve yönlendirme sisteminden oluşmaktadır. Retinar 
OPUS tarafından radar ile tespit ve takip edilen hedefler, 
termal ve gündüz kameralarla hassas pozisyon takibine alı-
narak teşhis edilir. Hedef, operatör tarafından drone olarak 
teşhis edildikten sonra da komuta kontrol kademesinde, la-
zer ile angajman kararı verilir. Hedefi lazer ile etkisizleştir-
me kararı verilmesiyle yüksek güçlü lazer enerjisi, belli bir 
süre boyunca hedef üzerine yönlendirilir. Lazer karşı tedbir 
sisteminin ana bileşenleri, Şekil 4’te yer almaktadır.

Lazer kaynağının yapısı; lazer rezonatör, soğutucu ünitesi 
ve güç kaynağı birimlerinden oluşur. Bu unsurlar, Şekil 4’te, 
gösterim amaçlı olarak, farklı birimler halinde yer almakta-
dır. Üretilen yüksek güçlü lazer, optik izleme ve yönlendirme 
birimi üzerindeki, lazer optik biriminden ışınım yapar. Optik 
izleme ve yönlendirme birimi, 3 eksende has-
sas yönlenme yapabilen bir gimbal üzerinde; 
SWIR kamera, MWIR kamera, gündüz kamera, 
lazer mesafe ölçer, lazer optikleri, GPS-pusula 
ve kontrol ve görüntü işleme alt birimlerinden 
oluşmaktadır. Geliştirilen lazer karşı tedbir sis-
teminin, optik izleme ve yönlendirme birimine dair 
ön tasarım, Şekil 5’te gösterilmiştir.
Drone imhası için kullanılacak olan lazer karşı 
tedbir sisteminin genel özellikleri, aşağıda 
sunulmaktadır:

Şekil 2. Büyük ve Küçük Drone’lara Ait Spektogram Ekranları

Şekil 3. Retinar OPUS Kullanıcı Arayüzü                 Şekil 5. Optik İzleme ve Yönlendirme Sistemi

Şekil 4. Lazer Karşı 
Tedbir Sisteminin 
Ana Bileşenleri

©
 Saver

©
 Saver
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n Lazer kaynağı gücü: 3 kW,
n Dönüş hızı: 60 derece/s,
n Çözünürlüğü: 10 arcsec, 
n Güç gereksinimi: 28 V/10A
n Yatay hareket: 220o,
n Dikey hareket: +75o -15o,
n Açısal hız hesaplama ve konumsal hareket sağlama,
n Çevre ve iklim koşullarına karşı dayanımlı, 
 askeri standartlar uygun,
n Konsol üzerinden işaretlenen hedefe otomatik takip,
n Hassas mesafe ölçümü,
n 1.000 m’den itibaren tespit ve takip; 600 m’den itibaren
 teşhis ve hassas takip,
n 50-500 m mesafeden drone imhası,
n Entegre MWIR, SWIR, gündüz optik, LRF,
n Toz ve suya karşı korumalı,
n Yerde, araç üzerinde veya benzer bir platform üzerinde
 kullanılabilecek şekilde modüler yapıda tasarım,
n Sistem Komuta Merkezi tarafından uzaktan kontrol.

RF Karıştırıcı
Drone savar sisteminin diğer önemli bir unsuru da RF ka-
rıştırıcı sistemidir. RF karıştırıcı, drone’ların komuta bağ-
larını ve GNSS alıcılarını etkisizleştirmek üzere; GPS L1, 
L2, WiFi 2.4 ve 5.8 bantları dâhil olacak şekilde, 1-6 GHz 
arasında seçili alt bantlarda; sıralı, spot, paralel veya ba-
raj karıştırma yapabilir. Sistem, farklı bantlarda, ayrı yönlü 
antenlerle hedefe doğru bağımsız yönlendirilme suretiyle 
çalışır. Yönlendirme ve hedefe angajman işlemi, Sistem 
Komuta Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Bu şekilde, 
ortamda istenmeyen elektromanyetik kirlilik yaratmadan, 
doğrudan hedef drone’lara etki etmek amaçlanmıştır. Buna 
paralel olarak, sürü halinde gelebilecek drone’lara karşı da 
etkili olmak için, GNSS bantlarında, eşyönlü (omni) anten-
lerle karıştırma da yapılabilmektedir. Komuta bağı ve GNSS 

sinyalleri, drone üzerindeki almaçlarda karıştırıldığında, 
drone’un uzaktan kontrolle veya otonom olarak istenilen 
yöne sevki engellenmektedir. Günümüzde, birçok ticari 
drone, kontrol bağı veya GNSS sinyalleri karıştırıldığında, 
olduğu yerde kalmakta ve yere inmektedir. Aynı şekilde, 
drone’un telemetre bağı da karıştırılabilmektedir. Bu saye-
de, drone’un, kamera vb. gözetleme unsurlarının elde ettiği 
verilerin, uzaktan kontrolün yapıldığı noktaya iletimi etki-
sizleştirilebilmektedir.
RF karıştırıcı sistem çözümü yurt içinde konu üzerinde  
uzmanlaşmış kurumların çözümlerinin Retinar Drone Savar 
sistemine entegrasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

Sonuç
Hobi amaçlı satılan drone’ların, modifiye edilerek  
ölümcül silahlar haline getirilmesi, günümüzde, asimet-
rik tehditlerin bir parçası olarak, terör örgütleri tarafın-
dan sıkça kullanılan bir yöntem olmuştur. Maliyeti birkaç 
yüz dolar mertebesinde olabilen bu sistemler, özellikle  
patlayıcı yüklendiğinde, çok büyük zararlar verebilmek-
te; askeri personel ve sivil halk için büyük tehlike teşkil  
etmekte; ciddi istihbarat zafiyeti yaratmakta ve en önem-
lisi, psikolojik baskı unsuru oluşturmaktadır. Bunların  
önüne geçmenin ve drone’ların güvenli mesafelerden tes-
pit edip etkisizleştirmenin yolu, etkin ve komple bir drone 
savar çözümünün oluşturulmasından geçmektedir. Bu 
kapsamda, Meteksan Savunma’nın Retinar OPUS ürünü 
ve sistem bileşenlerini oluşturan diğer milli ürünlerin de 
kullanımı ile hayata geçen Retinar Drone Savar Sistemi, 
günümüzün tehditlerine, geleceğin teknolojisi ile cevap ve-
recektir.
Her biri kendi alanında uzman olan şirketlerin iş birliği  
ile oluşturulan Retinar Drone Savar Sistemi, ilk kez,  
Eurasia Air Show’da, Meteksan Savunma standında sergi-
leniyor. u
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Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı yetkilileri 
başta olmak üzere, 

sektör temsilcileri, SSI yö-
netimi ve SSI üyesi firmala-
rın temsilcilerinin katıldığı 
etkinlik, SSI Sektör Müdürü 
Engin Yalçın’ın, 2017 yılı ih-
racat verileri hakkında yap-
tığı sunum ile başladı.

İhracatta, 
2012 Yılına Göre 
%38 Artış
SSI verilerine göre, savunma 
ve havacılık sanayisinin, ih-
racat ile ilgili performansın-
da öne çıkan rakamlar; Şe-
kil 1, 2, 3, 4’teki ve aşağıdaki 
gibi gerçekleşti (SSI verileri, 
üye firmaların rakamlarına 
dayanıyor ve mevzuat uya-
rınca, hizmet ihracatı gibi 
kalemleri kapsamıyor):
n 2016 yılında 1,677 milyar
 dolar olan ihracat,
 %3,7’lik artışla 2017 
 yılında 1,739 milyar dolar
 olarak gerçekleşti.
n Savunma ve havacılık
 sektörü, Türkiye’nin 
 sektörel bazda ihracat
 verilerinin dolar olarak
 büyüklüğüne göre, 
 19’uncu sırada 
 yer aldı.

Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği, 
Yeni Yönetimini Seçti

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin 
Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
3 Nisan’da, Ankara’da yapıldı. Genel kurul öncesinde, 
2017 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni de 
gerçekleştirildi. Törende yapılan bilgilendirme 
sunumunda verilen istatistikler, sektörün ihracatının 
son durumunu ortaya koydu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Engin Yalçın Latif Aral Aliş

Şekil 1. İhracatı Gerçekleştirilen İlk 10 Ürün
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n Sektörün toplam ihracatı,
 2012-2017 yılları 
 arasında, %38 arttı. 
 Bu rakam, Türkiye 
 ortalamasının, 
 yaklaşık 11 katı.
n Sektör ihracatının, 
 2017 yılındaki kg başı 
 değeri, 39,5 dolar oldu.
 Bu verinin Türkiye 
 ortalaması ise kg başına,
 yaklaşık 1,3 dolar.
SSI’nin üye sayısı, 2017 sonu 
itibarıyla 565’e ulaştı. Üye 
sayısının artış hızının mev-
cut haliyle devam etmesi 
durumunda ise yıl sonunda, 
bu sayının 750’ye ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

Sektörün Büyümesi 
için İhracat Şart
Yalçın’ın ardından kürsüye, 
SSI Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş geldi. Türki-
ye’nin, en önde ve en gözde 
sektörlerinden birisi olan 
savunma ve havacılık sana-
yisinin birer ferdi olmaktan 
gurur duyduklarını belirten 
Aliş, sektörün, hem yurt için-
de hem de ihracatta büyük bir 
ivme kazandığının altını çizdi.
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel 
de toplantıda bir konuşma 
yaptı. Savunma ve havacı-
lık sanayisi ile 1986 yılında 
tanıştığını dile getiren De-
mirel, bugüne kadar geçen 
süre içerisinde, sektörün 
kabuk değiştirdiğini ifade 
etti. Türkiye’de, bir zaman-
lar, savunma ve havacılık 
sanayisinde bazı şeylerin 

yapılabilirliğinin sorgulan-
dığını söyleyen Demirel, 
sektörün bunları yapmanın 
ötesinde, hâlihazırda pek 
çok yerlileştirme çalışması 
sürdürdüğünü hatırlattı.
Demirel, sürdürülebilirlik 
için ihracatın gerekliliğine 
ise şu sözleri ile dikkat çek-
ti: “Savunma sektörü öyle 
bir sektör ki; sadece ve sa-
dece kendi evinizde bunu 
tüketerek yaşatabileceğiniz 
bir sektör değil. Bir şekilde 
dışarı açılmanız gerekiyor. 
Bunun için de ihracat şart.”

Tek Bir Fuarda 
800 Milyon Dolarlık 
İhracat
Türkiye’de, ihracatta ilk sı-
radaki sektörün otomotiv 
olduğunu dile getiren De-

mirel, şu şekilde devam etti: 
“Fakat biz şunu biliyoruz ki; 
otomotiv sanayisinin gücü 

bir yere kadar. Esas cevher, 
savunma ve havacılık sana-
yisinde. Bunu da sektörün 

2017 Yılında En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma ödülünü, Bahtiyar Av 
Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Taşyağan (ortada) aldı.

Serdar Demirel

2012-2017 Yılları Arasında En Fazla İhracat Artışı Sağlayan Firma ödülünü, 
BMC Ankara Bölge Müdürü Cemal Öksüz (ortada) aldı.

Şekil 2. İhracat Gerçekleştirilen İlk 15 Ülke
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içinde olmamız sebebiyle 
günbegün hep beraber takip 
ediyoruz.”
Demirel, 12-14 Mart tarih-
lerinde, Katar’da gerçek-
leştirilen DIMDEX fuarını 

işaret ederek şunları ekledi: 
“2 hafta kadar önce, tek bir 
fuarda, 800 milyon dolar-
lık imza attık. Bakın, bunlar 
ön anlaşma filan değil… Bu 
başarı, sadece bizim başa-

rımız değil elbette. Devlet 
büyüklerimizin de çok büyük 
katkısı var bunda. Ama [bu 
gelişme] şunu gösteriyor: 
Biz, savunma sanayisi ihra-
catçılarımız ve devletimizin 
bütün büyükleri, kenet-
lenmiş vaziyette, savunma 
sektörünün önemini kav-
ramış vaziyette birlikte ça-
lışıyoruz. Bundan sonra ne 
yapacağız? Bundan sonra, 
SSI’ye gerçekten [büyük] rol 
düşüyor; çünkü artık oltayı 
atıp, ucuna balık gelmesini 
bekleme devri çoktan geçti. 

Artık bundan sonra, bilim-
sel davranmamız gerekiyor. 
Bunun için de koordinasyon 
kurmak gerekiyor.”

2017’nin İhracat 
Ödülleri
Konuşmaların ardından, 
2017 Yılı Başarılı İhracatçı-
lar Ödül Töreni geçekleş-
tirildi. Tören sırasında ön-
celikle iki firmaya, ihracat 
alanındaki çeşitli başarıları 
sebebiyle ödüller verildi. Bu 
firmalar ve aldıkları ödüller 
şunlar oldu:

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 5’inci Firma ödülünü, RAM Dış Ticaret 
adına, Koç Holding Resmi İşler Direktörü Ufuk Çıplak (ortada) aldı.

2017 yılında, En Fazla İhracat Yapan 4’üncü Firma ödülünü, Alp Havacılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata (ortada) aldı.

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 3’üncü Firma ödülünü, ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval (ortada) aldı.

Tablo 1. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Firma Temsilci
1. Sarsılmaz 
 (Yönetim Kurulu Başkanı) 

Latif Aral Aliş

2. TUSAŞ Abdullah Naki Polat
3. ASELSAN Mustafa Kaval
4. ROKETSAN Selçuk Yaşar
5. HAVELSAN Ahmet Hamdi Atalay
6. MKEK Dr. Akif Akgül
7. FNSS K. Nail Kurt
8. ALP Havacılık Tuncer Alpata
9. Bahtiyar Av Malzemeleri Bahtiyar Taşyağan
10. Yonca-Onuk Tersanesi Erdem Yılmaztürk
11. S.S. Huğlu Ev Tüfekleri 
 İmalat Alım Satım  Naci Tanık
 Küçük Sanayi Kooperatifi 

Tablo 2. Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Firma Temsilci
1. STM Hüsnü Alphan Erdemir
2. Gürel Fişek Sanayi Bekir Gürel
3. KRC AV Hüseyin Kırıcı

Şekil 3. İhracat Gerçekleştirilen 
İlk 15 Ülkenin Payı
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n Bahtiyar Av Malzemeleri:  
 2017 Yılında En Fazla 
 Ülkeye İhracat Yapan 
 Firma Ödülü
n BMC: 2012-2017 Yılları
 Arasında En Fazla 
 İhracat Artışı Sağlayan
 Firma Ödülü
Daha sonra, 2017 yılında,  
en fazla ihracat yapan ilk 
5 firmanın ödülleri verildi. 
Ödül alan firmalar şöyle sı-
ralandı:

1. TUSAŞ
2. TEI
3. ASELSAN
4. ALP Havacılık
5. RAM Dış Ticaret
Ödül töreninden sonra, 2017 
Yılı Seçimli Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’na geçil-
di. Divan kurulunun seçil-
mesinin ardından, 2017 yılı 
bilançosu, çalışma raporu, 
gelir gider tablosu, 2018 yılı 
tahmini bütçesi, 2017 yılı de-

netçi raporu okundu, oylandı 
ve onaylandı. Ardından, SSI 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim ve Denetim Kuru-
lu asil ve yedek üyeleri ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Genel Kurulu’nda bir-
liği temsil edecek delege-
lerin ve yedeklerinin seçimi 
gerçekleşti.
Tek liste ile girilen seçimde; 
Latif Aral Aliş’in hazırladı-
ğı listedeki firmalar, genel 

kurula katılan tüm üyelerin 
oyunu alarak, 4 yıl için, gö-
reve getirildi. SSI yönetimin-
de, bu yıl, HAVELSAN da yer 
aldı. Geçtiğimiz yıl yönetimde 
görev alan Yurttaş İnşaat ise 
yeni dönemde, SSI’yi, TİM De-
legesi olarak temsil edecek.
SSI’nin, seçim sonrasındaki 
yeni Yönetim Kurulu ve De-
netim Kurulu Asil Üyeleri, 
Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibi 
oluştu. u

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 2’nci Firma ödülünü, TEI Mühendislik 
Tasarım Direktörü Ahmet Fındık (ortada) aldı.

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan Firma ödülünü, TUSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat (ortada) aldı.

Şekil 4. Ülke Grupları Bazında 
Gerçekleştirilen İhracat 
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Uydu Hizmetlerinin 
Adresi

Türksat haberleşme uyduları 
ve diğer uydular üzerinden, her türlü uydu haber-

leşmesini gerçekleştiren Türksat, bölgenin önde gelen 
uydu operatörlerinden biridir. Avrupa’dan Asya’ya uzanan 
geniş bir coğrafyada, uydular üzerinden ses, veri, inter-
net, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlayan Türksat, 
karasal altyapının olmadığı bölgelerde, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunmaktadır. Uydu 
haberleşmesi alanındaki küresel çözümleriyle farklı dil-
leri ve kültürleri birbiriyle buluşturmaktadır. 
Türksat haberleşme uydularının hizmet alanı, Avrupa’dan 
Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir alanı kap-
samaktadır. Euroconsult 2016 raporlarına göre Türksat, 
Türksat 4A haberleşme uydusu ile birlikte, yılda %12 oranın-
da büyümüştür.
Dünya uydu pazarı büyüme oranının ortalamasının, iki haneli 
rakamlardan tek haneli rakama (%6) düşmüş olmasına rağ-
men, Türksat’ın %12 olarak ölçülen büyüme oranı, pazarda, 
en yüksek ikinci büyüme oranı olarak kaydedilmiştir. Her 
ne kadar bu büyüme oranı, Türksat 4A uydusunun getirdi-
ği kısıtlı kapasite genişlemesini yansıtsa da bu yeni uyduya 
ait kapasitenin, büyük ölçüde, 42° Doğu yörüngesinde yerine 
yerleştirildiği, Türksat 2A uydusunu ikame için kullanıldığı 
dikkate alınmalıdır.

Güvenilir Uydu 
Haberleşmesi 
için Türksat
Uluslararası uydu sektöründe 
faaliyet gösteren Türksat A.Ş., 
filosundaki uydular aracılığıyla 
haberleşme hizmetleri (ses, veri, 
internet, TV ve radyo yayınları) 
vermektedir. Sahip olduğu kablo 
altyapısı üzerinden yurtiçindeki 
abonelerine kablo yayıncılık 
hizmetleri sağlayan Türksat ayrıca, 
bilişim hizmetleri kapsamında, 
e-Devlet Kapısı’nı işleterek, kamu 
hizmetlerinin, elektronik ortamdan 
sunumuna yönelik projeler 
yürütmektedir. Türksat, ulusal 
uydu programı ve gerekli insan 
kaynağı geliştirme konularında da 
aktif rol almaktadır.

Türksat 4A’nın fırlatışı

Türksat 5A
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Türksat 5B
Ku-Bant, Ka-Bant ve X-Bant’ta çalışacak genişbant uydusu Türksat 5B, yüksek verimli bir uydudur. 
Yüksek verimli uydu, geleneksel FSS uydularına göre, iki kat daha fazla kapasite sağlayan 
bir uydu türüdür. Türksat 5B uydusu, 73 beam üzerinde, 50 Gbps’den 
daha fazla kapasite sağlayacaktır. 
n Yörünge Lokasyonu:  42° doğu boylamı
n Harcayacağı Azami Güç: 15 kW
n Nominal Fırlatma Ağırlığı: 4.500 kg
n Kapsama Alanları: Türkiye, Orta Doğu ve 
 Afrika’nın büyük bir bölümü
n Tahmini İşletme Ömrü: 15 yıldan fazla
n Tahmini Fırlatma Tarihi: 2021

Türksat Ka-Bant Hizmetleri
Türksat, havada, karada ve denizde sabit veya hareketli 
araçlar için, uydularının kapsama alanı içinde yer alan 
bölgelerde Türksat haberleşme uyduları üzerinden, 
uydularının kapsama alanı dışında bulunan bölgelerde 
ise stratejik işbirliği yaptığı Inmarsat uydular üzerinden 
ses, veri ve internet hizmeti sunmaktadır. Türksat 4B 
uydusu üzerinden sunulan Ka-Bant internet hizmetlerinin 
yanı sıra, Inmarsat’la yapılan iş birliği kapsamında, ürün 
ve hizmet yelpazesini genişleten Türksat, başta insansız 
hava araçlarında ve uçaklarda olmak üzere, gemilerde 
ve karadaki hareketli araçlarda uydudan internet hizmeti 
verebilmektedir.
Hava, deniz ve kara araçlarında kullanılan sistemler şunlardır:
n Uçaklar için GX anten
n İnsansız hava araçlarında Cobham Aviator 200 
n Gemiler için SO TM 
n BGAN (bütün Dünya’da hızlı veri haberleşme sistemi)
n ISAT HUB (bütün Dünya’da düşük hızlarda 
 veri haberleşme sistemi)
n Inmarsat uydu telefonu

Son yıllardaki pazar araştırmaları, C ve Ku 
frekans bantları başta olmak üzere, pazar-
da, 2011 yılından itibaren, büyüme oran-
larında önemli düşüşler olduğunu göstermektedir. Buna 
karşın bu yıldan itibaren, pazarın genişlemesi bakımından 
en önemli etkenin, Ka HTS (High Throughput Satellite) ka-
pasitesinin olduğu kaydedilmektedir. Bu çerçevede Türksat, 
Türksat 4B uydusunu, 2016 yılında aktif şekilde işletmeye 
alarak Ka HTS pazarında da etkin bir şekilde faaliyetlerine 
başlamıştır.
2015 yılı Ekim ayında uzaya gönderilen Türksat 4B, 50° Doğu 
yörüngesinde Ku-Bant üzerinden VSAT terminalleri aracılı-
ğıyla genişbant iletişim hizmetleri sağlamaktadır. Türksat 
ayrıca, Ka-Bant üzerinden -TurksatNet markasıyla- son kul-
lanıcıya yönelik uydu iletişim hizmetleri (internet, karada ve 
denizde mobil iletişim vb.) de vermektedir. Türksat bu kap-
samda, başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, İran, Irak, 
Suriye, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ile 
Avrupa’da hizmet vermeyi planlamaktadır.

Uydu filosu ile TV, radyo 
yayıncılığı, canlı yayın 
(SNG) ve veri hizmetleri 
sağlayan Türksat, Tür-
kiye dışında, İngiltere, 
Almanya, Gürcistan, Irak 
ve Afganistan dâhil ol-
mak üzere, 10’dan fazla 
ülkede faaliyet göster-
mektedir. Şirket, Orta 
Doğu bölgesinde, %9 
pazar payına hâkim ol-
makla birlikte, bu böl-

geden elde edilen gelirler bakımından 5. sırada, Dünya ge-
nelinde ise 18. sırada yer almaktadır. Kapsama alanlarında 
sunmuş olduğu hizmetler, Türksat’ı, Türkiye genelinde, ilk 
500 Hizmet İhracatçısı ödüllerinde, “iletişim hizmetleri” ka-
tegorisinde lider yapmıştır. Türksat, bu başarıya Avrupa’dan 
Asya’ya uzanan kapsama alanı ve “sınırlarımız kapsamamız” 
pazarlama anlayışıyla ulaşmıştır.
Bu çerçevede, Türksat, mevcut altyapısına ek olarak,  
mobil iletişim hizmetleri de sunmayı; 31° Doğu yörünge-
sine Türksat 5A, 42° Doğu yörüngesine Türksat 5B uydu-
sunu fırlatarak uydu kapasitesini genişletmeyi planlamak-
tadır. Bu yeni uydularla birlikte Türksat, yakın gelecekte  
Afrika ve Asya’da önde gelen hizmet sağlayıcılarından  
biri olmayı ve Avrupa’daki pazar payını arttırmayı hedefle-
mektedir. u

Türksat 5B
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Ortak vurgusu, İstanbul 
ve çevresindeki sana-
yinin gelişmişlik düze-

yi ve bu birikimin, savunma 
ve havacılık sektörüne yapa-
cağı katkılar olan protokol 
konuşmaları kapsamında, 
sırasıyla;
n	 SAHA İstanbul Yönetim
 Kurulu Başkanı 
 Hasan Büyükdede,
n	 Başbakan Başdanışmanı
 Prof. Dr. Metin
 Yerebakan,
n	 İSO Meclis Başkanı
 Zeynep Bodur Okyay,
n	 ROKETSAN Yönetim
 Kurulu Başkanı 
 M. Emin Alpman,
n	 Havacılık ve Uzay
 Teknolojileri 
 Genel Müdürü 
 Dr. Cihan Kanlıgöz,
n	 İTÜ Rektörü Prof. 
 Dr. Mehmet Karaca,
n	 Cumhurbaşkanı
 Başdanışmanı Prof. 
 Dr. Davut Kavranoğlu,
n	 Milli Savunma Bakan
 Yardımcısı Şuay Alpay,
n	 TBMM Sanayi, Ticaret,
 Enerji, Tabii Kaynaklar,
 Bilgi ve Teknoloji
 Komisyonu Başkanı 
 Ziya Altunyaldız ve
n	 Savunma Sanayii
 Müsteşarı Prof. 
 Dr. İsmail Demir,
kürsüye geldi.

Hedef, 300 Firma
SAHA İstanbul Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Bü-
yükdede, yönetim olarak 
hedeflerini; “Tekirdağ’dan 
başlayarak İstanbul, Gebze, 
Kocaeli, Sakarya, Yalova, 
Bursa ve Düzce hattı üze-
rinde bulunan 65.000’den 
fazla sanayi tesisi, tersa-
ne ve üniversite ile sektör 
arasında bir temas noktası, 
bir arayüz olmak” şeklinde 
ifade etti. Büyükdede, şöyle 
devam etti: “Biz ne yapabi-
liriz, hangi alan ve dallarda 
katkıda bulunabiliriz diye 
firmalarımızı yönlendirdik, 
bilgilendirdik. Tedarik ede-
cek kurumlarla bir araya 
getirdik, bilinçlendirmeye 

çalıştık. Tüm bunlara de-
vam ediyoruz; bu toplantı da 
bu amaca hizmet ediyor… 
Dernek olarak 270 firmaya 
ulaştık; hedefimiz, bu yıl 300 
firmaya ulaşmak.”
Savunma ve havacılık sana-
yisinde kendi kendine yeterli 
hâle gelmenin önemine vur-
gu yapan Büyükdede, şunla-
rı söyledi: “Bugün, karşılıklı 
dayanışma günüdür. Artık 
savunma sanayimizin ihti-
yaçlarının dışarıdan tedarik 

edilmeyeceğini esas alarak 
bölgemizdeki sanayicinin 
potansiyelini harekete ge-
çirmek zamanıdır. Önem-
li olan, sanayicimize talep 
üretmektir. Bu bölgenin 
sanayicileri, her türlü talebi, 
zaman ve finansman katkısı 
iyi planlanarak yapabilecek 
güçtedir. Yeter ki; hem ta-
lep eden kurumlarımız hem 
de üreticilerimiz, sabır ve 
dirayetle konuların üzerine 
gitsinler.”

Kahraman 
Sanayiciler
Başbakan Başdanışmanı Prof.  
Dr. Metin Yerebakan, “kah-
raman” olarak nitelendir-
diği sanayicilerin geçmiş 
dönemde çektiği sıkıntıla-
rı, kendi anıları üzerinden 
anlattı. Günümüzde, bü-
rokrasinin ve sanayinin,  
bu sıkıntıları aşabilecek 
bilince ulaştığını söyledi. 
Kümelenmenin teorik te-
mellerinden de bahseden  

Dolu Dolu Geçen 3 Yılı 
Geride Bırakan SAHA 
İstanbul, Yeni Dönemin 
Kapılarını Araladı
SAHA İstanbul, 3’üncü kuruluş yıldönümünü, 17 Mart’ta, 
Kocaeli’de düzenlenen bir toplantı ile kutladı. Çok sayıda üst 
düzey yetkilinin de katıldığı etkinlik, SAHA İstanbul’un, 3 yıl 
içinde, sektörde kendine edindiği yeri de gözler önüne serdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Prof. Dr. Yerebakan, küme-
lerin, sanayiyi merkeze çe-
kerek dağılmasının önüne 
geçtiğini belirtti.

Yapılanlar, 
2023 Hedefleri İçin
İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, 2023 hedef-
lerini hatırlatarak, “Bu he-
deflere ulaşmak için, tasa-
rım ve geliştirme deneyimi 
olan; güçlü, dinamik ve çok 
yönlü organizasyona sahip, 
istekli yüklenicilere ihti-
yaç var.” dedi. Okyay, şöyle 
devam etti: “Merkezinde  
özel sektörün de destek 
verdiği, yenilikçi üretim 
odaklı büyüme, hepimizin 
hayali. Çok büyük mesafeler  
kat ettik; ama yapacağımız 
çok büyük işler de var. Bu 
sektör, uzun vadeli planla-
rın yapılması gereken bir 
sektör. Türkiye’nin, bugün 
ihracat lideri olduğu sektör-
lerden, bu anlamda da ayrı-
şıyor. Uzun vadeli bakış da 
bu sektörün paydaşlarının, 
senkronizasyonundan iba-
ret. Dolayısı ile bu senkro-
nizasyon olmadıkça, çok da 
mesafe kaydetmek müm-
kün değil.”
Okyay, SAHA İstanbul’un 
neden önemli olduğunu da  
2 madde ile özetledi:
n	 Savunma ve havacılıkta

gösterilen refleksin, 
bütün sanayiye yayılması 
gerekiyor. SAHA İstanbul, 
bu konuda örnek olabilir.

n	 Savunma sanayisinin
rekabetçi olabilmesi 
için, mutlaka tedarik 
zincirinin geliştirilmesi 
gerekiyor. SAHA İstanbul, 
bunu sağlayacak önemli 
bir yapılanma.

Yetkin 
Alt Yükleniciler 
Çok Önemli
ROKETSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Emin Alpman, 
savunma ve havacılık sek-
törünün önemini, şu ör-
nekle açıkladı: “Anadolu’yu 
geziyoruz. Her gittiğimiz 
yerde, ‘Neden savunma sa-
nayisi diyorsunuz, neden 
bu kadar baskı yapıyorsu-
nuz?’ deniyor. Baktığımızda, 
dünya genelinde, 2017’de, 
ürettiğiniz malın değeri-
nin arttığı ikinci sektör, sa-
vunma ve havacılık. İlki mü-
cevherat.”
Alpman, yetkin alt yüklenici-
lerin önemine de bir örnekle 
vurgu yaptı: “Şu anda, Afrin 
Zeytin Dalı harekâtının kah-
ramanlarından biri olan Mini 
Akıllı Mühimmat’ın bir par-
çasını, yurt dışından almak 
durumundaydık. 16 ay önce, 
bununla ilgili ambargo ye-
dik. Yurt içinden almak için 
yaptığımız araştırmalarda, 
İstanbul’a geldik ve yapacak 
firmayı bulduk. Şu anda on-
dan alıyoruz... Geçenlerde, 
Konya’yı gezdik. Kullandığı-
mız kritik bir bileşeni yapa-
bildiklerini gördük.”

Alpman, millik ve yerlilik 
tanımlarını da yaptı: “Milli-
lik, çizimin, tasarımın, bizim 
Türk’ün kafasından çıkma-
sıdır. Yerlilik de kafamızdan 
çıkan bilginin, becerinin, ya-
zılımın donanıma çevrilmesi 
için, bu toprakların yer altı 
kaynaklarından çıkan mal-
zemenin, bu ülke sınırları 
içinde işlenip mamul mad-
de hâline getirilmesidir…  
ROKETSAN, bugün itibarıyla 
%87 millilik; %75-76 oranın-
da da yerlilik oranına ulaş-
mıştır.”
Alpman, Türkiye’den 750 
şirket ile çalıştıkları; bun-
ların 71’inin SAHA İstanbul 
üyesi olduğu, SAHA üyesi fir-
malardan 16’sının stratejik 
ortakları olduğu bilgilerini 
de paylaştı.

Havacılık 
Teknolojileri Test 
ve Mükemmeliyet 
Merkezi Geliyor
Havacılık ve Uzay Tekno-
lojileri Genel Müdürü Dr. 
Cihan Kanlıgöz, çalışmala-
rının güncel durumu ile il-
gili bilgiler verdi: “Bakanlık 
olarak, havacılık sanayimi-
zin mevcut altyapı ve kapa-
sitesinin arttırılmasına yö-
nelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu kapsamda, 
uluslararası alanda rekabet 
edebilecek nitelikte ürün-
lerin geliştirilmesi, mevcut 
ürünlerin standartlarının 
yükseltilmesi ve sertifikas-

yonu amaçlarıyla sektörün 
ihtiyaç duyduğu test mer-
kezleri, laboratuvarlar ve 
benzeri altyapıları kapsa-
yan, Havacılık Teknolojile-
ri Test ve Mükemmeliyet 
Merkezi fizibilite etüdü pro-
jemizi tamamladık. Fizibi-
lite sonuç raporlarını, ilgili 
kuruluşlarımız ve sektör 
paydaşlarımızla en kısa sü-
rede paylaşacağız. Sektörü-
müzün ihtiyaç duyduğu bu 
merkezlerin kurulması için, 
yatırım çalışmalarına devam 
ediyoruz.”

Üniversiteler 
Dönüşüyor
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca, üniversitelerin 
dönüşümü hakkında konuş-
tu: “Üniversiteler, son 20-25 
yıla kadar, meslek adamı 
yetiştirme gayreti ile kurgu-
landı. Mutlaka bir dönüşüm 
sağlaması lazım üniver-
sitelerin… Dönüşüm nasıl 
olmalı? Özgün ve üretken 
bir ortamdan, bilgi ekono-
misine geçişle olabilir. Üni-
versiteler de burada önemli 
aktörlerdir. SAHA İstanbul 
gibi bir kuruluşun parçası ve 
kurucularından biri olmak-
tan gurur duyuyoruz.”

Girişimcinin 
Önü Açılmalı
Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, eskiden, yük-
sek teknoloji girişimcisinin 

Hasan Büyükdede Prof. Dr. Metin Yerebakan Zeynep Bodur Okyay
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Türkiye’de çeşitli sorunlar 
yaşadığını anlattı. Bunun, 
eskiden geçerli olan, kal-
kınmanın devlet eliyle ger-
çekleşeceğini kabul eden 
modelden kaynaklandığını; 
ancak bu modelin, artık ge-
çerliliğinin kalmadığını; son 
dönemde, bu anlayışın bü-
yük ölçüde kırıldığını ifade 

etti. Prof. Dr. Kavranoğlu, 
konunun önemini, “Bu el-
bise bize uymuyor, 2023 he-
deflerine ulaşmamıza mani 
oluyor… Eğer bir girişimci, 
bir Türk sanayicisi bir şeyi 
yapabiliyorsa, özel sektör 
yapabiliyorsa, artık devle-
tin oradan usulünce çekil-
mesi ve o yapanları des-

teklemesi, onların önlerini 
açması lazım.” sözleriyle 
vurguladı.
Bir orkestra gibi birlikte  
çalışmanın önemine de 
dikkat çeken Prof. Dr. Kav-
ranoğlu, “O zaman ortaya 
senfoni çıkıyor ve herkesin 
hoşuna gidiyor.” şeklinde 
konuştu.

Savunma Sanayisi 
Şurası Bir İhtiyaç
Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı Şuay Alpay, ko-
nuşmasının başında, 2004 
yılında gerçekleştirilen ve 
günümüzün özgün ürünle-
rinin temellerinin atıldığı 
Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi toplantısını hatırlattı. 

M. Emin Alpman Dr. Cihan Kanlıgöz Prof. Dr. Mehmet Karaca



Nisan 2018 - 63

Sektörün gösterdiği gelişim-
den övgü ile bahseden Alpay, 
önümüzdeki dönemde yapıl-
ması gerekenlere de değin-
di. Sektördeki bazı yapısal 
sorunların olduğunu; koor-
dinasyon, kaynak kullanımı, 
ihtiyaçların belirlenmesi, 
tedarik süreçleri ve meka-
nizmaları ile ilgili iyileştiri-
lebilecek noktalar olduğunu 
ifade etti. Bu sorunların, 
doğru bir yol haritası ile çö-

züleceği konusunda hiçbir 
şüphesi olmadığını da sözle-
rine ekledi. Alpay, en az 1 yıl 
süreyle, hazırlığı iyi yapılmış 
bir savunma sanayisi şurası-
nın, bu sürece ciddi bir katkı 
sağlayacağına olan inancını 
da katılımcılarla paylaştı.

Üretim, Yeniden 
Yükselişte
TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız, 
üretimin yeniden önem ka-
zanmaya başladığına dikkat 

çekti: “Dünyanın, üretimin 
kıymetini yeniden anladığı, 
dördüncü sanayi devrimi ile 
kaybedilen üretimin yeniden 
kazanılmaya başlandığı bir 
dönemde, Türkiye, bu atılımı 
tüm dünya ile yapabilecek 
bir noktadadır.” Altunyal-
dız, yakın dönemde üniver-
site-sanayi iş birliği anla-
yışının da değiştiğini; artık 
sanayinin üniversiteye, üni-
versitenin de sanayiye iş bir-
liği için yaklaştığını belirtti. 
Değindiği bir diğer konu da 
bireysel başarıdan, sürdü-
rülebilir başarıya geçmenin 
önemi oldu.

SSM, Sektörü 
Geliştirme 
Çalışmalarına 
Ara Vermiyor
Protokol konuşmalarının ar-
dından, sektörel konuların 
görüşülmesi kapsamında, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir kür-
süye geldi. Prof. Dr. Demir, 
SAHA İstanbul ile ilgili dü-
şüncelerini, şu sözlerle dile 
getirdi: “Müsteşarlığımın, 
gelecek ay 4’üncü yılını ta-
mamlamış olacağım. Geriye 
baktığımda, ‘En gurur duy-
duğum işler arasında neleri 
sayarım?’ dediğimde, SAHA 
İstanbul’un kurulması ve bu-
günlere gelmesi, herhalde 
bunların arasında yer alacak 
en önemli projelerdendir.”
Prof. Dr. Demir, savunma 
sanayisi ile ilgili bir şuranın 

Etkinlik, SAHA EXPO ile ilgili 
hazırlıkların güncel durumunu da 

gözler önüne serdi. SAHA EXPO’nun 
yapılacağı alanlarla ilgili taslak 
bir yerleşim planı hazırlandı ve 
katılımcılara gösterildi (solda). 

Henüz kayıt yapmamış katılımcılar, 
bu plan üzerinden, olası katılımları 

ile ilgili bilgi aldılar (altta).

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu Şuay Alpay Ziya Altunyaldız
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toplanması konusunda ciddi 
olduklarını ifade etti ve ya-
pılması gereken çalışmaları 
sıraladı: “Bunun ilk adımı, 
bir zirve oluşturup bu zirve-
de sorunların ortaya dökül-
mesini sağlayıp işaret fişe-
ğini yakmak olmalı. Bunun 
sonrasında da uzun dönemli 
hazırlıkla şuranın yapılma-
sının; şuranın da sorunların 
ortaya konulması şeklinde 
değil, ortaya konulmuş so-
runların, üzerinden çok iyi 
çalışılmış çözümleri ile bir-
likte ele alınması şeklinde 
olmasının [uygun olacağını 
değerlendiriyoruz].”
Prof. Dr. Demir, kendileri-
nin, tek tek firmalarla değil, 
kümelenmelerle muhatap 
olmayı tercih ettiklerini be-
lirtti ve sivil toplum kuruluş-
larına şu mesajı verdi: “Sivil 
toplum kuruluşları olarak, 
sektör olarak, kümelenme-
ler olarak, odalar olarak, 
birlikler olarak sorunları-
mızı çok net bir şekilde du-

yuralım. Bizlerin konuşması, 
duyurması bir yol ise sizlerin 
konuşması, duyurması çok 
daha etkili bir yol olacaktır.”
Prof. Dr. Demir’in değindiği 
bir diğer konu, sistemlerin 
bir an önce kabul edilip sa-
haya sürülmesi gerekliliği 
oldu. Konuya, “Bir, sıfırdan 
büyüktür.” bakış açısı ile 
yaklaşan Prof. Dr. Demir, 
sistemlerin kullanıldıkça ol-
gunlaştığına dikkat çekti.
Savunma Sanayiini Destek-
leme Fonu’nun sektöre yö-
nelik olarak kullanılması ge-
rektiğini de ifade eden Prof. 
Dr. Demir, bu konuda çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını söy-
ledi.

Yeni Dönem, 
SAHA EXPO ile 
Geliyor
Prof. Dr. Demir’in konuş-
masının ardından, SAHA İs-
tanbul’un, gelecek dönemki 
çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirme yapıldı.

SAHA İstanbul üyeleri, sektö-
rün farklı alanlarda karşılaş-
tığı konuları ve bunlarla ilgili 
çözüm önerilerini, toplam 7 
tane teknik alt komite kura-
rak derledi. Bu alt komiteler; 
n	 Kompozit, Teknik Tekstil
 ve Kimya Komitesi,
n	 Metal ve Makina Komitesi,
n	 Elektromekanik ve 
 Otomasyon Sistemleri
 Komitesi,
n	 Mühendislik, Tasarım,
 Modelleme ve Analiz 
 Komitesi,
n	 Test ve Sertifikasyon 
 Komitesi,
n	 Elektronik Yazılım ve 
 Simülasyon Komitesi ve
n	 Özel Alaşımlar ve İleri
 Malzemeler Komitesi,
olarak sıralanıyor. Her bir alt 
komite, kendi alanına giren 
konular ve öneriler üzerinde 
çalıştı. Ayrıca, komitelerin 
hepsini kapsayan konularda 
da genel öneriler hazırlandı. 
Yaklaşık 3 aylık bir çalışma-
nın sonunda, “Teknik Alt Ko-

mitelerin Görüş ve Önerile-
ri” başlıklı rapor ortaya çıktı. 
Etkinlikte, tüm katılımcılara 
da dağıtılan raporla ilgili 
kısa bilgilendirmeyi, SAHA 
İstanbul Genel Sekreteri  
İlhami Keleş yaptı.
SAHA İstanbul’un gelecek dö-
neme dair bir diğer çalışması 
ise sektörün de merakla bek-
lediği, SAHA EXPO etkinliği. 
SAHA EXPO’nun hazırlıkları 
ile ilgili sunumu, SAHA İstan-
bul Yönetim Kurulu Üyesi Adil 
Nalbant gerçekleştirdi. Nal-
bant, SAHA EXPO’yu, IDEF’i 
tamamlayacak bir etkin-
lik olarak kurguladıklarını; 
IDEF’in gerçekleştirilmediği 
çiftli yıllarda düzenlenece-
ğini ve tabandan tavana bir 
yaklaşımla ana yüklenicilerle 
alt yüklenicileri bir araya ge-
tireceklerini ifade etti. SAHA 
EXPO, 13-15 Eylül tarihlerin-
de, İstanbul Fuar Merkezi’n-
de gerçekleştirilecek.
Etkinlik, konuşma ve sunum-
ların ardından sona erdi. u

Prof. Dr. İsmail Demir İlhami Keleş Adil Nalbant
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40 Tonluk Bir Platformun, 
Otomatik Olarak Seviyelenebilmesi için 
3 Dakika Yeterli
Firmanın, ASELSAN için özgün olarak geliştirdiği Otomatik 
Araç Seviyeleme Sistemi, üzerinde, radar benzeri faydalı yük-
ler taşıyan askeri araçların, eğimli arazide, yere paralel hâle 
getirilmesi için kullanılıyor. Çeşitli eğim sensörlerinden gelen 
bilgileri kullanan ve toplamda 40 tonluk kaldırma kapasite-
sine sahip sistem, platformu, 3 dakika içerisinde, 0,2 derece 
hassasiyetle yere paralel hâle getirebiliyor. Hâlihazırda kulla-
nılan sistemlerde, araç personelinin, su terazilerinden fayda-
lanarak bu görevi tamamlaması, ilgili personelin el becerisine 
de bağlı olarak değişiyor ve yaklaşık 1 saat sürebiliyor.
GES Mühendislik’ in geliştirdiği elektromekanik sistemin, 
hidrolik sistemlere göre en büyük avantajlarından biri de 
seviyesini, uzun süre koruyabilmesi. Hidrolik sistemlerde, 
zaman geçtikçe, ayaklardan bir ya da birkaçında, yağ kaçağı 
gibi nedenlerle seviye farklılığı olabiliyor. GES Mühendis-
lik’in elektromekanik çözümü ise seviyenin korunabilmesi 
için, gereksinim duyulandan, 30 kat daha güçlü bir motor 
frenine sahip.
Sistemin, arazide, çok uzun süreler kalacak olmasını da göz 
önüne alan GES Mühendislik, uzaktan erişim ve kontrol ye-
teneğini de sisteme dâhil etmiş durumda. Kullanıcının terci-
hine göre kullanılabilen bu sistem, cep telefonuna yüklenen 
bir uygulama sayesinde, araç üzerindeki kontrol panelinde 
yer alan tüm işlevlerin, uzaktan kullanımına imkân veriyor.
Sistem, ASELSAN yetkililerini katılımı ile fonksiyonel testle-
rini başarıyla tamamladı. Önümüzdeki dönemde, çevre ko-
şulları testlerinin de tamamlanması ile kalifikasyon süreci-
nin sonuna gelinecek.
GES Mühendislik, fuar katılımları ile tanıtım çalışmalarını 
yoğunlaştırdığı Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’nin, füze 
ve roket atış platformları da dâhil olmak üzere, farklı uygu-
lamalarda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu değer-
lendiriyor.

Palet Gergi Sistemi için 
Tek Adres
GES Mühendislik’in, FNSS ile imzaladığı sözleşme kapsa-
mında, Savunma Sanayii Müsteşarlığının da desteği ile geliş-
tirdiği ve kalifikasyonunu tamamladığı Palet Gergi Sistemi, 
paletli araçlarda, palet gerginliğinin ayarlanmasını sağlıyor. 
Hidrolik bir sisteme sahip olan ürün, 800 bar basınç altında 
çalışabiliyor.
Teknolojisi, 1970’li yıllara dayanan ve yurt dışından alınan 
mevcut sistemlerin yerini alması için geliştirilen Palet Ger-
gi Sistemi, özellikle sızdırmazlık kabiliyeti ile öne çıkıyor.  
Paletli araçların, bir süre kullanılmamaları durumunda, 
palet gergi sistemlerinin yağ kaçırması, sık rastlanan bir 
durum. GES Mühendislik’in çözümü, bu sorunu da ortadan 
kaldırıyor.
Muadillerine göre fiyat avantajına sahip olan sistemin seri 
üretimine de başlandı. Yurt içinde tasarlanan ve üretilen 
sisteme, kullanıcı tarafından da ilgi gösteriliyor. Yapıla-
cak testler sonrasında başarılı bulunması hâlinde, ürünün,  
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki çeşitli paletli 
araçlarda da kullanılması söz konusu. Sistemin, TSK envan-
terine girmesi ve NATO stok numarasına da sahip olmasıyla 
birlikte, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilebilmesinin 
önü açılacak.
GES Mühendislik yetkilileri, Palet Gergi Sistemi’nin, benzer 
bir sistemin kullanıldığı ALTAY tankında da kullanılabilecek 
sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

GES Mühendislik, Özel İhtiyaçlara, 
Özgün Çözümleriyle Cevap Veriyor
GES Mühendislik, kurulduğu 2013 yılından beri, 
özgün ürünler geliştiren bir mühendislik firması 
olabilmek adına çalışmalarını 
sürdürüyor. Çalışmalarının ulaştığı 
noktayı, Eurasia Airshow’ da 
sergileyen firma; Otomatik 
Araç Seviyeleme Sistemi, 
Palet Gergi Sistemi (Track Adjuster), 
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi 
ve havacılık uygulamalarına yönelik 
parça ve alt sistem çözümleri ile ziyaretçilerinin 
karşısına çıkıyor.

Otomatik Araç Seviyeleme 
Sistemi (Test platformuna 

monte edilmiş hâlde)

GES Mühendislik’in, FNSS ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının da desteği ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu tamamladığı Palet 
Gergi Sistemi, paletli araçlarda, palet gerginliğinin ayarlanmasını sağlıyor.
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Şelter Taşımanın En Kolay Yolu
GES Mühendislik’in Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, yer-
le arasında boşluk kalmayacak şekilde konumlandırılmış 
farklı ebatlardaki her çeşit şelterin; kısa sürede ve pratik bir 
şekilde, yerden emniyetli biçimde kaldırılması ve bir çekici 
vasıtasıyla istenilen yere götürülmesi amacıyla kullanılıyor. 
Sistem sayesinde; şelterlerin, örneğin bir kışla içerisindeki 
kısa mesafeli yer değişimleri, nispeten ağır ve hantal vinç ve 
forkliftlere bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi gibi bir çözüm olmadığı 
durumlarda, şelterlerin yerden kaldırılması işlemi, vinç ve 
forkliftler; taşınması işlemi ise konteyner taşımaya uygun 
kamyon ve römorklar vasıtasıyla yürütülüyor. Şelter, yer-
den vinçle kaldırılacağı zaman, bu aracın emniyetli çalışa-
bileceği geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Şelterin forklift ile 

kaldırılabilmesi için de yine geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor 
ve şelter ile yer arasında, forkliftin çatallarının girebileceği 
bir boşluğun bulunması gerekiyor. Bu durum, her ne kadar 
ideal koşullarda geçerli olsa da örneğin, muharebe koşul-
larında, hızlı bir şekilde kurulmuş askeri üslerde, şelterler, 
doğrudan zemine yerleştirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, toplamda 4 ayrı taşıyıcı 
bacaktan oluşuyor. Bu bacaklar, şelterin 4 köşesine yerleş-
tirilerek monte edildikten sonra, önce şelter yerden kaldırı-
lıyor. Daha sonra ise şelter, 4x4 taktik tekerlekli araçlar gibi, 
uygun güce sahip herhangi bir vasıtayla çekilerek taşınabi-
liyor.
Dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan sis-
tem, her bir bacakta ayrı ayrı bulunan manuel tahrikli hid-
rolik pompalar vasıtasıyla çalışıyor. Bununla birlikte, talep 

olması durumunda, her bir bacağa, ayrı birer akü ünitesi 
ve elektrikli pompa yerleştirilerek, sistem, elektrik tahriki 
ile de çalıştırılabiliyor.

Tek personel ile kurulabilen sistemin, 2 per-
sonel ile kurulması durumunda, 4 adet baca-

ğın şeltere bağlanması ve şelterin azami yüksek-
liğe kaldırılarak harekete hazır hâle getirilmesi, 
sadece 5 dakika sürüyor.
Ağırlığı 30 tona kadar olan şelterleri, yerden 50 

cm yüksekliğe kadar kaldırabilen sistem, aynı 
şelteri, azami 15 km/sa hızla taşıyabiliyor. 

Sistem, ayrıca farklı ebat ve standart-
taki pek çok şeltere monte edile-
biliyor.

Havacılık Ürünleri Çeşitleniyor
GES Mühendislik, havacılık alanında, 3 proje yürütüyor:
n Pâl-Rotor Bağlantısı Komplesi (Hub Assembly):

T129 ATAK helikopterlerinde kullanılan bu ürün, 
TUSAŞ tarafından geliştirildi ve GES Mühendislik 
tarafından üretildi. Firmanın, titanyum alaşımları işleme 
yeteneğinin de bir kanıtı olan bu ürün, TUSAŞ’a, montajı 
tamamlanmış şekilde teslim ediliyor.

n AIM-9 Sidewinder Füzeleri için Taşıyıcı Komplesi
ve Birleştirici Halkası: Firma tarafından, SDT’nin ana 
yüklenici olduğu proje kapsamında, AIM-9 havadan 
havaya füzelerinde kullanılmak üzere yerlileştirilen 
ürünlerden ilki olan Birleştirici Halka (TD-Ring), 

Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, forkliftlerin aksine, 
şelterlerin takoz veya kızaklar üzerine 
bırakılması zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. 
Sistem, zeminle temas hâlinde olan şelterleri de 
kaldırabiliyor. 

Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, 
depolama durumuna getirildiğinde, 

çok az yer kaplıyor.
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füzenin güdüm sistemi ile motor kısmının 
birleştirilmesini sağlıyor. İkinci ürün olan Taşıyıcı 
Komplesi (Hanger Assembly) ise füzenin uçak ile 
bağlantısını sağlıyor.

n İniş Takımı Şok Sönümleyici: Firma, Palet Gergi
Sistemi’nden edindiği tecrübeyi de kullanarak, 
tasarımı hazır bir şok sönümlendiricinin üretimini 
gerçekleştiriyor.

GES Mühendislik, bu projelerden edindiği tecrübeleri,  
gelecekteki projelerinde de kullanmayı hedefliyor. Herhangi 
bir füzenin taşıyıcı komplesi ve birleştirici halkasını tasarla-
yıp üretebilecek kabiliyet seviyesine ulaşan firma, iniş takımı  
şok sönümleyicilerinin yurt içinde tasarımı üzerinde de  
çalışıyor.

Hedefler Büyük
GES Mühendislik, henüz Türkiye’de üretilmeyen ürünleri, 
özgün olarak geliştirme ve yurt içinde üretme hedefi doğ-

rultusunda, çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik sistemle-
rin soğutulmasında ya da silahlı kulelerde, atış sonrası bi-
riken gazları dışarı atmak için kullanılan fanlar da firmanın 
üzerinde çalıştığı, bu tür ürünler arasında yer alıyor. GES 
Mühendislik, bu tür projelere, var olan ürünün muadilini ge-
liştirmek olarak değil, müşterinin ihtiyacını anlayıp, mevcut 
ürünlerin de yerine geçebilecek, özgün bir çözüm geliştirme 
bakış açısıyla yaklaşıyor.
GES Mühendislik Kurucu Ortağı Serhat Demir, bu yaklaşım-
larını şöyle anlatıyor: “Temmuz ayında, 5. yılımızı doldurmuş 
olacağız. GES Mühendislik’ i ilk kurduğumuzda, sürdürülebi-
lirlik endişelerinin de etkisiyle fason üretim, faaliyetlerimizin 
önemli bir kısmını teşkil etti. Ama bizim hedefimiz, ilk gün-
den itibaren, kendi ürünleri olan, bir mühendislik firması hâ-
line gelmekti. Aradan geçen zamanda, ortaya koyduğumuz 
ürünlerle doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Önümüzdeki 
dönemde de ürünlerimizi çeşitlendirerek yolumuza devam 
edeceğiz.” u

T129 ATAK 
helikopterlerinde 

kullanılan Pâl-Rotor 
Bağlantısı Komplesi 

(Hub Assembly), 
TUSAŞ tarafından 

geliştirildi ve 
GES Mühendislik 

tarafından 
üretiliyor.

AIM-9 Sidewinder Füzeleri için Taşıyıcı Komplesi
ve Birleştirici Halkası
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Farklı Taleplere Tek Merkezden Çözüm
Terzi usulü çalışan Otonom Teknoloji, insansız hava araçları 
ile ilgili geniş bir kütüphaneye, test ve deneme verilerine ve 
gelişmiş algoritmalar içeren analiz araçlarına sahip. Müş-
terilerinin ihtiyaçlarını dinleyen firma, bu ihtiyaçları, kendi 
oluşturduğu kütüphaneyi kullanan özel yazılım araçları ile 
analiz ediyor. Sonuçta, optimum hava aracının tasarım pa-
rametreleri ortaya çıkıyor ve müşteriye, bu özel aracı içeren 
sistem öneriliyor.
Otonom Teknoloji’nin çözümleri; hava aracının tedarikinden, 
algılayıcıları ve komuta kontrol sistemlerini içeren entegre 
çözümlerin tedarikine ve kiralama hizmetlerine kadar, müş-
teri taleplerine göre ölçeklenebiliyor. Talep eden kullanıcı-
lara, sınır güvenliği gibi uygulamalarda, anahtar teslim çö-
zümler sunuyor; ayrıca kiralama gibi talepleri de karşılıyor. 
Ürün ve çözümlerini, ömür devri yaklaşımı ile ele alan firma; 
geliştirmeden entegrasyona, kalifikasyondan kullanıcı eği-
timlerine, bakımdan güncellemelere kadar her aşamada, 
kullanıcısı ile yan yana çalışıyor.
Otonom Teknoloji’nin sunduğu çözümlerin bir diğer  
önemli özelliği, herhangi bir ihracat kısıtlamasına tabi 
olmamaları. Dikey uzmanlaşma hedefi doğrultusunda  
Otonom Teknoloji, yetkin kadrosu ile DORUK ve TETRON’un 
da aralarında yer aldığı insansız hava aracı (İHA) çözümleri-
ni, müşteri talepleri doğrultusunda, özgün olarak tasarlıyor 
ve üretiyor.
Otonom Teknoloji Kurucusu ve Genel Müdürü A. Nezir  
Ertürk, geldikleri noktayı şöyle özetliyor: “Otonom  

Teknoloji olarak, ‘Daha iyi bir dünya için, otonom sistem tek-
nolojileri’ sloganı ile çıktığımız yolda, kendini ispat etmiş ürün  
ve çözüm ailelerimiz oluştu. Önümüzdeki dönemde,  
kendimizi, yurt içinde ve yurt dışında daha çok anlata-
cağız. İnsansız sistemler, potansiyeli hâlâ çok büyük  
bir konu ve Otonom Teknoloji olarak, bu alanda, dünyanın  
önde gelen çözüm merkezlerinden biri olmayı  
hedefliyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz ile sizin yanınızda ve  
yakınınızdayız.”

Otonom 
Teknoloji’den, 
Uzun Süre 
Görev Yapabilen 
Entegre 
İHA Çözümleri 
İnsansız sistemler alanında, yenilikçi 
çözümler geliştiren bir teknoloji 
firması olan Otonom Teknoloji; 
sınır güvenliği, keşif ve gözetleme, 
haberleşme, arama-kurtarma ve 
tarım başta olmak üzere, pek çok 
uygulama için entegre çözümler 
sunuyor. Bu çözümlerden ikisi olan 
DORUK ve TETRON, Eurasia Airshow 
2018’de, Türk ve dünya kamuoyunun 
ilgisine sunuluyor.

DORUK, dikey kalkış ve 
inişin yanı sıra güvenli 

uçuş yapabilmesini 
ve park edebilmesini 

sağlayan ve yine Otonom 
Teknoloji tarafından, 

hava aracına özel olarak 
tasarlanıp üretilen 

bir Mobil Demirleme 
İstasyonu’na sahip.

DORUK, Otonom 
Teknoloji’nin, farklı 
görev yüklerine özel 

gondol tasarlama 
kabiliyeti sayesinde, 
çeşitli görevleri icra 

edebiliyor. 
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Yüksek İrtifa ve 
Uzun Görev Süresi için DORUK
DORUK, 10 m’den 40 m’ye kadar değişen farklı boylarda ba-
lonları içeren bir aerostat ürün ailesi. Taktik, Operatif ve 
Stratejik olmak üzere, üç kategoride çözümlerin yer aldığı  
DORUK ürün ailesinde, kullanıcının faydalı yük ve irtifa ge-
reksinimleri doğrultusunda uyarlanabilen, farklı modeller yer 
alıyor.
1.500 m’nin üzerinde irtifalara çıkabilen, 300 kg’ın üzerinde 
faydalı yük taşıyabilen ve 1 haftayı aşan sürelerde kesinti-
siz görev yapabilen DORUK’un su damlası şeklindeki gövde 
formu, rüzgârın saatte 80 km hızla estiği zorlu hava koşulla-
rında bile hava aracının görev yapabilmesine imkân sağlıyor. 
DORUK, Otonom Teknoloji’nin, farklı görev yüklerine özel 
gondol tasarlama kabiliyeti sayesinde, çeşitli görevleri icra 
edebiliyor. Ayrıca, dikey kalkış ve inişin yanı sıra güvenli uçuş 
yapabilmesini ve park edebilmesini sağlayan ve yine Otonom 
Teknoloji tarafından, hava aracına özel olarak tasarlanıp 
üretilen bir Mobil Demirleme İstasyonu’na da sahip.
DORUK, Otonom Teknoloji’nin bir diğer ürünü olan OTONOM 
GCS yer istasyonu ile birlikte görev yapıyor. JAUS mimarisi ile 
uyumlu olan OTONOM GCS; entegre platform kontrolü; tek bir 
birimden, birden fazla platformun kontrolü; platform durum 
bilgisinin takibi; operatör uyarılarının üretilmesi ve gösterimi; 
entegre faydalı yük kontrolü; harita desteği, kayıt tutma ve de-
ğiştirilebilir kullanıcı arayüzü gibi kabiliyetlere sahip.

TETRON ile Döner Kanatlı İHA’lara 
Sınırsız Görev Süresi
TETRON yere bağlı insansız hava aracı (İHA) sistemi, dö-
ner kanatlı bir İHA’yı, kablo ile kompakt bir yer istasyonu-
na bağlı (Tethered) olarak görev yapabilir hâle getiren bir 
sistem olarak dikkat çekiyor. TETRON, seçilecek İHA’nın 
boyutlarına bağlı olarak, kısıtlı hacme sahip kara ve deniz 
araçlarına entegre edilebiliyor; araçlar hareket hâlindey-
ken ve dar alanlarda kullanılabiliyor. İhtiyaca uygun farklı 
döner kanatlı İHA’ların entegre edilebildiği sistemde, gücün 
kablo üzerinden İHA’ya iletilmesi sayesinde, görev süresi, 
İHA’nın bataryası ile sınırlı kalmıyor. İletişim de kablo üze-
rinden gerçekleştirildiğinden, başkaları tarafından dinlene-
miyor ve karıştırılamıyor. Sivil havacılık otoriteleri, İHA’nın 
kablo ile yere bağlı olmasının sağladığı emniyet sayesinde,  
TETRON’un, sivil ve kontrollü hava sahasını kullanma-
sına daha kolay izin veriyor. TETRON da DORUK gibi,  
OTONOM GCS yer istasyonu ile birlikte görev yapıyor.
Otonom Teknoloji’nin TETRON  
için geliştirdiği vinç siste-
mi, İHA kablosunun boyunu, 
İHA’nın hareketlerine göre, otomatik bir 
şekilde ve güvenli olarak ayarlayabiliyor. 
Bu tür sistemlerin en kritik bileşeni olan 
bu mekanizma, firmanın, yere bağlı balon 
sistemleri alanındaki derin tecrübesi ile 
geliştirildi ve kendisini sahada ispat etti. u

DORUK, deniz platformları üzerinden de havalanıp, tekrar demirleme 
istasyonuna çekilebileceğini ve üzerinde bulunduğu platforma, 
ufuk çizgisini çok daha öteye taşıyacak bir altyapı sunabileceğini, 
saha testlerinde ispatladı.

TETRON, seçilecek İHA’nın boyutlarına bağlı olarak, kısıtlı hacme sahip 
kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor; araçlar hareket hâlindeyken ve 
dar alanlarda kullanılabiliyor.
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AUGMEA, yola; eğitim, öğretim, tatbikat, araştırma, ge-
liştirme, tasarım, mühendislik, analiz, görselleştirme, 
deneme, deneyimleme, canlandırma gibi birçok alan, 

işlem, uygulama ve ihtiyaç için, gerçeğinden ayırt edilemez 
benzerlikte sanal ortam çözümleri yaratarak kullanıcılarına 
beklentilerinin üstünde bir hizmet verme misyonuyla çıktı. 
“İmersif Çağın Lideri Olmak.” vizyonu doğrultusunda şirket, 

kullanıcının, kendini, tüm duyuları ile sanal ya da sentetik or-
tamın içinde hissetmesini sağlayacak, teknolojiler ve ürünler 
geliştiriyor. Sektörde, bu olguların ve teknolojinin liderliğine 
soyunan AUGMEA, müşterilerine, gerçeğine en üst seviyede 
benzerlikte ve en yüksek sadakatte; simülasyon, sanal ger-
çeklik, arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik sistemleri su-
nuyor.

AUGMEA’dan, Sanal ve Arttırılmış 
Gerçeklik için Yenilikçi Çözümler
On yıllar önce, bilim kurgu literatüründe ortaya atılan ve tarif edilen; 
siber uzay, matriks, avatar, holodeck, sanal gerçeklik, yapay zekâ gibi 
kavramların hayata geçtiği ya da geçmeye başladığı bu dönemde, 
AUGMEA Simülasyon Teknolojileri A.Ş. (AUGMEA), sunduğu teknolojik 
çözümlerle değişimin öncülerinden biri olmayı hedefliyor. Eurasia Airshow 2018’in 
katılımcıları, AUGMEA’nın, savunma ve havacılık sektörüne yönelik, 
yeni nesil sanal ortam çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.
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AUGMEA’nın ürün ve çözümleri, bunlarla sınırlı olmamakla 
birlikte, şu konuları kapsıyor:
n	 Gerçek-Zamanlı Sentetik Tehdit Ortamlarının
 Görselleştirmesi (Bilgisayarda Türetilmiş Kuvvetler,
 Yarı Otomatik Kuvvetler, Savaş Oyunları, Taktik ve
 Doktrin Geliştirme, Platform Geliştirme, Test 
 ve Analizler)
n	 Sanal Gerçeklik (Virtual Reality / VR) Tabanlı Platform
 Simülatörleri (Hava, Uzay, Deniz, Kara Araçları 
 ve Sistemleri)
n	 Karma Gerçeklik (Mixed Reality / MR) Tabanlı
 Yakın Muharebe Taktik Simülatörleri (Meskûn Mahal
 Operasyonları, Özel Harekât, SAT)
n	 VR ve Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality /
 AR) Tabanlı Sanal Harekât ve Tatbikat Simülasyonları
 (Harekât Öncesi Sanal Provalar, Sanal Ortamda
 Müşterek Tatbikatlar)
n	 Etkileşimli Sanal Prototipleme Sistemleri (Ürün
 Geliştirme, Tasarım, Mühendislik)
n	 Sanal Bakım/Onarım Simülatörleri (Platform, Ekipman,
 Silah Sistemleri)
n	 Karma Gerçeklik (MR) Tabanlı Altyapısal ve 
 Endüstriyel Simülasyonlar
AUGMEA, hâlihazırda VR tabanlı bakım, onarım ve iş güvenli-
ği eğitim sistemleri, VR tabanlı araç simülatörleri ve tasarım 
ve mühendislik amaçlı sanal prototipleme konularında pro-
jeler yürütüyor.

Geleceği, AUGMEA Immersive Platform 
ile Yakalayın
AUGMEA, özgün ürünü olan “AUGMEA Immersive Platfor-
m™(AIP™)” altyapı yazılımı ile savunma ve havacılık alanının; 
komuta, kontrol, bakım ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarına, sa-
nal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini içeren, yenilikçi ve 
yüksek performanslı bir çözüm sunuyor.
AIP teknolojisi:
n	 İçerdiği gelişmiş bilgisayar grafiği teknikleri,
n	 Render, ışıklandırma ve gölgelendirme 
 algoritmaları ve
n	 Etkileşim arabirimleri,
ile 3 boyutlu sanal dünya uygulamalarının öncülüğünü yapı-
yor. Sahip olduğu fizik motoru, yapay zeka, ses simülasyonu 
ve çoklu görselleştirme altyapıları ve uygulamaya özel mo-
dülleri ile AIP, her türlü simülasyon, sanal gerçeklik, arttı-
rılmış gerçeklik ve karma gerçeklik gereksinimlerini, en üst 
seviyede karşılıyor. u
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“Entegre Yönetim 
Danışmanlık Eği-
tim Merkezi” ke-

limelerinin baş harflerinden oluşan EYDEM; ulusal ve ulus-
lararası proje ve Ar-Ge destek programlarına; proje seçimi, 
strateji geliştirme, hazırlama, başvuru ve takip danışmanlığı 
sunuyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın yayınladığı 
Teklife Çağrı Dokümanlarına cevaben Teklif Hazırlığı Danış-
manlığı da EYDEM’in bir diğer önemli faaliyet alanı.
EYDEM logosu, 4 canlı renkten oluşuyor: Sarı, turuncu, mavi 
ve kırmızı. Sarı, eğitimi; turuncu, danışmanlığı; mavi, projeyi; 
kırmızı ise programı temsil ediyor. EYDEM, müşterilerine, 
ihtiyaç duydukları hizmetleri, entegre bir yapıda sunuyor. 
Müşterilerinin; eğitim, proje, danışmanlık ve program ihti-
yaçlarını tek bir çatı altında; sektörün “Savunma ve Havacılık 
Akademisi ve Kurumsal Çözüm Merkezi” olarak karşılamayı 
amaçlıyor.
EYDEM, savunma ve havacılık sektörüne özgü ihtiyaçlara 
özel olarak eğiliyor. Müşterileri ile istenmesi durumunda 
gizlilik anlaşması (NDA) imzalıyor ve rakip şirketler ile ben-
zer projelerde çalışmama taahhüdü veriyor. Proje ve Ar-Ge 
destek programları başvuru dosyalarını, tamamıyla sektör 
içinden gelen, tecrübe ve bilgi sahibi danışmanlarla hazır-
lıyor. EYDEM’in danışmanlarının ve eğitimcilerinin sektörle-
rindeki tecrübeleri asgari 20 yıl; EYDEM’in tecrübe ortala-
ması ise 25 yılın üzerinde.
EYDEM’in, savunma ve havacılık sektörüne hizmet veren da-
nışman ve eğitimci sayısı, 15’e ulaştı. Böylece EYDEM,  sek-
törün farklı konularında, bu sayıda danışman ve eğitimci ile 
hizmet sunabilen, ilk ve tek özel sektör şirketi haline geldi.
Kuruluşundan bugüne kadar, savunma ve havacılık sektö-
ründen, 80’in üzerinde şirketin referansına; toplamda ise 
150’nin üzerinde şirketin referansına sahip olan EYDEM’in 
müşteri portföyünün %95’ini; teknoloji, Ar-Ge, bilişim ve 
üretim odaklı özel sektör şirketleri oluşturuyor. EYDEM’in 

müşteri portföyünde yer alan sektör firmalardan bazıları 
şöyle sıralanıyor: ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, TEI, Oto-
kar, Nurol Makina, FNSS, THY Teknik, Anadolu Isuzu, Vestel 
Savunma, Koç Savunma, Meteksan Savunma, Katmerciler, 
CTECH, ARES Tersanesi, SDT ve MilSOFT.

EYDEM’in Hizmetleri Çeşitleniyor
Önümüzdeki dönemde, EYDEM’in gündeminde yer alan yeni 
çalışmalardan bazıları ise şunlar:
n “Teknoloji ve Teknoloji Transfer Yönetimi” konulu 
 yeni bir eğitim, sektörün ilgisine sunulacak.
n Arabuluculuk’un sektöre yansımasını ele alan; 
 Savunma Sanayinde Arabuluculuk konusunda yeni bir
 eğitimi, Haziran ayında sektörün beğenisine sunulacak.
n EYDEM, 2018-2019 döneminde, kendi insan kaynağı ile
 yurt dışında eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri 
 düzenlemeyi öngörüyor.
EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun, önümüzde-
ki dönemle ilgili şunları söylüyor: “Tedarik ve sanayileşme 

EYDEM: Sektörün, Danışmanlık 
ve Eğitim Alanında, Akademisi ve 
Kurumsal Çözüm Merkezi

Savunma ve havacılık sektörü; 
tasarım, üretim, bakım ve idame 
gibi alanlarda özel yetenekler ve 

yaklaşımlar gerektirdiği gibi, eğitim 
ve danışmanlık alanında da kendisine 
özgü gereksinimlere sahip. Sektörün, 

danışmanlık ve eğitim alanındaki 
ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm 

ortağı olarak EYDEM, bu bilinçle ve 
sektöre özel kabiliyetleri ve kadrosu 

ile hizmet veriyor.
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eğitimlerimizin ve danışmanlık faaliyetlerimizin önemli bir 
parçası olarak mevcut ve gelecekteki teknolojileri ve pro-
jeleri takip ediyoruz. Türkiye’nin projeleri hayata geçtikçe, 
ciddi sayıda iyi yetişmiş yönetici, mühendis ve teknik insan 
kaynağına ihtiyaç duyulacağının bilincindeyiz. Bu bağlam-
da, özellikle belli bir projeye odaklanmaktansa benzer pro-
je gruplarına yönelik sertifika programlarına ve danışman-
lık paketlerine odaklanıyoruz. Sonbahar-Kış döneminde; 
yönetici, mühendis ve teknik insan kaynağı yetiştirmeye 
yönelik bazı programlarımızı hayata geçireceğiz. Bu prog-
ramlarla beraber, danışmanlık paketleri de sunacağız. 

Sektörün eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının, milli ve yerli 
yetişmiş tecrübeli insan kaynağı ile çözümlenmesi karar-
lılığındayız. Ancak bazı teknoloji ve yönetim alanlarında, 
sektör deneyimli ve konusuna hâkim, yabancı danışman-
lar ve eğitimciler ile de gerektiğinde çalışmayı planlıyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında; yurt içinde, teknoloji, 
savunma ve havacılık şirketleri için proje, yönetim, teknik 
danışmanlık ve eğitim konularında güvenilir ve iyi tanınan 
akademi ve çözüm merkezi olmayı; ayrıca yurt dışında da 
dost ve müttefik ülkelerin kurum ve kuruluşlarına da hiz-
met vermeyi hedefliyoruz.” u
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Okuyucularımızın gözünde net 
bir resim oluşturabilmek için, 
yürüttüğünüz projeler ve elde ettiğiniz 
başarılar ışığında, bize BİTES’ten 
söz eder misiniz?
BİTES’in faaliyet alanlarını, 4 ana baş-
lık altında toplayabiliriz:
n	 Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri,
n	 Arttırılmış Gerçeklik Teknolojileri,
n	 Komuta Kontrol ve Bilgi Teknolojileri,
n	 Akıllı Otonom Sistemler ve 
 Yapay Zekâ.
Çalışmalarımız, iki ana eksende iler-
liyor. Birincisinde, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda, yetkinliklerimiz kapsa-
mında, çeşitli ürün ve çözümler geliş-
tiriyoruz; gerektiğinde, yerlileştirme, 
millileştirme ve yeni nesil teknolojiler 
ile uyumlandırma çalışmaları gerçek-
leştiriyoruz. İkinci eksende de özkay-
naklarımızla ve TÜBİTAK destekleriyle 
yenilikçi Ar-Ge çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.
90 kişilik, alanında uzman personelden 
oluşan kadromuz; BİTES’in hedeflerini 
ve sektörün dinamiklerini çok iyi anla-
yıp özümsüyerek çalışmalarını özveri 
ile sürdürüyor. En önemli kaynağımızın 

insan olduğu bilinci ile çalışanlarımızın, 
rahat bir ortamda, motive ve yaratıcı bir 
şekilde faaliyetlerine devam edebilme-
si için, geçtiğimiz günlerde, ofisimizi, 
ODTÜ Teknokent’in, yeni nesil Bilişim 
İnovasyon Merkezi’ne taşıdık. Bunun 
yanında genç girişimcilere ve öğrenci-
lere destek vermeyi, kendimize görev 
ediniyoruz. Örneğin, sponsoru olduğu-
muz Hacettepe Üniversitesi öğrencile-
rinden oluşan CERVOS takımı, NASA ve 
Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü yet-
kilileri tarafından gerçekleştirilen ele-
melerden başarılı bir şekilde geçerek 
finalist olmaya layık görüldü ve CanSat 
Model Uydu Yarışması’nda, ülkemizi 
temsil etmeye hak kazandı.
2001 yılında kurulan ve 2005 yılında 
savunma sektörüne adım atan BİTES, 
sektöre girdiği günden bugüne kadar, 
daima teknolojik gelişimi hedefledi ve 
bu çabalarının sonucunu da 2014 ve 
2017 yıllarında, savunma sektörünün 
en saygın yayınlarından Military Simu-
lation & Training (MS&T) tarafından, 
“Dünyada Simülasyon ve Eğitim Ala-
nında En Başarılı 100 Firma” arasında 
gösterilerek aldı. BİTES, Deloitte Te-
chnology Fast50 kapsamında da “Tür-
kiye’nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji 
Şirketi” listesine, üst üste üçüncü kez 
girdi. Geçtiğimiz 2 yıl, 500 Teknoloji 
İhracatçısı arasına girmeyi ve 2016 yı-
lında da ASO tarafından verilen, en iyi 
Ar-Ge Merkezi ödülünü almayı başardı.

BİTES, bugüne kadar havacılık 
sektörüne ne gibi katma değerler 
sağladı?
BİTES, eğitim teknolojilerinde kanıt-
lanmış bir tecrübeye sahip. Bu tecrübe, 
uluslararası standartları destekleyen 
metodolojiler ve etkin eğitim gereksi-
nimleri analizi ile askeri pilotlar, ope-
ratörler ve bakım teknisyenlerine yö-
nelik, çoklu ortamda, bilgisayar/web 
tabanlı eğitim uygulamaları geliştiriyo-
ruz. Sikorsky BLACK HAWK, Sikorsky 
SEAHAWK, Eurocopter Cougar, CASA 
CN-235, T-38M, KT-1T ve T129 ATAK 
gibi hava araçlarına yönelik hazırladı-
ğımız, yeni nesil 3 boyutlu çoklu ortam-
lar ile zenginleştirilmiş, yönetilebilir 
dijital eğitim sistemleri ile kullanıcılar, 
gerçek uçuşa ve görevlere hazırlanı-
yorlar. Bunun yanında tamamen milli 
imkânlar ile geliştirilmiş Sanal Bakım 
Eğitici Sistemimizi, T129 ATAK heli-
kopteri teknisyenlerinin 3 boyutlu sa-
nal ortamda bakım ve arızacılık uygu-
lamalı eğitimlerinde kullanılmak üzere 
geliştirdik. Sistem, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin, bu alandaki ilk projesi ve halen 
kabulleri sürüyor.
Bir Körfez ülkesi ile Sivil Havacılık Eği-
timleri alanında Ağustos 2017’de bir 
sözleşme imzaladık. Ara teslimatla-
rımız, başarı ile devam ediyor. Bu ve 
izleyecek projelerle yeni nesil sivil ha-
vacılık eğitim teknolojileri konusunda, 
dünya oyuncusu olmayı hedefliyoruz.

BİTES, 
Teknoloji 

Seviyesinde 
Rekabete

Hazır
Bir teknoloji girişim 

olarak başlayıp kendine, 
sektörün tanınan ve 

aranan oyuncuları 
arasında yer bulan BİTES, 

Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri ile rekabeti, 

teknoloji alanına taşıyor. 
BİTES’in çalışmalarını, 

firmanın Programlardan 
Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Ebru 
Coşkun’dan dinledik.
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Dünyadaki askeri havacılık sektörünün 
en büyük oyuncularından biri ile de 
kısa bir süre içerisinde, havacılık eği-
timi alanında, yeni bir sözleşmeye imza 
atmak üzereyiz. Böylesi bir dünya devi-
nin onaylı tedarikçi listesinde olmak ve 
yazılım ihracatı konusunda başarı elde 
edebilmek, bizim için büyük bir moti-
vasyon kaynağı.

İhtiyaca yönelik ürünleri, kendi 
öz kaynaklarınızla geliştirme odaklı 
çalışma stratejinizden bahsettiniz. 
Geliştirdiğiniz bu tür ürünler ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Silahlı kuvvetlerimizin muharebe sa-
hasında karşılaştığı sorunlara, kendi 
geliştirdiğimiz teknolojiler ile çözüm-
ler üretmek üzere çalışmalar yürütü-
yoruz. Örnek olarak, meskûn mahal 
çatışmalarını gözlemleyerek çıkar-
dığımız sonuçlar kapsamında, Nurol 
Makina ile birlikte EJDER YALÇIN  
4x4’leri temel alan bir çalışma yürü-
tüyoruz. Şehir içinde icra edilen ope-

rasyonlarda, araç içerisinden görü-
lemeyen kör noktaları, araç üzerine 
yerleştirilen bir multikopter vasıta-
sıyla görülür kılmayı amaçlıyoruz. Bu 
uygulamada, multikopterin kamera-
sı, üzerinde çalıştığımız önemli bir 
teknoloji olan, arttırılmış gerçeklik 
teknolojisi kullanılarak, personel ta-
rafından takılan bir gözlük ile kontrol 
edilebilecek. Yine IDEF 2015’te, FNSS 
standında sergilenen KAPLAN-20 
zırhlı muharebe aracı için geliştir-
diğimiz zırh ötesi görüş gözlüğü de 
meskûn mahalde, mürettebata büyük 
avantaj kazandırmak üzere tasarlandı. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın-
dan kullanılan TUZLA sınıfı karakol 
botlarının bakım personelinin, arttırıl-
mış gerçeklik teknolojisi ile eğitilmesi 
için de Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü pro-
jemiz sürüyor. Genel olarak ifade et-
mek gerekirse BİTES olarak güvenlik 
güçlerimizin olası ihtiyaçlarını, sahada 
yaşanan aksakları gözlemleyerek kar-

şılamak için imlan ve kabiliyetlerimiz 
oranında çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Eklemek istediğiniz başka bir 
konu var mı?
Savunma, havacılık ve uzay sanayisi, 
stratejik öneme sahip, yüksek maliyetli 
ve ciddi yatırımlar gerektiren; üstelik 
ticari pencereden bakıldığında, ancak 
uzun vadede geri dönüş alınabilen bir 
sektör. Özellikle havacılık ve savunma 
sanayimizin önemli yerlileştirme pro-
jelerinde görev almayı, kritik ve ileri 
teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileş-
tirilmesi yönünde katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, 
teknolojik seviyemizi daha da yukarı ta-
şıyarak, rekabeti teknoloji seviyesinde 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Gelece-
ğin teknolojisi olarak görülen, dünya 
çapında çok ciddi yatırımlar yapılmaya 
başlanılan ve yeni olması nedeniyle 
takip edilmesi zor bir şekilde gelişen 
Arttırılmış Gerçeklik ve Yapay Zekâ 
teknolojilerini ürünleştirerek silahlı 
kuvvetlerimize ve havacılık sektörü-
müze, eşine az rastlanır yetenekler ka-
zandırmayı hedefliyoruz. Uygulamakta 
olduğumuz bir stratejik planımız var. 
Bu planda, 2017 yılı için öngördüğümüz 
rakamlara ulaştığımızı söyleyebilirim. 
2018 yılı ve ötesi için de umutlu olmak 
için yeterli motivasyon ve yeterliliğe  
sahibiz.

BİTES Programlardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ebru 
Coşkun’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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ThermaCool havaalanı 
yer destek ekipman-
ları, sivil hava taşıt-

larının; ısıtma, soğutma ve 
havalandırma ihtiyaçlarını, 
Mobil ACU (Air Condition 
Unit / Hava İklimlendirme 
Birimi) çözümleriyle karşı-
lıyor. Eurasia Airshow’da, 
tasarımını ve üretimini ger-
çekleştirdiği yer destek 
ekipmanları ile yer alan fir-
ma, önceden şartlandırılmış 
hava (Pre-Conditioned Air 
/ PCA) ihtiyaçları için özel 
olarak geliştirilen, tamamen 
özgün tasarıma sahip yeni 
nesil yer destek sistemlerini 
de müşterilerinin beğenisi-
ne sunuyor.
Savunma ve havacılık sek-
törüne, 30 yılı aşkın süredir 
hizmet veren Gökser Ma-
kina, ThermaCool markası 
altında, yer destek ekip-

manlarına yönelik Ar-Ge 
çalışmalarının yanı sıra 
tasarım ve üretim faali-
yetleri de gerçekleştiriyor. 
-35 ile +55 santigrat derece 
arasındaki çalışma sıcak-

lığında,  ısıtma ve soğut-
ma fonksiyonlarını yerine 
getiren bu ürünler, hava-
limanlarındaki yer destek 
sistemlerinde kullanılıyor. 
NATO stok numarası da bu-

lunan ThermaCool ürünle-
ri; kullanım kolaylığı, düşük 
bakım gereksinimleri, uzun 
ömürleri ve uygun maliyet-
leriyle dikkat çekiyor.
ThermaCool markalı Mobil 

ThermaCool markasıyla özgün iklimlendirme sistemlerinin 
tasarım ve imalatını yapan Gökser Makina;  havaalanı 
yer destek ekipmanlarını, savunma sanayisi iklimlendirme 
sistemlerini ve sivil iklimlendirme sistemlerini içeren, 
geniş bir ürün yelpazesine sahip. 
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Gökser Makina, 
ThermaCool Ürünleri ile 
Yer Destek Hizmetlerinde 
Yüksek Konfor Sunuyor
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ACU sistemleri, 3 farklı ka-
pasitede hizmet veriyor:
n Birinci grupta; 

ATR-72, A319, B737/400 
gibi küçük gövdeli 
uçaklar için tasarlanan, 
düşük güçte çalışan 
Mobil ACU üniteleri 
yer alıyor. Bu gruptaki 
ürünler daha çok özel 
havayolları tarafından 
tercih ediliyor

n İkinci grupta; A320, A321,
A330, B737/800 gibi orta 
gövde büyüklüğüne sahip 
uçaklar için tasarlanan, 
Mobil ACU ünitesi yer 
alıyor.

n Üçüncü grupta ise
B777, B747, A340, 
A380 gibi büyük gövdeli 
uçaklar için tasarlanan, 
yüksek kapasiteli 
Mobil ACU ünitesi 
yer alıyor. Bu cihaz, 
opsiyonel olarak GPU 
(Ground Power Unit  /  
Güç Kaynağı) özelliğine 
de sahip olmasıyla öne 
çıkıyor.

Bu yer destek cihazları, 
konvansiyonel olarak tek 
başlarına kullanılabilecek-
leri gibi, birden fazla ciha-
zın bir arada kullanıldığı 
sistemler oluşturmak da 

mümkün. Gökser Makina, 
yeni nesil yer destek ci-
hazları ürün ailesine, hem  
mobil ACU hem de GPU  

olarak hizmet verebilecek 
yeni üyeler eklemek için, 
tasarım çalışmaları da yü-
rütüyor. u

Askeri Uygulamalar da Kapsamda
Gökser Makina, askeri platformlar için de çözümler 
geliştiriyor. Firmanın, askeri helikopterler için 
geliştirilen yer destek ekipmanı:
n Römorklu,
n İçerisinde ısı ve elektrik gruplarının birbirine 
 akuple halde bulunduğu,
n İstenildiğinde, kontrol paneli üzerindeki çıkışlardan,
 220 V 50 Hz elektrik alınabilen,
n İstenildiğinde ise hem sıcak hava hem de elektrik
 ihtiyacını karşılayan,
bir settir.
Ekipmanın standart donanımında bulunan esnek ve 
ısıya dayanıklı körüklü hortum sayesinde, istenilen 
yere, sıcak hava transferi yapılabilir. Fotosel, selonoid, 
valf, brülör otomatiği, kontaklı termostat gibi emniyet 
ekipmanlarını bünyesinde bulundurduğu için, istenilen 
çıkış sıcaklığına ayarlanarak tam otomatik olarak da 
güvenle kullanılabilir.
Ayrıca askeri kullanımlar için yeni nesil uçar 
platformların ihtiyacını hızlıca karşılayacak çözümler 
de hâlihazırda devam eden projelerimiz arasındadır.
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Envanterindeki hava 
araçlarının bakım ve 

onarım süreçlerini uzun 
yıllardır, profesyonel bir 
anlayışla gerçekleştiren 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
bu alandaki kabiliyetlerine 
A400M uçaklarını da ekledi. 
A400M Uçaklarının C Seviyesi  
Bakım Kabiliyeti Kazanım 
Töreni, 22 Şubat’ta 
gerçekleştirildi. Kayseri 
12’nci Hava Ulaştırma 
Ana Üs Komutanlığı’nda 
düzenlenen törene, Milli 
Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli de katıldı. Törende 
konuşan Bakan Canikli,  
“88 yıllık havacılık hafızasına 
sahip olan kurumumuz, 
yeni nesil ulaştırma uçağı 
olan A400M uçaklarının 
bakımını ilk kez milli imkân 
ve kabiliyetlerle yapmıştır. 
Bu sayede, havacılık adına 
önemli bir adımı daha atmış 
oluyoruz. Böylece, daha 
önce yurt dışına ödenen 

uçak başına ortalama 
900.000 avronun milli 
bütçede kalması sağlanmış, 
ayrıca yurt dışında ortalama 
6 ay süren bakımların, 
2 aydan daha kısa bir 
sürede tamamlanmasıyla 
uçaklarımızın harekât 
etkinliği de arttırılmıştır.” 
dedi. u

Bakan Canikli, A400M Uçaklarının C Seviyesi Bakım 
Kabiliyeti Kazanım Töreni’nde konuştu.
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ONUR A.Ş. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, ASELSAN ana 

yükleniciliğinde yürütülen Hava Trafik Radar Sistemi 
Geliştirilmesi Projesi’nde, Haberleşme ve Kayıt Sistemi’ni 
geliştirecek. Firma ile ASELSAN arasında imzalanan ve 
söz konusu sistemin geliştirilmesini ve tedarikini konu 
alan sözleşme, 26 Ocak’ta yürürlüğe girdi. ONUR A.Ş. proje 
kapsamında, daha önce başka projelerde Hv.K.K.lığına 
teslim ettiği ve harekat sahasında kendini kanıtlamış olan 

ağ destekli ses haberleşme (VCS) ve kayıt sistemleri (VRS) 
çözümlerine, yeni kabiliyetler kazandıracak.  
ONUR A.Ş.nin VCS ve VRS sistemleri ile ilgili bir diğer 
gelişme, yine Hv.K.K.lığının ihtiyacını karşılamak için 
yürütülen, Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) projesinden 
geldi. Projenin ikinci safhası kapsamındaki ilk Fabrika 
Kabul Testleri, Hv.K.K.lığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Projeyi, 
SSM’nin ana yüklenicisi olarak yürüten ONUR A.Ş.  
22 Şubat’ta yaptığı açıklamada, tüm testleri başarıya geçen 
sistemlerin, ivedilikle Hv.K.K.lığına teslim edileceğini 
belirtti. u

ONUR A.Ş. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının İhtiyaçları İçin 
Çalışmaya Devam Ediyor

ONUR A.Ş. HSTA projesinin ikinci safhasında, fabrika kabul testlerini 
başarıyla tamamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
A400M Uçaklarının C Seviyesi 
Bakım Kabiliyetini Kazandı
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A400M, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Fotoğrafta, 10 Ocak’ta, Bangladeş’e 
sığınan Rohingyalı Müslümanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, Sağlık Bakanlığına ait bir adet 
ağır iklim tipi sahra hastanesini nakleden uçak görülüyor.
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ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından  
geliştirilen SOM-J seyir füzesi ile ilgili  

Lockheed Martin tarafından yayınlanan  
tanıtım videosunda, füzenin taktik kabiliyetleri ve kullanım 
konseptleri gözler önüne serildi. Bilgisayar grafikleri ile 
yaratılan video, SOM-J’yi dahili silah istasyonunda taşıyacak 
F-35 savaş uçağını üreten Lockheed Martin firmasının resmi 
YouTube hesabından, 6 Mart’ta yayınlandı.
ROKETSAN’ın ve TÜBİTAK SAGE’nin logolarının da pek çok 
kez gösterildiği videoda, füzeler, F-35 uçaklarının dahili 
silah istasyonlarına yükleniyor ve daha sonra uçaklar, 
önceden tespit edilen hedeflere taarruz etmek maksadıyla 
havalanıyor. Uçakların, çeşitli kara konuşlu ve su üstü 
hedeflere düzenlediği taarruzlar sırasında, füzenin çeşitli 
taktik kabiliyetleri vurgulanıyor. Videoda sergilenen 
kabiliyetlerden bazıları ve kullanıcıya sundukları taktik 
avantajlar şöyle:
n Fırsat hedeflerine angajman: Füze, daha önceden
 planlanmamış; ancak füzenin hedef bölgeye seyri
 sırasında ortaya çıkan yeni hedeflere yönlendirilebiliyor.
n Alçak irtifada seyir (skimming): Füzenin, su yüzeyini
 veya yeryüzünü takip ederek çok alçaktan uçmasını
 sağlayan bu özellik, SOM-J’nin radarlardan 
 gizlenmesini de kolaylaştırıyor.

n Yukarıdan saldırı (top attack): Bu özellik sayesinde,
füzenin vuruş parametreleri, hedef platformları, hava 
savunmalarının veya zırh korumalarının daha zayıf olduğu 
üst taraflarından vurabilecek şekilde değiştirilebiliyor.

ROKETSAN, SOM-J’nin, F-35’in dâhili silah istasyonuna 
entegrasyonu konusunda, Lockheed Martin ile DSEI 2015 
fuarı sırasında imzaladığı sözleşme kapsamında çalışıyor. 
F-16 uçaklarında da taşınabilen SOM-J füzesi, şu güdüm 
sistemleri ile donatılabiliyor:
n Ataletsel navigasyon sistemi (ANS),
n Küresel konumlandırma sistemi (KKS),
n Yeryüzü referanslı navigasyon sistemi (YRNS),
n Görüntü referanslı navigasyon sistemi (GRNS) ve
n Otomatik hedef algılama (OHA).
Yaklaşık 500 kg ağırlığa sahip füzenin toplam uzunluğu 
ise 4 metre civarında. Ağ merkezli harekât konseptine 
uygun şekilde tasarlanan SOM-J, ateşlendikten sonra, 
gerektiğinde, başka bir kullanıcı tarafından da kontrol 
edilebiliyor. Kızılötesi arayıcı başlığı, füzenin, son güdüm 
safhasında (terminal guidance), hedefine daha hassas 
olarak yönelmesini sağlıyor.
Videoya şu linkten erişilebilir: https://youtu.be/xZ7opprDyx4  u

SOM-J Füzesinin Kabiliyetleri, 
Lockheed Martin’in Tanıtım 
Videosunda Sergilendi
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Baykar Makina, 23 Mart’ta,  
sosyal medya hesaplarından,  

8 adet silahlı insansız hava aracı 
(SİHA)’nın daha Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’ne teslim edildiğini duyurdu. 
Teslimat, başarıyla tamamlanan 
performans ve fonksiyonel uçuş  
kabul testleri sonrasında ve acil 
ihtiyaçlar uyarınca, planlanandan  
daha erken gerçekleştirildi.
BAYRAKTAR TB2’ler, TSK envanterine, 
ilk kez 2015 yılında girdi. 2016 yılında 
ise İHA’nın silahlı sürümleri,  
TSK envanterine girmeye başladı.  

Son teslimat öncesinde, TSK 
envanterinde bulunan İHA sayısı ise  
38 adetti. Toplam uçuş süresi  
40.000 saati aşan BAYRAKTAR TB2’lerin,  
15 adedi SİHA’lardan oluşuyor. 

Böylece, gerçekleşen  
son teslimat ile birlikte, 23’ü SİHA 
olmak üzere, toplam 46 adet 
BAYRAKTAR TB2 envantere girmiş 
oldu. u

TSK’ya 
BAYRAKTAR TB2 
SİHA Takviyesi
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Meteksan Savunma, özgün olarak geliştirdiği Otomatik 
Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS)’nin, ANKA insansız hava 

aracı üzerindeki tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını, 
26 Mart’ta duyurdu. İnsansız hava araçları (İHA’lar)’nın 
otomatik kalkış ve inişi sırasından kullanılan, radar tabanlı 
bir sistem olan OKİS, sağladığı hassas konum bilgisi 
ile özellikle muharebe sahasında, her zaman güvenilir 
olmayan küresel konumlandırma sinyallerinden bağımsız, 
güvenilir ve etkin bir çözüm alternatifi sunuyor.
OKİS, İHA üzerinde yer alan transponder ve antenini içeren 
OKİS Hava Birimi ile pistte konuşlu OKİS Yer Birimi olmak 
üzere, iki ana birimden oluşuyor. OKİS Hava Birimi, küçük 
boyutları ve hafifliği ile hemen her segmentteki İHA’larda, 
faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan 
kullanılabiliyor. OKİS Yer Birimi ise Meteksan Savunma’nın, 
MİLDAR Projesi ile edindiği teknolojiyi barındıran 
radarı sayesinde, İHA’nın konumunu hassas bir şekilde 
belirleyebiliyor.
Türkiye’de, kendi sınıfında geliştirilen ilk sistem olma 
özelliğine sahip OKİS’in başlıca özellikleri, şöyle sıralanıyor:
n Portatif bir yapıya sahip olma,
n İki personel tarafından taşınabilme,
n Kısa sürede kurulabilme ve sökülebilme,
n Pist ve arazi ortam koşullarına dayanıklılık,
n Uzun çalışma süresi,
n Pistin her iki yönünden de kalkış ve inişe olanak sağlama,
n Kötü hava koşullarında ve GPS sinyalinin karıştırıldığı
 ortamlarda çalışabilirlik,

n Küçük radar kesit alanına sahip orta irtifa İHA sistemleri
 için uygunluk,
n Yansıma etkisine karşı koruma,
n Düşük RF güç gereksinimi,
n Uzun tespit ve takip menzili,
n Elektronik harp koruması,
n Platform-bağımsız mimari.
Meteksan Genel Müdürü Tunç Batum, OKİS’in kabul 
kilometre taşını geride bırakması ile ilgili şunları söyledi: 
“OKİS, 2013 yılında başladığımız Hava Platformları için 
Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi (MİLDAR) projemizin 
ikinci fazını oluşturuyor. Yurt dışından ithal edilen bir 
sistemin, milli imkânlarla geliştirilmesi ve bu konudaki yurt 
dışı bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için başlatılmış bir 
proje. Hava terminali ve antenin düşük hacme ve ağrılığa 
sahip olması, düşük güç tüketimi ve entegrasyon kolaylığı, 
OKİS’in hitap ettiği İHA yelpazesini oldukça genişletiyor. 
Baktığımızda, ANKA gibi daha büyük boyutlu İHA’larda, 
OKİS benzeri sistemler kullanılıyor. Diğer yandan, OKİS’in, 
taktik İHA’larda da başarıyla kullanılabilecek olması, 
tasarımımızın üstün özelliklerini gözler önüne seriyor. Seri 
üretime hazır, nihai ürünü, Eurasia Airshow’da sergilemeyi 
planlıyoruz. OKİS’in, yurt içinde geliştirilen İHA’lar için 
envantere alınmasını sağlayabilirsek eminim ki önemli bir 
ihracat potansiyeli de yakalayacak ve yabancı İHA üreticileri 
için de önemli bir alternatif olacak. Ayrıca, Gemiye Konuşlu 
İHA ve AKINCI projelerinde de OKİS’in kullanılması için 
uzun süredir çalışmalar yapıyoruz.” u

Meteksan Savunma’nın 
OKİS’i, Rüştünü 
ANKA’da da İspat Etti
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