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MSI SEDEC 2018 ÖZEL / SSI / Mesaj

Ankara, Türkiye’nin, savunma ve havacılık 
sanayisindeki merkezi konumundaki pozisyonu 
ile ülkemizin, önde gelen savunma ve havacılık 

firmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez 
düzenlenmekte olan SEDEC etkinliği ile ülkemizde, 
güvenlik alanında hissedilen eksikliğin giderilmesi için, 
en somut adımlardan biri daha atılmış olacak.
SEDEC’in bu ilk düzenlenişinde:
n	 Sınır Güvenliği Platformları,
n	 Giriş Kontrol Sistemleri,
n	 Simülasyon Sistemleri,
n	 Optik ve Kamera,
n	 Acil Kurtarma Sistemleri,
n	 Dedektörler,
n	 İzleme Sistemleri,
n	 Haberleşme Sistemleri,
n	 Otonom Sistemler, İHA’lar,
n	 Eğitim ve Simülasyon,
n	 Personel Koruyucu Sistemler ve
n	 Güvenli Şehir Sistemleri
alanlarında faaliyet gösteren firmaların 
bir araya getirilmesi hedefleniyor.
Tıpkı IDEF gibi iki yılda bir düzenlenecek olan SEDEC’in, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Birliğimizin 
desteğiyle kısa zamanda; sınır güvenliği, anayurt güvenliği ve şehir güvenliği konularında, en önemli etkinlikler 
arasında yer alacağına eminim.
Birçok yerli girişimcinin, sahip oldukları teknik imkân ve kabiliyetleri, büyük firmalarımızın ilgisine, 
yeteri kadar sunmakta yaşadıkları sıkıntılar göz önüne alındığında, sanayimizin büyük bir eksikliğine 
çözüm bulmayı hedefleyen SEDEC, sahip olduğumuz tedarikçi zincirinin güçlenerek büyümesi için, 
önemli bir araç olacak.
Yerli firmalarımız, tasarım ve üretim kabiliyetleri ile sınır güvenliği, anayurt güvenliği ve şehir güvenliği 
konularında yapacakları katkıları, SEDEC gibi etkinliklerle sektörün ilgisine sunacak; böylelikle yerli ve 
milli ürünleri, yerli ve milli tedarikçilerle geliştirerek sanayimizin güçlenmesine vesile olacaklar.
SEDEC’in bir diğer önemli farklılığı da sadece firmalar cephesinde değil, kullanıcı ve tedarik makamı 
cephesinde de geniş bir yelpazede katılımcıyı ağırlayacak olması.
Sektörümüzün, Ankara’nın yeni markası SEDEC’i, bu önemli ve zorlu süreçte yalnız bırakmayacağını umuyor; 
bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgilileri SEDEC’e bekliyoruz.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara’nın Artık 
SEDEC’i Var
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MSI SEDEC 2018 ÖZEL / SEDEC / Mesaj

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın ve Savunma 
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin 
desteği ile organize edilen SEDEC’i, bu yıl,  

3-5 Temmuz tarihinde, Ankara’da gerçekleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz.
SEDEC; anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve 
savunma sistemleri konularında, uluslararası ve ulusal 
tüm oyuncuları bir araya getiren, fuar, konferans ve ikili iş 
görüşmelerini barındıran bir organizasyondur.
İnsan, var olduğundan bu yana, güvenli ortamlarda bulunmak 
ve yaşamak ister. Özellikle dünyada, son on yılda yaşanan 
olaylar, artık daha güvenli toplumlar yaratmak zorunluluğunu 
hissettirmiştir. Bunun için de sınırlarımızı ve şehirlerimizi, 
daha güvenli yapmak zorundayız. Bunu yaparken teknolojiyi 
kullanmak ve bu teknolojinin uygulandığı sistemleri üretiyor 
olmak da çok önemlidir.
Ekonomi, güvenli ortamlarda büyür; kalkınma, 
güvenli ortamlarda sağlanır. Sınır ve anayurt güvenliği 
konusu, son yıllarda, tüm dünyada önem kazanmaktadır. 
Güvenli toplumlar yaratmak amacı ile teknolojilerin 
geliştirilmesi için, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, 
çalışmalarını arttırmıştır. Ar-Ge destekleri, bu alana 
yönlendirilmiştir. Sanayi entegrasyonu, hızlandırılmaya 
çalışılmaktadır. Avrupa Birliği’nin, “Güvenli Toplumlar” 
için açmış olduğu Ar-Ge proje çağrıları gibi, dünyanın diğer 
ülkelerinde de bu konudaki teknolojileri geliştirmek için 
Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 
Sınır ve anayurt güvenliği ve iç güvenlik sistemleri ile 
ilgili, dünyanın birçok ülkesinde; konferanslar, fuarlar 
ve etkinlikler yapılmaktadır. Ülkemizde ise bu konular, 
farklı etkinliklerin içinde işlenmektedir. Ancak sınır ve 
anayurt güvenliğinin, daha genel sektörel etkinliklerin bir 
parçası olmak yerine, SEDEC gibi, bu konulara özel olarak 
kurgulanmış bir organizasyonda, ayrı olarak işlenmesi, 
kolluk kuvvetlerinin ve askerlerin kullandığı malzeme 
ve ekipmanların hızlıca tedarik edilebilmesine; hatta 
yerlileştirilmesine de hız kazandıracaktır.
Böyle özel bir etkinlik, aslında, Türkiye’nin değişen 
ihtiyaçlarının ve gelişen savunma ve güvenlik sanayisi 
altyapısının gündeme getirdiği bir zorunluluk. Dünyada 
olduğu gibi, Türkiye’nin de ihtiyaçları arttı ve çeşitlendi. 
Ayrıca, sektör, bu ihtiyaçları, daha geniş bir yelpazede 
karşılayabilecek yeteneklere kavuştu. Sınır ve anayurt 
güvenliği alanındaki ihtiyaçlar, eskiden, daha geniş kapsamlı 
etkinliklerin bir parçası olarak karşılanabiliyordu. Ancak, 
artık bu kurgu yetersiz kalıyor.
Yurt dışındaki örneklerde de gördüğümüz gibi, odaklanmış 
ve konunun tüm taraflarını bir araya getiren etkinlikler; çok 
daha etkili, verimli ve sonuç odaklı oluyor.
Etkinlikler, doğru kurgulandığında ve planlandığında, sektörü 
geliştirmek için, en uygun ortamlardır. Sanayinin 5-6 yılda 

alacağı yolu, doğru bir etkinlikle, bir yıla sığdırabiliyoruz. 
Çünkü teknoloji-sanayi-ihtiyaç makamı-politika bir araya 
geldiğinde, sektör gelişimi hız kazanır. Burada ihtiyaç 
makamı olarak tanımlanan, yurt içindeki ve yurt dışındaki; 
emniyet güçleri, polis teşkilatları, jandarma kolluk kuvvetleri, 
sahil güvenlik, arama kurtarma kuruluşları, sınır ve göç 
örgütleri; kara, hava ve deniz kuvvetleri ile savunma 
sanayisi kuruluşlarıdır. Bu birimlere teknoloji üretecek 
olan üniversiteler, büyük firmalar, KOBİ’ler ve özellikle 
teknoparklardaki teknoloji şirketleri ise sanayi ve teknoloji 
ayağını oluşturur.
Bu çerçevede, SEDEC esnasında birebir toplantılar 
planlayarak kullanıcı ve alıcı ile teknoloji yaratanların ve 
üretenlerin, B2B toplantılar yapmalarını sağlayacağız. 
Şu an başka sektörlerde Ar-Ge ve üretim yapan 
KOBİ’ler ile savunma sanayisi tedarik zincirinde olan 
KOBİ’ler, hızlıca, kolluk kuvvetlerinin, polisin ve askerlerin 
kullandığı ve şu an acil ihtiyaç dahilinde olan malzeme ve 
ekipmanları tedarik edebilirler. Özellikle savunmanın 
tedarik zincirinde bulunan KOBİ’ler, parça işlemenin 
ötesinde, hızlıca ürün sahibi olabilirler.
SEDEC’in bir diğer hedef kitlesi ise karar vericiler ve 
kanun yapanlar. Bu kesim de ihtiyacı ve arzı görüp, devlet 
kademelerinde alınması gerekli kararları alacaklar, 
kanunları düzenleyecekler.
Etkinliğin ilk gününde; sınır, anayurt ve güvenli şehir 
sistemleri konularında, bir konferans planlıyoruz. 
Bu konferansta, öncelikle sınır güvenliği politikaları; 
devamında ise teknolojiler masaya yatırılacak. Dünyanın 
farklı yerlerinden ve Türkiye’nin savunma sanayisinden; 
başarılı, güncel teknolojiye sahip veya teknolojiyi geliştiren 
şirketlerin ve kurumların temsilcileri, konferansın 
konuşmacıları arasında yer alıyor. Konuşmacılar, 
SEDEC’in teması gereği, yaptıkları veya geliştirdikleri 
sistemleri tanıtacak; katılımcılara, vizyonlarını ve ne gibi 
amaçlar edindiklerini aktaracaklar. İlk gün gerçekleşecek 

Kısa Sürede 
Doğru Kişiler, 
Doğru İşler için 
SEDEC
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konferanslar ve tanışma görüşmeleri, ikinci ve üçüncü 
günlerde, yerini, fuar ziyaretleri ve B2B görüşmelerine 
bırakacak. İnternet tabanlı B2B sistemimiz, şirketlere 
ve kurumlara, etkinliğin başlamasından çok daha önce, 
toplantı ayarlama imkânı sağlıyor. Böylelikle, bu 3 günlük 
organizasyonun, katılımcıları için en verimli şekilde 
geçmesini hedefliyoruz.

Geniş Katılım
Konusu ve formatı itibari ile böyle bir etkinlik, 
ülkemizde ilk kez düzenlenecek ve her iki yılda bir 
gerçekleştirilmeye devam edilecek. Bu yılki etkinliğe:
n	 46 ülkeden temsilciler,
n	 Askeri ataşeler,
n	 Frontex, Airbus Defence, Boeing Defence, MBDA,
 Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo ve Sikorsky
 gibi sektörün öncü firmaları,
n	 Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı; 
 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
 Emniyet Genel Müdürlüğü, 
 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
 Jandarma Genel Komutanlığı,
  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
 gibi kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,
n	 ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, MKEK, ROKETSAN 
 ve TUSAŞ gibi ana yüklenici firmalar ve
n	 Satın almacılar,
resmi olarak davet edildiler.
SEDEC, dünya güvenlik ve savunma sanayisinde önemli 
bir aktör olan Türk savunma ve güvenlik sektörünün, 
daha küresel bir bakış açısını yakalamasını ve iletişim 
ağlarının güçlenmesini sağlayacak. Bu sayede, hem yabancı 
sanayilerle hem de kendi sanayimiz içerisinde, ortaklıkların 
artacağını düşünüyoruz. Ortaklıkların artması, küresel 
farkındalığın artması ve Türkiye’nin, savunma ve güvenlik 
sanayisindeki yerinin daha da güçlenmesi demektir. 
SEDEC’in temasının, sınır ve anayurt güvenliği olması, 
günümüz koşullarında, 
genel küresel ihtiyacın karşılanmasına yöneliktir.
Etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren; en başta 
Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza, Ekonomi Bakanlığına, 
vizyon sahibi Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçı 
Birliklerine ve ev sahibimiz, Ankara’nın kalkınması için çaba 
sarf eden Ankara Ticaret Odasına, sonsuz teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz.
Etkinliğe varlıkları ile değer veren ve etkinliğin ana 
oyuncuları olan; İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil 
Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, ASFAT ve ayrıca, 
kahraman sanayicilerimize çok teşekkür ederiz. Bize inanan 
ve yanımızda olan 36 ülke temsilcilerine ve uzak yollardan 
gelip katkı veren; Kanada, Ürdün, Lübnan ve Afrika kıtası 
ülkelerinden satın alma heyetlerine de çok teşekkür ederiz.
Ayrıca, etkinliği sahiplenerek sponsor olan sınır ve şehir 
güvenlik sistemlerinde son derece başarılı projeler yürüten 
ASELSAN’a; geliştirdiği ANKA İHA’sı ile güvenliğimizi 
sağlayan ve havacılık konusunda bir numaramız olan 
TUSAŞ’a; teknoloji ve sanayiye destek veren SSTEK’e; 
uydumuzla bizi gökyüzüne taşıyan gururumuz TÜRKSAT’a; 

savunma, havacılık ve güvenlik konusunda çok başarılı 
projeler yürüten STM’ye; hem savunma projeleri hem 
şehir güvenlik sistemleri ile öne çıkan HAVELSAN’a; 
yarattığı teknolojiler ile sektöre katma değer sağlayan 
BİTES’e; dünyanın sayılı şirketlerinden olan ve Türkiye’de 
iş hacmi yaratan, sınır güvenliğinde de ayrıca projeler 
yürüten değerli Airbus’a; Türkiye’nin devamlı yanında 
olan ve savunma, havacılık ve güvenlik konularında 
başarılı çalışmalar yürüten Leonardo ve Telespazio’ya, 
şükranlarımızı bir borç biliriz. Ankara’da, hem tasarım hem 
üretim konseptini bir araya getirerek 62 adet savunma ve 
havacılık sanayisi şirketini bünyesinde barındıran Ankara 
Teknopark ve İvedik OSB’ye de ayrıca şükranlarımız 
sunmayı bir borç biliriz.
Ayrıca, sektör ve sanayiyi geliştirmek için son yıllarda 
yaptıkları başarılı çalışmalar ile biz sanayicilerin en büyük 
destekçilerinden biri olan SAHA İstanbul kümelenmesine; 
uçak bakım onarımında bir numaralı şirketimiz Turkish 
Technic’e; Ankara’nın katma değerini yükseltmek için 
etkin çalışmalar yapan Ankara Kalkınma Ajansı’na; 
uzun yıllardır teknoloji şirketlerine çatı olmuş, sektöre 
katkı veren değerli ODTÜ Teknokent’e ve bünyeleri 
içerisinde, savunma, havacılık ve güvenlik teknolojilerini 
desteklemek amacı ile kurulmuş başarılı çalışmalar 
yürüten firmaları barındıran TSSK kümelenmesine; 50 
ülkeye ihraç edilen silah sistemleri geliştiren ve üreten 
firmaları bünyesinde barındıran ve onları desteklemek 
amacı ile yeni projelere imza atan Konya Sanayi Odası’na; 
Kazan’da kurulan ve sektörümüzün prestijini arttıracak 
bir organize sanayiye sahip olmamızı sağlayacak Ankara 
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne; 
ülkemizin ihtiyacı olan silah sistemlerini üreten 
firmaların, uygun altyapıda üretim yapmasına destek 
olan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’ne; Çukurova’nın değerli sanayicilerini bünyesinde 
barındıran ve ülkenin savunmasına katkı veren Adana 
Sanayi Odası’na; Anadolu’da yeşeren ve fark yaratan 
teknolojilerin çatısı olan Erciyes Teknopark’a; özellikle 
havacılık konusunda kabiliyetli firmaları barındıran 
ve kümelenme çalışmaları yürüten Eskişehir Sanayi 
Odası’na; KOBİ’lere ve serbest meslek mensuplarına çatı 
olan ve değerli projeler yürüten TOSYÖV’e; bilişimde fark 
yaratan Bilişim Muhabirleri Derneğine; organizasyonda 
emeği geçen Karasal Danışmanlığa ve RFID teknolojileri 
ile öne çıkan sponsorumuz GGTEK firmamıza; ayrıca 
etkinliğin resmi yayını ve basın sponsoru olan değerli MSI 
Dergisi’ne; Sayın Zafer Betoner, Değerli Haluk Bulucu 
ve yine sektöre katkılar vermiş olan Sayın Abdullah Raşit 
Gülhan ve Sinerjitürk Vakfı’na, C4 Dergisi’ne ve diğer 
değerli basın sponsorlarımıza, en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. Güvenliğin siber boyutunda bizlere ışık tutan 
BTK Başkanımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a ve Kişisel 
Verilerin Korunması Platformu (KVKP) Başkanımız Sayın 
Prof. Dr. Faruk Bilir’e teşekkür ederiz.
Ülkemize, dünyaya iyilikler getirmesi dileklerimiz ile 
başarılı bir organizasyona hep beraber imzamızı atıyoruz. 
Hayırlı, uğurlu olsun.

Hilal Ünal
SEDEC Koordinatörü
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Uydu Hizmetlerinin Adresi
Türksat haberleşme uyduları ve diğer uydular üzerinden 
her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Türksat, böl-
genin önde gelen uydu operatörlerinden biridir. Avrupa’dan 
Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, uydular üzerinden 
ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağla-
yan Türksat, karasal altyapının olmadığı bölgelerde, müş-
terilerinin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunmak-
tadır. Uydu haberleşmesi alanındaki küresel çözümleriyle 
farklı dilleri 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 ora-
nında büyümüştür.

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
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Dünya uydu pazarı büyüme oranının ortalamasının, iki ha-
neli rakamlardan tek haneli rakama (%6) düşmüş olması-
na rağmen, Türksat’ın %12 olarak ölçülen büyüme oranı, 
pazarda, en yüksek ikinci büyüme oranı olarak kaydedil-
miştir. Her ne kadar bu büyüme oranı, Türksat 4A uydu-
sunun getirdiği 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.
Son yıllardaki pazar araştırmaları, C ve Ku frekans bantla-
rı başta olmak üzere, pazarda, 2011 yılından itibaren, bü-
yüme oranlarında önemli düşüşler olduğunu göstermek-
tedir. Buna karşın bu yıldan itibaren, pazarın genişlemesi 
bakımından en önemli etkenin, Ka HTS (High Throughput 
Satellite) kapasitesinin olduğu kaydedilmektedir. Bu çer-
çevede Türksat, Türksat 4B uydusunu, 2016 yılında aktif 
şekilde işletmeye alarak Ka HTS pazarında da etkin bir şe-
kilde faaliyetlerine başlamıştır.
2015 yılı Ekim ayında uzaya gönderilen Türksat 4B, 50° 
Doğu yörüngesinde Ku-Bant üzerinden VSAT terminalleri 
aracılığıyla genişbant iletişim hizmetleri sağlamaktadır. 
Türksat ayrıca, Ka-Bant üzerinden -TurksatNet markasıy-
la- son kullanıcıya yönelik uydu iletişim hizmetleri (inter-
net, karada ve denizde mobil iletişim vb.) de vermektedir. 

Türksat bu kapsamda, başta Türkiye olmak üzere, Azer-
baycan, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Kırgızis-
tan, Türkmenistan ile Avrupa’da hizmet vermeyi planla-
maktadır.
Uydu filosu ile TV, radyo yayıncılığı, canlı yayın (SNG) ve veri 
hizmetleri sağlayan Türksat, Türkiye dışında, İngiltere, Al-
manya, Gürcistan, Irak ve Afganistan dâhil olmak üzere, 
10’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, Orta 
Doğu bölgesinde, %9 pazar payına hâkim olmakla birlik-
te, bu bölgeden elde edilen gelirler bakımından 5. sırada, 
Dünya genelinde ise 18. sırada yer almaktadır. Kapsama 
alanlarında sunmuş olduğu hizmetler Türksat’ı, Türkiye 
genelinde, ilk 500 Hizmet İhracatçısı ödüllerinde, “İletişim 
Hizmetleri” kategorisinde lider yapmıştır. Türksat bu ba-
şarıya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan kapsama alanı ve “Sı-
nırlarımız Kapsamamız” pazarlama anlayışıyla ulaşmıştır.
Bu çerçevede Türksat, mevcut altyapısına ek olarak, mobil 
iletişim hizmetleri sunmayı amaçlamakta; 31° Doğu yö-
rüngesine Türksat 5A, 42° Doğu yörüngesine Türksat 5B 
uydusunu fırlatarak uydu kapasitesini genişletmeyi plan-
lamaktadır. Bu yeni uydularla birlikte Türksat, yakın ge-
lecekte Afrika’da ve Asya’da önde gelen hizmet sağlayıcı-
larından biri olmayı ve Avrupa’daki pazar payını arttırmayı 
hedeflemektedir. u

Yeni Uydu Projelerimiz: Türksat 5A ve Türksat 5B
31° Doğu yörüngesinde işletilecek Türksat 5A ve  
42° Doğu yörüngesinde işletilecek Türksat 5B uydularımız ile: 
n   Uydu haberleşme kapasitemiz artacak,
n   Uydularımızın yedekliğini sağlayacak,
n   Ulusal yörünge haklarımızı koruyacak,
n   Uydu haberleşme ihtiyaçlarımıza  
yeni çözümler getirecektir.
Türksat 5A’nın 2020, Türksat 5B’nin ise  
2021 yılında uzaya fırlatılması  
hedeflenmektedir.

Yerli Haberleşme Uydu Projesi: 
Türksat 6A
Proje Sahibi : UDHB ve Türksat A.Ş.
Proje Yöneticisi : TÜBİTAK Uzay Enstitüsü
Yüklenici Kurumlar : TAI, ASELSAN ve Ctech
Sözleşme Tarihi   : 15 Aralık 2014
Plan. Fırlatma Tarihi : 2021
İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, TUSAŞ-TAI 
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde, 
Türksat mühendislerinin de katılımıyla üretilmektedir.
Tasarım aşamasının sonuna yaklaşılan projede, 
tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine 
başlanmıştır.

Türksat 5B

Türksat 5A

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 uyduları üzerinden ses, veri 
ve internet hizmeti sunmaktadır. Türksat 4B uydusu üzerinden 
sunulan Ka-Bant internet hizmetlerinin yanı sıra, Inmarsat’la 
yapılan işbirliği kapsamında, ürün ve hizmet yelpazesini 
genişleten Türksat, başta insansız hava araçlarında ve 
uçaklarda olmak üzere, gemilerdeki 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) ve
n Inmarsat uydu telefonu.

Türksat 6A
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İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. (İŞBİR); 41 yıl önce sektörde yeri-
ni almış, Türkiye’nin “İlk Jeneratör Fabrikası ve En Yüksek 
Güçteki Alternatörleri Üreten Yerli Üretici”dir. Yurt dışında 

çalışan Türk işçilerinin ortaklığı ile 1977 de kurulmuş bir şir-
ket olan İŞBİR, adını, “İşçi Birliği”nden esinlenerek almıştır. 
1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir-
me Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden 
İŞBİR, sermayesinin %99,85’inin ait olduğu TSKGV bünye-
sindeki, 6 bağlı ortaklıktan biridir. Başlıca faaliyet alanları; 
jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları 
ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test faa-
liyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin 
sağlanmasıdır.
Bugün geldiği noktada İŞBİR, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisinde yürütülmekte olan çok sayıda projede önemli rol-
ler üstlenmektedir. Bu kapsamda:
n Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde kullanılan 

tüm insansız hava araçlarının (İHA’ların) 
yer sistemlerinin jeneratör grupları, İŞBİR tarafından 
üretilmektedir. İHA jeneratör grupları üretimi 
kapsamında; TUSAŞ’ın ürettiği ANKA, Baykar Makina’nın 
ürettiği BAYRAKTAR TB2 ve Vestel Savunma’nın 
ürettiği KARAYEL sistemlerinin tüm jeneratörleri; 
İŞBİR tesislerinde, İŞBİR mühendislerinin tasarımı ve 
teknisyenlerinin ve işçilerinin emekleri ile üretilmekte 
ve TSK hizmetine sunulmaktadır.

n Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında
ise Taktik Saha Muhabere Sistemlerinde (TASMUS) 
kullanılması planlanan 2x15 kVA gücündeki Römorklu 
Jeneratörler; Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) 
kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratörler;  

Mobil Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemlerinde 
kullanılan 2x13 kVA Dual Jeneratörler; Modüler Geçici 
Üs Bölgeler için üretilen farklı güçlerdeki senkron 
jeneratörler; Sınır Güvenliği Projesi kapsamında 
kullanılacak olan 2x25 kVA Dual Jeneratörler ve Telsiz 
Sistemi Projesi kapsamında kullanılan 2x13 kVA 
Otomatik Yedekli jeneratörlerin üretimi devam etmektedir.

n Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 
MİLGEM jeneratörleri; projenin 3’üncü gemisi 
BURGAZADA ve 4’üncü gemisi KINALIADA ile devam 
etmiş ve bu gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından 
üretilmiştir. BURGAZADA’nın jeneratörleri devreye 
alınmış ve 2017 yılının Ekim ayı içerisinde Liman Testleri 
tamamlanmıştır. Test ve Ölçüm Gemisinde (TVEG) 
kullanılacak olan 4x750 kVA gücündeki jeneratörlerin 
üretim faaliyetleri de tamamlanmıştır. Bu jeneratörler, 
sevk aşamasındadır.

İŞBİR, Hedefleriyle Büyüyor
İŞBİR, üretim çalışmalarının yanı sıra ekosistemi  
bir araya getiren ve sektörün nabzını tutan çalıştaylar da 
düzenlemektedir. “Jeneratör ve Enerji Sistemleri” ko-
nulu ilk çalıştay, 2016 yılı sonunda gerçekleştirmiştir.  
Bu çalıştayda belirlenen hedeflerden bir tanesi, tesisin 
büyütülmesi ve bu amaçla yeni bir fabrika kurulmasıdır. 
Fabrikanın arsası satın alınmış ve mimari projesi çizilmiş-
tir. Pek yakında, inşaat ihalesi yapılacaktır. Yeni fabrikada 
kullanılması planlanan tezgâhlar belirlenmiş; bunlar için, 

İŞBİR: Türkiye’nin 
Jeneratör ve 
Alternatör 
Mükemmeliyet 
Merkezi

İŞBİR, düzenlediği çalıştaylarla 
bütün ekosistemden temsilcileri bir araya 
getiriyor.

İŞBİR 
tarafından 
geliştirilen, 
Türkiye’nin 
ilk Sessiz 
Taktik 
Jeneratörü.

Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratör.
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yurt içinde ve yurt dışında piyasa araştırması çalışmaları 
tamamlanmıştır. Bu tezgâhların da devreye alınacağı yeni 
fabrikada, 2019 yılının ortalarında üretime geçilmesi plan-
lanmaktadır.
İŞBİR’in diğer bir hedefi ise işletme içinde bir Ar-Ge merkezi 
kurmaktı. Hazırlıkları tamamlanan İŞBİR Ar-Ge merkezinin, 
9 Mayıs 2017’de, Türkiye’nin, 462’nci Ar-Ge merkezi olarak 
tescil edilmesiyle bu hedef de hayata geçirilmiştir.
İŞBİR’in hedefleri arasında yer alan, alternatör çeşitliliğinin 
arttırılması konusundaki çalışmalar da tamamlanmış ve al-
ternatör ürün ailesi genişletilerek hedefe ulaşılmıştır. Alter-
natör ürün çeşitliliği konusundaki çalışmalar, yeni teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda devam edecektir.
İŞBİR, ilk çalıştayında belirlediği tüm hedeflere ulaşmıştır. 
2. Jeneratör ve Enerji Sistemleri Çalıştayı ise Mart ayında, 
alternatör teması ile düzenlenmiştir. Üniversitelerden çok 
değerli öğretim üyeleri, ASELSAN ve ROKETSAN gibi iş or-
takları, servis ve bayilerin katılımı ile daha da geniş bir kit-
leye hitap edilen bu çalıştayda belirlenen hedeflerden ilki, 
Türkiye’deki jeneratör pazarında, alternatörün tek üreticisi 
olmaktır. Yurt içindeki jeneratör üreticilerinin tamamına ya-
kını, alternatörü ithal etmektedir ve İŞBİR; kapasitesini ve 
kalitesini arttırarak ve maliyeti düşürerek, bu pazarda söz 
sahibi olmayı amaçlamaktadır. Bunu başardıktan sonraki en 
önemli amaçlardan biri, dünyada sayılı alternatör üreticileri 
arasına girmektir.
İŞBİR’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının ilk ürünü,  
Türkiye’nin ilk “Sessiz Taktik Jeneratörü” olmuştur.  

İŞBİR, önemli bir ihtiyacı karşılayarak; 5-10-20-30 kW  
güçlerindeki taktik sessiz jeneratörleri üretmenin gururu-
nu yaşamaktadır. Savunma sanayisi projeleri kapsamında;  
5 kW Tekli, 20 kW Tekli, 2x20 kW Dual, 30 kW Tekli ve  
2x30 kW Dual Taktik Sessiz Jeneratörlerin üretimi devam 
etmektedir. İŞBİR’in bir sonraki hedefi; daha farklı güçler-
deki sessiz taktik jeneratörleri geliştirmek ve üretmektir. Şu 
anda, 50 kVA gücü üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
İleriki dönemde ise 500 kVA’lara kadar çıkan jeneratörler 
üretilmesi planlanmaktadır. Ar-Ge merkezince geliştirilen 
özgün ürünler ve yürütülen modernizasyon projelerinin ya-
nında, yine savunma sanayisine doğrudan katkı sağlayabi-
lecek, yeni nesil hibrit sistemlerde kullanılabilen jeneratör-
lerin ve alternatörlerin tasarımı ve tek bir kaynaktan çoklu 
enerji çalışma prensibi kapsamındaki kojenerasyon sistem-
leri üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.
İŞBİR’in esas hedefi; ülke ekonomisine doğrudan katkı sağla-
mak ve doğrultuda, katma değeri en yüksek ürün olan, %100 
yerli jeneratörü üretmektir. İŞBİR, bunu başarabilmek için, 
jeneratörlerinde, yerli motor kullanımına yönelik çalışmalar 
başlatmıştır. Bu tip çalışmalar ve ortaklıklar sayesinde, yakın 
gelecekte, %100 yerli jeneratörleri de üreterek, ülke ekono-
misine doğrudan katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
İŞBİR, dün olduğu gibi, bugün de mevcut bilgi birikimi, tecrü-
beli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile gerek kamu kurumları 
ve özel kuruluşların gerek TSK’nın ve de Tük Milleti’nin ih-
tiyacı olan jeneratörleri üretmenin, haklı gururunu taşımaya 
devam edecektir. u
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MİLGEM projesinde inşa edilen gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından sağlanıyor.

TSK envanterindeki İHA sistemlerinin 
yer kontrol istasyonlarının jeneratörleri, 
İŞBİR tarafından sağlanıyor.
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Filipinler Polis Teşkilatı (PNP)’nın tabanca ihtiyacına 
yönelik açtığı uluslararası ihaleye, Canik markasının 
TP9SF Elite-S modeli ile katılan SYS, yapılan tüm test-

lerden başarı ile çıkarak ihaleyi kazandı. Yaklaşık her 3 yılda 
bir tabanca alım ihalesi gerçekleştiren PNP, bu yıl, Şubat 
ayının başında, uluslararası katılıma açık olacak şekilde, 
10.000 adetlik bir tabanca ihalesi açtı. İhaleye, SYS’nin ha-
ricinde; ABD, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’dan pek çok 
üretici katıldı. Ancak proje isterlerinin tamamını karşılayabi-
len tek tabanca, TP9SF Elite-S oldu ve sadece SYS, bir son-
raki test aşamasına geçmeye hak kazandı.
SYS’nin tüm testlerin tamamlanmasının ardından da tesli-
mat takvimi hayata geçirildi. Firma, bu kapsamda, ilk olarak 
2.000 adetlik; daha sonra da 8.000 adetlik bir teslimat ger-
çekleştirecek. Tüm teslimatların, Temmuz ayı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.
Filipinler’e adım atmayı başaran firmanın, Asya-Pasifik pa-
zarının genelinde de hâlihazırda güçlü bir varlığı bulunuyor. 
TP serisi tabancaları, Bangladeş’teki çeşitli kurumların res-
mi silahı statüsüne erişen firma, 2018 içerisinde bu ülkede 
açılan başka bir ihaleye de teklif vermiş durumda. Benzer 

şekilde, Tayland Polis Teşkilatının açtığı ihale kapsamında 
gerçekleştirilen testlerde de başarılı olan SYS, bu ülkeye 
teslimat gerçekleştirebilmek için de gün sayıyor.

Samsun Yurt Savunma’nın 
Tabancaları, Dünyadaki
Güvenlik Güçlerinin 
Tercihi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye’deki kullanıcıların yanı sıra 
dünya üzerindeki çok sayıda askeri 
teşkilat, emniyet teşkilatı ve sınır 
güvenliği teşkilatı tarafından da 
tercih edilen Samsun Yurt Savunma 
(SYS)’nın Canik marka tabancalarının 
kullanıcı sayısı, her geçen gün 
artıyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma 
Birimi ihalesinde yarışmak için gün 
sayan Canik tabancalarıyla ilgili 
en son ihracat başarısı haberi ise 
Filipinler’den geldi.

TP9SF Elite-S
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Afrika ve Avrupa da Canik Dedi
SYS’nin Canik markasının en çok tanındığı bölgelerden birisi 
de Afrika kıtası. Bu kıtadaki mevcut kullanıcıları arasında; 
Burkina Faso Polis Teşkilatı, Kamerun Silahlı Kuvvetleri ve 
Kamerun Polis Teşkilatı, Kenya Polis Teşkilatı ve Güney Af-
rika Metro Polisi bulunan firma, Kenya ve Zambiya’da bu yıl 
açılan ihalelere de katılmış durumda.
Firma, 2017 yılında, müşterileri arasına, Polonya Polis Kuv-
vetleri ve Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatını da ekledi.
SYS ayrıca, Danimarka’da, resmi bir kurum tarafından açılan 
ilahede de kısa listeye kalmayı başaran iki firmadan birisi 
konumunda.
Güney Amerika pazarında da Venezüella’da devam eden bir 
ihaleye katılan firma, dünya geneline bakıldığında, toplam 
50.000 adetlik tabanca için teklif vermiş durumda. SYS, bu 
ihalelerde, %70’lik bir başarı oranı hedefliyor.
SYS’nin, dünya genelindeki, sivil kullanımda bulunan taban-
ca sayısı ise 700.000 adede ulaştı.
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Hedefte, ABD Sınır Güvenliği İhalesi Var
SYS’nin yakın zamanda yarışacağı en önemli ihalelerden 
birisi de ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (US Customs 
and Border Protection)’nin açacağı ihale. Bu ihale aynı za-
manda, firmanın, ABD’de katılacağı ilk resmi ihale olma 
özelliğini de taşıyor. Firma, ihale ile ilgili tüm hazırlık ve 
teklif süreçlerini ise Haziran ayı sonunda tamamlamayı 
hedefliyor.
Firmanın, hâlihazırda ABD’de elde ettiği önemli başarı-
lardan birisi de bu ülkede, geçtiğimiz yaz düzenlenen bir 
yarışma kapsamında, Canik TP9SFx’in, “Yılın Tabancası” 
ödülünü kazanmış olması. TP9SFx, bu ödülü, ABD’de ger-
çekleştirilen, Annual Firearms Industry Team Challenge 
and Firearms Industry Choice Awards (Yılın Ateşli Silahlar 
Endüstrisi Takım Yarışması ve Ateşli Silahlar Endüstrisi 
Tercih Ödülleri) etkinliğinde kazanmıştı.

TP9 METE’nin Teslimatları da Başladı
SYS, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından,  
2015 yılında başlatılan, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme 
(ÖYTG) projesinde,7 Şubat’ta da seri üretim sözleşmesi-
ni imzaladı. Bu sözleşme, proje kapsamında imzalanan 
ilk sözleşme olma özelliğini taşıyor. Üretilecek modelin 
ismi, SSM tarafından, TP9 METE olarak belirlendi. Fir-
ma, proje kapsamında, Tip-A (TP9SF METE-S) ve Tip-B  
(TP9SF METE) olmak üzere, iki farklı model geliştirdi.  
Emniyet mandallı olan TP9SF METE-S, Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK)’nin hizmetine sunuluyor. Emniyet man-
dalsız olan TP9SF METE ise Emniyet Genel Müdürlüğü  
(EGM)’nün hizmetine girecek. Her iki model de iğne ateş-
leme mekanizmasına ve tek hareket tetik mekanizması-
na sahip olacak. Ayrıca tabancalar, bir adet 15 ve iki adet 
18 mermi kapasiteli olmak üzere, toplam 3 şarjör ile 
teslim edilecekler. Her iki modelin de teknik özellikleri,  
Tablo 1’deki gibi olacak.
SYS, sözleşme uyarınca, 2018 yılı içerisinde, toplam  

45.000 adet tabanca teslim edecek. Bu tabancaların  
400 adedi, pilot kafileden oluşuyor. Firma, proje kapsa-
mındaki 8.300 adetlik ilk büyük teslimatı ise Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına yaptı. Daha sonraki teslimatlar ise 
EGM ve Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak. SSM ile 
yapılan sözleşme, ucu açık olarak imzalandığı için, ek bir 
talep gelmesi durumunda, söz konusu adetlerde artışlar 
olabilecek ve bu artışlar da aynı sözleşme kapsamında ele 
alınabilecek.
SYS’nin, 2018 yılı içerisinde yurt içinde kazandığı ihaleler 
arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının açtığı, 2.500 adet-
lik hazır alım ihalesi de yer alıyor. u

Tablo 1. TP9SF METE-S ve TP9SF METE’nin Teknik Özellikleri

MODEL TP9SF METE-S TP9SF METE

Kalibre 9x19 mm 9x19 mm

Şarjör Kapasitesi 15-18 15-18

Namlu Uzunluğu (mm) 103,5 103,5

Toplam Boy (mm) 182 182

Yükseklik (mm) 133,5 133,5

Genişlik (mm) 37 37

Ağırlık (Boş Şarjör ile) (gr) 745 ± 4 745 ± 4

Çalışma Sistemi İğne Ateşlemeli  İğne Ateşlemeli

  Tek Hareket  Tek Hareket

Emniyet Sistemi İğne Bloğu  İğne Bloğu 

  Emniyeti Emniyeti

  Tetik Emniyeti Tetik Emniyeti

  Emniyet Mandalı

Pikatini Ray MIL-STD-1913  MIL-STD-1913 

Çift taraflı Sürgü Tutucu Sürgü Tutucu

  Şarjör Kilidi Şarjör Kilidi

  Emniyet Mandalı 

Değiştirilebilir Kabza 2 Farklı Ebat 2 Farklı Ebat

TP9 METE
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Güç kalitesi terimi; güç 
şebekesi bakış açısı 
ile “yük” olarak ad-

landırılan bir cihazı besle-
yen elektrik enerjisini ve 
“yük”ün tam beklendiği şe-
kilde çalışması kavramını 
anlatmak için kullanılır. Uy-
gun özellikte güç ile beslen-
memesi durumunda, cihaz 
(ya da yük), belli bir zaman 
sonra beklenen işlevi gör-
meyebilir; beklenmedik bir 
şekilde arızalanabilir ya da 
hiç çalışmayabilir. Bu konu, 
yalnızca savunma sistem-
leri için değil, endüstriyel 
proses kontrol enstrüman-
tasyon sistemleri, iletişim 
altyapıları, kent güvenlik is-
temleri kritik tesis ve altyapı 
güvenlik sistemleri ve trafik 
yönetim sistemleri açısın-
dan da oldukça önemlidir.
Hassas ve görev kritik sistem 
ve uygulamalara güvenilir 
ve sürekli güç sağlanması, 
görevin ya da işin devamlı-
lığını desteklemek ve zorlu 
çalışma ortamlarında bek-
lenmedik arızaların olmasını 
önlemek açısından, hayati 
bir öneme sahiptir. Benzer 
şekilde, günümüzdeki sa-
vunma sistem ve cihazları-

nın beslenmesinde yüksek 
kaliteli güç sağlayabilmek, 
sistem ya da cihazın perfor-
mansı ve beklenen sistem 
ömrü açısından son derece 
önemlidir. Özellikle savaş 
sistemleri ve uygulamaların-
da, elektrik gücünde kesinti 
ya da anomali, kesinlikle ka-
bul edilemez bir durumdur.

Pek çok durumda elektrik 
gücü, düşük kalitede olabilir 
ve bu düşük kalitedeki gü-
cün ortaya çıkmasında, pek 
çok farklı sebep olabilir.
Diğer yandan, günümüzün 
elektrik şebeke altyapısında, 
yüksek kalitede güç sağla-
mak, geçmiş yıllara naza-
ran daha da zordur. Bunun 

başlıca nedenlerinden biri, 
dağıtık ve farklı birçok elekt-
rik üretim sistemlerindeki 
elektriksel anomali veya gü-
rültü kaynaklarının giderek 
ve hızlanarak çoğalmasıdır. 
Bu bağlamda, elektronik sis-
temlerin kalitesiz güçle bes-
lenmesine neden olan, iki te-
mel etmenden söz edebiliriz:

NOVA Power, 
Görev Kritik Sistemlerin 
Beslenmesinde 
Güç Kalitesi Kavramını 
Öne Çıkarıyor
Elektrik gücü kalitesi ya da bir diğer ifade ile güç kalitesi; 
gerilim, frekans ve dalga şekli ile doğrudan ilgilidir. 
Güç kalitesinin iyi olması demek, öngörülen aralıkta; 
sabit gerilime, nominal değere yakın sabit AC frekansına 
ve sinüs eğrisine benzer düzgün bir gerilim dalga biçimine 
sahip besleme gücünün sağlanması anlamına gelir.

NOVA Power Solutions İş Geliştirme Direktörü Kurt Worden (solda) ve NOVA Power Solutions Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu (sağda) ©
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n  Bir şebekedeki elektronik
 güç kaynaklarının sayısı,
n  Şebekenin büyüklüğü. 
Şebekenin boyutu, güç kali-
tesinde görülen bozulmanın 
başlıca sebebidir ve bu tür 
bozulmalar, en çok gemiler-
de görülür. 
Küçük şebekeler, elektrik-
sel anomalilerin yayılımına 
daha yatkındır. Fakat büyük 
şebekelerde bile lokal dü-
zeyde elektriksel bozulma-
lar meydana gelebilir.
Bu açıdan, gemilerin elekt-
rik altyapıları, elektrik şe-
bekeleri arasında, en kritik 
öneme sahip altyapılar ola-
rak görülür. Çünkü gemi-
lerin elektrik şebekeleri, 
nispeten daha küçüktür ve 
bu kadar ufak çaplı bir şe-
bekede, çok sayıda sistem 
ve buna bağlı olarak fazla 
sayıda anahtarlamalı güç 
kaynağı bulunur. Aslında 
bu sebeple gemilerde, gü-
venilirlik ve performans so-
runlarına neden olan düşük 
elektrik kalitesi, karadaki 
büyük şebekelerdeki benzer 
durumlara göre, çok daha 
kolay ve tutarlı bir şekilde 
tespit edilebilir. Bu anlam-
da gemilerin, düşük kaliteli 

gücün tespit edilmesi açı-
sından, daha avantajlı bir 
konuma sahip olduğu söyle-
nebilir.
Güçle ilgili bu tür sorunlara 
karşı çözüm olarak, genel-
likle kesintisiz güç kaynak-
ları (UPS’ler) kullanılıyor. 

Ancak, yaygın olarak satılan 
ticari tipteki UPS’ler, güç 
anomalilerinin çoğunu çöz-
mekte yetersiz kalıyor. Dü-
şük maliyetli bu ürünlerin, 
ticari ve ofis sistemlerindeki 
performansları da yeterlidir. 
Ancak bu ürünlerin, çetin 

ortam koşullarında ve katı 
operasyonel gerekliliklerin 
söz konusu olduğu durum-
larda, özellikle de askeri 
sistemlerde kullanılmak 
üzere tasarlanmadığını ya 
da bu amaçla üretilmediği-
ni göz önünde bulundurmak  

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) mi, 
Güç Şartlandırıcı (Power Conditioner) mı?
NOVA Power’ın sunduğu çözümlerin, nihai ürün olarak isimlendirmesinde, çoğu zaman 
gerçek online UPS ya da “güç şartlandırıcı” ifadesi kullanılıyor. 
Basit anlatımla, Kesintisiz Güç Kaynağı ya da yaygın adlandırmayla UPS, şebeke 
elektriği kesildiğinde ya da jeneratör benzeri enerji kaynağı çöktüğünde, önemli 
sistemlere yedek güç (elektrik beslemesi) sağlayan bir cihazdır. UPS’in temel işlevi, 
elektrikte kesinti olduğunda beslediği önemli sistemi belli bir süreyle güç vererek 
çalışmasını sağlamaktır. 
Güç Şartlandırıcının temel işlevi ise elektrik mevcutken cihazı korumak, elektrik 
altyapısından gelebilecek “zararlı” elektrik sinyallerini giderip elektriğin “kalitesi”ni 
artırarak (tam sinüs dalgası) cihazı beslemek ve normal çalışmasını sürdürmesini 
sağlamaktır. Güç şartlandırıcı belirtilen bu temel işlevine ilave olarak, elektrik 
kesintilerinde de beslediği cihaza yedek güç sağlayarak UPS işlevini görür. Hem 
“güç kalitesini” yükseltme, hem de UPS işlevlerini birlikte barındırdıklarından “güç 
şartlandırıcılar”, çoğu zaman “gerçek online UPS” olarak da adlandırılırlar. 
Özet olarak, UPS tasarım ve üretiminde birincil olarak yedek elektrik gücü sağlamaya 
odaklanılırken; güç şartlandırıcıların tasarım ve mühendisliğinde birincil olarak 
odaklanılan alan güç kalitesi ya da elektrik sinyal kalitesidir. 

Gemiler, mikro elektrik şebekesi olarak adlandırılan elektrik altyapısına sahip ve birçok cihazın birbirini 
etkileyebildiği, güç kalitesinin kritik öneme sahip olduğu platformlar. NOVA Power’in özel çözümleri, dünyanın birçok 
deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik gemilerinde kritik sistemlerin beslenmesinde uzun yıllardır başarıyla hizmet veriyor. 
Türk Deniz Kuvvetlerinde hem su üstü gemileri ve denizaltılarda bulunan birçok sistemde, özel tasarlanmış 
NOVA Power güç şartlandırıcıları ya da yaygın adlandırmayla gerçek online UPS’leri kullanılıyor. 

©
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gerekir. Daha özel güç ge-
reksinimleri olan bu gibi 
uygulamaların isterlerini 
karşılayabilmek için, mutlak 
askeri standartlara uygun 
olarak tasarlanmış ve çetin 
harekat ortamlarına uygun 
olarak üretilmiş, güvenilir-
liği yüksek “gerçek online 
UPS” veya “güç şartlandırı-
cı”ların kullanılması önem-
lidir.

Gerçek 
Ömür Devri Maliyeti 
Nedir?
Her ne kadar rafta hazır ti-
cari UPS’lerin (COTS UPS) 
ilk yatırım bedeli, kâğıt üs-
tünde, True Online dayanıklı 
UPS’nin (veya güç şartlandı-
rıcısının, bakınız “Kesintisiz 
Güç Kaynağı (UPS) mi, Güç 
Şartlandırıcı (Power Con-
ditioner) mı?” başlıklı ku-
tucuk) ilk yatırım bedeline 
göre daha düşük görünse de 
gerçek toplam sahip olma 
maliyetlerini, bu açıdan de-
ğerlendirmek doğru bir yak-
laşım değildir.
True Online dayanıklı UPS/
güç şartlandırıcısının ömür 
devri maliyeti, bu tip sis-
temlere kıyasla çok daha 
düşük olacaktır; çünkü True 
Online, daha en başından; 
şoklara, vibrasyonlara, EMI 
(elektromanyetik girişim)’ye 

ve zorlu sıcaklık koşullarına 
tabi olan askeri ortamlarda 
çalışmak üzere tasarlan-
mıştır. Cihaz, bu tür uygula-
malar ile ilgili gereklilikleri 
karşılayabilmek amacıyla 
üretilmiş ve test edilmiştir. 
Doğası gereği; iklimlen-
dirilmiş ve nispeten sabit 
bir güç beslemesine sahip 
ortamlarda, ticari uygula-
malarda kullanılmak üzere 
tasarlanmış olan COTS UPS 
ürünlere göre, çok daha 
uzun bir süre dayanacaktır. 
Dolayısıyla hangi UPS’nin 
seçileceğine karar verirken, 
ilk satın alma bedeli haricin-
de, aşağıdaki noktaları da 
göz önünde bulundurulması 
önemlidir:
n  UPS, arıza nedeniyle 
 ne kadar sıklıkta 
 değiştiriliyor?
n  Her bir periyodik 
 teknoloji güncellemesi
 sonrasında, UPS’nin
 değiştirilmesi
 gerekiyor mu?
n  Yedek olarak envanterde
 bulundurulan UPS’ler
 için ne kadar harcama
 yapılıyor?
n  Bir UPS bozulduğunda,
 hemen yenisini devreye
 almanın lojistik maliyeti
 ve bunun tedarik zinciri
 açısından maliyetleri 
 nedir?

n  Bozulan UPS’nin yerine
 yenisi devreye alınıncaya
 kadar geçen sürenin
 nasıl bir etkisi oluyor?
Her ne kadar COTS UPS’le-
rin ilk yatırım bedeli, daya-
nıklı UPS’lerin ilk yatırım 
bedelinden daha düşük olsa 
da aslında COTS UPS’lerin 
toplam ömür devri boyunca 
maliyeti, dayanıklı UPS’le-
re kıyasla çok daha yüksek 
oluyor. Askeri standartlara 
göre tasarlanmadıkları için, 
COTS UPS’ler, zorlu koşul-
larda kullanılamaz hâle gel-
diğinde, o zaman yedek bir 
UPS bulundurma maliyeti 
ve ilgili UPS’yi yenisiyle de-
ğiştirmenin lojistik maliyeti, 
oldukça yüksek olacak; üs-
telik bir de sistem arızasıyla 
uğraşılırken ya da yeni bir 
UPS gelmesi beklenirken 
epeyce zaman kaybedile-
cektir.
Hâlihazırda kullanılan sis-
temlerin çoğu, teslimatın 
zor, tehlikeli ve pahalı oldu-
ğu, uzak yerlerde kurulmuş 
durumda. Bazı durumlarda, 
yalnızca nakliye bedeli bile 
COTS UPS satın almanın be-
delinin çok üstünde olabilir. 
Fakat göze pek görünme-
yen; ama aslında en yük-
sek maliyet, yeni bir COTS 
UPS’nin gelmesini bekler-
ken geçen süredir.

NOVA Power Farkı
NOVA Power, elektrik ener-
jisinin üretim, dağıtım ve ve 
kullanım aşamasında orta-
ya çıkan sorunları çözmeye 
odaklanmış bir firmadır. 
Son zamanlarda yapılan ça-
lışmalar, elektronik sistem-
lerdeki arızaların %80’inden 
fazlasının, güç beslemesi 
kaynaklı olduğunu ortaya 
koydu. Daha da ayrıntısına 
inildiğinde, güç besleme-
si arızalarının da %95’inin, 
doğrudan ya da dolaylı ola-
rak elektrik altyapısındaki 
kalite sorunlarıyla ile ilgili 
olduğu görülür.
NOVA Power’in güç koruma 
çözümleri (gerçek online 
UPS veya güç şartlandırıcı-
lar), sistem güvenilirliğini 
ve elektrik üretimindeki ve-
rimliliği arttırarak, dağıtık 
elektrik sistem anomalile-
rini, %98 oranında ortadan 
kaldırıyor. Benzer şekilde, 
NOVA Power’ın güç koruma 
çözümleri, yük tarafındaki 
elektrik verimliliğini iyileşti-
rerek güvenilirliği arttırır ve 
gereksinimlere uygun geniş 
bir yelpazedeki elektronik 
çözümlerden faydalanılabil-
mesini sağlar.
NOVA Power Solutions İş 
Geliştirme Direktörü Kurt 
Worden, firma hakkında şu 
bilgileri veriyor: “Kendini  

NOVA Power’ın çözümleri, insansız hava araçlarının yer sistemlerinin de güvenilirliğini arttırıyor. Amerikan Kara Kuvvetlerinin Gray Eagle insansız hava 
aracının iniş-kalkış sistemi, bu konudaki örneklerden birini oluşturuyor.
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görev kritik dayanıklı UPS, 
Güç Şartlandırıcısı ve Ye-
dek Batarya Modülleri ko-
nusunda önde gelen bir fir-
ma olarak konumlandıran 
NOVA Power’in, 40.000’den 
fazla ürünü, hâlihazırda, 
dünyanın en çetin çalışma 
koşullarında kullanılıyor. 
Çözümlerimiz, uzun çalışma 
sürelerinin ve güvenilirliğin, 
kesinlikle ve kayıtsız şartsız 
olarak öne çıktığı uygulama-
larda kullanılan görev kritik 
sistemleri, dünyanın dört bir 
yanında koruyor.”

İşiniz için 
Doğru Aracı 
Kullandığınızdan 
Emin Olun
Ofis ve ticari kullanımlar 
için büyük güç kaynağı üre-
ticileri tarafından üretilen 
ve düşük fiyatlı olan hazır 
UPS’ler, askeri uygulama-
lar için uygun, maliyet et-
kinlik açısından da doğru 
bir tercih olmayabilir. Bu 
tür UPS’lerde kullanılan 
teknoloji, askeri sistemle-
rin gereksinimlerini karşı-
lamada yetersiz kalabilir; 
UPS’lerin mekanik ve elekt-
riksel tasarımı, sıkı askeri 
standartlara uygun olma-
yabilir ve gizli ömür devri 
maliyetleri, özellikle askeri 
uygulamalar ve zorlu koşul-
lar için tasarlanmış UPS’le-
rin (dayanıklı UPS’ler) ömür 
devri maliyetlerinden ciddi 
oranda daha fazla olabilir.
Amerikan Savunma Bakan-
lığı ve NATO, askeri uygu-
lamalarda kullanılan ürün-
lerin sağlaması gereken 
ve elektriksel, mekanik ve 
çevresel koşulları ayrıntıla-
rıyla belirten, yüzlerce as-
keri standart getirmiştir. Bu 
standartlar, genellikle COTS 
UPS’lerin teknik özellikleri-
nin çok daha üstünde stan-
dartlardır ve bunlara uygun 
hareket edebilmek, askeri 
koşullara uygun teçhizat ge-
rektirir.
Standby (ya da Offline) ve Li-
ne-Interactive (Şebeke Etki-
leşimli) UPS’ler, hatta “onli-

ne UPS” olarak ticari olarak 
hazır bulunabilen UPS’ler, 
düşük maliyetlerine karşın, 
güç kalitesi açısından güve-
nilir değildirler. Gerçek bir 
online, çift çevrimli dayanıklı 
UPS /güç şartlandırıcısı, her 
tür hassas elektronik ekip-
man ve her tür savunma 
sistemi için, en iyi koruma-
yı sağlar. Hem kritik yükleri 
elektriksel anomalilerden 
hem de kapalı devre elekt-
rik sistemlerini, zararlı yük 
harmoniklerinden en iyi şe-
kilde korur.
Askeri uygulamalar ya da 
diğer çetin koşullar veya 
ortamlar için kesintisiz güç 
kaynağı, güç şartlandırıcısı, 
yedek batarya sistemi veya 
güç dağıtım sistemi seçme 
ve satın alma aşamasında, 
bunların çalışma ortam-
larındaki güvenilirliğinin 
ve dayanıklılığının, gerçek 
ömür devri maliyetleri bağ-
lamında değerlendirilmesi, 
görev etkinlikle icrası açı-

sından kritik önem taşır. İlk 
yatırım maliyeti en düşük 
olan UPS, sistemin ömür 
devri boyunca ortaya çıka-
cak yenileme, yedekleme ve 
lojistik maliyetleri ve UPS’in 
arızalı olduğu süreden do-
layı katlanılan maliyetler 
hesaba katıldığında, aslında 
çok daha fazla bir maliyet 
yaratıyor olabilir.
NOVA Power Solutions Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi İş Geliştirme So-
rumlusu Süleyman Bayra-
moğlu, konuyla ilgili şu bil-
gileri paylaşıyor: “ABD’deki 
30 yıllık başarımızdan hare-
ketle, 2013 yılından bu yana 
Avrupa, Türkiye ve Orta Do-
ğu’da daha ağırlıklı olarak 
faaliyet göstermeye başla-
dık. Bu bölgede güç kali-
tesi kavramı hakkında far-
kındalık yaratmaya yönelik 
çalışmalar da yürütüyoruz. 
ABD ve Avrupa savunma 
sektörlerindeki sistem en-
tegratörleri ve üreticilerinin 

çoğu ile iş birliği yaparak, 
onların yüksek güvenilirlikli 
savunma sistemleri geliştir-
melerine, proje çalışmaları-
nın en başından itibaren dâ-
hil olarak katkı sağlıyoruz. 
Misyonumuz, dünyanın her 
yerindeki, görev açısından 
kritik öneme sahip elektro-
nik ürünlere, güvenilir güç 
koruma çözümleri sağla-
mak. Müşterilerimize ve iş 
ortaklarımıza, sektördeki en 
iyi teknik desteği sunabil-
mek, yüksek kalitedeki güç 
kaynaklarımızla sistemle-
rinin, korunuyor olmasının 
gönül rahatlığını yaşatabil-
mek için çaba gösteriyoruz. 
Arıza ya da kesintinin ka-
bul edilemez olduğu askeri 
ve güvenlik sistemlerinde, 
özellikle gemilerde, taktik 
askeri ortamlarda ve diğer 
zorlu çalışma koşullarında 
kullanılacak, dayanıklı güç 
çözümleri geliştirme konu-
sunda çalışmaya devam edi-
yoruz.” u

NOVA Power’in
çözümleri, AN/TLS-77 
örneğinde olduğu gibi 

radarlarda da
kullanılıyor.
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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, savun-
ma ve havacılık sanayisinin,  
ihracat ile ilgili performan-
sında öne çıkan rakam-
lar; Şekil 1, 2, 3, 4’teki ve 
aşağıdaki gibi gerçekleşti 
(SSI verileri, üye firmaların 
rakamlarına dayanıyor ve 
mevzuat uyarınca, hizmet 
ihracatı gibi kalemleri kap-
samıyor):
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.

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.

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.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş

Şekil 1. İhracatı Gerçekleştirilen İlk 10 Ürün

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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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 

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 İhracatçılar 
Ödül Töreni geçekleştirildi. 
Tören sırasında öncelikle iki 
firmaya, ihracat alanındaki 
çeşitli başarıları sebebiyle 

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

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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ödüller verildi. Bu firmalar ve 
aldıkları ödüller şunlar oldu:
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  
denetçi raporu okundu, oy-
landı ve onaylandı. Ardından, 
SSI Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim ve Denetim Kuru-
lu asil ve yedek üyeleri ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Genel Kurulu’nda birli-
ği temsil edecek delegelerin 
ve yedeklerinin seçimi ger-
çekleşti.

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.

Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel

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
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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 

SSI Sektör Müdürü Engin Yalçın

Şekil 3. İhracat Gerçekleştirilen İlk 15 Ülkenin Payı
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FNSS tarafından, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen PARS 4x4 STA, 
fuarda, kalifikasyon testleri için üretilen, 2 prototipin-

den biri ile boy gösterdi. Eurosatory ziyaretçileri, FNSS stan-
dında, göreve hazır ekipmanlarıyla, kalifikasyon testlerine 
hazır bir aracı, yakından inceleme fırsatını buldular. Proje 
kapsamında üretilen 2 prototip, üretici doğrulama testle-
rinin ardından, önümüzdeki aylarda kalifikasyon testlerine 
tabi tutulacak.

FNSS’den Tanklara 
Karşı Etkin Çözüm: 

PARS 4x4 
Tanksavar Aracı 
ve UKTK Uzaktan 
Komutalı 
Tanksavar Kulesi
FNSS, Silah Taşıyıcı Araçlar projesi 
kapsamında geliştirdiği; 
PARS 4x4 Silah Taşıyıcı Araç (STA)’ın 
ve Uzaktan Komutalı Tanksavar 
Kulesi (UKTK)’nin dünya prömiyerini, 
11-15 Haziran tarihleri arasında 
Paris’te düzenlenen Eurosatory 
fuarında gerçekleştirdi.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt

PARS 4x4
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Göreve Özel Araç: PARS 
4x4 STA
PARS 4x4 STA; her türlü arazi 
şartında, sürati ve yüksek ma-
nevra kabiliyetiyle düşmana ait 
tanklar ve diğer zırhlı unsurları 
uzak mesafeden imha edip, kısa 
sürede mevzi değiştirerek ikinci 
hedefi ateş altına alabilecek yete-
neklere sahip olarak geliştirildi. 
FNSS, tecrübesi ve yenilikçi yak-
laşımı ile bu zorlu gereksinimleri 
bir arada karşılayacak, çok özel 
bir amfibi araç ortaya çıkardı.
PARS 4x4 STA’nın en dik-
kat çeken özelliği, güç gru-
bunun, aracın arkasında yer 
alması. Bu yerleşim, soğut-
ma ızgarası ve egzozunun da 
üst bölümde bulunması ile  
PARS 4x4’e, hiçbir hazırlık yapmadan, suya giriş imkânı 
ve dolayısıyla sınıfının en üstün amfibi kabiliyetini kazan-
dırıyor. Ayrıca PARS 4x4’ün, daha yüksek sürat ile ma-
nevra yapabilmesine de imkân sağlıyor. Ancak güç grubu  
arkada bulunan bir aracın sahip olabileceği tüm bu  
özellikler, aracın, atış sonrası konumunu terk edip, tehli-
keden hızlıca uzaklaşabilmesi için çok kritik kabiliyetleri 
sağlıyor.
PARS 4x4 STA’nın öne çıkan diğer özellikleri şöyle  
sıralanıyor:
n	 Hareket Kabiliyeti: PARS 4x4’ün aks ve direksiyon

sistemi, araca küçük dönüş yarıçapı sağlamak için, 
özel olarak tasarlandı. Uzun süspansiyon hareket 
mesafesi de aracın arazi performansını arttırıyor. 
Amfibi bir araç olan PARS 4x4, bu özelliği için, balistik 
ya da mayın korumasından da feragat etmiyor.

n	 Durumsal Farkındalık: Güç grubunun arkada olması,
sürücü mahalline, geniş bir görüş açısı kazandırıyor. 
Aracın ön ve arka kısımlarında görüş sağlayan 
kamera sistemi de bulunuyor.

n	 Beka Kabiliyeti: PARS 4x4, yüksek balistik ve 
mayın koruma seviyelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. 
Araçta, ağırlık optimizasyonu için, özel zırh malzemeleri 

kullanılıyor. Güç grubunun arkada olması, aracın termal 
izini azaltıyor.

n	 Silah Sistemi: PARS 4x4’ün, yine FNSS tasarımı, 
uzaktan komutalı, insansız bir tanksavar kulesi 
bulunuyor. Balistik korumaya da sahip olan kulede, 
2 adet tanksavar füzesi ve 1 adet 7,62 mm makineli tüfek 
bulunuyor. Kule, kısa bir süre önce, tanksavar füzesi 
ile ilk atış denemesini gerçekleştirdi ve azami menzilde 
hedefini merkezinden vurdu.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, PARS 4x4’ün, 
tanksavar araçlarında yeni bir dönem başlatacağını vurgu-
luyor: “FNSS, hem dünyadaki gelişmeleri hem de kullanıcı-
ların ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bu çalışmalarımızın 
bir sonucu olan PARS 4x4 konseptini, ilk olarak IDEF 2015’te 
sergilemiştik. Kullanıcımızla sözleşmemizi imzalamamızın 
ardından, bu konsepti, 18 ay içinde, sıfırdan, kulesi ile bir-
likte, kalifikasyon testlerine girmeye hazır hâle getirdik. Bu 
süreçte, dünyada eşi olmayan bir aracı ortaya koyduk. PARS 
4x4, FNSS’nin mühendislik gücünün ve terzi usulü çalışma 
kabiliyetinin bir başka kanıtı oldu. Envantere girmesi ile 
PARS 4x4’ün, başta Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı; deva-
mında ise dost ve müttefik ülkeler için, denklemleri değişti-
ren bir güç çarpanı olacağından eminiz.”

28 - Temmuz 2018
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UKTK: En Baştan Tanksavar Olarak 
Tasarlanan Bir Kule
Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında geliştirilen UKTK, 
yeteneklerini, testlerle de göstermeye başladı. Proje tak-
viminin 18’inci ayında, ilk güdümlü tanksavar füze atışının 
gerçekleştirildiği doğrulama testinde, hedef tam isabet ile 
vurularak projedeki kritik bir aşama başarıyla sonuçlandı-
rıldı. Yine test kapsamında, kuleye entegre makineli tüfek ile 
de sabit ve hareketli araç üzerinden başarılı atışlar gerçek-
leştirildi.
UKTK, dünyada çeşitli örnekleri olan, mevcut uzaktan ko-
mutalı silah sistemleri (UKSS)’ne sonradan entegre edilen 
tanksavar füzesi yaklaşımlarından farklı olarak; en başından 
bir tanksavar kulesi olarak tasarlandı. Bu sayede, gerek füze 
kullanım etkinliği gerekse beka yeteneği açısından, çok daha 
etkin bir çözüm ortaya çıktı. UKTK’nın başlıca özellikleri, 
şöyle sıralanıyor:
n	 Göreve Adanmışlık: UKTK, en başından itibaren

tanksavar görevine yönelik tasarlandığı için, başka 
bir amaçla tasarlanmış bir kuleye daha sonradan 
kazandırılamayacak fiziksel özelliklere sahip. Siluetin 
düşüklüğü; entegre zırh çözümü,  hedef tespiti, teşhisi, 
takibi ve füze güdümü ile ilgili sistemlerin konumu; 
çok kısa sürede kule konfigürasyonundan üç-ayak 
lançer konfigürasyonunda dönüştürülebilme, füzelerin 
konumu; boşalan lançerin sahada yeniden yüklenmesi 
mekanizması gibi konularda, UKTK, yüksek görev 
başarımı için en optimum tasarıma sahip.

n	 Modülerlik: Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin
gereksinimleri uyarınca, UKTK, hem KORNET-E 
hem de OMTAS füzeleri ile donatılabiliyor. 
Biri Doğu, diğeri de Batı Bloku anlayışına göre 
tasarlanmış bu iki füzenin güdüm tipleri de birbirinden 
farklı. UKTK, farklı füzelerin kullanılmasını baz alan 
bu zorlu gereksinimi, ortak bir altyapı üzerinde, bazı 
bileşenlerin değiştirilerek kullanılması ile sağlıyor. 
UKTK, tasarımı itibarıyla farklı füzelerin entegrasyonuna 
en baştan hazır ve bu özelliği, kullanıcılarına büyük 
bir esneklik sağlıyor.

n	 Kolay Entegrasyon: Geleneksel silah kulelerinin aksine,
UKTK’da herhangi bir sepet yapısı bulunmadığından, 
kule, tamamen araç tavanının üzerinde yer alıyor. 
Bu sayede, araç içi kullanılabilir hacim artıyor. 
UKTK, düşük silueti ve ağırlığı sayesinde, bir çok farklı 
tipteki zırhlı araca entegre edilebiliyor.

n	 Yüksek Görev Performansı: Yatay eksende 360 derece
sınırsız dönebilme yeteneğine ve -25° ile +25° derece 
arasında yükseliş açısı yeteneğine sahip UKTK, 
2 adet tanksavar füzesi ve ikincil silah olarak da 
bir adet eş eksenli 7,62 mm makineli tüfek taşıyor. 

Kule, sahip olduğu atış kontrol sistemi vasıtasıyla, 
füze ve makineli tüfeğin, hedefi yüksek isabet oranı ile 
vurabilmeleri için gerekli tüm balistik hesaplamaları, 
otomatik olarak gerçekleştiriyor. Kuleye entegre nişancı 
görüş sistemi ve içerisinde bulunan; yeni nesil termal 
kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçme 
cihazı sayesinde, silahlar, her türlü hava şartında, en 
etkin şekilde kullanılabiliyor. UKTK, yapılan ilk atış 
testinde, taşıdığı füzenin azami menzilinde, hedefi 
tam isabetle vurabildiğini gösterdi. İkincil silah 

PARS 4x4 Tanksavar Aracı’nın Teknik Özellikleri

 GENEL 
l Motor: Dizel
l Transmisyon: Tam Otomatik
l Mürettebat: 4
l Uzunluk: 5 m
l Genişlik: 2,6 m
l Yükseklik (Gövde): 2,1 m
l Süspansiyon Sistemi: Çift Salıncaklı, Bağımsız ve 
 Helezon Yay
l Fren Sistemi: Tüm Tekerlerde Hidrolik ve ABS’li
 KORUMA SISTEMLERI
l KBRN Koruma Sistemi
l İklimlendirme Sistemi
l Otomatik Yangın Bastırma Sistemi
l Patlama ve Sızdırmaya Karşı Dayanıklı Yakıt Tankları
l Modüler Zırh
l Mayın Korumalı Koltuklar
l Sis Havanları 
 HAREKET KABILIYETI
l Azami Yol Hızı: 110 km/sa
l Suda Yüzme Hızı: 6,5 km/sa 
l Azami Yol Menzili: 700+ km 
l Azami Meyil Tırmanma: %70
l Azami Yan Meyil: %40
l Dik Engel Aşma: 40 cm
l Hendek Aşma: 80 cm
l Dönüş Yarıçapı: 7,5 m
l Havadan Nakil: C-130, A400M, C-17, C-5
 ATEŞ GÜCÜ
l Kule: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK)
l Ana Silah: 2 adet Güdümlü Tanksavar Füzesi 
l İkincil Silah: 7,62 mm Makineli Tüfek  
l Hazır Mühimmat: 500 Adet
l Silah/kule tahrik sistemi: Elektrikli, 
 Çift Eksen Stabilizasyon Sistemi
l Yan Eksen: 360° Sürekli 
l Yükseliş Ekseni: -25

o
 ila +25

o

l Hareket Sınırları: Otomatik ve Programlanabilir
l Görüş Sistemi:  n  Orta veya Uzun Dalga Termal Kamera
  n  Gündüz Kamerası
  n  10 km Menzile Sahip 
    Lazer Mesafe Ölçücü
Atış Kontrol Sistemi: n  Atış Kontrol Bilgisayarı
  n  Otomatik Yükseliş ve Önleme Açısı 
    Hesaplama
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ise kulenin ateş gücünü arttırıyor ve görev alanını 
genişletiyor. İkincil silahın; kurma, tetik düşürme, 
ateşlenmemiş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı 
atılması gibi fonksiyonları, araç içinden otomatik olarak 
gerçekleştiriliyor. Kule, elektrikli takat sistemine ve 
hareket hâlinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki 
eksen stabilizasyon yeteneğine de sahip.

n	 Yüksek Koruma ve Güvenilirlik: Sistemin bekâsının,
tasarımın en başından itibaren göz önüne alınması 
sayesinde, entegre zırh çözümü, en hafif; ancak en 
yüksek koruma seviyesini sağlayacak şekilde geliştirildi. 
Araç içerisindeki nişancı, kontrol konsolu vasıtasıyla 
balistik koruma altında; gözetleme, hedef tespit, tanıma, 
hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını yerine 
getirebiliyor. Araçta yer alan görev ekipmanları akü seti 
ve akıllı güç dağıtım sistemi sayesinde, acil bir durum 
olduğunda; kule takat sistemi, silah sistemi ve görüş 
sistemleri, araç akülerinden bağımsız şekilde, bir süre 
daha kullanılabiliyor.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, UKTK’nın, ilk 
atış testlerini başarıyla tamamlaması ile ilgili olarak şunları 
söyledi: “FNSS, UKTK’yı, belki de dünyada başka örneği ol-
mayacak şekilde, aynı kullanıcı için, iki farklı füzeyi ateşle-
yebilecek kabiliyette geliştirdi. 18 ay içerisinde, sıfırdan bir 
tasarım yapıp, başarılı bir atış testi gerçekleştirdik. Bu kadar 
kısa bir zaman içerisinde elde edilen bu başarı bile FNSS’nin 
mühendislik gücünü ve proje ekibimizin adanmışlığını tek 
başına gösteriyor. UKTK, rakiplerinin çok önünde, çok ka-
biliyetli bir çözüm olarak ortaya çıktı. İnanıyorum ki yüksek 
performans ve güvenilirlik isteyen dost ve müttefik ülkelerin 
de ilgisini çekecek ve önümüzdeki dönemde, pazarın aranan 
ürünü hâline gelecek.”
UKTK, önümüzdeki dönemde, Silah Taşıyıcı Araçlar proje-

sinde geliştirilen paletli KAPLAN-10 ve tekerlekli PARS 4x4 
araçlarının kalifikasyon testlerine katılacak ve testlerin ta-
mamlanması ve seri üretime geçilmesi ile 2021 yılına kadar 
teslim edilecek, toplam 260 aracın üzerinde görev yapmaya 
başlayacak.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi Hakkında
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, FNSS ana 
yükleniciliğinde yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar projesi, 
KAPLAN-STA paletli ve PARS 4x4 STA tekerlekli tanksavar 
araçlarının geliştirilmesini, kalifikasyonunu ve toplam 260 
adet aracın teslim edilmesini kapsıyor.
Projenin sözleşmesi, 27 Haziran 2016 tarihinde imzalandı ve 
sözleşme, 14 Ekim 2016’da yürürlüğe girdi.
Proje planına göre, proje takviminin 15’inci ayında, araçların 
detay tasarımı, SSM ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tara-
fından incelenerek onaylandı. Bu durum, klasik proje me-
todolojisinde, üretim faaliyetlerinin de başlaması anlamına 
geliyor. FNSS, detay tasarımın yanında KAPLAN-STA’nın 
ilk prototipini üretti; ayrıca aracın vurucu gücünü oluşturan  
UKTK’yı de kullanıcının görüşlerine sundu ve fabrika test-
lerini gerçekleştirmeye başladı. Araç prototipinin ortaya 
çıkması için geçen 15 aylık süre, dünya genelindeki, yakın 
zamanlı benzer projeler arasında, rekor olarak nitelendirile-
bilecek kadar kısa olmasıyla da dikkat çekiyor.
Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin, Tekerlekli Tanksavar Siste-
mi olan PARS STA’nın birinci prototipi ise Mayıs ayında doğ-
rulama testlerine başladı. Araç, kalifikasyon testlerine, proje 
takvimine uygun olarak yakında başlayacak.
Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında geliştirilen, 
hem paletli hem de tekerlekli araçların seri üretimlerinin,  
2021 yılında tamamlanması ve 260 aracın tamamının, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. u

PARS 4x4
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Bir helikoptere, M134 Minigun gibi bir silahın entegre 
edilmesi, helikopterin etkinliğini arttırdığı gibi görev 
yelpazesini de önemli ölçüde genişletiyor. Ancak kul-

lanıcının gereksinimi, “Entegrasyonun, helikopterin uçuş 
performansında herhangi bir değişiklik olmadan gerçek-
leştirilmesi” şeklinde tanımlandığında, istenilen sonuç, 
ancak yetkin bir entegratörle elde edilebiliyor. Başarıyla 
tamamladığı projelerle bu yetkinliğini ispat etmiş olan 
Unidef de tam olarak böyle bir entegratör olarak öne çıkı-
yor. Firma, Eurosatory’de, COUGAR ve S70i BLACK HAWK 
helikopteri için geliştirdiği ve içeri katlanabilen M134 Mi-
nigun silah mesnetlerini ve arayüzlerini sergiliyor.

Kullanıcıya Özel Çalışma
Silah entegrasyonu söz konusu olduğunda, her son kul-
lanıcının farklı bir görev profili ve operasyon tanımları 
oluyor. Bu nedenle Unidef, öncelikle son kullanıcının ope-
rasyonel ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyor. Bunun için, hem 
platformun pilotları ile hem de uçuş teknisyeni ile detaylı 
görüşmeler yapılıyor ve platformun hangi şartlarda kulla-
nıldığı ve platformun maruz kaldığı tehditler öğreniliyor.
Entegrasyon kapsamında yapılan kavramsal tasarımla-
rın, ihtiyaçları karşılaması ve mevcut sorunları çözmesi-
nin yanı sıra platformun altyapısına uygun olması, kritik 
öneme sahip. Diğer yandan, teknik kısıtlamalar nedeniy-
le yapılan her çalışmanın, ihtiyacı yüzde yüz karşılaması 
mümkün olmuyor. Bu tür durumlarda Unidef, bu kısıtla-
maları ortaya çıkartıp çözümün nasıl optimize edileceğini, 
son kullanıcı ile karara bağlıyor.
Tüm bu çalışmaları yerine getirirken Unidef’in göz önüne 
aldığı noktalardan biri, “uçuşa uygunluk sertifikasyonunu 
almış ve olduğu gibi kalifiye edilmiş bir platform üzerinde 
çalıştığı” gerçeği. Bu sebeple Unidef, platform gövdesine, 
herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Platformda hangi 
altyapı varsa buna uygun taban arayüzleri ve silah mes-

netleri tasarlıyor. Kuşkusuz bu süreçte, teknik kısıtlama-
lar, tasarımı oldukça zorluyor. Unidef’in yetkin mühendis-
lik ekibi, kapsamlı çalışmaların ardından, ortalama 5 farklı 
ön prototip oluşturarak nihai tasarıma ulaşıyor.
Unidef’in Türk kullanıcıları için gerçekleştirdiği çalışma, 
burada örnek olarak verilebilir. Kullanıcının görev profi-
linde, uçuşlar esnasında silahın dışardan gözükmemesi ve 
çevresel faktörlerden etkilenmemek için, silahın mesnetle 
birlikte içeri katlanması gereksinimleri bulunuyordu. Uni-
def, bu tasarımı, 2 farklı platformda başarıyla uyguladı. Si-
lahın katlanarak platform içerisine alınması durumunda,  

Sorunsuz Silah 
Entegrasyonu 
için Unidef
Küçük kalibre silahlar, farklı görev 
senaryolarında, hava platformlarına 
önemli yetenekler kazandırıyor. Bununla 
beraber, bu silahların ilgili platforma 
entegrasyonu, ciddi bir mühendislik 
çalışmasının gerçekleştirilmesini 
gerektiriyor. Unidef, bu entegrasyon 
sürecinin risklerini azaltarak, 
kullanıcıları için sorunsuz bir proje 
sürecine dönüştürüyor.

Unidef, Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının AS532 COUGAR 
helikopterlerine, M134 Minigun 
entegrasyonunu gerçekleştirdi.
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silahı emniyete almak için, mesnet üzerinde, silaha giden 
elektrik akımını otomatik açıp kapatan anahtar ve kilitle-
me çözümleri tasarlandı. Böylelikle silahçının, çatışma 
ortamında ve çatışmasızlık ortamında reaksiyon süresi kı-
saltıldığı gibi silahın platform içerisinde güvenli bir şekilde 
muhafazası da sağlanmış oldu. Ayrıca, silahçının konforu-
nu en üst seviyede tutacak ve uçuş güvenliğini olumsuz et-
kilemeyecek bir konumlandırma belirlenerek ergonomik 
bir tasarım yapıldı.
Unidef, silahın çalışır vaziyetteyken platformu vurmaması 
için, son kullanıcının onayına bağlı olarak, mesnetler üze-
rinde çeşitli tahditler de koyuyor. Nihai tasarımdan sonra, 
sonlu elemanlar analizi ile mesnetlerin mukavemeti de-
ğerlendiriliyor ve gerekli görüldüğü takdirde, güçlendir-
meler de yapılabiliyor.

Hem Platformlar Hem de Silahlar Çeşitleniyor
Unidef, ilk silah entegrasyonunu, Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının, AS532 COUGAR helikopterlerinde, M134 
Minigun ile gerçekleştirdi. Kalifikasyonu tamamlanan en-
tegrasyon, kullanıcı tarafından kabul edilerek kullanıma 
alındı. Bu çalışmada, silahla birlikte, tüm mesnet ve ara 
yüzlerin NATO stok kodları da alındı.
Firma, S70i BLACK HAWK platformu için tasarım çalışma-
larını da tamamladı. Son analizleri devam eden tasarımla 
atışlı testler de kısa bir süre içerisinde başlayacak.
Bunların yanı sıra Unidef, CH-47 Chinook helikopterleri-
ne, sağ ve sol pencerelere ve arka rampaya uygun, farklı  

AS532 COUGAR 
helikopterleri 
üzerinde M134 
Minigun.
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kalibrelerde silah sistemleri entegrasyonu için de kavram-
sal tasarım çalışmalarına başladı. Firma yetkilileri, bu çalış-
mayı da yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.
Platformlara silah entegrasyonu konusunda kazandığı yete-
nekleri, üzerinde kapsamlı görev sistemleri entegre edilmiş 
platformlarda da kullanmayı hedefleyen Unidef, gözüne S60 
SEA HAWK platformunu kestirdi. Firma, bu helikopterle ilgi-
li çalışmasını da IDEF 2019’da sergilemeyi hedefliyor.
Unidef’in gelecek planları arasında, orta kalibre bir silah 
sistemini, döner kanatlı bir platforma, “crew serve” olarak 
entegre etmek bulunuyor. Böyle bir çalışmayı “kendine bir 
meydan okuma” olarak gören Unidef, benzer entegrasyon-
ları, deniz platformları üzerinde de çalışıyor.
Unidef, hava ve deniz araçlarının yanı sıra kara araçlarını da 
gündemine almış durumda. Bu kapsamda firma, üst düzey 
bir son kullanıcının araçlarında kullanılmak üzere, özel bir 
taret sistemi tasarlıyor.

Türkiye dışındaki kullanıcıların da çözümlerine ilgi gös-
terdiği Unidef, bir Orta Doğu ülkesinin daveti üzerine,  
yaz aylarında, atışlı gösterimler gerçekleştirmeye hazırla-
nıyor.
Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter, geldikleri nokta ve gele-
cek hedefleri ile ilgili şunları söylüyor: “Unidef olarak, silah 
entegrasyonlarımızı, platforma müdahale etmeden, meka-
nik veya elektromekanik mesnetler ve arayüzler tasarlaya-
rak yapıyoruz. Bizim açımızdan süreç, ülkemizdeki mevcut 
bir ihtiyaca cevap verebilmek için çözüm ararken mecburi 
bir kabiliyet kazanımı şeklinde gelişti. Bundan da son derece 
memnunuz. Çünkü bizim, havacılıkta büyük önem taşıyan, 
temel mühendislik disiplinlerini öğrenmemizi sağladı. Ayrı-
ca havacılık sanayisinin iş kültürünü ve teamüllerini öğretti. 
Kısacası, temelimizi sağlam atmamıza vesile oldu diyebi-
lirim. 2013 yılının sonunda kurulan firmamız, ilk projesini, 
2014 yılında, Savunma Sanayii Müsteşarlığının liderliğinde, 

Hava Kuvvetlerimizden aldı. Onların göstermiş 
olduğu cesaret ve bizlere duydukları güven ol-
masaydı, belki de ihtiyaç, yurt dışından hazır 
sağlanacaktı ve ülkemizde böyle bir kabiliyet 
kazanılmayacaktı. Onlar büyük bir risk aldı ve 
bu projeyi bize emanet ettiler; bizler de onları 
mahcup etmedik. Unidef, Müsteşarlığımızın ve 
Hava Kuvvetlerimizin elinde doğru diyebiliriz.
Kabiliyetimiz arttıkça, şartlar, bizi, platformla-
rın aviyonik ve elektronik kısımlarına da mü-
dahale etmeye zorlayacak. Bundan kaçama-
yacağımızı biliyoruz. Bu sebeple firmamızın 
fiziki şartlarını dönüştürmek ve altyapısını, bu 
geleceğe hazırlamak için yatırımlarımızı hız-
landırdık. Konuyla ilgili başvurularımızın da 
olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Aka-
binde, havacılıkta şart koşulan sertifikasyon-
lara haiz olmak için çalışacağız. Bunun için, 
belki konusunda uzman bir firma ile proje bazlı 
ortaklığa gidebiliriz veya bir ticari birliktelik de 
kurabiliriz.” u

S70i BLACK HAWK helikopterleri 
üzerinde M134 Minigun.

Unidef, 
deniz platformları 
üzerinde de 
entegrasyon 
çalışmaları 
gerçekleştiriyor.
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NMS 4x4: Yüksek Performans 
ve Korumaya Modülerlik Aşısı
Nurol Makina, ürün ailesine dâhil ettiği son aracı NMS 4x4 ile çok yoğun 
bir rekabetin yaşandığı 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç pazarında, 
fark yaratmaya devam ediyor. Araç, yüksek performansına ve 
üstün beka kabiliyetine, modülerliği de ekleyerek, kullanıcısının önüne 
yeni kapılar açıyor.

NMS 4x4, ASELSAN’ın TANKSAVAR füze sistemi ile bir tank avcısına dönüşüyor.
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Kara araçlarına yönelik tehditler arttıkça, ortaya, koru-
ma seviyesini yükseltebilmek için yapılan eklemeler 
ve tasarımlarla daha ağır ve hantal çözümler ortaya 

çıktı. Diğer yandan, askeri platformların ortalama 30 yıl 
olan kullanım süreleri, bu platformların, zaman içerisinde 
değişen ve gelişen tehditlere de uyum sağlayabilmelerini 
gerektiriyor. Mevcut tasarımların, ağırlıklarının artması ve 
giderek hantallaşmaları nedeniyle günümüz ihtiyaçlarına 
cevap veremediğini gören Nurol Makina, NMS 4x4 ile fark-
lı koruma seviyesi ve görev yükü taşıma gereksinimleri-
ne, tek bir araçla cevap vermeyi başardı. Modülerliğin ön 
planda tutulduğu tasarımı sayesinde NMS 4x4, kullanıcı-
sına, bugünün tehditlerine karşılık verebilmenin yanı sıra 
gelecekteki değişimlere de uyum vadediyor.

İhtiyaç Duyulduğu Kadar Koruma
Tasarımcılar, zaman zaman koruma seviyesi en üstün 
aracı ortaya koymakla övünse de dünya pazarlarına çıkıl-
dığında, bazı gereksinimler, proje hedeflerinden çok fark-
lı olabiliyor. Bazı ülkeler, en zorlu tehditlerle baş etmek 
zorunda kalırken, diğerleri, çok daha düşük seviyedeki 
tehditlere karşı koruma sağlayabilecek bir araca ihtiyaç 
duyabiliyor.
Koruma spektrumunda, farklı ihtiyaçları aynı araçta kar-
şılayabilmek, tasarımcılar için ulaşılması zor bir hedef. 
NMS 4x4 ise bu hedefe ulaşmayı başarmış bir araç olarak 
öne çıkıyor.
NMS 4x4, kullanıcısına, Seviye 1-4 arasında değişebilen, 
ölçeklenebilir bir zırh koruması sunuyor. Aracın balistik 

koruma seviyesi, eklenen ya da çıkartılan zırh plakaları 
ile ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Bu ayarlamaların, aracın 
geneli için aynı olması da gerekmiyor. Örneğin, kullanıcı 
tercihine göre, aracın motor ve personel kabini daha yük-
sek, arkada bulunan görev yükü bölümü ise daha düşük 
koruma seviyesine sahip olabiliyor. Böylece, kullanıcının 
önündeki alternatif görev konfigürasyonlarının sayısı, bir 
anda katlanarak artıyor.
NMS 4x4’ün bu konudaki bir diğer avantajı ise zırh pla-
kalarının, Nurol Makina’nın kardeş şirketi, Nurol Tekno-
loji tarafından geliştirilmesi. İki firma arasındaki siner-
ji, araca özel plakaların üretilebilmesinin de önünü açtı.  

NMS 4x4’ün taşıyabildiği faydalı yükler arasında, 
ASELSAN’ın IGLA füze atıcı sistemi de yer alıyor.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol
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İlk Müşteri Katar Oldu
NMS 4x4’ün ilk müşterisi, Katar oldu. 
Nurol Makina, DIMDEX 2018 fuarında, Barzan 
Holding ile NMS 4x4 aracının satışına yönelik 
bir niyet anlaşması imzaladı. Fuarın ikinci gününde 
düzenlenen törenle imzalanan anlaşmaya, 
Katar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral 
Hamad bin Abdullah Al Marri, Nurol Makina 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel ve 
Barzan Holding Programlar Müdürü 
Muhammed Jaber Labda imza attı. 
Firma, Katar ile daha önce de EJDER YALÇIN III 
aracının satışı konusunda bir sözleşme imzalamıştı. 
Bu araçların ikisinin de ilk kullanıcısı, Katar Kara 
Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı 
olacak.
Törende konuşan Tümgeneral Hamad bin Abdullah 
Al Marri, şunları söyledi: “Nurol Makina’dan, 
NMS 4x4 aracı satın aldığımız için çok mutlu 
olduğumu belirtmek istiyorum. Bu anlaşma, 
dünyanın en iyi aracını aldığımız için, bizi ileriye 
götürecektir.”
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Anıl Karel de değerlendirmelerini şu sözlerle 
aktardı: “Katarlı yetkililer, EJDER YALÇIN 
sözleşmesini imzalamadan önce yürüttüğümüz 
görüşmeler esnasında, NMS 4X4’ü de takip 
ediyorlardı ve muhtemelen, bu aracın tedarikini de 
zaten planlamışlardı. Sonrasında, bize isteklerini 
ilettiler. Aracın, kendi kullanım konseptlerine 
ne kadar uyumlu olduğunu gördüklerini 
belirttiler ve bununla ilgili de bir an önce sözleşme 
imzalamak istediler. Bu sözleşme, 
NMS 4x4’ün, henüz yurt içinde satışı 
gerçekleşmeden ihracat başarısı elde etmiş 
olmamız açısından da çok önemli. 
Ayrıca, EJDER YALÇIN için Katar’la imzaladığımız 
ilk sözleşmeden farklı bir sözleşme. Çünkü her iki 
aracın kullanım konsepti ve sınıfı farklı.”

Zırh plakalarının araca uyumu sayesinde de hem koruma 
en üst seviyede tutuluyor hem de ağırlık gibi olumsuz et-
kiler asgariye indiriliyor. Daha uzun vadede ise bu sinerji, 
NMS 4x4’ün, gelişen tehditlere karşı da zamanında hazır 
olmasını sağlayacak.

Farklı Araç Sürümleri, NMS 4x4 için 
Problem Değil
Günümüzde kullanıcılar, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç 
tedarik ederken, bir dizi farklı araç sürümü talep edebi-
liyor. Genel maksat ya da personel taşıyıcı sürümlerinin 
yanı sıra tanksavar aracı, hava savunma aracı, komuta 
kontrol aracı, keşif ve gözetleme aracı, ambulans, Mayın/
EYP tespit-imha Aracı ve KBRN keşif aracı gibi farklı sü-
rümlerin de geliştirilmesi gerekiyor.
NMS 4x4’ün modülerliğinin bir başka boyutu, burada dev-
reye giriyor. Araç, arka kısmında, modüler bir yük taşıma 
bölümüne sahip. Bu bölüm, kabine dâhil edilebileceği gibi, 
farklı yükleri taşımak için de kullanılabiliyor. Ayrıca, silah 
sistemleri gibi faydalı yükler de bu bölüme entegre edile-
biliyor. Tüm konfigürasyonlarda, bu bölüme, kabin içeri-
sinden erişebilmek de mümkün.
NMS 4x4’ün bu yeteneği, Nurol Makina’nın kullanıcıla-
rın farklı görev ihtiyaçlarına göre araç konfigürasyonları 
geliştirme konusundaki derin tecrübesi ile birleştiğinde, 
ortaya, kullanıcı için düşük riskli çözümler çıkıyor. Nurol 
Makina, özellikle EJDER YALÇIN aracı üzerinde, farklı 
konfigürasyonlar geliştirme konusunda önemli bir tecrü-
beye sahip. Firma, şu anda kadar 10’dan fazla farklı EJ-
DER YALÇIN sürüm geliştirdi.

NMS 4x4, Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor
Nurol Makina, NMS 4x4’ü, geniş ürün ailesinden elde ettiği 
tecrübe ile geliştiriyor. Aracın konseptini ispat etmek için 
üretilen ilk ön prototiplerin ardından, seri üretime esas 
olacak prototipler de üretilerek kalifikasyon süreci başla-
tıldı ve bu yılın üçüncü çeyreğinde, sürecin tamamlanması 

Nurol Makina, DIMDEX 2018 sırasında, Katar Kara Kuvvetleri’ne 
bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacına yönelik olarak, 
NMS 4x4 aracının satışına yönelik bir sözleşme imzaladı.
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hedefleniyor. Böylece, NMS 4x4’ün, araca ilgi duyan ülke-
lerdeki testlerine başlanacak.
Aracın yüksek potansiyeli, henüz bu süreç tamamlanma-
dan, ilk siparişini almasını da sağladı. Nurol Makina Genel 
Müdürü Engin Aykol, bu gelişmeyi, önümüzdeki dönemin 
habercisi olarak görüyor: “Dünya genelindeki mevcut ve 
potansiyel kullanıcılarımızın ortak arayışı, hem yüksek 
performanslı bir araç hem güvenilir bir tedarikçi hem de 
paylaşımcı bir iş ortağı. Nurol Makina, bu üç ihtiyacı da en 
iyi şekilde karşılayabileceğini gösterdi. Araçlarımız, yurt 

dışında katıldıkları ve katılımcı araçlarla gerçekleştirilen 
testlerde her zaman oldukça yüksek performans gösterdi. 
Tüm taleplerini, zamanlıca karşıladığımız kullanıcılarımız, 
bizi güvenilir bir firma olarak nitelendiriyor. Talep eden 
ülkelerle, yerel sanayi iş birlikleri kuruyoruz. NMS 4x4’ün, 
henüz sahaya inmeden sipariş edilmesi, Nurol Makina’nın, 
tüm bu niteliklerinin ortak bir sonucu. Eminiz ki NMS 4x4 
de katıldığı testlerden, en iyi araç olarak çıkacak ve dün-
yanın daha güvenli bir yer olması için çalışan diğer araçla-
rımızın arasına katılacak.” u

DIMDEX 2018’de NMS 4x4’ün, ASELSAN’ın IGLA füze atıcı sistemi (solda) ve TANKSAVAR füze sistemi (sağda) entegre edilmiş iki farklı sürümü, 
Barzan Holding standında sergilendi.
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Şelter Seviyeleme için 
İhtiyaç Duyulan Çözüm
Pek çok askeri sistemin bir parçası olan şelterlerin, sahada, 
düz bir konumda yerleştirilmesi, önemli ihtiyaçlar arasında 
yer alıyor. Önceden hazırlanmış, düz bir zeminin olmadığı ya 
da böyle bir hazırlığın yapılamadığı durumlarda ise şelter 
seviyeleme sistemleri, sahada, askerin en büyük yardımcısı 
oluyor. Bunun da ötesinde, aslında şelter seviyeleme siste-
mi, zaman zaman fabrika ortamında bile ihtiyaç duyulan bir 
çözüm olabiliyor.
GES Mühendislik, Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’nin ar-
dından, şelterlere özel gereksinimlere göre tasarladığı Oto-
matik Şelter Seviyeleme Sistemi’ni de kullanıma hazır hâle 

getirdi. Sistem sayesinde, şelterlerin otomatik olarak 
seviyelenmesi, kullanıcı tercihleri doğrultu-
sunda, en fazla 7 dk içerisinde tamamlana-

biliyor. Diğer yandan, Otomatik Araç Seviyeleme 
Sistemi, 5 derecelik eğimli arazide bulunan bir 
aracın seviyelenmesi için kullanılırken, Otoma-
tik Şelter Seviyeleme Sistemi, 10 derecelik eğime 

sahip bir zeminde bulunan şelterlerin otoma-
tik olarak seviyelenmesine olanak sağlı-

yor. Sistem, ayrıca, şelterlerin, vinç 
ve benzeri bir ekipmana ihtiyaç 

GES Mühendislik, 
Otomatik Seviyeleme Çözümlerini, 
Şelterlerle Genişletiyor

Sektörün özel ihtiyaçlarına; Otomatik 
Araç Seviyeleme Sistemi, Palet 
Gergi Sistemi (Track Adjuster), 
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi 
ve havacılık uygulamalarına yönelik 
parça ve alt sistem çözümleri ile cevap 
veren GES Mühendislik, ürün ailesini, 
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi 
ile genişletiyor. Sistem, firmanın 
şelterlere yönelik bir diğer çözümü 
olan Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi 
ile birlikte, SEDEC’ de kurulan Kamp 
Alanı’nda sergileniyor. Otomatik 
Şelter Seviyeleme Sistemi, ilk defa bir 
fuarda sergileyen GES Mühendislik, 
ürün ailesindeki diğer çözümlerini 
ise standında, ziyaretçilerinin ilgisine 
sunuyor.
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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.
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duyulmadan askeri araçlara yüklenmesi ve indirilebilmesine 
de olanak sağlıyor.
GES Mühendislik tarafından, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaya-
cak şekilde geliştirilen Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi, 
10 tona kadar ağırlığa sahip şelterlerin, otomatik seviyele-
mesini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca sistem, firmanın tümleşik 
bakış açısı sayesinde, benzer çözümlerden farklı olarak, Şel-
ter Kaldırma ve Taşıma Sistemi ile aynı anda kullanılabiliyor. 
Böylece, kullanıcının, sahada, ihtiyacı olan sistemi kullan-
mak için, diğerini çıkartması gerekmiyor.
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemini, kısa süre içerisinde 
seri üretime hazır hâle getirmek için çalışmalarını sürdüren 
GES Mühendislik, sistem ile ilgili olarak, farklı kullanıcılarla 
ve şelter üreticileri ile de görüşmeler yapıyor.

40 Tonluk Bir Platform, 3 Dakikada 
Otomatik Olarak Seviyelenebiliyor
Firmanın, ASELSAN için özgün olarak geliştirdiği Otomatik 
Araç Seviyeleme Sistemi ise kalifikasyon testlerini başarıyla 
tamamlamasının ardından, teslimat için gün sayıyor. Sistem, 
üzerinde, radar benzeri faydalı yükler taşıyan askeri araçla-
rın, eğimli arazide, yere paralel hâle getirilmesi için kullanı-
lıyor. Çeşitli sensörlerden gelen bilgileri kullanan ve toplam-
da 40 tonluk kaldırma kapasitesine sahip sistem, platformu, 
3 dakika içerisinde, 0,2 derece hassasiyetle yere paralel hâle 
getirebiliyor. Hâlihazırda kullanılan sistemlerde, araç perso-
nelinin, su terazilerinden faydalanarak bu görevi tamamla-
ması, 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, 10 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. 
Benzer şekilde, sistem üzerinde oluşabilecek arıza duru-
munda, sahaya gitmeden müdahale edilebiliyor.
Mevcut gereksinimler, 32 tona kadar olan araçları kapsa-
sa da GES Mühendislik, çözümünü, 40 tonluk araçlarda da 
kullanılabilecek şekilde ortaya koydu. Böylece, gelecekte 
ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların, mevcut çözüm ile şimdi-
den kapsanması sağlandı. Firmanın hedefinde ise daha  
düşük tonajlı çözümler var. Bunlar, 4x4 araçları ve rö-
morkları da kapsayacak. GES Mühendislik, 40 tonun üzeri-
ne çıkılması gerekirse buna da tasarım ve üretim altyapısı 
ile hazır.
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 yürüttüğü yerlileştirme proje-
si kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığının da desteği 
ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu tamamladığı Palet Gergi 
Sistemi, paletli araçlarda, palet gerginliğinin ayarlanmasını 
sağlıyor. Hidrolik bir sisteme sahip olan ürün, 800 bar ba-
sınç altında çalışabiliyor. Teknolojisi 1970’li yıllara dayanan 
ve yurt dışından tedarik edilen mevcut sistemlerin yerini 
alması için geliştirilen Palet Gergi Sistemi, özellikle sızdır-
mazlık kabiliyeti ile öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
envanterindeki pek çok araçta da kullanılabilecek Palet Ger-
gi Sistemi, özellikle ömür devri maliyetlerini düşürecek bir 
çözüm olarak öne çıkıyor. Seri üretimine de başlanan, yurt 
içinde tasarlanan ve üretilen sisteme, kullanıcı tarafından da 
ilgi gösteriliyor. Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında, 
FNSS tarafından geliştirilen KAPLAN 10 platformu üzerin-
de, yaklaşık 500 km test edilen sistem, tam not aldı. Sistem, 
STA Projesi kapsamında TSK envanterine girecek. Sistemin, 
TSK envanterine girmesi ve NATO stok numarasına da sahip 
olmasıyla birlikte, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edile-
bilmesinin önü açılacak.
GES Mühendislik yetkilileri, Palet Gergi Sistemi’nin, benzer 
bir sistemin kullanıldığı ALTAY tankında da kullanılabilecek 
sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şelter Kaldırma 
ve Taşıma Sistemi, 

depolama durumuna 
getirildiğinde, 

çok az yer 
kaplıyor. 

Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi
(test platformuna monte edilmiş hâlde)
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Şelter Taşımanın  
En Kolay Yolu
GES Mühendislik’ in Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, yerle arasında boşluk kal-
mayacak şekilde konumlandırılmış farklı 
ebatlardaki farklı tip şelterlerin; kısa sü-
rede ve pratik bir şekilde, yerden emniyetli 
biçimde kaldırılması ve bir çekici vasıtasıyla 
istenilen yere götürülmesi amacıyla kulla-
nılıyor. Sistem sayesinde; şelterlerin, arazi 
veya fabrika koşullarındaki 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 forklift-
ler; taşınması işlemi ise konteyner taşımaya uygun kamyon 
ve römorklar vasıtasıyla yürütülüyor. Şelter, yerden vinçle 
kaldırılacağı zaman, bu aracın emniyetli çalışabileceği geniş 
bir alana ihtiyaç duyuluyor. Şelterin forklift ile kaldırılabil-
mesi için de yine geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor ve şelter 
ile yer arasında, forkliftin çatallarının girebileceği bir boş-
luğun bulunması gerekiyor. Bu durum, her ne kadar ideal 
koşullarda geçerli olsa da örneğin, muharebe koşullarında, 
hızlı bir şekilde kurulmuş askeri üslerde, şelterler, doğru-
dan zemine yerleştirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, toplamda 4 ayrı taşıyıcı 
bacaktan oluşuyor. Bu bacaklar, şelterin 4 köşesine yerleşti-
rilerek monte edildikten sonra, önce şelter yerden kaldırılıyor. 
Daha sonra ise şelter, 4x4 taktik tekerlekli araçlar gibi, uygun 
güce sahip herhangi bir vasıtayla çekilerek taşınabiliyor.
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 çalıştırılabilecek hale getirilebiliyor.
Tek personel ile kurulabilen sistemin, 2 personel ile kurul-
ması durumunda, 4 adet bacağın şeltere bağlanması ve şel-
terin azami yüksekliğe kaldırılarak harekete hazır hâle geti-
rilmesi, sadece 5 dakika sürüyor.
Ağırlığı 30 tona kadar olan şelterleri, yerden 50 cm yüksek-
liğe kadar kaldırabilen sistem, aynı şelteri, azami 15 km/sa 
hızla taşıyabiliyor. Sistem, ayrıca farklı ebat ve standarttaki 
pek çok şeltere monte edilebiliyor.

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

Döner kanatlı hava platformları için geliştirilen bu 
ürünün üretimi GES Mühendislik tarafından yapıldı. 
Firmanın, titanyum alaşımları işleme yeteneğinin de 
bir kanıtı olan bu ürün, müşteriye 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), 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, gele-
cekteki projelerinde de kullanmayı hedefliyor. Herhangi bir 
füzenin taşıyıcı komplesi ve birleştirici halkasını tasarlayıp 
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, sürdürüle-
bilirlik endişelerinin de etkisiyle fason üretim, faaliyetleri-
mizin önemli bir kısmını teşkil etti. Ama bizim hedefimiz, ilk 
günden itibaren, kendi ürünleri olan, bir mühendislik firması 
hâline gelmekti. Aradan geçen zamanda, ortaya koyduğumuz 
ürünlerle doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Önümüzdeki 
dönemde de ürünlerimizi çeşitlendirerek yolumuza devam 
edeceğiz.” u

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.

AIM-9 Sidewinder 
Füzeleri için 
Taşıyıcı Komplesi 
ve Birleştirici 
Halkası 

Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi 
(araca yükleme durumunda)
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Türkiye’nin Anayurt Güvenliğindeki Kozu: 

Retinar Ürün Ailesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine bağlı Bilkent Holding’in teknoloji şirketi 
olan Meteksan Savunma, Türk savunma sanayisinde; yüksek teknoloji içeren 
ve bugüne kadar yurt dışına bağımlı kalınmış alanlarda, “yerli ve milli” 
çözümlerle faaliyet göstermeye ve Ar-Ge temelli, özgün ürünler ortaya koymaya 
devam ediyor. Bu ürünler arasında, sınır ve 
anayurt güvenliği gibi uygulamalara yönelik 
geliştirilen, Retinar Çevre Gözetleme 
Radarları Ailesi de yer alıyor. Özellikle 
Türkiye’nin sınır ve kritik tesis güvenliğine 
yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
geliştirilen ailenin ilk üyesi Retinar PTR’nin 
lansmanının ardından Meteksan Savunma, 
son yıllarda, PTR-X ve OPUS modellerini de 
ürün ailesine kattı.

Retinar OPUS, 
Efes-2016 tatbikatında da 

sergilendi.
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Retinar’a Giden Yol
Dünya’da ve Türkiye’de gelişen güvenlik ihtiyaçları incelen-
diğinde; havaalanları, elektrik santralleri, boru hatları, ra-
fineriler ve limanlar gibi tüm kritik tesislerin çevre güven-
liğinde; yayaların, araçların ve küçük ve mini insansız hava 
araçlarının (İHA’ların) tesis sınırlarına yaklaşmadan önce 
tespit edilmesi, kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Güvenlik 
kameralarının menzilleri çok düşük olduğundan, tehdide ce-
vap verecek güvenlik birimlerine, hazırlık için yeterli zaman 
kazandırmaları pek mümkün olmuyor. Radarlar ise bu teh-
ditleri kilometrelerce öteden algılayabiliyor ve önlem almak 
için gereken zamanı kazandırabiliyor. Radar ile tespit edilen 
hedeflere kameraların yönlendirilmesi ile de uzak mesafe-
lerden gözetleme yapılmış oluyor.
Sınır güvenliği söz konusu olduğunda ise çok uzun ve çok 
geniş alanlardaki hareketliliğin izlenmesi gerekiyor. Radar 
kullanımı sayesinde; izinsiz geçişlerin, kaçakçılık girişimle-
rinin ve silahlı tehditlerin de aralarında sayılabileceği hare-
ketliliklerin, tüm sınırlar boyunca tespit edilebilmesi müm-
kün hâle geliyor.
Bir diğer güvenlik konusu olan kırsaldaki askeri karakollar 
ve devriye gezen güvenlik güçleri, sürekli olarak saldırıya 
açık konumda bulunuyor. Bu birliklerin, termal ve gündüz 
kameralarının işlevsiz kaldığı kötü hava koşullarında dahi 
çevresel farkındalıklarını yüksek tutabilmeleri için, radar 
kullanımı, en uygun çözüm olarak öne çıkıyor.
Bu ihtiyaçlar dikkate alındığında, güvenlik güçlerinin, arazi 
şartlarında, elindeki silahı kadar kolaylıkla kullanabileceği, 
düşük güçte batarya ile uzun süre çalışabilen, sırt çantasında 
taşınabilen, geniş alanlardaki hareketliliği tespit edebilen ve 
en önemlisi, keskin nişancı menzili ötesinden, insan-hayvan 
ayrımı yapabilen bir sisteme duyulan ihtiyaçtan hareketle,  
Meteksan Savunma, Retinar’ı geliştirme çalışmalarına başladı.
Yurt dışında ve Türkiye’de, farklı amaçlar için kullanıma yö-
nelik geliştirilmiş çeşitli radarlar bulunuyor. Fakat bu ra-
darların çoğunluğu, kara kuvvetlerinin, muharebe sahasını 
gözetleme (battlefield surveillance) ihtiyacı için tasarlanmış, 
büyük sistemler. Retinar ailesinin ilk üyesi olan Retinar PTR 
(Personel Tespit Radarı) ise küçük boyutları, hafifliği ve in-
san-hayvan ayrımı yapabilmesi gibi özellikleri ile kuvvet ko-
ruma (force protection) amaçlı kullanılabilecek taşınabilir 
(man-portable) bir radar ihtiyacına gerçekten cevap veren 
bir ürün olarak öne çıkıyor.

Retinar PTR’nin Ortaya Çıkışı
Meteksan Savunma’nın hava platformları için yeni bir radar 
geliştirdiği MİLDAR projesi ile 2007 yılında başlayan mili-
metre dalga radar çalışmaları, Retinar çevre gözetleme 
radarlarının teknolojik altyapısını oluşturuyor. İlk MİLDAR 
projesinin çıktısı olan prototip sistemin, güvenlik güçlerine 
gösteriminin yapılmasının ardından, bir kamu kurumunun, 
arazide kullanılabilecek taşınabilir bir radara ihtiyaç duydu-
ğunu belirtmesi ile Meteksan Savunma ve söz konusu kurum 
arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca, kulla-
nıcı tarafından geliştirme süresince verilen alan uzmanlığı 
desteğinin de katkısıyla Meteksan Savunma, ailenin ilk üyesi 
olan Retinar PTR’yi tasarlamaya başladı. Radarın prototipi-
nin ortaya çıkmasından sonra, yerli ve yabancı çok sayıda gü-
venlik kurumu ile çalışmalar yapılarak ürün olgunlaştırıldı.
Sanayi kuruluşu olma bilinç ve sorumluluğu ile ticari alanlara 
yönelmek ve özellikle Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkıda 

Retinar PTR
Retinar PTR, kırsalda görev yapan polis ve jandarma 
timlerinin rutin uygulamalarının ve arama tarama 
faaliyetlerinin etkinliğinin artması konusunda kuvvet çarpanı 
olabilecek bir sistem. İstenen her yerde hızlıca 
kurulabilmesi sayesinde, güvenlik güçlerinin yüksek 
temposuna uyum sağlayabiliyor.
Sistemin yüksek frekanslı radyo dalgası kullanımı ve geniş 
bantlı yapıda olması sayesinde, tespit edilen hedeflerle ilgili 
yüksek çözünürlükte veri alınabiliyor. Bu veri, kullanıcıya, 
polar radar ekranında, tespit ve takipler olarak sunuluyor. 
Aynı zamanda hedef inceleme grafiklerinde, hedefin insan, 
hayvan, araç ve benzeri sınıflarda kategorize edilmesine; 
hatta teşhisine olanak tanınıyor.
“Taşınabilir ve kullanımı kolay radar” konseptine 
uygun olarak tasarlanan Retinar PTR, özel çantalarında 
iki kişi tarafından taşınabiliyor ve özel bataryaları ile 
üçayak üzerinde, mobil olarak kullanılabiliyor. 
Özel WiFi antenleri ile 1 km’ye kadar uzaktan kumanda 
edilebilen sistem, özel uygulaması aracılığıyla akıllı 
telefonlar ve tabletler ile de haberleşebiliyor. 
Her türlü kamera sistemi ile entegre çalışabilen 
Retinar PTR, dâhil edildiği güvenlik sisteminde bulunan 
kameralara ve varsa stabilize silah platformlarına, 
ize yönlendirme (slew-to-cue) yapabiliyor.
Çevre gözetleme, çevre güvenliği, kamp koruması ile 
sınır ve kıyı gözetleme gibi güvenlik uygulamaları için 
geliştirilen Retinar PTR, 2 ve 3-boyutlu haritalar üzerinden 
gösterim yapan ve çok kısa bir eğitimle kullanılabilen 
gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
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Retinar PTR-X (solda) ve 
Retinar OPUS (sağda).
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bulunmayı hedefleyen Meteksan Savunma, Retinar PTR’nin 
geliştirilmesi sürecinde, tamamen kendi öz kaynaklarından 
yararlandı. Tasarım mühendisleri ve sistem mühendislerin-
den oluşan çekirdek bir ekip ile 6 ay gibi kısa bir sürede ilk 
prototipi ortaya çıkaran Meteksan Savunma, kullanımı kolay 
bir arayüz tasarımı için, endüstriyel ürün tasarımcılarından 
danışmanlık almayı da ihmal etmedi.
Retinar PTR’nin tasarımında dikkate alınan önemli bir özel-
lik, asli görevi çevre güvenliği olan kurumlarda, radar ope-
ratörü bulunması ihtiyacını ortadan kaldırmak. Klasik radar-
larda, radar operatörlüğü, haftalar süren eğitimler ve yıllar 
boyunca radar kullanma tecrübesi gerektirir. Retinar’ın bu 
noktada en büyük avantajlarından biri de bilgisayar kullana-
bilen herkes tarafından, çok kısa bir eğitim sonrasında, etkin 
şekilde kullanılabilecek olması. Retinar PTR’nin kullanıcı 
arayüzünün 2 ve 3-boyutlu harita altlıklarıyla çalışabilmesi 
sayesinde, tarama yapılacak bölgenin 3-boyutlu haritası sis-
teme yüklendiğinde, hedefler, açı ve menzilin yanı sıra yük-
seklik bilgisiyle de konumlandırılabiliyor. Ayrıca 3-boyutlu 
harita kullanımında, yeryüzü kesitleri çıkarmak üzere çeşitli 
araçlar da kullanıcıya sunuluyor.

Meteksan Savunma, Retinar ailesinin üyeleri için, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Yerli Malı Belgesi” ve 
“Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”; Milli Savunma Bakanlı-
ğından ise “Üretim İzin Belgesi” alarak; çözümlerinin, gerek 
milli teknoloji olduğunu gerekse kalifiye bir üretim hattında 
üretildiğini de tasdik ettirdi.

Retinar PTR-X
Kritik tesislerin ve bölgelerin güvenliği için ihtiyaç duyulan 
entegre güvenlik çözümlerinde, radarların, kamera 
sistemleri ile aynı konumda veya ayrı noktalarda, birbirini 
tamamlayacak şekilde entegre kullanımı ihtiyacı söz konusu 
olduğunda, Retinar PTR-X çözümü öne çıkıyor. PTR’den farklı 
olarak, kısa ve uzun menzil için farklı açısal dönme hızlarının 
seçilebildiği kullanım modlarına sahip olan sistemde, 
yakın menzilde açısal dönme hızı yükseltilerek hedef takip 
performansı iyileştiriliyor; uzak menzilde ise daha yavaş 
tarama suretiyle sinyal / gürültü oranı yükseltiliyor.
Retinar PTR-X sayesinde, terörist saldırıların tüm dünyada ilk 
hedefleri arasında yer alan havalimanları gibi kritik tesislerin, 
sınırlarının çok ötesinden başlayarak, her an ve maliyet etkin 
bir şekilde izlenmesi mümkün.

Retinar radar ailesinin kullanıcı arayüzü.

Retinar PTR
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Retinar ailesine, taşınabilir bir radar sistemi olan PTR’den 
sonra, sabit ya da araç üstü kullanıma yönelik olarak bir di-
rek üzerinde konumlandırılan ve daha yüksek tespit menzi-
line sahip olacak şekilde geliştirilen PTR-X versiyonu dâhil 
edildi. Yakın ve uzak hedeflerin tespit ve takibi için seçilebilir 
tarama hızı seçeneğine de sahip olan PTR-X’e, radar ve ka-
mera sistemlerinin avantajlarının tek bir sistemde birleşti-
rilmesi hedefi doğrultusunda, gündüz / termal kamera sis-
temlerinin entegre edilmesiyle de OPUS katıldı.
Çevre koşullarına dayanım performansının görülmesi için 
çok sayıda teste tabi tutulan Retinar ürün ailesinin tüm üye-
leri, farklı coğrafi bölgelerde çalışmaya uygun olarak tasar-
landı ve üretildi.

Retinar Ailesinin Üyeleri: 
PTR, PTR-X ve OPUS
Retinar ürün ailesi, hâlihazırda; Retinar PTR, Retinar PTR-X 
ve Retinar OPUS’tan oluşuyor. Ailenin üyeleri, kullanım 
alanlarına göre farklı özellikler taşıyor. Örneğin, kırsal 
arazide mobil olarak gözetleme yapılması gerektiğinde, en 
uygun çözüm olarak Retinar PTR öne çıkıyor. Pille çalışan  
Retinar PTR, 2 adet sırt çantasında taşınabilecek kadar kü-
çük ve hafif.
Kritik tesis güvenliği söz konusu olduğunda ise Retinar 
PTR-X devreye giriyor. Ailenin diğer üyeleri gibi, mevcut veya 
yeni kamera sistemleri ile birlikte çalışabilen çözümde, her 
bir radar, çok sayıda kamerayı yönlendirebiliyor. Havaliman-
ları, enerji tesisleri, askeri tesisler gibi tüm kritik tesislerde 
sabit kullanım için uygun olan Retinar PTR-X, gerektiğinde 
araç üstünde de kullanılabiliyor.

Retinar OPUS 
Entegre Gözetleme Sistemi
Retinar ailesinin yeni üyesi Retinar OPUS, kısa ve 
uzun menzil için farklı açısal dönme hızları seçeneği ile 
etkin kullanım modları sunan Retinar PTR-X’in, 
gündüz / termal kamera sistemleri ile entegrasyonu 
sonucu ortaya çıktı. Kendi bağımsız yönlendirme 
birimlerine sahip Retinar PTR-X radarı ve uzun menzilli 
gündüz / termal kameraları, yere sabit olarak veya araç 
üzerinde, aynı eksen etrafında dönecek şekilde, 
tek bir direk üzerine yerleştiriliyor. OPUS’un kameraları, 
gelişmiş entegre arayüz üzerinden, ize yönlendirme 
ile radar tarafından tespit edilen hedeflere angaje 
edilebiliyor. 
Radar ve kamera sistemi, aynı dikey dönme eksenini 
paylaştığından, birbirlerinin görüş hatlarını engellemediği 
gibi tek direk kullanılması sayesinde, özellikle silah taşıyan 
araçlarda, silahın etki alanı üzerinde bir kısıtlama da 
yaratılmamış oluyor.
Gündüz / termal kamera sistemi, yönlendirme birimi 
sayesinde, istenen yatay ve dikey açıya dönebilir ve 
bu esnada, taşıdığı radar sistemi ise 360 derece sürekli 
dönerek tarama yapabilir. Yüksek yakınlaştırma 
kabiliyetine sahip termal ve video kameraların devreye 
girmesi sayesinde, radardan gelen koordinattaki olası 
tehdidin ne olduğu kolayca teşhis edilebiliyor.
Retinar OPUS’un en önemli özelliklerinden biri de belirli 
bir marka veya modele bağımlı olmadan, müşteri isterleri 
doğrultusunda, çeşitli kameralar ile entegre edilebilmesidir.
Retinar OPUS, gelişmiş 3-boyutlu radar ekranı ve 
gelişmiş radar ve kamera tabanlı otomatik hedef tanıma 
algoritmaları ile dünyadaki benzer ürünlerde ayrılıyor.

Retinar OPUS

Retinar radar ailesinin kullanıcı arayüzü.
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Termal ve gündüz kamera sisteminin radar ile birlikte kul-
lanıldığı Retinar OPUS ise gerekli hâllerde sabit olarak da 
kullanılabiliyor. Retinar OPUS, her tür tesis için giderek daha 
büyük tehdit hâline gelen, özellikle küçük İHA’ların tespit 
edilmesi amacıyla da etkin şekilde kullanılabilecek bir sis-
temdir.
Retinar ürün ailesini oluşturan Retinar PTR, Retinar PTR-X 
ve Retinar OPUS:
n Küçük boyutları,
n Hafiflik,
n Milimetre dalga frekansında çalışan radar sayesinde 
 yüksek çözünürlük,
n Çok kısa bir eğitimle kullanılabilen arayüz ve
n İnsan-hayvan ayrımı yapabilme,
gibi özellikleri ile yurt içi ve dışındaki muadillerinden ayrılı-
yor ve özellikle yurt içinde yatırım tekrarı yaratmadan, taşı-
nabilir çevre gözetleme radarı ihtiyacına yönelik boşluğunu 
da dolduruyor.
Retinar ürün ailesinin kullanım alanlarından bazıları şöyle 
sıralanabilir:

Retinar, Şimdi de Drone Savar Görevinde
Retinar ürün ailesi, kullanıcının farklı ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde, gelişimini sürdürüyor. Meteksan 
Savunma, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, alanlarında 
uzman firmaları ile iş birliğine gitti ve Retinar OPUS’un temel 
alındığı, komple bir Drone Savar Sistemi çözümü oluşturdu. 
İlk kez, 25-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen, 
Eurasia Airshow’da sergilenen Retinar Drone Savar çözümü, 
3 ana alt sistemden oluşuyor:
• Retinar OPUS Tümleşik Radar ve Elektro-Optik Suit /
 Meteksan Savunma
• Lazer Karşı Tedbir Sistemi / SAVER 
• RF Karıştırıcı (daha sonra belirlenecek bir Türk firmasının ürünü)
Önerilen sistemde; Retinar OPUS bünyesinde bulunan 
radar, drone’a yönelik ilk tespit ve takipten sorumlu. 
Gerçekleştirilen testlerde, Retinar OPUS’un radarının, 
drone tespitinde ve takibinde kullanılabildiği gösterildi. 
Yapılan 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 Hexacopter’i 
tespit ve takip etmeyi başardı. Takip edilmeye başlanan hedef 
drone, yine Retinar OPUS’un, termal/gündüz kameralarıyla 
kimliklendiriliyor ve devamında, daha hassas pozisyonlama 
ve takip yapılıyor. Retinar OPUS tarafından sağlanan, hedef 
drone yön ve pozisyon bilgisi, sistemin diğer unsurları olan, 
RF karıştırıcı veya lazer sistemine iletiliyor. 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 getiriyor.

SAVER’in Lazer Karşı Tedbir Sistemi

Retinar OPUS bünyesinde bulunan radar, drone’a yönelik ilk tespit ve takipten sorumlu. Gerçekleştirilen testlerde, 
Retinar OPUS’un radarının, drone tespitinde ve takibinde kullanılabildiği gösterildi.
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n Kritik tesislerin çevre güvenliği: Havaalanları, elektrik
 santralleri, boru hatları, rafineriler, limanlar ve 
 güvenliğin çok kritik olduğu, tüm tesis ve altyapılar.
n Sınır gözetleme ve sınır güvenliği.
n Birlik ve kuvvet koruması.
n Devriye gezen güvenlik güçlerinin kamp güvenliği.

Retinar’ın Geleceği
Retinar ürün ailesi, potansiyel kullanıcılarının, anahtar tesli-
mi güvenlik çözümü ihtiyacını da karşılayacak şekilde gelişi-
mini sürdürecek. Bu kapsamda Meteksan Savunma; komuta 
kontrol yazılımı, IT altyapısı ve kamera entegrasyonu için, iş 
birliği yaptığı çeşitli firmalarla çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
alandaki faaliyetler arasında, Retinar’ın daha da hafifletil-
mesi yönünde çalışmalar da yer alıyor.
Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda, özellikle 
İHA’ların tespit ve teşhisine yönelik yetenek ve algoritmala-
rın daha da geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.
Tüm bu çalışmaların bir sonraki aşamasında hedef, yeni bir 
ürün olarak, deniz gözetleme radarının geliştirilmesi. Hâli-
hazırda bu radarın tasarım çalışmaları devam ediyor. u

Retinar PTR, özel çantalarında iki kişi tarafından taşınabiliyor.

Performans PTR  PTR-X
Çalışma frekansı  Ka Bant 

Sistem mimarisi  Darbe-Doppler, darbe sıkıştırmalı 

Hedef Tipi ve Belirleme Mesafeleri (Pd: 90%, Pfa: 10-6 ) 
Yürüyen insan (RKA 1 m2)  4 km  3-6 km 

Küçük araç (RKA 10 m2)  8 km  6-12 km 

Büyük araç (RKA 30 m2)  10 km  8-16 km 

Donanımsal sınır (instrumental)  12 km  12-24 km 

Çok yavaş hareket eden  

hedeflerin belirlenme hızı  
0,2 m/s – 2 m/s 

Menzil çözünürlüğü  3 metre 

 Menzil doğruluğu  1 metreden daha iyi 

 Açı çözünürlüğü  2 derece 

 Açısal doğruluk  <1º (tarama modu)

 < 0,5º (inceleme modu) 

 Yanca kapsama  0-360 derece 

 (seçilebilir sektörel veya sürekli tarama) 

Yükseliş kapsama  ±25 derece, otomatik 

Çalışma ve Saklama Koşulları 
Çalışma sıcaklığı  -30º C / +55º C 

Depolama sıcaklığı  -40º C / +65º C 

Retinar Çevre Gözetleme Radarları Ürün Ailesi 
Teknik Özellik Karşılaştırma Tablosu
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Uzaktan algılama sistemleri; elektronik harp ve haber-
leşme sistemleri; görev sistemleri; simülasyon ve eği-
tim sistemleri alanlarında faaliyet gösteren SDT, ürün 

odaklı olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Firma, 
faaliyet alanlarının her birinde, birbirinden farklı, 5-10 ara-
sında ürün; toplamda 40’a yakın farklı ürün ortaya koydu ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kullanımına verdi. Ayrıca, 
ana sistemler için, sadece belirli elektronik ve yazılım alt sis-
temlerini yapan bir firma olarak değil; belirli boyuttaki nihai 
sistemleri de geliştiren, üreten ve sahada kullanıma veren 
bir firma olarak, sektörde önemli bir konuma ulaştı.
SDT Genel Müdürü Fatih Ünal, SDT’yi şöyle anlatıyor: “İş fel-
sefemizi, iş fırsatları kapsamında, kendi uzmanlık alanları-
mızda ve orta vadeli fizibilitesini gördüğümüz yeni alanlarda, 

SDT, Ürün Odaklı 
Olarak Büyümeye 
ve Gelişmeye 
Devam Ediyor
Kabiliyetleri ve tecrübesi ile savunma 
ve havacılık sektörüne; hem ana 
yüklenici hem alt yüklenici hem 
de ürün tedarikçisi olarak hizmet 
veren SDT, gelişen ürün ailesi ile 
uluslararası kullanıcıların ihtiyaçlarını 
da karşılamaya hazırlanıyor.

©
 M

SI D
ergisi

SDT, sentetik açıklıklı radar tabanlı yüksek 
çözünürlüklü görüntüler konusunda da 
uzmanlığa sahip.

SDT Genel Müdürü Fatih Ünal



Temmuz 2018 - 51

bünyemizde geliştirme ve üretim yapmak olarak tanımlıyo-
ruz. Buna ilaveten, aynı iş fırsatı içinde, anlamlı katma de-
ğer yaratabilecek oyuncular ile tasarım dâhil alt yüklenicilik, 
çözüm ortaklığı, iş ortaklığı gibi değişik modellerde iş birliği 
yaparak bütünsel sistem çözümünü de oluşturabiliriz. Böy-
lece, en verimli, en maliyet etkin ve en verimli takvime sahip 
çözümü sunmaya ve gerçeklemeye odaklanıyoruz.
Sahip olduğumuz; elektronik donanım tasarım ve üretim ile 
geliştirme yetenekleri; iş birliği anlayışı; kurumsal proje ve 
kalite yönetimi yaklaşımları, bizi, sadece bir alt sistem ya-
pımcısı noktasından yukarıya taşıdı ve belirli ölçekteki sis-
temlerin, ana yüklenicisi noktasına getirdi. 2015-2017 dö-
neminde, bu yaklaşımın sonuçları, üstlendiğimiz projeler ve 
ürünlerle ortaya çıkmaya başladı.”

Atılım Yılı 2017
SDT; uzaktan algılama, elektronik harp, simülasyon, güdüm-
lü füze atış kontrol elektronik sistemleri ve aviyonik görev 
sistemleri alanlarında, 2012-2015 döneminde başladığı pek 
çok ürün geliştirme projesinin teslimatlarını, 2017’de ta-
mamladı. Ayrıca, bu ürünler ve türev ürünler için, müteakip 
yeni siparişleri almayı da başardı.
Firma, ayrıca, gelişen elektronik üretim altyapısı ile 2015-
2016 döneminden beri, elektronik sistemlerin, hem malzeme 
temini hem de üretim, montaj ve test sorumluklarını içeren, 
uçtan uca elektronik üretim işlerini alıyor. Bu işler kapsa-
mında, 8-15 aylık süreler zarfında, 150-500 adet arası, orta 
hacimli elektronik üretim teslimatlarını gerçekleştiriyor.
SDT, bünyesinde kurduğu; sıcaklık, nem, titreşim, EMI/EMC 

ve güç testleri altyapıları sayesinde, ürünlerinin tasarım ve 
üretim dönenimde, önemli bir verimlilik de elde etti. Aynı za-
manda, ihtiyaç duyan sektör firmalarına da bu testlerle ilgili 
hizmet sunmaya başladı.
Firma, bunların yanı sıra ihracat faaliyetlerini de sürdürü-
yor. 2017’de, Kore Cumhuriyeti’nin Mili Muharip Uçak (KFX) 
programında, gömülü eğitim sistemi veri linki hava ve yer 
unsurlarını geliştirme ve üretim işini alarak önemli bir başarı 
elde etti. Bunun öncesinde, 2016’da aldığı, yine aynı ülkede-
ki, hava platformu gömülü simülasyon yazılımları geliştirme 
ve teslim etme işini de Eylül ayında tamamladı. 2017’nin son 
çeyreğinde ise İtalya’dan, farklı gözetleme uyduları için yer 
istasyonu yazılımları geliştirme işini alarak, bir başka önemli 
ihracat referansını da portföyüne dâhil etti.
2017 cirosu, önceki 3 senenin ortalamasına göre daha yük-
sek seviyede gerçekleşerek 90 milyon lira seviyesine ulaştı. 
Önümüzdeki 2 senelik dönemde de bu seviyenin üstüne çıka-
cak projeksiyonları yakaladı.

SDT Ürün Ailesi Şekilleniyor
SDT, diğer sektör oyuncuları gibi, faaliyetlerini, projeler 
üzerinden gerçekleştiriyor. Bunun yanında, her bir projenin 
içinde, kendisini tekrar eden ürünler veya türev ürünler ge-
liştirmek şeklinde bir yaklaşıma da sahip. Bu felsefe ile kimi 
projelerinde ister analizi aşamasından; kimi projelerinde ise 
uygulama aşamasından başlayarak bir dâhili proje çalışması 
başlatıyor. Bu dahili çalışmada, o projede ortaya çıkan ya da 
çıkacak ürünlerin, farklı uygulamalar için, olduğu gibi veya 
adaptasyon ile tekrar kullanılabilir olmasına gayret ediyor. 

SDT, farklı 
platformlara 
ve uygulama 
alanlarına yönelik 
çözümleri ile 
savunma ve 
havacılık s
anayisinde önemli 
bir yere sahip. 

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Bu şekilde oluşan ürün ailesinin başlıca üyeleri, şöyle sıra-
lanıyor:
n Pek çok farklı arayüz ve işlevsellik isterleri olan ve 
 hava platform programlarında kullanılan veri kayıt 
 sistemi ürün ailesi,
n Hava unsurlarında, füze testlerinde ve hava araçları 
 uçuş test enstrümantasyonunda kullanılan veri toplama
 ve kayıt sistemleri,
n Farklı hava platformlarına kullanılan hava gömülü 
 birim bilgisayarları,
n Güdümlü füze ve roket atış yönetim gömülü bilgisayarları,
n Elektronik harp uygulamalarında yer bulacak, 
 geniş bant sayısal ve mikrodalga almaçlar,
n Geniş bant elektronik harp kayıt sistemleri,
n Radar ve haberleşme bantlarında programlanabilen 
 RF vericiler,
n ACMI podu ve yer istasyonu,
n Atış eğitim simülatörleri,
n Uydu ve İHA sensörlerinin görev planlamasını yapacak,

onlardan gelen verileri merkezi olarak yönetecek, 
dağıtacak ve en uygun zaman içinde analiz edecek 
mekânsal istihbarat yönetim sistemi,

n İş birlikleri ile üretimi gerçekleştirilen, el yapımı 
 patlayıcılara karşı, sırt ve araç tipi RF karıştırıcı 
 ürünleri ve
n İş birlikleri ile üretimi gerçekleştirilen, güdüm elektroniği
 ürünleri.

SDT’nin Uluslararası Müşterileri Artıyor
SDT, Şubat 2016’da açılan bir ihale kapsamında, Kore Cum-
huriyeti envanterindeki bir jet uçağı tipine yönelik ETS ge-
liştirme işinde, JSF (F-35) programında benzer işi yapan 
Avrupalı bir firma ile rekabet etti ve kazandı. Mayıs 2016’da 
sonuçlanıp sözleşmeye bağlanan 16 aylık projedeki yoğun 
geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri sonucunda, teslimatla-
rı, Eylül 2017’de, zamanında tamamlandı. Bu teslimat, Kore 
Cumhuriyeti’nde, SDT için çok olumlu bir referans oldu. Ül-
kede, başka bir ihalede aday olmasının da yolunu açtı. SDT, 
söz konusu yeni ihalede, Kore Cumhuriyeti’nin, Milli Muharip 
Uçak programı içinde yer alan; Gömülü Eğitim Sistemi’nin 
hava veri linki ve yer unsurlarını geliştirme ve üretim işini, 
yine uluslararası rekabet sonucunda, 2017 yılı içinde aldı. 
2017 Kasım ayında imzalanan sözleşme ile 3 yıllık proje baş-
ladı. Bu yeni proje, SDT’yi, orta vadeli bir muharip uçak prog-
ramında da oyuncu haline getirdi.
SDT, 2017’de, Telespazio ile Çok Amaçlı Yer Gözetleme Sis-
temi için sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında SDT, 
Telespazio’nun alt yüklenicisi olarak Avrupa Uzay Ajansının 
bir ihtiyacını karşılamak için, “farklı gözetleme uyduları yer 
istasyonu görevleri”ni yazılımsal olarak gerçekleştirecek.
SDT, hem ürün ailesini hem de müşteri portföyünü genişle-
tirken, Fatih Ünal, gelecek ile ilgili öngörülerini, şöyle anlatı-
yor: “2020’lerde; ürün yelpazemiz, iş portföyümüz, kurumsal 
yapımız ve finansal başarılarımız ile hem iç piyasada hem de 
ihracat pazarında hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız 
hem de iş ortaklarımız tarafından tercih edilir bir firma ol-
mayı hedefliyoruz. Bu durumun sürdürebilir olmasını ve yeni 
iş birlikleri ile genişlemesini istiyoruz. Aynı zamanda, orta 
segment sistem entegratörü rolüne de soyunan bir firma ol-
mayı arzu ediyoruz..” u

SDT, Türk Hava Kuvvetleri için geliştirdiği yeni nesil ACMI podunun
 ve yer istasyonunun sertifikasyonunu tamamladı ve seri üretime 

hazır hale getirdi.

SDT’nin uydu görüntü işleme yetenekleri, firmaya, uluslararası arenada da 
başarılar getiriyor.
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ANOVA, esnek mermi yollarının tasarımına yöne-
lik çalışmalarına, 2012 yılında, 12,7x99 mm kalibre 
mühimmat için başladı. ASELSAN Savunma Sistem  

Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı Mekanik Tasarım 
Müdürlüğü ile beraber hareket eden ANOVA, yaklaşık  
1 senelik bir çalışma sonucunda, ilk ürünü tasarladı ve üretti.
Devam eden süreçte, gerek TÜBİTAK TEYDEB  
1507 desteği gerekse ANOVA’nın ken-
di imkânları ile yaptığı yatırımlar sonu-
cu, tek kalibre ile başlayan bu çalışma,  
2017 yılı itibarıyla NATO ve Rus mü-
himmatlarına uygun olarak, 9 fark-
lı kalibreyi de içine alacak bir ürün ai-
lesine dönüştü. Bünyesinde 8 farklı 
kalibrede esnek mermi yolu barındı-

ran ailenin içerisindeki 5 kalibre (7,62, 12,7, 25,  
30 ve 40 mm), NATO mühimmatlarına uygun olarak tasar-
lanıp üretildi. Aileyi tamamlayan 7,62x54 mm, 12,7x108 
mm, 14,5x114 mm ve 30x165 mm kalibrelik ürünler ise  
Rus mühimmatlarına göre tasarlandı. Ortak özelliklere  
sahip ilk 6 üründen farklı olarak 7,62x51 mm ve  

40 mm’lik esnek mermi yolların-
da, alüminyum gövde yerine,  

daha hafif ve maliyet etkin 
olan, kompozit gövde kul-
lanıldı. İlerleyen dönem-

de, daha önce tasarlan ve  
üretilen kalibreler için de 
kompozit gözde kullanılma-

sı planlanıyor.

ANOVA’nın Esnek Mermi Yolu 
Ürün Ailesi, Yeni Üyelerle Büyüyor

7.62x54 mm 
esnek mermi yolu 
(kompozit)

ANOVA, önemli başarılara imza atan 
Esnek Mermi Yolu ürün ailesini, yeni üyelerle 
büyütüyor. Aile, mevcut durumda, 
5 tanesi NATO standardı kalibrelerle; 
4 tanesi de Rus standardı kalibrelerle 
uyumlu olan, 9 üyeden oluşuyor. 
ANOVA, ürün ailesinin farklı üyelerini,
hem Türkiye’deki hem de dost ve 
müttefik ülkelerdeki son kullanıcılar için üretiyor.

30x173 mm 
  esnek mermi yolu
      (alüminyum)

12.7x99 mm 
esnek mermi yolu 
(alüminyum)
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ANOVA, bugüne ka-
dar, farklı kalibreler-
de, 1.000’i aşkın esnek 
mermi yolunun teslimatı-
nı tamamladı. Bu ürünler, 
4 farklı ülkede, 2 tane uzak-
tan komutalı silah sistemi-
nin, farklı sürümlerinde kul-
lanılıyor. Ürünler, kendilerini, 
hem karada hem de denizde, 
farklı çevresel şartlarda is-
pat etti ve kullanıcılarının 
takdirini kazandı.

Çevik İş Ortağı: ANOVA
Esnek Mermi Yolu ürün ailesi, ANOVA’nın, mühendislik gü-
cünün çevikliğini de gösteriyor. Firma, müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda, esnek mermi yolunun farklı sürümlerini, 
kısa bir zamanda ortaya çıkartabiliyor. ANOVA Tasarım Di-
rektörü Dursun Öner de farklı ihtiyaçları karşıladıklarına 
vurgu yapıyor: “Dünyada en çok kullanılan kalibreler için 
esnek mermi yolu tedarikçisi konumuna geldiğimiz bu nok-
tada, ürün yelpazemizi, rakiplerimizde olmayan kalibreler ile 
genişleterek, rekabet avantajını lehimize çevirdiğimizi düşü-
nüyoruz. Bu çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübe-
mizi, özel projelerde ya da şimdiye kadar esnek mermi yolu 
yapılmamış tüm mühimmat için kullanmaya hazır durumda-
yız. Hedefimiz, geliştirmiş olduğumuz ya da geliştireceğimiz 
tüm özgün ürünlerimizde; en iyiyi, en avantajlı şekilde müş-
terilerimize sunmak.”
ANOVA, ürün ailesini, bu yıl içerisinde 20 mm kalibreyi de 
ekleyerek daha da genişletmeyi planlıyor.

ANOVA, Ürün Çeşitliliğini Arttırıyor
Sektörün önde gelen mühendislik firmalarından olan  
ANOVA, çözüm ortağı olarak birçok projede görev aldı. Es-
nek Mermi Yolu ise firmanın, rafta hazır ilk ürünü oldu. 
ANOVA, ürünleşme alanında Esnek Mermi Yolu ile 
yaptığı başlangıcı, Çevresel İklimlendirme Birimi ve 
turbo makinalarla devam ettiriyor. u

Burgu	Ölçüsü

7,62x51	mm Kompozit	Gövde
Paslanmaz	Yol

1,4 500	mm'de	180⁰ 120 125 30 30

7,62x54	mm Kompozit	Gövde
Paslanmaz	Yol

1,6 550	mm'de	180⁰ 125 130 35 35

12,7x99	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

1,7 630	mm'de	180⁰ 133 128 20 30

12,7x108	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

2,7 600	mm'de	180⁰ 118 150 28 35

14,5x114	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

2,8 610	mm'de	180⁰ 125 157 28 35

25	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

5,7 620	mm'de	180⁰ 105 120 70 50

30x165	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

6,2 900	mm'de	90⁰ 160 285 65 70

30x173	mm Aluminyum	Gövde
Paslanmaz	Yol

8 910	mm'de	90⁰ 80 175 100 55

40	mm Kompozit	Gövde
Paslanmaz	Yol

2,8 910	mm'de	90⁰ 90 95 75 75

ANOVA	Esnek	Mermi	Yolu	Ailesi
Dönüş	Yarıçapı

[mm]
Büküm	Yarıçapı

[mm]

Mühimmat
Kalibresi Gövde

Ağırlık
(Açık	Halde)

[kg/m]

Yukarından aşağıya: 
30x173 mm, 25 mm ve 

12.7x99 mm

12.7x99 mm 
esnek mermi yolu (alüminyum)

T
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7.62x54 mm 
esnek mermi yolu 
(kompozit)
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Gökser Makina olarak, askeri çadır 
ve kamplarda kullanılmak üzere; 

hızlı, pratik, sağlam ve NATO şartla-
rındaki iklimlendirme sistemlerini, 
32 yıldır, Türk ordusunun ve yabancı 
orduların hizmetine sunuyoruz.
Askeri ihtiyaçlara göre şekillenen 
talepleri, uzman mühendislik kad-
romuz ile tasarlayıp, üretiyoruz. 
Dünyanın her yerine, her türlü iklim 
şartlarına uygun olarak üretilen sis-
temlerimizin, NATO stok numaraları 
da mevcut.
Thermacool birimlerimiz, tek bir ünite 
ile çadırın ortasına kadar iklimlendir-
me yapılabiliyor. Her çadır için farklı 
klima üniteleri kullanmak, toplam maliyet ve enerji tüketimini 
arttırdığından, birden fazla çadır için iklimlendirme yapabilen 
Thermacool birimleri ile enerji tüketimini ve maliyetleri azal-
tıyoruz ve maliyet-etkin, duyarlı çözümler üretiyoruz.

Tasarım ve Ar-Ge konularında uzman mühendislik ekibimiz, 
sahada konaklama birimlerine iklimlendirme kabiliyetle-
ri kazandırmak için, sizden gelecek talepleri karşılamaya  
hazırdır. u

İklimlendirme Sistemlerinin 
Kritik Bileşenleri, Gökser Makina’dan

©
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Faaliyetlerini Türkiye’de yürüten AKSA Run Flat; tak-
tik tekerlekli zırhlı araçlar, taktik tekerlekli kamyon-
lar, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve 

zırhlı iş makinelerinde kullanılacak run flat sistemlerini; 
geliştiriyor, tasarlıyor, test ediyor ve üretiyor. Firma, is-
teyen kullanıcılar için; jant, run flat sistemi ve lastikten 
oluşan tekerlek komplesinin de montajını yaparak, araca 
takılmaya hazır hâlde teslim edebiliyor.

Türkiye’deki Pazarın %80’i
AKSA Run Flat’ın müşteri portföyünde, Türkiye’deki pek 
çok taktik tekerlekli zırhlı kara aracı üreticisi bulunuyor. 
Firma, aynı zamanda, çeşitli iş makineleri üreticilerinin de 
tedarikçisi konumunda. Bu üreticilerin, AKSA Run Flat çö-
zümlerinin kullanıldığı araçları ise Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, zor-
lu operasyonlarda yoğun olarak görev yapıyor. Firmanın 
ürün gamında, 15 inçten, 28 inçe kadar pek çok farklı çap-
ta ve tipte, run flat sistemi bulunuyor. Bu ürünler, teker-
lek başına, 1.000 kilogramdan 5.000 kilograma kadar yüke 
dayanacak şekilde imal ediliyorlar. Firmanın ürünlerinin, 
Türkiye’de kullanıldığı araçlardan bazıları ise şunlar:
n	 AMAZON,
n	 HIZIR,
n	 KİRPİ,
n	 NMS 4x4,
n	 PARS,
n	 URAL ve
n	 Çeşitli TOMA, 4x4 pikap, beko-loder ve loderler.
Son dönemde, sadece savunma ve güvenlik sektörüne 
yönelik olarak üretim yaptıklarını ve Türkiye’deki pazarın 
%80’ine hâkim olduklarını belirten AKSA Run Flat Genel 
Müdürü Bekir Rıza Saçmacı, ürünleri hakkında şunları 
söylüyor: “Bizim en büyük referansımız, ürünlerimizi her 
gün sahada kullanan, TSK ve EGM. Bu kullanıcılardan al-
dığımız geri dönüşler sayesinde, ürünlerimizi, her geçen 
gün iyileştiriyoruz. Ürünümüzün aktif olarak operasyon-
larda kullanılıyor olması, bize para ile satın alamayacağı-
mız tecrübeler kazandırıyor.”

Kullanım Kolaylığı ile 
Rakiplerinin Önüne Geçiyor
Firmanın run flat sistemleri, janta takılıp sökülmesi konu-
sundaki kolaylığı ile dünyadaki rakiplerinin önüne geçiyor. 
Dünyadaki run flat sistemlerinin geneli, tek parça hâlinde, 

kauçuk bir blok olarak üretiliyorlar. Bu sistemlerin jan-
ta takılıp sökülebilmesi için de bu işe özel makinaların 
kullanılması gerekiyor. Bununla birlikte, özellikle barışı 
destekleme harekâtı gibi ülke dışında icra edilen harekât-
larda, kullanıcının bu tip ekipmanlara ulaşması çok güç 
olabiliyor. Dolayısıyla janta, sıfırdan run flat sisteminin ta-
kılmasını veya mevcut run flat sisteminin herhangi bir se-
beple değişimini gerektiren durumlar, lojistik açıdan ciddi 
problemler yaratabiliyor.
Bununla birlikte, AKSA Run Flat’ın ürünleri, jant büyüklü-
ğüne göre, 2 ya da 3 parçalı olacak şekilde üretiliyor. Bu 
özellik sayesinde; lastik, run flat sistemi ve jantın birbirine 
montajı için, dünya üzerinde hemen her yerde bulunan, si-
vil nitelikli lastik değişim makinalarının ve basit el aletle-
rinin kullanılması yeterli oluyor.

AKSA 
Run Flat’tan, 
Sahada Kendini 
Kanıtlamış 
Ürünler
Türkiye’deki pek çok kara aracı 
üreticisinin ürün yelpazesindeki 
tekerlekli araçlarda kullanılan run flat 
(patlak gider) sistemlerinin üreticisi olan 
AKSA Run Flat, sahada kendini kanıtlamış 
ürünleri ile dikkat çekiyor. Firmanın run 
flat sistemleri, lastikleri herhangi bir 
nedenle patlasa dahi aracın yoluna devam 
edebilmesini ve yüksek süratlerde dahi 
sürüş kontrolünün kaybedilmemesini 
olanaklı kılıyor.

AKSA Run Flat sistemleri 
kullanılan BMC KİRPİ 

aracı, testler sırasında 
görülüyor.
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Kendi Markasını Yaratan Ürünlere, 
Dünyadan da Talep Var
Sahada kendini kanıtlayan ürünleri pek çok farklı ülke-
den de talep gören AKSA Run Flat’ın müşteri portföyünde;  
Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Ukrayna’dan fir-
malar da bulunuyor ve firmanın ürünleri, VARTA gibi  
çeşitli araçlarda kullanılıyor. AKSA Run Flat, 2018 yılı  
başında, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin araçlarında  

kullanılacak run flat sistemlerine yönelik olarak,  
yerel bir firma tarafından açılan ihaleyi de kazandı.  
AKSA Run Flat’ın ürünleri, yakın zamanda, Malezyalı  
bir üretici tarafından da tercih edildi ve bu firmanın,  
prototip olarak ürettiği 4x4 taktik tekerlekli zırhlı  
araçta kullanıldı. AKSA Run Flat’ın, Rusya’daki bir şir-
ketle ve Orta Doğu’daki bir kullanıcı ile de görüşmeleri  
devam ediyor.

AKSA Run Flat tarafından geliştirilen iki ayrı üründeki detaylar, firmanın 
farklı ihtiyaçlara karşı çözüm üretebilme ve tasarım kabiliyetini sergiliyor.
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Balistik Test İsterleri %50 Aşıldı
Firmanın ürünleri, Türkiye’de, savunma ve güvenlik ala-
nındaki tedarik projelerinden sorumlu kurum olan Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın öncülüğünde, geç-
tiğimiz yıl, BMC tarafından yürütülen testlerde de kendini 
kanıtlayarak başarılı oldu.
Testler, gerçeğe yakın koşullar sağlanması açısından, as-
falt pist yerine, bir ralli pistinde gerçekleştirildi. Run flat 
sistemi üreticileri, testlere, SSM tarafından belirlenen 
iki farklı lastikle katıldı. 4x4 KİRPİ araçlarının kullanıldığı 
testler sırasında, içerisinde run flat sistemi bulunan her 
bir lastiğe, 7,62x51 mm çapında fişek ateşleyen tüfeklerle 
7 atış yapıldı ve atışların bir kısmının, doğrudan run flat 
sistemlerine isabet etmesi sağlandı. Daha sonra, araçla-
rın, saatte 20 kilometre hızla, 40 kilometrelik bir mesafeyi 
kat etmesi istendi. AKSA Run Flat’ın ürünü, test isterlerini 
%50 aşarak başarılı oldu ve lastik 62’nci kilometrede par-
çalandığı için, testi tamamlamak zorunda kaldı.

Lastik Üreticisi ile İş Birliğinin Sonucu: 
Kusursuz Tekerlek Komplesi
Firma, Türkiye’deki lastik üreticilerinden PETLAS ile son 
1,5 yıldır; run flat sistemi, lastik ve janttan oluşan teker-
lek komplesi geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıyor. Bu 
süreçte üretilen tekerlek kompleleri, her iki firmanın da 
laboratuvarlarında ayrı ayrı test ediliyor; ürünler, iki farklı 
bakış açısı ile gözlemleniyor. Böylece, her iki firma da hem 
kendi ürünlerini iyileştiriyor hem de bu ürünleri, birbiri ile 
uyumlu hâle getiriyorlar.
AKSA Run Flat Uluslararası Satış Müdürü Fikret M. Ge-
neci, bu iş birliğinin faydalarını şöyle anlatıyor: “Jant, run 
flat sistemi ve lastik, kendi başlarına ne kadar iyi olurlar-
sa olsunlar, eğer birbirleri ile uyumlu değillerse mutlaka 
bir noktada problem yaşanıyor. Bu iki farklı ürünün, kul-
lanıcılar tarafından ayrı ayrı tedarik edilmeleri hâlinde de 
uyumlarının gözlenmesi, araçların kullanım durumuna 
göre, bazen aylar sürebiliyor. Biz, testleri, tekerlek komp-
lesi üzerinde yaparak bu gözlem sürecini, haftalara; hatta 
günlere indiriyoruz. Böylece, tekerlek komplesini tercih 
eden kullanıcılara, olgunlaşmış ve kendini testlerde kanıt-
lamış bir ürün sunabiliyoruz. Ayrıca tecrübemizden fayda-

lanarak kullanıcıyı, doğru tekerlek komplesine de yönlen-
direbiliyoruz.”

Ar-Ge’ye Yatırım
AKSA Run Flat, kullanıcı istekleri doğrultusunda, farklı 
standartlarda ürün de geliştirebiliyor. Firma, sahip oldu-
ğu mühendislik ve Ar-Ge altyapısı sayesinde, kullanılacak 
jantın çapı, iç genişliği ve lastik çapına göre, geliştirdiği 
ürünlerin parametrelerini, üretim öncesinde simüle ede-
biliyor.
Geçtiğimiz yıl, yaklaşık yarım milyon dolarlık Ar-Ge yatırı-
mı yaptıklarını ifade eden Saçmacı, AKSA Run Flat’ın ürün 
geliştirme konusundaki dinamizmine, şu sözleri ile vurgu 
yapıyor: “Biz, yaptığımız Ar-Ge yatırımı ve test altyapımı-
zın da sayesinde, yeni ürün taleplerine, diğer üreticilerden 
çok daha hızlı tepki verebilecek durumdayız.”
Saçmacı, son olarak şunları dile getiriyor: “Ülkemizde 
elde ettiğimiz başarılar, bizi yurt dışına açılma konusunda 
cesaretlendirdi. Şu ana kadar, yurt dışında kurduğumuz iş 
bağlantıları ve aldığımız geri dönüşler de bu cesaretimizi 
haklı çıkardı. Önümüzdeki dönemde de uluslararası iş bir-
liklerine açık olacağız.”   u

AKSA Run Flat, yürüttüğü 
Ar-Ge ve test çalışmaları ile 
ürünlerinin balistik özelliklerini 
zaman içerisinde iyileştirdi ve 
run flat sistemini, isabet alsa 
dahi parçalanmayacak hâle 
getirdi.
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Jant büyüklüğüne göre, 2 ya da 3 parçalı olacak şekilde üretilen 
AKSA Run Flat’ın ürünlerinin montajı, lastik değişim makinaları ve 
basit el aletleri kullanılarak yapılabiliyor.
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Balistik özelliği olmayan 
run flat sistemi 

Balistik özellikli 
run flat sistemi 
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BİTES, son dönemde, AR teknolojisinin, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinde 
kullanılması için, yoğun çalışmalar 
yürütüyor. AR teknolojisinin, savunma 
ve havacılık sanayisi uygulamalarında 
neler getireceği ve BİTES’in bu alandaki 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Son zamanlarda, dünyanın farklı nok-
talarındaki pek çok şirketin, yoğun bir 
şekilde üzerinde çalıştığı AR, geleceğin 
teknolojilerinden birisi olarak görülü-
yor. Biz de kendi öz kaynaklarımızla 
yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetleri sonu-

cunda, AR teknolojisi kullanılan bazı 
sistemler geliştirdik ve geliştirmeye de 
devam ediyoruz. Bu teknolojinin, savun-
ma sanayisindeki önemine değinmeden 
önce, kısaca AR teknolojisinin ne oldu-
ğundan bahsetmek istiyorum. AR için, 
gözle görebildiğimiz gerçek hayattaki 
fiziksel ortamın üzerine, bilgisayar or-
tamında hazırlanan sanal verilerin bin-
dirilmesi ve bu verilerin gerçek görüntü 
ile etkileşim halinde olmasıdır diyebili-
riz. Son zamanlarda, halk arasında da 
çok popüler olan sanal gerçeklik ürün-

lerinde, kullanıcı, tamamen sanal dün-
yayı deneyimlerken, AR’de ise gerçek 
dünya ile sanal verilerin etkileşimini 
deneyimleme fırsatı buluyor. Özellikle 
bakım personelinin eğitimi ve hızlı ve 
hatasız bakım faaliyetlerinin icrası için 
kullanılması mümkün olan bu teknoloji, 
muharebe sahasında ise askeri perso-
nelin durumsal farkındalığını arttırmak 
için kullanılabilme potansiyeline sahip.
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda,  
AR teknolojisini kullanarak savunma 
ve havacılık sanayisi için birçok fark-

BİTES, Arttırılmış Gerçeklik 
Teknolojilerini, Savunma 
ve Havacılık Sektörüne Getiriyor

Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin 

yenilikçi şirketi 
BİTES, arttırılmış 

gerçeklik (augmented 
reality / AR) teknolojileri 

ile Türk savunma ve 
havacılık sektörüne 

yeni bir soluk getiriyor. 
Firmanın bu alandaki 
çalışmalarını, BİTES 

Programlardan 
Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Ebru 
Coşkun’dan dinledik.
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lı çözüm geliştirdik. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterindeki TUZLA sı-
nıfı karakol botlarının makine dairele-
rinde, arttırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanılarak bakım icra edilmesi üze-
rine çalışıyoruz. Bakım personeli, bir 
arttırılmış gerçeklik gözlüğünü veya 
tablet bilgisayarını, bakım yapmak is-
tediği parçaya yönelttiği anda, parça 
üzerinde yapması gereken işlemleri, 
en ince ayrıntısına kadar gerçek gö-
rüntü üzerinde görebiliyor. Bu özellik 
sayesinde, bakım personelinin, eski-
den olduğu gibi, parçayla alakalı uzun 
dokümanları okuması gerekmiyor 
ve böylece, bakım faaliyetinin süresi 
kısalmış oluyor. Bunun yanı sıra ba-
kım onarım faaliyetleri sırasında hata 
yapılma oranı da azaltılmış oluyor.  
TUZLA sınıfı, kuvvet envanterindeki, en 
fazla platformun bulunduğu sınıf oldu-
ğu için, bu teknolojinin kazanımları da 
kayda değer miktarda olacak.
Bir diğer projemiz olan TEPEGÖZ ise 
askeri kara platformları üzerine yer-
leştirilen ve kablo vasıtasıyla uçuş ger-
çekleştiren bir drone sistemi. Projede, 
drone’dan gelen görüntünün, AR tek-
nolojileri ile yansıtılması kısmını, BİTES 
gerçekleştiriyor. TEPEGÖZ sistemi, Ma-
yıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Efes-
2018 tatbikatında da başarıyla kullanıldı.
Son olarak da Zırh Ötesi Görüş isimli 
projemizi sayabiliriz. Bu proje ile zırhlı 
muharebe aracı mürettebatının durum-
sal farkındalığının, araç içerisinde kul-
lanılan AR gözlüğü vasıtasıyla arttırıl-
masını sağlıyoruz.

Efes-2018 tatbikatında da kullanılan 
TEPEGÖZ sistemi hakkında biraz daha 
detaylı bilgi verebilir misiniz?

TEPEGÖZ’ü; zırhlı muharebe araçla-
rı, zırhlı personel taşıyıcılar, toplumsal 
olaylara müdahale araçları ve ana mu-
harebe tankları gibi, güvenlik güçleri 
tarafından kullanılan araçlara enteg-
re edilebilen bir döner kanatlı insansız 
hava aracı (İHA) sistemi olarak, proje 
paydaşlarımız ile birlikte tasarladık. 
Üzerinde bulundurduğu gündüz kame-
rası ve termal kamera vasıtasıyla ge-
ce-gündüz, toz ve sis engeline takılmak-
sızın kullanıcıya görüntü sağlayabiliyor.
Zırhlı araç üzerinde yer alacak bir yer 
istasyonundan havalanan İHA, kablolu 
olarak uçuş gerçekleştiriyor. İHA ile yer 
istasyonu arasında haberleşme linkinin 
ve enerji alışverişinin gerçekleşmesini 
sağlayan bu kablo sayesinde, İHA, elekt-
ronik karıştırmalardan da etkilenmiyor. 
Bunun yanı sıra kablo bağlantısı ile uçuş 
gerçekleştirmesinden ötürü, enerji sağ-
landığı sürece, istenildiği kadar havada 
kalabiliyor. Ayrıca, görevli personel, 
araç içerisinden çıkmadan İHA’yı kont-
rol edebiliyor; bir AR gözlüğü takarak 
baş hareketleriyle İHA’nın kamerasını 
hareket ettirebiliyor.
Sistemde kullanılan döner kanatlı İHA, 
100 metre irtifaya kadar çıkabiliyor, ya-
tayda ve dikeyde de benzer mesafelerde 
hareket edebiliyor. Görüntü işleme algo-
ritmaları sayesinde, hareketli unsurların 
etiketlenmesi ve operatöre görsel destek 
sağlanması görevlerini yerine getirebilen 
sistem, yine bu algoritmalar sayesinde, 
görüntü üzerindeki herhangi bir unsura 
kilitlenip otonom takip edebilme yetene-
ğini de bünyesinde bulunduruyor.

Zırh Ötesi Görüş, IDEF 2015’ten aşina 
olduğumuz bir projeniz. Kısaca bu 
projenizle ilgili de bilgi verir misiniz?

Zırh Ötesi Görüş sistemi, FNSS’nin, 
KAPLAN 20 Yeni Nesil Zırhlı Muhare-
be Aracı (YN-ZMA) için geliştirdiğimiz 
ve araç personelinin, muharebe saha-
sındaki farkındalığını arttırmayı amaç-
ladığımız, bir diğer önemli projemiz. 
Sistem sayesinde, aracın 4 köşesine 
yerleştirilen kamera sistemleri vası-
tasıyla aracın çevresinin, 360 derece 
görüntülenmesi sağlanıyor. Araç içeri-
sindeki AR gözlüğü takan mürettebat, 
hem araç içerisindeki gerçek görüntü-
yü hem de aracın üzerindeki kamera-
lar ve diğer elektro-optik sistemlerden 
aktarılan görüntüyü görebiliyor. Kafa-
sını çevirdiği yönde, aracın iç kısmı ye-
rine, adeta aracın dışındaymışçasına 
dışarıyı görebilen mürettebat, bu sa-
yede, araca çevresinde ne olup bittiğini 
izleyebiliyor ve yaklaşması muhtemel 
tüm unsurları da görsel olarak tespit 
edebiliyor.

Eklemek istediğiniz başka bir konu 
var mı?
BİTES olarak; güvenlik güçlerinin ihti-
yaçlarını, tamamen yeni nesil teknolo-
jiler ile karşılamak, sektörde bir katma 
değer oluşturmak ve yüksek teknolojide 
dünya liginde yarışan bir şirket olabil-
mek için, durmaksızın çalışıyoruz. Tüm 
çalışanlarımızın ve sektör kurumlarının 
özverili çalışmalarının sonucu olarak da 
bu hedeflerimizi başaracağımıza inanı-
yorum. Teşekkür ederim.

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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Hafif sınıfta paletli bir araç olan MV-4, 1.500 m mesafeye 
kadar uzaktan komuta edilebiliyor. MV-4, mayınları, ön 
kısmındaki dönen bir silindire monte edilmiş zincirlerle 

ya da bıçaklarla temizliyor. Silindirin hızlı dönüşü ile toprağı 
döven zincirler ya da bıçaklar, 30 cm derinliğe kadar mayınları 
temizleyebiliyor. Aracın motoru ve önemli bileşenleri, mayın 
patlamalarına karşı, zırh koruması altında bulunuyor.
MV-4’ün en önemli özelliklerinden biri, küçük boyutları ve yük-
sek manevra kabiliyeti ile kırsal alandaki evler, orman içi pati-
kalar, nehir kenarları gibi, bu tür araçların zorlukla operasyon 
yapabildiği ortamlarda bile görev yapabilmesi. 80 cm’ye kadar 
dik engelleri aşabilen araç, kayma önleme sistemi sayesinde, 
yan eğimli arazide bile görev yapabiliyor. Ön bölümün hidrolik 
olarak 60 cm’ye kadar uzaması sayesinde ise MV-4, hem göv-
desini güçlü patlamalara karşı daha iyi koruyabiliyor hem engel 
geçme kabiliyetini arttırıyor hem de gerektiğinde kendini kur-
tarabiliyor. Hafif sınıf bir kamyonla görev bölgesine taşınabilen  
MV-4, C-130 gibi bir nakliye uçağının yanı sıra Chinook ve Cou-
gar helikopterleri ile de havadan görev bölgesine nakledilebi-
liyor.
Mayın temizleme araçlarına yönelik CWA-15044 standartla-
rına uyumlu ve sahada kendisini ispat etmiş bir sistem olan 
MV-4, bu alanda önde gelen testlerden CROMAC ve SWEDEC 
testlerini geçti; ayrıca, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin Yuma 
Atış Alanı ve White Sands Atış Alanı’ndaki zorlu testleri de ba-
şarıyla tamamladı.

On yılı aşkın bir süredir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik ihti-
yaçlarının karşılanması için çalışan Demirer Savunma Genel 
Müdürü Mehmet Hakkı Demirer, MV-4’ün, Türkiye için en doğ-
ru sistem olduğunu söylüyor: “Mayın temizleme, hem temizlik 
sırasında hem de sonrasında insan hayatının söz konusu ol-
duğu bir işlem. Temizlerken kimse zarar görmemeli; temiz-
ledikten sonra ise geride patlamamış mayın kalmadığından 
emin olmalısınız. Bu sebeple kendini ispat etmiş, güvenilir bir 
çözüm ile yola çıkmak, kritik öneme sahip. MV-4 de tam böy-
le bir çözüm. Sahada kendini defalarca ispat etti ve dünyanın 
farklı bölgelerinde, farklı kullanıcılar için, etkin bir şekilde gö-
rev yaptı. MV-4, bu üstün özelliklerinin yanında aynı zamanda 
maliyet-etkin bir sistem. Tedarik sonrası teknik ve eğitim des-
teği ise tüm kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Türkiye’ye, 
bu özel ihtiyacı için, en iyi sistemi sunmayı bir görev olarak gö-
rüyoruz ve MV-4 ile son mayın da temizlendiğinde, görevimizi 
sonlandırmanın gururunu yaşamak istiyoruz.” u

Demirer Savunma, DOK-ING’in 
Mayın Temizlemede Kendini İspat Etmiş 
Çözümü MV-4’ü Türkiye’ye Getiriyor
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Demirer Savunma ve Havacılık Ltd. Şti. 
(Demirer Savunma), Türkiye’nin, mayınlı 
bölgelerin temizlenmesi konusunda; 
güvenilir, kendini ispat etmiş ve maliyet 
etkin çözümlere yönelik ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için, Hırvatistan’ın DOK-
ING firması ile iş birliği yaptı. Gelecekte, 
ortak üretim ve yerlileştirmeye kadar 
uzanabilecek iş birliği kapsamında, 
Demirer Savunma, Türkiye’ye, bu alanda 
dünyanın önde gelen firmalarından 
biri olan DOK-ING’in, MV-4 hafif mayın 
temizleme sistemini öneriyor.
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Rapor, tüm komitelerin ortak tespitlerini içeren “Genel 
Hususlar” başlığının yanı sıra her bir komiteye özel 
tespitleri de ayrı başlıklar altında içeriyor. Tüm bu tes-

pitleri, her biri ayrı başlıklar altında olacak şekilde okuyucu-
larımızın ilgisine sunuyoruz.

Sektörün Geneli için Kapsayıcı Çözümler
Raporda, genel hususlar altında yer alan tespitler, şöyle  
sıralanıyor:
a. Hibe ve Destekler
 1. Hibe ve desteklerin genel çağrılarla değil, hangi 
  yetenek, hangi altyapı üzerine geliştirilmek isteniyor
  ise o firmaya doğrudan desteğin verilmesi,
 2. Desteklerde bürokratik mevzuatın azaltılması 
  ve uygulama kolaylıklarının getirilmesi,
 3. “Önce harca sonra paranı al” yöntemi nedeniyle 

küçük KOBİ’ler devlet desteklerinden 
faydalanamamaktadır. Devlet hibe destekleri için 

SAHA İstanbul, Sektörün 
Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor

SAHA İstanbul’un kuruluşunun 
3’üncü yıldönümü nedeniyle 

17 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte, 
katılımcılara, SAHA İstanbul 

Teknik Alt Komiteleri tarafından 
hazırlanan görüş ve önerileri içeren 
bir rapor da dağıtıldı. SAHA İstanbul 

üyelerinin ortak aklıyla hazırlanan 
raporda, özgün ve yerli ürünler 

geliştirme yolunda karşılaşılan çeşitli 
güçlüklerin her biri için öneriler 

yer aldı.

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 S

A
H

A
 İ

st
an

bu
l



Temmuz 2018 - 67

pre-finansman yönteminin geliştirilmesi, Kredi 
Garanti Fonu’nun ve ana yüklenici firmaların teminat 
taleplerinin makul düzeye indirilmesi,

 4. KDV nakit iadelerinin kolaylaştırılması,
 5. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinde, yerli makine 
  ve komponentlere destek verilmesi, yabancı makine 
  ve teçhizat desteklerinin, kapsam dışına alınması.

b. İnsan Kaynağı
 1. Ülkemizin orta ve uzun vadede hizmet ve 
  üretim sektörü insan kaynağı ihtiyacının 
  tespit edilerek uyumlandırılması,
 2. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının, 
  meslek liselerinden başlamak suretiyle üniversite,

yüksek lisans eğitim müfredatı, eğitim ortamı ve yöntemi 
açısından yeniden ele alınması, sanayi ile daha iç içe bir 
eğitim altyapısının kurulmas ı, akademik çalışmaların 
sanayi ihtiyaçlarını da dikkate alarak tanzim edilmesi, 
özellikle temel bilimlerde nitelikli insan kaynağı 
ihtiyacına dönük tedbir alınması, doğrudan üretim 
sahasında uygulamalı eğitimle teknisyen yetiştirilmesi.

c. Sanayi Arsa Fiyatları
 1. Sanayi arsalarının fiyatlarının çok yüksek olması, 

bina ve altyapı maliyetlerinin ciddi bir başlangıç 
sermayesi gerektirmesi, kiralama durumunda 
kira bedellerinin yüksek olması, bu hususun 
KOBİ boyutundaki firmaların gelişmelerinin önündeki 
en büyük engellerden birisi olması,

 2. Sanayi arsalarının teşvik edilen sektörler için 
bedelsiz tahsis edilmesi; maksat dışı kullanımlarda, 
tahsisin iptalini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

d. EYDEP Süreci
 1. EYDEP Projesinin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak
  olması nedeniyle bir an önce başlatılması, 
  EYDEP kapsamında milli malzeme kütüphanesinin
  oluşturulması,

e. Milli ve Kritik Ürünlerin Tespiti, Üretimi 
 ve Sertifikalandırma Desteği 
 1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’mızın milli olarak
  üretilmesini öngördüğü kritik ürünlerin prototiplerinin
  geliştirilmesi ve bu ürünlerin sertifikasyonlarının 
  alınması süreçlerinin desteklenmesi.

f. Milli Olarak Geliştirilen Ürünlere Talep Yaratılması
 1. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin, yurt içinde

geliştirilmesi ya da geliştirilebilme altyapısına 
sahip olunması durumunda, yerli ürünün mutlaka 
ihtiyaç sahibi makamlar tarafından tercih edilmesini 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, kendi 
sistemlerimizin öncelikle kendi Silahlı Kuvvetlerimiz 
tarafından kullanılıyor olmasının ve bu sayede yurt 
dışında pazar bulma imkânının sağlanması.

 
g. İş Mevzuatında İyileştirmeler Yapılması
 1. İş Mevzuatları hazırlanırken yalnızca işçi açısından

 değil, işveren ve işyerinin sürdürülebilirliği açısından da
 değerlendirilerek hazırlanması, mevcut mevzuatta 
 bu maksatla işveren lehine iyileştirmelerin yapılması.

h. Savunma Sanayisinde Komponent ve 
 Alt Sistem Üretimine Ağırlık Verilmesi
 1. Alt sistem üretimleri için komponent ve parça 
  üreticilerinin kümeler bünyesinde bir araya getirilerek,
  üretim gruplarının oluşturulmasının desteklenmesi 
  ve talep yaratılması.

i. Savunma Sanayisi Sektöründe Faaliyet Gösteren 
 Kümelerin Desteklenmesi
 1. Kümeler, yalnızca üye aidatları ile faaliyetlerini 

idame etmektedirler. Görevlerini etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ilave 
finansı karşılamak üzere, devlet hibe desteği 
sağlanması (Sanayii Bakanlığı’nın verdiği %50 hibe 
desteğinden, somut bir ürüne dönük olan küçük 
kümeler faydalanabilmektedir.).

j. SSM’nin Firmalarla İletişiminin 
 Kümeler Üzerinden Yürütülmesi
 1. SSM’nin, ürün tedariki ya da yetenek geliştirme 

konularında firmalarla iletişime kümeler vasıtasıyla 
geçmesi, yetenek sorgulamasının bu kanaldan 
 yapılması, mükemmeliyet ağlarında ve milli teknoloji 
panellerinde kümelerin temsil edilmesi.

k. Tedarik, Ar-Ge ve Ür-Ge Program ve Projelerinin 
 Tasarımı ve Sözleşme Maddeleri
 1. Ana yükleniciler ve kam u tarafında hazırlanan 

teknik şartnamelerde ve yeni geliştirilen ürünlerin 
tasarımında, yerli ve milli ürün ve imkânların dikkate 
alınması; teknik speklerde ürün ya da hammadde 
tanımlanırken genel tanımlamalar yapılmalı, yabancı 
standartlar kullanılmamalı, sözleşme isterlerinin 
ihtiyacı karşılayacak kadar tanımlanarak, yurt içinde 
üretim yoluna gidilmesi.

l. Sıklıkla Acil Alım Yönteminin Kullanılması
 1. Çok mecbur kalınmadıkça acil alım yönteminin

kullanılmaması, hangi koşullarda acil alıma 
gidileceğinin oluşturulacak bağımsız bir komisyon 
tarafından belirlenmesi.

m. Milli Ürün Geliştirilmesine Bürokratik Destek
 1. Bürokratları, milli ürün geliştirmeye teşvik edecek
  mekanizmaların oluşturulması ve bu konuda,
  Bürokratlara Performans Değerlendirme Sistemi’nin
  getirilmesi.

n. Offset 
 1. Offset’lerde, teknoloji kazanım yükümlülüğün,

ağırlıkla KOBİ’lerin alt sistem ve komponent 
geliştirme yeteneklerini kazanmaları için kullanılması, 
sözleşmelerin maddeleri içerisinde anılan konunun 
yer alması.

o. Yurt Dışı Pazarlardan Daha Fazla Pay Almayı
 Sağlayacak Mekanizmaların Kurulması 
 1. Yurt dışı pazarlarla temas kurulup, geliştirecek

ve sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların 
kurulması, Ticaret Ataşelerinin ve Askeri Ataşelerin 
bu maksatla görevlendirilmesi, izlenmesi, 
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performans değerlendirmesinin yapılması, 
bunun için gerekirse yerelde profesyonel destek 
alınması, başlangıçta yerli ürünlerin dış pazarlarda 
rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde sübvanse 
edilmesi ve bunun bir devlet politikası olarak 
geliştirilmesi.

p. NATO, BM ve CERN Gibi Kurumlara Daha Fazla 
 Mal ve Hizmet Satışı
 1. Bu kurumların tedarik süreçlerinin iyi bilinmesinin
  sağlanması ve firmaların gereklerini yerine getirirken
  devlet organları eliyle kılavuzlanmaları ve
  desteklenmeleri.

r. Sanayimizin Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve 
 Siber Saldırılardan Korunması
 1. Günümüzde üretim proseslerinin dijital teknoloji ile

desteklenmesi ve yazılımın her türlü cihazın içinde 
olması nedeniyle gerek bilgi güvenliği riskleri gerekse 
siber saldırılara karşı korunması ihtiyacının devlet 
desteği ile karşılanması.

s. Savunma Sanayi Sektöründe Çalışan Firmaların
 Finansman Maliyetlerinin Düşürülmesi
 1. Savunma sanayinde proje yapan firmaların 
  finans ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bankalardan 
  almış oldukları kredilerin faizlerinin bir kısmının 
  devlet tarafından karşılanması.

t. Teknik Şartname Hazırlayan Bürokratların 
 Yerli Sanayinin Envanter Bilgisine Sahip Olması
 1. EYDEP kapsamında oluşturulacak veri tabanının

ve ürün kütüphanesinin teknik şartname hazırlayacak 
bürokratlara ve ana yüklenici firmalarının yetkililerine 
servis edilmesi.

u. Platform Üretimlerinde Yerlilik Oranı Şartı Konulması
 1. Sanayinin konulan yerlilik şartını karşılayacak
  düzeye gelebilmesi için gerekli desteklerin verilerek
  sabır gösterilmesi.

SAHA İstanbul’dan, Geleceğin Malzemeleri 
ile İlgili Öneriler
Kompozit, Teknik Tekstil ve Kimya Teknik Alt Komitesi tara-
fından tespit edilen konular ve her konuda yapılabileceklere 
dair öneriler, şöyle sıralanıyor:
1. Makine ve Ekipmanlar Yan Sanayii: Kompozit ve teknik

tekstil sektörünün ihtiyacı olan makine ve ekipmanlar 
konusunda, yan sanayinin ve özellikle komponent üretim 
yeteneğinin geliştirilmesi.

2. Kalkınma Bakanlığının Başlattığı Karbon Elyaf
Çalışması: Kalkınma Bakanlığının başlattığı karbon 
elyaf çalışmasına, savunma, havacılık ve uzay sektörleri 
özelinde destek sağlanması.

3. Kimya Sektörünün Geliştirilerek Savunma Sanayii
İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: 
Kimya sektörü firmalarının, belirlenecek özel alanlarda 
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yetkinlik kazandırılarak savunma sanayinde ve 
havacılıkta yüksek teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayabilir 
hâle gelmesi ve bu alanlarda dışa bağımlılığın tamamen 
ortadan kaldırılması.

4. Nano Teknoloji, Teknik Tekstil ve Giyilebilir
Teknolojilerin Geliştirilerek Savunma Sanayii 
İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: 
Üniversitelerimizin de desteğiyle nano teknolojinin 
geliştirilmesi, askeri maksatlarla kullanılabilir hâle 
gelmesi, havacılık ve uzay teknolojilerinin ihtiyaç 
duyduğu teknik tekstilin geliştirilmesi ve giyilebilir 
teknolojilerle askeri yeteneklerimizin arttırılması için, 
bu alanda yapılan çalışmaların desteklenmesi, geleceğin 
teknolojilerine yatırım yapılması ve mühendislik yeteneği 
yüksek firmaların sayısının arttırılması.

5. Kompozit Zırh Teknolojilerinin Geliştirilmesi: 
Gerek askerlerin korunması gerekse silah, araç ve 
gereçlerin üretiminde kullanılan çelik zırhların yerine 
daha hafif, ucuz ve üstün zırh yeteneklerine sahip 
kompozitlerin geliştirilmesinin desteklenmesi, bu alanda 
üniversite, sanayi iş birliği ile projeler geliştirilmesi.

6. Platform Üretimlerinde Kompozit Malzemelere 
Daha Fazla Yer Verilmesi: Milli sanayimizin, Avrupa’ya 
göre göreceli olarak iyi durumda olduğu kompozit 
malzemelerin, platform üretiminde daha fazla 
değerlendirilmesi; özellikle geleceğin hava araçlarının 
vazgeçilmezi olacak kompozit teknolojisine, şimdiden 
ağırlık verilmesi.

7. Kimya Sektöründe Kullanılan Hammaddelerin 
Yerli Üretiminin Yapılması: Kimyasal hammadde üretimi 
yapacak tesislerin kurulması ve Ar-Ge yeteneğinin ve 
üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin devlet 
tarafından desteklenmesi, kimya sektörü belli bir düzeye 
erişinceye kadar yerli ürün kabul oranının aşağı çekilmesi.

SAHA İstanbul, Yerli ve İhraç Edilebilir 
Makinalar için Önerilerini Yaptı
Metal ve Makina Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgi-
lendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair öne-
rileri şöyle sıralandı:
1. Makina ve Tezgâh Üretiminde Milli Yeteneklerin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi: Özellikle Endüstri 
4.0’ın konuşulduğu günümüzde, milli makina ve 
tezgâhlara sahip olmamanın önemli riskleri dikkate 
alındığında, üretim proseslerinde kullanılan makina ve 
tezgâhların yerli olarak üretimini ve mevcut makina ve 
tezgâhların milli yeteneklerle yenilenmesini sağlayacak 
tedbirlerin alınması.

2. Devlet Desteği ile Makina ve Teçhizat Alımı: 
 Devlet  desteği ile yürüyen projelerde tedarik edilecek
 makina ve teçhizatlar için yerli ürün şartı getirilmeli.
3. Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi: Firmaların makina

ve teçhizat stoklarının ve atıl kapasitelerinin belirlenerek 
ihtiyaç sahiplerine servis edilebilecek bir mekanizmanın 
oluşturulması; TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekleriyle 
makina alımlarında atıl kapasitelerin dikkate alınması.

4. Makina İhracatında Eximbank Kredileri: Makina
ihracatında, Eximbank kredilerinin daha etkin 
kullanılması maksadıyla, kredi kullanma prosedürlerinin 
kolaylaştırılması ve kredi kapsam ve limitlerinin 
arttırılması.

Elektromekanik ve Otomasyon 
Sistemlerinde Yerliliğin Önünü Açacak 
Öneriler, SAHA İstanbul’dan
Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Teknik Alt Komi-
tesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda 
yapılabileceklere dair önerileri şunlar oldu:
1. Yerli Ürünlerde Marka Değeri ve Dokümantasyon 
 Oluşturma Desteği: Firmaların yeni tesis kurarken ya da
 üretim tesislerini yenilerken yerli ürün tercih etmeleri.
2. Yerli Ürün Kullanımında Devlet Teşvikleri: Yerli 
 firmaların üretim hatlarını kurarken tesiste kullanılacak
 makina, ekipman ve komponentlerin yerlilik durumuna
 göre devletten teşvik alabilmeleri.
3. Yabancıların Katılacağı İhalelerde Yerli Ürün 
 Kullanım Şartı: Savunma sanayisi ihalelerindeki offset
 uygulamalarında olduğu gibi, yabancı firmaların 
 Türkiye’de yapılacak tesis ihalelerine girerken yerli ürün
 ve komponent kullanma şartı getirilmesi.

SAHA İstanbul, Mühendislik, 
Tasarım, Modelleme ve Analiz Alanındaki 
Sorunlara Eğildi
Mühendislik, Tasarım, Modelleme ve Analiz Teknik Alt Komi-
tesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda 
yapılabileceklere dair önerileri şöyle sıralandı:
1. Tasarım ve Analizde Kullanılan Yazılımlar: Tasarım 
 ve analizde kullanılan yazılımların yerli olarak 
 geliştirilmesinin desteklenmesi; bu konuda üniversite,
 firma iş birliklerinin teşvik edilmesi.
2. Tasarım ve Analiz Yazılımlarının Lisans ve Operatör

Maliyetlerinin Yüksekliği: Teknoparklar bünyesinde, 
tasarım ve analiz merkezleri kurulması suretiyle ilgili 
yazılımların, lisans maliyetlerine katlanma gücü olmayan 
ya da bu yazılımlara sık ihtiyaç duymayan firmaların 
faydalanmasına sunulmasının desteklenmesi.
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3. Tasarımcı Personel Yetiştirilmesi: Tasarımcı
 yetiştirilmesi için lisans eğitimi yeterli olmayacağından,
 üniversitelerin yüksek lisans programlarıyla 
 destek sağlaması.
4. Projelerde Tasarım, Analiz ve Modelleme Süreçlerine

Ağırlıkla Yer Verilmesi: Ürünün, geliştirilmeden önce, 
sanal ortamda modellenmesi ve her yönüyle analiz 
edilmesi; gerekli doğrulamaların bu çalışmalarla 
tamamlanıp prototip üretimine ondan sonra geçilmesi 
teşvik edilmek suretiyle kaynak ve zaman tasarrufu 
sağlanması.

5. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmeti Veren
Firmaların Desteklenmesi: Ülkemizin, en önemli 
eksiklerinden biri olan tasarım yeteneğimizin 
geliştirilmesi, özgün ürün üretebilme potansiyelimizi 
doğrudan etkileyen bir faktör olması nedeniyle bu alanda 
hizmet veren firmaların desteklenmesi ve sayılarının 
arttırılması.

6. Tasarım ve Analizde Milli Standartların Geliştirilmesi:
Özellikle analiz sonuçlarının herkes için aynı şeyi 
ifade edebilmesi, bilgi kirliliğine ve farklı hukuki 
sonuçlara sebep olmaması için, milli standartlarımızın 
geliştirilmesi, bu konuda TSE ve TÜBİTAK gibi kamu 
kurumlarına görev verilmesi.

7. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmetlerinin 
İhraç Edilmesi: Mühendislik, tasarım ve analiz hizmeti 
veren firmaların uluslararası pazarlarda tanıtımının 
yapılmasının ve hizmet ihraç etmelerinin desteklenmesi.

SAHA İstanbul, Sektörün Sertifikasyon 
Konusunda Önünü Açmanın Yollarını 
Ortaya Koydu
Test ve Sertifikasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörleri-
ni ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair 
önerileri şunlar oldu:
1. Yerli Firmaların AS9100 Kalifikasyon Belgesi 

Vermeye Yetkili Kılınması: TSE ve Türk Loydu gibi yerli 
kurum ve kuruluşların, havacılık için üretim kalifikasyon 
belgesi verebilir hâle gelmesi için, TÜRKAK tarafından 
gerekli çalışmaların yapılması.

2. SHGM Sertifikasyon Koordinatörlüğü’nün Altyapısının
İyileştirilmesi ve Kapasitesinin Arttırılması: SHGM’nin 
organizasyon yapısının EASA veya FAA benzeri bir 
yapıya kavuşturulması (2020 Brezilya-Kanada seviyesi, 

2023 EASA seviyesi hedeflenebilir), insan kaynağı ve 
test altyapılarının hâlen yürütülen hava platformu 
projelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bu 
konuda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak şekilde 
geliştirilmesi, ilerleyen aşamada yurt dışına hizmet 
verilebilmesi.

3. Sivil Havacılık Konusunda Hizmet Verecek Milli Sigorta
 Şirketi İhtiyacı: Uçak alım-satım, bakım, imalat ve
 üretim için gerekli sigorta işlemlerinin yerlileştirilmesi.
4. Havacılık Test ve Sertifikasyon Yüksek Lisans Programı

Açılması: Test ve sertifikasyon uzmanlarının 
yetiştirilmesi için, “İTÜ/ODTÜ/ANADOLU + SHGM + THY 
TEKNİK AR-GE + TUSAŞ + SAHA”nın bir araya gelerek 
Yüksek Lisans Programları açmaları; gerekirse 
yurt dışından kıdemli denetçi getirilmek suretiyle insan 
kaynağının yetiştirilmesi.

5. Türkiye’de Üretilen Havacılık Sanayi Ürünlerinin Yurt
Dışından Alımının Kısıtlanması: Türkiye’de havacılık 
sanayisi gelişimini desteklemek üzere, zaten kısıtlı olan 
yurt içi pazarın yerli üreticiye talep üretmesi, yabancı 
ürün girişinin kısıtlanarak platform üreticilerinin yerli 
ürün kullanımının teşvik edilmesi ve bu konu ile ilgili 
kanuni düzenlemelerin yapılması.

6. İnsansız Hava Araçlarının Sivil Hava Trafiğine
Regülasyonu: Yakın zamanda, güncel hayatın bir 
parçası hâline gelecek olan İHA’larla ilgili dünyadaki 
gelişmelerden geri kalmamak için, İHA’ların sivil hava 
trafiği mevzuatına regülasyonu çalışmalarının, Avrupa ve 
ABD ile eşzamanlı ve uyumlu yürütülmesi.

7. Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörlerinde 
İhtiyaç Duyulan Test ve Sertifikasyon Merkezleri: 
Test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının belirlenip, mevcut 
laboratuvar altyapısı ile mukayese edilmek suretiyle ilave 
ihtiyaçların tespit edilmesi ve kurulacak bir merkezle bu 
ihtiyaçların yerel imkânlarla karşılanabilir hâle gelmesi.

8. Teknolojik Ürünlerde Milli Standartların Geliştirilmesi:
TÜBİTAK, TSE, SHGM ve TR TEST A.Ş. gibi kurum ve 
firmaların, kendi milli standartlarımızı oluşturacak 
ve uluslararası düzeyde akreditasyonunu sağlayacak 
çalışmalar yapması.

9. Sertifika Veren Firmaların TÜRKAK Vasıtası ile
Denetlenmesi: Yabancı sertifikasyon firmalarının Türkiye 
temsilciliklerinin denetim altına alınması, yerli firmalar 
aleyhine haksız rekabetin önlenmesi.
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SAHA İstanbul, Elektronik ve 
Yazılım Sektöründe Yapıcı Rekabetin Peşinde
Elektronik Yazılım ve Simülasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt 
sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabile-
ceklere dair önerileri şöyle sıralandı:
1. Özellikle Vakıf Firmaları ve Devlet Kaynaklı İhalelerde

Yerli Firmalar Arasında Teklif Fiyatının Öncelikli 
Tercih Sebebi Olmaması: Teknolojik yetkinlik düzeyleri 
ve bilgi birikimleri yeterli olan firmaların projelerde 
yer almalarını sağlayabilmek, bu firmaları daha da 
geliştirerek uluslararası pazarlardan pay alabilen 
firmalar hâline getirmek için, altyapısı denk firmaların 
fiyat açısından yarıştırılması, yalnız başına fiyatın 
belirleyici olmaması, yerli firmaların yabancı firmalarla 
fiyat savaşına sokulmaması.

2. Vakıf Firmalarının Milli Savunma Sanayisindeki
Rolleri: Vakıf firmalarımızın mühendislik yeteneklerini, 
altyapılarını ve bilgi birikimlerini, herhangi bir 
sivil firmanın ilgilenebileceği boyutta işler için 
değerlendirmemeleri, üretim seviyesini entegratörlük 
düzeyinde tutmaları, sivil firmaların yapabilecekleri 
işlerin tamamını bu firmalara bırakmaları.

3. Gömülü Yazılım Yeteneğinin Geliştirilmesi: Çok yaygın
olarak kullanılmaya başlanan ve hemen her türlü 
sistemin özünü oluşturan gömülü yazılımlar konusunda, 
daha fazla yetenek geliştirilmesinin devlet tarafından 
desteklenmesi.

4. Tersine Beyin Göçü: Yazılım ve elektronik konusunda,

yurt dışından yetkin mühendislerin ülkemizdeki 
sistemlerin geliştirilmesinde görev alabilmelerini 
sağlayacak altyapının oluşturulması.

SAHA İstanbul, Özel Malzemeler ve 
İleri Alaşımlar için Potansiyeli 
Hayata Geçirmek İstiyor
Özel Alaşımlar ve İleri Malzemeler Teknik Alt Komitesi’nin, 
alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabi-
leceklere dair önerileri şöyle oldu:
1. Nitelikli Çelik Üretimi: Erdemir A.Ş. tarafından yapılacak
 yatırımın takibi ve hızlandırılması.
2. 2000, 5000 ve 7000 Serisi Alüminyum Üretebilme
 Yeteneği Kazanılması: Tüm platformlarda, silah

ve diğer sistemlerde kullanılan, özellikle 2XXX, 5XXX, 
7XXX gibi alaşımların sıcak hadde yöntemi ile üretilmesi 
sağlanmalıdır. Bunun için, Seydişehir’de kurulu; ancak 
atıl vaziyette duran sıcak hadde tesisinin faaliyete 
geçmesi ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması; uygun 
değilse yeni tesis kurulumunu ile ilgili çalışmanın, talep 
eden firmalarla hızlıca sonuçlandırılması gereklidir.

3. Titanyum Yeteneğinin Geliştirilmesi: Titanyum
malzemede temel problemler, hammadde tedariki ve 
metal eldesinin sağlandığı, sıcak hadde tesisidir. 
Maden konusunda özel bir geliştirme projesi 
geliştirilmeli ve hammadde tedariki güvenceye 
alınmalıdır. Sıcak hadde konusunda çalışmak isteyen 
firmalar, özellikle iş bağlantıları ile desteklenmelidir. u










