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FNSS’nin Genişleyen Zırhlı Araç 
Ürün Ailesinin Yeni Üyeleri, 
Seri Üretime Hazırlanıyor
Ürün ailesini, sınıflarının en iyisi olacak yeni platformlarla genişletmek için 
çalışmalarını sürdüren FNSS, 2018’de, projelerinde, bir dizi kilometre taşını 
geride bıraktı. FNSS’nin yeni nesil kule ve araçları, seri üretime hazırlanma 
süreçlerinde, kendilerini ispat ederek ilerlemeye devam ediyorlar.

KAPLAN MT, 
kalifikasyon testlerinde, 
farklı coğrafi koşullarda 

da üstün performans 
sergileyeceğini 

ortaya koydu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin 
önde gelen zırhlı araç tedarik-
çisi olan FNSS, TSK’nın özel 

gereksinimlerini, yenilikçi araçlar-
la karşılıyor. Firma, geçtiğimiz dö-
nemde, seyyar yüzücü hücum köp-
rüsü SAMUR ve dünyanın ilk ve tek 
amfibi zırhlı istihkâm iş makinesi 
KUNDUZ’u geliştirerek TSK’ya tes-
lim etti ve her iki araç da TSK en-
vanterinde başarıyla görev yapmaya 
devam ediyor.
TSK’nın zorlu isterlerini, daha önce 
yapılmayan araçları geliştirerek 
karşılayabileceğini gösteren FNSS’nin üzerinde çalıştığı yeni 
projeler ise Silah Taşıyıcı Araçlar ve Zırhlı Amfibi Hücum 
Araçları projeleri. FNSS, zorlu ve özel ihtiyaçlara, özgün ve 
yenilikçi ürünler geliştirerek cevap verme konusunda, dost 
ve müttefik ülkelerle de projeler yürütüyor. Bunlardan en 
günceli ise Orta Ağırlık Sınıfı Tank KAPLAN MT. Bu araçların 
her biri, sınıflarında standartları belirlemeye hazırlanıyor.

KAPLAN ve PARS STA Tanksavar 
Araçlarının Tasarım Aşaması Tamamlandı
Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin paletli tanksavar aracı 
KAPLAN-STA (Silah Taşıyıcı Araç)’nın Ocak ayında üretimi 
tamamlanan birinci prototipinin doğrulama faaliyetleri, ba-
şarıyla devam ediyor. Bir sonraki aşamada, aracın kalifikas-
yon testlerine başlanacak ve bunların da tamamlanmasının 
ardından, seri üretim aşamasına geçilecek.
Projenin Tekerlekli Tanksavar Sistemi PARS 4x4 STA’nın ilk 
prototipi ise Nisan ayında tamamlandı ve Mayıs ayında, doğ-
rulama testlerinin startı verildi.
KAPLAN-STA, doğrulama faaliyetlerine, projenin çok erken 
bir safhasında başladı. Proje planına göre, araçların detay 
tasarımı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından incelenerek proje takviminin 

15’inci ayında onaylandı. Bu onay, klasik proje metodoloji-
sinde, üretim faaliyetlerinin de başlaması anlamına geliyor. 
FNSS, detay tasarımın yanında, ilk paletli araç prototipini 
de üreterek Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK) ile 
birlikte kullanıcının görüşlerine sundu ve fabrika testlerini 
gerçekleştirmeye başladı. FNSS yetkilileri tarafından, proto-
tipin ortaya çıkması için geçen 15 aylık sürenin, dünya gene-
lindeki, yakın zamanlı benzer projeler arasında, rekor olarak 
nitelendirilebilecek kadar kısa olduğu vurgulanıyor.
Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında geliştirilen, 
hem paletli hem de tekerlekli araçların seri üretimlerinin,  
2021 yılında tamamlanması ve 260 aracın tamamının, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Deniz Piyadelerinin Koruyucusu: ZAHA
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), Türk Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, SSB 
ile Mart 2017’de imzalanan sözleşme uyarınca, FNSS tara-
fından geliştiriliyor.
Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonların-
da; hem birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılmasını 
sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra, bir zırhlı muhare-
be aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.  

KAPLAN-STA
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Bu araçlar, harekâtın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan 
havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki bir-
kaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek bir-
liklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını 
sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra 
edebiliyor. Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımları 
gereğince, çift doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de 
karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada 
çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduru-
yor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten, 
FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.
FNSS, ZAHA ile zırhlı amfibi hücum araçlarını, 21’inci yüzyıla 
taşıyor. ZAHA’nın:
n	 Araç içerisinde taşınacak personel sayısı,
n	 Balistik ve mayın koruma seviyeleri ve
n	 Karada ve suda sağlanacak performans kriterleri 
 konularında, benzerlerine göre üstün olması 
 hedefleniyor.
SSB tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsa-
mında, FNSS; 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta 
kontrol aracı ve 2 adedi de kurtarma aracı olmak üzere, top-
lam 27 adet araç teslim edecek.

Endonezya Ordusunun Zorlu Kalifikasyon 
Testlerini Başarıyla Geçen KAPLAN MT, 
Seri Üretime Hazır
FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalış-
ma kapsamında geliştirdiği Orta Ağırlık Sınıfı Tank KAPLAN 
MT, Endonezya Ordusunun kalifikasyon testlerini, başarıyla 
tamamladı. KAPLAN MT, böylece, proje başında ortaya ko-
nan gereksinimleri karşıladığını ve hizmet vermeye hazır ol-
duğunu, kullanıcısına göstermiş oldu.
Kalifikasyon testleri, Dayanıklılık Testleri ve Atış Testleri 
olmak üzere, iki grupta gerçekleştirildi. KAPLAN MT’yi, En-
donezya’nın zorlu koşullarında sınayan Dayanıklılık Testleri, 
6-16 Ağustos tarihlerinde, Java Adası’nda yapıldı. Testlerde, 
adanın Batı bölümünde, farklı arazi ve iklim koşullarını kap-
sayan, yaklaşık 2.000 km’lik bir rota kullanıldı. Bandung’da 
başlayan rota; Cipali, Tegal, Semarang, Sarangan, Jogjakar-
ta, Kebumen, Subang, Parompong’un ardından, yine Ban-
dung’da sona erdi.
Atış Testleri ise 25-27 Ağustos tarihlerinde, Bandung’da 
gerçekleştirildi. KAPLAN MT, hareket halindeyken,  
yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini 
gösterdi.

Kalifikasyon testlerinde, 
Endonezya Savunma Ba-
kanlığı ve Endonezya Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı 
yetkilileri hazır bulundu. 
FNSS personeli de testler-
de, PT Pindad personeline 
destek verdi.
KAPLAN MT, kalifikasyon 
testleri öncesinde, Temmuz 
ayında, tam ölçekli mayın 
prototipi ile mayın testleri-
ni başarıyla tamamlamıştı. 
Kalifikasyon testlerinin de 
başarıyla tamamlanması ile 
KAPLAN MT, seri üretime 
hazır hale geldi. u

KAPLAN MT, proje başında 
ortaya konan gereksinimleri 
karşıladığını ve hizmete 
hazır olduğunu, kullanıcısına 
gösterdi. 

Testler, KAPLAN MT’nin, 
meskûn mahallerdeki 
performansını da gözler 
önüne serdi.
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Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında ürettiği 
2 prototip araçtan biri olan PARS 4x4’ü ve bu aracın ana 
silahı olan Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK)’ni ilk 
kez Eurosatory’de sergileyen FNSS, ilk gün gerçekleştirdiği 
lansman töreni ile de fuara damgasını vurdu. Lansman 
törenine, basın mensuplarının yanı sıra Türkiye’nin Paris 
Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit de katıldılar.
Törende konuşan FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt, 2 adet prototip aracı ve UKTK’yı, proje 
başlangıcından itibaren, 18 ay gibi kısa bir süre 
içerisinde geliştirdiklerini vurguladı. Aracın KORNET 
tanksavar füzeleri ile testlerinin tamamlandığını belirten 
Kurt, henüz envantere girmemiş bu aracın, şimdiden 
yarattığı ihracat potansiyelini ise şu sözleri ile aktardı: 
“Aracın silah taşıyan bir platform olarak geliştirilmiş 
olması, farklı görevler üstlenemeyeceği anlamına 
gelmiyor. Örneğin, aklımıza gelen ilk görevlerden 
biri, keşif. Farklı görevler söz konusu olduğunda, 
aracın ihracat potansiyeli olduğunu da söylemem 
gerekiyor. Hatta çeşitli dost ve müttefik ülkelerin kara 
kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda, bu yıl içerisinde, 

farklı testler de gerçekleştireceğiz. Orta Doğu’da iki 
farklı ülke, bu araçla çok ciddi şekilde ilgileniyor.”

FNSS Önderliğinde Nadir Bir Proje
PARS 4x4 STA, tasarım aşamasından itibaren, Nurol 
Makina ile birlikte, ortak bir çalışmanın eseri olarak 
geliştirildi. Kurt, bu konuyla ilgili olarak da şunları söyledi: 
“Bu proje, dizayn çalışmalarının, iki firmanın ortaklığında 
yürütülmüş olması ile de dikkat çekiyor. 
Bu, Türkiye’de görmeye alışkın olduğumuz 
bir şey değil. Nurol Makina ile bu tip iş birliklerini, 

gelecekte de sürdüreceğiz.”

FNSS, Geliştirdiği Yeni Araçları, 
Eurosatory 2018’de Dünya 
Ordularının İlgisine Sundu

PARS 4x4 STA

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt
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Kurt, aracın Türk savunma sanayisi açısından yarattığı 
olanakların da altını çizdi: “Bu araçta, yoğun bir 
yerlileştirme çalışması yürüttük ve daha önceden 
Türkiye’de üretilemeyen pek çok alt sistemi, bu araç 
ile üretebilir hale geldik. Aracın savaş yönetim sistemi 
ve durumsal farkındalığını arttıran çeşitli elektro-
optik sistemleri, ASELSAN tarafından sağlandı. Diğer 
Türk şirketlerin de çok önemli katkıları oldu. UKTK’yı 
geliştirirken de ASELSAN’ın, kornet füzeleri ile kazandığı  
kabiliyetlerden faydalandık.”

Kıvrak Avcı PARS 4x4 STA
Eurosatory ziyaretçileri, FNSS standında, göreve hazır 
ekipmanlarıyla, kalifikasyon 
testlerine hazır bir aracı, 
yakından inceleme fırsatını 
buldular. PARS 4x4 STA; 
her türlü arazi şartında, 
sürati ve yüksek hareket 
kabiliyetiyle düşmana 
ait tanklar ve diğer zırhlı 
unsurları, uzak mesafeden 
imha edip, kısa sürede 
mevzi değiştirerek ikinci 
hedefi ateş altına alabilecek 
yeteneklere sahip olarak 
geliştirildi. FNSS, tecrübesi 

ve yenilikçi yaklaşımı ile bu zorlu gereksinimleri bir arada 
karşılayacak, çok özel bir amfibi araç ortaya çıkardı.

Göreve Adanmış Kule
STA Projesi’nin imzalanması ile yüksek bir tempoda 
çalışmalarını sürdüren FNSS, UKTK’nın tasarım ve 
prototip üretim süreçlerini, çok kısa bir sürede tamamladı. 
Proje takviminin 18’inci ayında, ilk güdümlü tanksavar 
füze atışının gerçekleştirildiği doğrulamatestinde, 
hedef tam isabet ile vurularak projedeki kritik bir aşama 
başarıyla sonuçlandırıldı. Yine test kapsamında, kuleye 
entegre makineli tüfek ile de sabit ve hareketli araç 
üzerinden başarılı atışlar gerçekleştirildi.

UKTK, dünyada çeşitli 
örnekleri olan, mevcut 
uzaktan komutalı 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.

Uzaktan 
Komutalı 
Tanksavar 
Kulesi 
(UKTK)
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Malezya ile 90’lı yılların sonlarında başlayan, uzun 
soluklu bir iş birliği tesis eden FNSS, bu konumunu, 
Nisan ayında düzenlenen DSA 2018 fuarının ana 
sponsorları arasında yer alarak, bir kez daha vurguladı. 
Firmanın bu konumu, fuarda sergilenen FNSS imzalı 
araçların sayısı ile de kendini gösterdi.
FNSS, kendi standında sergilediği PARS 6x6 İZCİ aracının 
yanı sıra SAMUR seyyar yüzücü hücum köprüsü, KUNDUZ 
amfibi zırhlı istihkâm iş makinesi, KAPLAN MT orta ağırlık 
sınıfı tankı, KAPLAN 20 zırhlı muharebe aracı (ZMA) 
ve PARS 4x4 tanksavar araçlarını da ölçekli maketleri 
üzerinden tanıttı. PARS 8x8 üzerinden, DEFTECH ile 
FNSS’nin iş birliğiyle geliştirilen AV-8 aracı ise 3 farklı 
konfigürasyonu ile DEFTECH standında yer aldı. Ayrıca 
bir adet AV-8 aracı da fuar ziyaretçilerini, etkinliğin 

düzenlendiği binanın girişinde karşıladı.
FNSS, Malezya ile sözleşmesi 2011 yılında imzalanan 
ve ana entegratör olarak görev yaptığı AV-8 projesi 
kapsamındaki araç teslimatlarına, halen devam ediyor. 
257 adet AV-8 aracının ortak üretimini kapsayan 
bu projede, araçların, yaklaşık yarısı teslim edildi. 
Projenin başlangıcında planlanan teslimat takvimi ise 
Malezyalı makamların talebiyle 2 yıl kadar uzatıldı. 
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, FNSS’den 
kaynaklanmayan bu takvim değişikliği ile ilgili şunları 
söyledi: “Malezya’nın temel gelir kaynakları arasında 
yer alan ham petrolün, varil fiyatlarındaki düşüş 
nedeniyle araç teslimatlarının yavaşlatılmasını istediler. 
Bununla birlikte biz, kit teslimatlarını, projenin ana 
yüklenicisi olan DEFTECH’e, orijinal plana yakın bir 

takvimde gerçekleştiriyoruz. 
DEFTECH’in, Malezya 
Kara Kuvvetlerine 
yaptığı teslimatlar ise 
yerel makamların talebi 
doğrultusunda gerçekleşiyor.”

FNSS, İkinci AV-8 
Sözleşmesine de Aday
FNSS, AV-8 projesine yakın 
boyutlardaki, ikinci bir 
proje için de hazırlıklarını 
sürdürüyor. Malezya 
hükümetinin gündemi 
nedeniyle bütçesi henüz 
hazır olmayan bu projenin 
başlatılması halinde, proje 
için en güçlü adaylardan 

FNSS’nin Malezya’daki Konumu, Sergilenen Araç Sayısına da Yansıdı

PARS 6x6 İZCİ
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biri olduklarını dile getiren Kurt, şunları ilave etti: 
“Malezya’nın ihtiyaçları doğrultusunda, 2011 yılında 
imzaladığımız ilk AV-8 projesinde, Türkiye’nin, tek 
kalemde imzalanan en büyük ihracat sözleşmesi 
ile bir rekor kırdık. Umman’da imzaladığımız PARS 
8x8 ve PARS 6x6 sözleşmesi ile de bu rekoru egale 
ettik. Malezya’nın ikinci AV-8 projesini de kazanırsak, 
rekorumuzu yeniden egale edebilir hatta yeni bir rekor 
kırabiliriz de.”
Malezya’nın, 6x6 konfigürasyonundaki taktik tekerlekli 
zırhlı araçlar tedarik etmesi de gündemde. Bu projenin 
de hayata geçirilmesi halinde, Malezya’ya, PARS 6x6 
İZCİ’yi önerdiklerini belirten Kurt, bu projedeki araç 
sayısının ise AV-8 projesine nazaran daha az olacağını 
ifade etti.
FNSS’nin, Malezya’da takip ettiği bir başka proje de 
Malezya Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan, 
ZMA-15 ve AKINCI ZMA araçlarının modernizasyonu. 
Malezya’da, ADNAN adı verilen ve sayısı 250’nin  
üzerinde olan bu araçlar, 2000’li yıllarda, FNSS 
tarafından üretilerek teslim edilmişti.

Malezya ile Yeni İş Birlikleri Mümkün
Kurt, Malezya ile sürdürdükleri uzun soluklu iş 
birliği ile ilgili olarak da şu mesajı verdi: “Malezya 
ile iş birliğimizin, neredeyse 20 yıllık bir geçmişi var. 
FNSS’nin ana yüklenici olarak adım attığı bu süreçte, 
buradaki partnerimiz DEFTECH, artık ana yükleniciliği 
üstlenebilecek bir konuma geldi. Bu dostluğun bir 
sonraki adımı ise ürünlerimizin, 3’üncü ülkelere 
pazarlanması. Bununla birlikte, bu pazarlama süreci, 
iktisadi, coğrafi ve siyasi pek çok koşula bağlı olarak, 
DEFTECH üzerinden de FNSS üzerinden de  
yürütülebilir. Sonuçta, inovatif ve esnek pazarlama 
stratejileri üretebilen bir firmayız.”

55’inci Mekanize Piyade Tugay Köprücü Tabur 
Komutanlığının, Şubat ayında, Trakya bölgesinde 
gerçekleştirdiği durgun sulardan geçiş tatbikatı, FNSS 
tarafından tasarlanan ve üretilen araçların, piyadenin 
her ihtiyacını karşıladığını, bir kez daha gösterdi.
Tatbikatta, senaryo gereği, ilk olarak, kıyının 
karşısında bulunan temsili düşman bölgesine 
yapılacak taarruz için, komando unsurları karşı 
kıyıya geçerek kıyı başı emniyetini aldı. Gizleme 
amacıyla sisleme yapılmasının ardından, bölgeye, 
hücumbotlarla takviye birlikler intikal etti.
Bölgenin emniyete alınmasının ardından, askeri 
araçların faaliyeti için, hızlı bir şekilde gölette 
çalışmalar başlatıldı. FNSS tarafından tasarlanan ve 
yüzme özelliğine sahip olması bakımından dünyada 
bir benzeri olmayan KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş 
Makinesi, karşı kıyıyı düzenlemek ve kıyı başını köprü 
geçişi için hazır hale getirmek üzere, diğer unsurlar 
ile birlikte yüzerek karşı kıyıya geçti. FNSS tarafından 
üretilen ZMA ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı 
(GZPT)’ları, taşıdıkları tam teçhizatlı piyade unsurları 
ile birlikte, göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi.
Gerçek bir muharebe ortamını aratmayan tatbikatta, 
sulu açıklığın üç ayrı bölgesinde, karada da hareket 
etme yeteneğine sahip olan ve yine FNSS tarafından 
tasarlanan ve üretilen, seyyar yüzücü hücum köprüsü 
SAMUR araçları ile gerek köprü konfigürasyonunda 
gerekse ikili nakliye takımları ile ana muharebe 
tankları ve diğer zıhlı ve lojistik unsurların geçişi 
başarıyla tamamlandı.
197 personel ile 61 askeri aracın katıldığı tatbikat, 
zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış 
nedeniyle zorlu koşullar altında başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi.

FNSS’den, Piyadenin 
Her İhtiyacına Bir Araç

Tatbikatta, SAMUR araçları, hem köprü konfigürasyonunda hem de ikili 
nakliye takımları ile ana muharebe tankları ve diğer zıhlı ve lojistik 
unsurların geçişini başarıyla gerçekleştirdi.

KUNDUZ, karşı kıyıyı düzenleyerek 
kıyı başını köprü geçişi için hazır hale getirdi.

AV-8 aracının 3 farklı konfigürasyonu, DEFTECH standında sergilendi.
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ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, alt sistemleri da-
hil, tamamı ASELSAN tarafından özgün olarak tasarla-
nan; Otomatik Namlu Yönlendirme Sistemi, Otomatik 

Mühimmat Yükleme Sistemi, Geri Tepme Mekanizması ve 
Atış Kontrol Sistemi ile donatılmış, taret üzerine entegre, 
modern bir silah sistemidir.
Komuta Kontrol Sistemi ile sayısal olarak entegre çalışa-
bilen ALKAR, havan kullanıcısına, her türlü taktik ve ope-
rasyonel kullanım için imkanlar sunmaktadır. Balistik he-
saplamalarda kullanılan meteorolojik verilerin de sayısal 
haberleşme vasıtası ile alınabildiği sistem sayesinde, mu-
harebe sahasında, her türlü koşulda görev icrası gerçekleş-
tirebilmektedir.
Sistem, paletli ve taktik tekerlekli platformların yanında sa-
bit tesislere de entegre edilebilmektedir. Geliştirilen özgün 
Geri Tepme Mekanizması sayesinde, atış sırasında plat-
formda oluşan yük en aza indirilmekte; bu sayede sistem, 
bir çok farklı tipteki araca entegre edilebilmektedir.

Modüler sistem mimarisi, ALKAR’a, yivli veya yivsiz her 
türlü havan namlusunun entegre edilerek kullanılabilme-
sini sağlamaktadır.
ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, kullanıcıya; hassas, 
hızlı ve güvenli mühimmat yükleme olanağı sağlamaktadır.
Araç intikal halinde iken ALKAR 120 mm Havan Silah Siste-
mi tarafından sağlanan konum ve yön bilgileri, görüntüleme 
ünitesi aracılığıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Böylece, sü-
rücünün planlanan intikal yolunu izleyerek mevziye ulaşması 
sağlanmaktadır. Sistem tarafından sağlanan hassas konum 
ve yönelim bilgileri, sistemin çok kısa sürede mevzilenerek, 
atışa hazır duruma gelmesini mümkün kılmaktadır.
Araca entegre ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, sunulan 
özellikleri sayesinde; havan atış görevlerinin en kısa sürede 
icra edilebilmesini; hedefte istenilen etkinin, mümkün olan 
en az sayıda mühimmat sarf edilerek, en kısa zamanda ve en 
etkin şekilde sağlanmasını ve atış mevzisinin süratle terke-
dilebilmesini sağlamaktadır.

ASELSAN’dan Yenilikçi 120 mm 
Havan Silah Sistemi: ALKAR
ASELSAN, ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi ile modern piyadenin 
vazgeçilmez atış destek unsurlarından olan otomatik havanlara, yeni bir 
soluk getiriyor. ASELSAN’ın, silah sistemi ve atış destek sistemi geliştirme 
alanlarındaki derin tecrübelerini yansıttığı sistem, otomatik havanları, 
21’inci yüzyıl teknolojileri ile buluşturuyor.
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ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi 
Genel Özellikleri
n	 Yivli ve yivsiz her türlü yerli ve yabancı 120 mm 
 havan namlusu entegre edilebilir.
n	 Modüler sistem mimarisi sayesinde, tırtıllı araçlara,
 taktik tekerlekli araçlara ve sabit platformlara
 entegrasyon.
n	 Geri Tepme Mekanizması’nın, atış sırasında 
 platforma aktarılan atış yükünü en aza indirmesi
 sayesinde, entegre edilebileceği araç çeşitliliğinin
 artması.
n	 Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi sayesinde, 
 hassas, hızlı ve güvenli mühimmat yükleme 
 olanağı.
n	 Her türlü havan mühimmatı (MOD209, MOD226, 
 MOD236, MOD227 vb.) ile kullanılabilirlik.
n	 Hesaplanan atış komutuna uygun olarak
 otomatik  ve hassas yönelim imkânı.
n	 Ataletsel Konumlama Sistemi ile hassas konum
 ve namlu yönelimi tespiti.
n	 İntikal ve navigasyon için konum, istikamet, 
 yükseklik verilerinin üretilmesi ve harita üzerinde
 güzergâhın gösterimi.
n	 Görev odaklı, renkli, grafiksel kullanıcı arayüzü.
n	 NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK) 
 ile hızlı ve hassas balistik hesaplama.
n	 İlk Hız Ölçümü.
n	 Meteoroloji bilgilerinin sayısal haberleşme ile 
 alınabilmesi.
n	 İlk hız ve meteoroloji verilerinin kullanımı ile 
 doğru balistik hesaplama.
n	 Tüm havan atış görevlerinin icrası.
n	 Muharebe sahası unsurlarının / bilgilerinin
 sayısal harita üzerinde gösterimi.
n	 Her türlü taktiksel ve operasyonel yapılanma
 içinde kullanılabilirlik.
n	 ADOP-2000 ile entegre görev yapabilme.
n	 İleri Gözetleyici, Hedef Tespit Radarları ve 
 TOMES Meteoroloji sistemleri ile entegrasyon.
n	 Ateşlemenin manuel ve otomatik modlarda 
 yapılabilmesi.
n	 Acil durdurma. u

n Namlu: 120 mm Yivli Havan*
n Menzil: Asgari 1.500 m,  
 azami 8.000 m*
n	 Namlu	Uzunluğu:	1.900	mm*
n Geri Tepme Kuvveti: < 25 ton
n	 Atışa	Hazırlanma	Süresi:	<	1	dakika
n	 Mevzi	Değiştirme	 
	 Hazırlık	Süresi:	<	10	saniye
n	 Atış	Tahditleri
 l	 Yan:	±	3.200	milyem
 l	 Yükseliş:	800	–	1.200	milyem*
n	 Fiziksel	Özellikler
 l En: 1.450 mm
 l	 Boy:	2.450	mm
 l	 Yükseklik:	1.100	mm

*	Özellikler	yivli/yivsiz	namlu	çeşidine	göre	değişebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Meteksan Savunma,
Retinar Çevre Gözetleme 
Radar Ailesi ile Zorlu Görevler için 
Optimum Performans Sunuyor
Bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik bir ülkenin 
silahlı kuvvetleri ve bir Avrupa ülkesinin başkentindeki havalimanı için tercih 
edilen Retinar Çevre Gözetleme Radar Ailesi, zorlu görevler için, en iyi çözüm 
olduğunu ispat etti. Meteksan Savunma tarafından, ihtiyaçları en iyi ve en optimum 
şekilde karşılamak üzere, ölçeklenebilir ve açık bir mimari ile geliştirilen ürün 
ailesi, farklı sürümleri ile değişen ihtiyaçlara cevap vermeye devam ediyor.

Meteksan Savunma, Retinar Çevre Gözetleme Radar 
Ailesi’ni, yenilikçi bir yaklaşımla, gelişen ihtiyacı ön-
görerek ve herhangi bir proje almadan, öz kaynak-

ları ile geliştirdi. Bu süreçte, MİLDAR projesi ile kazandığı 
kabiliyetlerle, dünya genelinde gelişen tehditleri bir arada 
değerlendirdi.

Gelişen İhtiyaç: Sınır Güvenliği
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.
Tüm bunlar dikkate alındığında; güvenlik güçlerinin, arazi 
şartlarında, elindeki silahı kadar kolaylıkla kullanabileceği, 
düşük güçte batarya ile uzun süre çalışabilen, sırt çantasın-
da taşınabilen, geniş alanlardaki hareketliliği tespit edebilen 
ve en önemlisi, keskin nişancı menzili ötesinden, insan-hay-
van ayrımı yapabilen bir sisteme ihtiyaç duyuluyor. Retinar 
Çevre Gözetleme Radar Ailesi de tam olarak bu ihtiyaçlara 
cevap veriyor.

14 - Kasım 2018
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En Optimum Çözüm
Meteksan Savunma’nın, hava platformları için yeni bir radar 
geliştirdiği MİLDAR projesi ile 2007 yılında başlayan milimet-
re dalga radar çalışmaları, Retinar çevre gözetleme radarla-
rının teknolojik altyapısını oluşturuyor. Meteksan Savunma 
Genel Müdürü Tunç Batum, bu süreci, şöyle anlatıyor: “Al-
gılayıcılar konusunda elde ettiğimiz bu bilgi ve tecrübe ile 
ne yapabiliriz diye düşündük ve çevre güvenliği konusunda-
ki ihtiyacı görerek yaklaşık 6 yıl önce çalışmalara başladık. 
Bu süreçte, yurt içindeki potansiyel kullanıcılarla görüşerek 
projenin teknik gereksinimlerini belirledik. Ürünümüzü, 
2014 yılının sonunda ortaya çıkarttık. Retinar’ın, potansiyel 
bir kullanıcının ihtiyacına yönelik başlatılmış bir projesi kap-
samında değil de Meteksan Savunma’nın kendi inisiyatifi ile 
geliştirilmiş olması, bürokratik süreçlerin biraz uzamasına 
neden oldu. Türkiye’deki süreçler sonlanmadan, 2017 yı-
lında, Retinar, dost ve müttefik bir ülkenin silahlı kuvvetleri 
tarafından sipariş edildi. Bu sipariş öncesinde, söz konusu 
ülkede, dünya genelinden 12 farklı radar ile rekabet ettik. 2 

tane Avrupalı rakibimizle son 3 aday arasında kaldık ve onla-
rı da hem teknik hem de maliyet değerlendirmelerinde ge-
ride bırakıp ihaleyi kazandık. Ardından da bu yıl içinde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ve Jandarma Genel Komutanlığının en-
vanterlerine girdik. Ayrıca, sivil alandaki ilk siparişimizi al-
dık. Bir Avrupa ülkesinin başkentinde yer alan bir havalimanı 
için, yine uluslararası rekabette önce çıkarak seçildik. Şu 
anda, seri üretim çalışmalarımız, hızla devam ediyor.”
Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Alpars-
lan ise Retinar Çevre Gözetleme Radar Ailesi’nin, optimum 
tasarımına vurgu yapıyor: “Her coğrafyanın şartları farklı. 
Konvansiyonel savaşa göre geliştirilmiş radar sistemlerin-
den devşirilen kara gözetleme radarları, Orta Doğu ve çöl 
coğrafyalarında başarılı olabiliyor. Ama bizim coğrafyamız, 
özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimiz, çok farklı. Size 
çok geniş alanlar göstermiyor. Bu coğrafyada, daha küçük 
boyutlarda, taşınabilir, çevik, taktik sahaya uygun bir siste-
min başarılı olabileceğini öngördük. Ve ortaya, Retinar ai-
lesi çıktı. Gördük ki; dünyadaki benzer coğrafyalara sahip 
uygulama alanlarında da uzun menzilli değil, çevik sistem-
ler ön plana çıkıyor. Yaklaşımımızı, anti-dron sistemlerin-
den hareketle anlatacak olursam: Herkes radarın menzil 
performansından bahsediyor; biz ise farklı yaklaşıyoruz.  

Meteksan 
Savunma Genel 

Müdürü Tunç 
Batum

Retinar PTR, özel çantalarında 
iki kişi tarafından taşınabiliyor.
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Retinar PTR
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Çünkü kötü niyetli kişilerin ya da teröristlerin elindeki dron-
lar, sivil sistemlerden türetiliyor ve güdüm ya da kontrol men-
zilleri çok fazla değil. Tipik olarak, bir kaç kilometre öteden 
kontrol ediliyorlar. O zaman biz de çözümümüzü, bu menziller 
için optimize ediyoruz. Dalga şeklini ve antenin dönme rejimi-
ni, bu doğrultuda ayarlıyoruz. Böylece ortaya, performanstan 
ödün vermeyen; diğer yandan, ağırlığı, boyutları ve maliyeti 
optimize edilmiş bir çözüm ortaya çıkıyor. Retinar ailemizin 
farklı üyeleri, bu optimize edilmiş tasarımın, farklı görevleri 
başarıyla yerine getirdiğini, sahada defalarca gösterdi.”

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 ara-
zide mobil olarak gözetleme yapılması gerektiğinde, en uy-
gun çözüm olarak Retinar PTR öne çıkıyor. Pille çalışan Re-
tinar PTR, 2 adet sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük 
ve hafif. Kritik tesis güvenliği söz konusu olduğunda, Retinar 
PTR-X devreye giriyor. Retinar OPUS’ta ise termal ve gündüz 
kamera sistemi, radar ile birlikte kullanılıyor.
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 ayrılıyor ve 
özellikle yurt içinde yatırım tekrarı yaratmadan, taşınabilir çev-
re gözetleme radarı ihtiyacına yönelik boşluğunu da dolduruyor.
Retinar ürün ailesinin kullanım alanlarından bazıları şöyle 
sıralanabilir:
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 PTR
Retinar PTR, kırsalda görev yapan polis ve jandarma timle-
rinin 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 ilgi-
li yüksek çözünürlükte veri alınabiliyor. Bu veri, kullanıcıya, 
polar radar ekranında, tespit ve takipler olarak sunuluyor. 

16 - Kasım 2018

Meteksan Savunma’nın, Retinar OPUS üzerinde şekillendirdiği 
KAPAN Drone Savar Sistemi, Retinar OPUS ile tespit ve teşhis ettiği 
drone’ları, diğer yerli firmalar tarafından sağlanan RF karıştırıcı ve 
lazer sistemi ile etkisiz hale getiriyor.
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Aynı zamanda hedef in-
celeme grafiklerinde, 
hedefin insan, hayvan, 
araç ve benzeri sınıf-
larda kategorize edil-
mesine; hatta teşhisine 
olanak tanınıyor.
“Taşınabilir ve kullanı-
mı kolay radar” konsep-
tine uygun olarak tasar-
lanan 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 uygula-
ması aracılığıyla akıllı 
telefonlar ve tabletler 
ile de haberleşebiliyor. 
Her türlü kamera siste-
mi ile entegre çalışabilen Retinar PTR, dâhil edildiği güvenlik 
sisteminde bulunan kameralara ve varsa stabilize silah plat-
formlarına, ize yönlendirme (slew-to-cue) yapabiliyor.
Çevre gözetleme, çevre güvenliği, kamp koruması ile sınır ve 
kıyı gözetleme gibi güvenlik uygulamaları için geliştirilen Re-
tinar PTR, 2 ve 3-boyutlu haritalar üzerinden gösterim yapan 
ve çok kısa bir eğitimle kullanılabilen gelişmiş bir kullanıcı 
arayüzüne sahip.

Retinar PTR-X
Kritik tesislerin ve bölgelerin güvenliği için ihtiyaç duyulan 
entegre güvenlik çözümlerinde, radarların, kamera sistem-
leri ile aynı konumda veya ayrı noktalarda, birbirini tamam-
layacak şekilde entegre kullanımı ihtiyacı söz konusu oldu-
ğunda, 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 perfor-
mansı 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 tesis-
lerin, sınırlarının çok ötesinden başlayarak, her an ve mali-
yet etkin bir şekilde izlenmesi mümkün.

Retinar OPUS Entegre Gözetleme Sistemi
Retinar ailesinin yeni üyesi Retinar OPUS, kısa ve uzun men-
zil için farklı açısal dönme hızları seçeneği ile etkin kullanım 
modları sunan Retinar PTR-X’in, gündüz / termal kamera sis-
temleri 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 di-
rek üzerine yerleştiriliyor. OPUS’un kameraları, gelişmiş en-
tegre arayüz üzerinden, ize yönlendirme ile radar tarafından  

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

Retinar radar ailesinin kullanıcı arayüzü.

Termal ve gündüz kamera sisteminin 
radar ile birlikte kullanıldığı Retinar 
OPUS ise gerekli hâllerde, sabit olarak da 
kullanılabiliyor.

Kırsal arazide mobil olarak 
gözetleme yapılması gerektiğinde, 

en uygun çözüm olarak 
Retinar PTR öne çıkıyor.
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tespit edilen hedeflere angaje edilebiliyor. Radar ve kamera 
sistemi, aynı dikey dönme eksenini paylaştığından, birbirleri-
nin 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 saye-
sinde, istenen yatay ve dikey açıya dönebilir ve bu esnada, 
taşıdığı radar sistemi ise 360 derece sürekli dönerek tara-
ma 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 doğ-
rultusunda, çeşitli kameralar ile entegre edilebilmesidir.
Retinar OPUS, gelişmiş 3-boyutlu radar ekranı ve gelişmiş 
radar ve kamera tabanlı otomatik hedef tanıma algoritma-
ları ile dünyadaki benzer ürünlerde ayrılıyor.

Retinar, Şimdi de Drone Savar Görevinde
Retinar ürün ailesi, kullanıcının farklı ihtiyaçlarını karşıla-
yacak şekilde, gelişimini sürdürüyor. Meteksan Savunma, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, alanlarında uzman 
firmaları ile iş birliğine gitti ve Retinar OPUS’un temel alın-
dığı, komple bir Drone Savar Sistemi çözümü oluşturdu.  
İlk kez, 25-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen,  
Eurasia Airshow’da sergilenen ve KAPAN adı verilen Retinar 
Drone Savar çözümü, 3 ana alt sistemden oluşuyor:
n Retinar OPUS Tümleşik Radar ve Elektro-Optik Suit / 
 Meteksan Savunma
n Lazer Karşı Tedbir Sistemi
n RF Karıştırıcı  / Tamgör-SDT Ortaklığı
Önerilen sistemde; Retinar OPUS bünyesinde bulunan radar, 
drone’a yönelik ilk tespit ve takipten sorumlu. Gerçekleştiri-

len testlerde, Retinar OPUS’un radarının, drone tespitinde ve 
takibinde kullanılabildiği gösterildi. Yapılan saha testlerinde, 
Retinar OPUS, 1,5 km mesafeden, küçük drone olarak sınıf-
landırılan DJI Phantom 4’ü; 2,5 km mesafeden de büyük dro-
ne 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. Re-
tinar OPUS tarafından sağlanan, hedef drone yön ve pozisyon 
bilgisi, sistemin diğer unsurları olan, RF karıştırıcı veya lazer 
sistemine iletiliyor. Ortam koşullarına uygun olarak seçile-
cek karşı tedbir sistemine göre de RF karıştırıcı veya lazer 
sistemi ya da her ikisi birden hedefe angaje olarak drone’u 
etkisiz hale getiriyor.

Meteksan Savunma, Retinar’ı 
Geleceğe Taşıyor
Meteksan Savunma, açık mimariye sahip, esnek bir ürün 
ailesi olarak tasarladığı Retinar ailesini, ortaya çıkan ihti-
yaçlara ve teknolojik gelişmelere göre güncellemeye de-
vam ediyor. Ailenin farklı üyeleri için, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki potansiyel kullanıcılarla görüşmeler de devam 
ediyor. Batum, gelecekle ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: 
“Retinar ailemizin, gelecek dönemde, hem yurt içinde hem 
yurt dışında önemli satış rakamlarına ulaşacağını öngörü-
yoruz ve hazırlıklarımızı, bu doğrultuda yapıyoruz. Aynı za-
manda, ürünümüzün entegre lojistik desteği konusunda da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde, kullanıcılarımızın 
ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacağımız bir altyapıyı 
oluşturduk. Yurt dışı kullanıcılarımızın da yanında olmaya 
devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, hem 
Retinar ailemizin yeni siparişlerini hem de kullanımda olan 
ürünlerimizin başarı hikâyelerini, tüm sektörle paylaşmaya 
devam edeceğiz.” u

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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Artan Tehdit: 
Mayın ve EYP
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
günümüze, yaşanan çatış-
malarda, mayınlar ve el ya-
pımı patlayıcılar (EYP’ler) 
gibi asimetrik tehditler, 
araç ve personel kayıpları-
nın nedenleri arasında, üst 
sıralarda yer alıyorlar. Bu 
tehditler, özellikle ABD ve 
NATO güçlerinin Afganis-
tan ve Irak operasyonları ile 
birlikte, dünya kamuoyunda, 
gündemin üst sıralarına çık-
tı. Bu operasyonlarda, mayın 
ve EYP kullanımında radikal 
bir artış görüldü ve deva-
mında da hem yeni gelişti-
rilen araçların hem de mev-
cut araçların, EYP ve mayın 
tehditlerine karşı korunma-
sı, uluslararası alanda en 
önemli araştırma kalemle-
rinden biri hâline geldi.
Gelişen bu tehdidi ve sonuç-
larını yakından takip eden 
Nurol Makina, 2012 yılın-
da, görev performansından 
taviz vermeden üstün ko-

Nurol Makina’dan, 
Çağdaş Mühendislik 

Yaklaşımları ile 
Üstün Beka Kabiliyeti

Nurol Makina, son dönemde geliştirdiği araçların, 
performanstan taviz vermeden, 360 derecelik üstün koruma 

sağlaması ile dünya pazarlarında haklı bir üne kavuştu. 
Yüksek performans ve beka kabiliyetini bir arada isteyen, farklı 

kıtalardan silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri, Nurol Makina 
tasarımı araçları tercih ediyor. Nurol Makina, birbiri ile çelişen 

performans ve beka kabiliyeti arasındaki optimizasyonu, 
çağdaş mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirdiği; analiz, 

tasarım ve doğrulama süreçleriyle sağlıyor.
Nahit BABAARSLAN / nahit.babaarslan@nurolmakina.com.tr 

Uzman Tasarım Mühendisi, Nurol Makina

Uğur Can COŞKUN / ugur.coskun@nurolmakina.com.tr
Tasarım Mühendisi, Nurol Makina

Nurol Makina’nın 
ürün ailesinin 
amiral gemisi olan 
EJDER YALÇIN 4x4,  
onu, diğer taktik 
tekerlekli zırhlı 
araçlardan 
ayrıştıran en önemli 
özelliklerinden biri 
olan, beka kabiliyeti 
ile ön plana çıkıyor. 
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ruma sağlama vizyonuyla, 
dünyada da öncü olarak, 
EJDER YALÇIN 4x4 aracının 
çalışmalarına başladı. Proje 
ekibi, aracın tasarım faali-
yetlerini, uluslararası askeri 
standartları referans alarak 
belirlediği balistik ve mayın 
tehdidi seviyelerine göre 
yürütüp sahadaki tehditleri 
en yüksek oranda yansıtan 
analizler ile optimize etti.
Bu analizler, akredite ku-
ruluşların, askeri standart-
larca belirlenen test yö-
nergelerine uygun şekilde 
gerçekleştirdiği saha test-
leri ile de doğrulandı. Ana-
liz ve test faaliyetlerinden 
elde edilen çıktılar, tasarım 
faaliyetlerine, geri bildirim 
oluşturdu. Böylece, aracın, 
özellikle ana unsurları iyi-
leştirildi ve neticede, sınıfı-
nın en yüksek beka kabiliye-
tine sahip, 4x4 aracı ortaya 
çıkarıldı.
Türkiye, uzun yıllardır, özel-
likle teröre karşı mücade-
lesinde karşı karşıya kal-
dığı bu asimetrik tehditler 
sebebiyle kayıplar veriyor. 
Kullanıma girdiği 2014 yı-
lından itibaren günümüze 
kadar olan süreçte, EJDER 
YALÇIN 4x4 de sahada, çok 
sayıda asimetrik tehdide 
maruz kaldı. Araç, tasarım, 
analiz ve test faaliyetlerinde 
dikkate alınan bu tehditler 
karşısında, öngörülen beka 
kabiliyetini sergiledi ve en-

vanterde bulunan diğer tak-
tik tekerlekli zırhlı araçların, 
oldukça üstünde bir perfor-
mans gösterdi. Sahada kar-
şılaşılan sonuçlar, analiz ve 
test süreçlerini doğruladı; 
ayrıca, aracın tasarımına, 
performansını daha da yu-
karılara taşıyacak, bir dizi 
geri bildirim sağladı. Bugün 
EJDER YALÇIN 4x4, tüm bu 
birikimler sayesinde, mayın 
ve EYP’lere karşı koruma 
konusunda, benzer sınıftaki 
araçlar arasında, lider ko-
numda. Nurol Makina da bu 
bilgi birikimine sahip ender 
firmalardan biri hâline gel-
di ve bu birikimi, yürüttüğü 
projelere de yansıtarak, fark 
yaratmaya başladı.

Üstün Beka 
Kabiliyeti Denince 
İlk Akla Gelen Araç: 
EJDER YALÇIN 4x4
Nurol Makina’nın ürün ai-
lesinin amiral gemisi olan  
EJDER YALÇIN 4x4, onu, 
diğer taktik tekerlekli zırh-
lı araçlardan ayrıştıran en 
önemli özelliklerinden biri 
olan, beka kabiliyeti ile ön 
plana çıkıyor. Aracın, ba-
listik koruma, özellikle de 
mayına dayanım kabiliye-
tini tanımlayan bu özellik; 
Nurol Makina’nın tecrübeli 
mühendislerinin ortaya koy-
dukları yenilikçi yaklaşım, 
gerçekleştirdikleri bilgi-
sayar destekli analiz çalış-

maları ve yaptıkları etkin  
tasarım sonucunda ortaya 
çıktı. Aracın beka kabiliye-
ti, zorlu testlerde ve saha-
da karşılaşılan tehditlerle 
de bugüne kadar defalarca 
kendisi ispat etti.
EJDER YALÇIN 4x4, silah-
lı kuvvetlerin ve güvenlik 
güçlerinin karşılaştığı asi-
metrik tehdit unsurlarına 
karşı, en yüksek korumayı, 
milli imkânlar ile sağla-
mayı amaçlayarak hizmete 
sunuldu. Bu amaca uygun 
olarak EJDER YALÇIN 4x4; 
yerli tasarım, üretim ve test 
ve doğrulama faaliyetleri 
neticesinde, bu alandaki 
standartların ve akademik 
çalışmaların anlattıkları-
nın ötesinde, önemli bir  
bilgi birikimini de ortaya 
çıkarttı. Bugün, yüzlerce 
araç, gerek yurt içinde ge-
rekse müttefik ülkelerin 
silahlı kuvvetlerinin ve gü-
venlik güçlerinin envante-
rinde, başarıyla hizmet ver-
meye devam ediyor.

Nurol Makina, 
YÖRÜK 4x4 ile Yeni 
Bir Çağ Başlatıyor
Taktik tekerlekli zırhlı araç-
larda beka kabiliyeti, temel 
bir ihtiyaç olmakla birlikte; 
bu kabiliyetin seviyesi, uy-
gulamaya ya da ilgili birimin 
gereksinimlerine göre fark-
lılıklar gösterebiliyor. Sa-
vunma ve güvenlik alanında 

faaliyet gösteren firmalar, 
bu değişken ihtiyaçlara, her 
zaman cevap veremiyor-
lar. Genellikle firmalar, bir 
projenin ya da uygulama-
nın belirli ihtiyaçlarına göre 
araç geliştiriyorlar. Böyle 
araçlar tedarik edildiğinde 
ise ihtiyaçlar değiştiğinde, 
ya maliyetli modernizasyon 
gerekiyor ya da yeni araçla-
rın tedarik edilmesi yoluna 
gidiliyor.
Özgün ve milli çalışmala-
rın önem kazandığı; ulusal 
kazanımların arttırılması-
nın gerektiği günümüzde, 
değişken ihtiyaçlara hızlı 
reaksiyon gösterebilecek, 
ileri teknoloji ürünü ve yük-
sek performans özellikleri-
ne sahip bir araç platformu 
geliştirmek, bir zorunluluk 
hâline geldi. Nurol Makina, 
bu kapsamda, ülkemizde 
ve dünyadaki ihtiyaçları iyi 
okuyarak, bu ihtiyaçlara ce-
vap verebilecek ve ulusal 
kazanım oluşturabilecek 
YÖRÜK 4x4’ü geliştirdi. IDEF 
2017’de konsept tasarımı 
görücüye çıkarılan araç, he-
nüz seri üretime geçmeden 
büyük beğeni topladı. Hem 
yurt içinden hem de yurt dı-
şından büyük talep gördü ve 
yurt dışından ilk siparişlerini 
aldı.
YÖRÜK 4x4, tamamıyla Nurol 
Makina mühendisleri tara-
fından geliştirilen, özgün ve 
modüler bir araç platformu.  

EJDER YALÇIN 4x4, kapsamlı mayın testlerinden başarıyla geçti.
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Çağımızın gereksinimlerine 
uygun olarak, farklı balistik 
koruma seviyelerine göre 
konfigüre edilebilir şekilde 
tasarlanan araç, yine ihti-
yaca yönelik, farklı sayıda 
personele göre konfigüre 
edilebiliyor. Sınıfında yer 
alan diğer araçlara kıyasla 
daha hafif olan araç, aynı za-
manda, yüksek mayın koru-
masına sahip. Sahip olduğu 
teknik özellikler ve dinamik 
yapısı sayesinde, her türlü 
yol koşulunda, arazide ve 
meskûn mahalde, kullanı-
cısına, yüksek hareket ka-
biliyeti ve üstün performans 
özellikleri sunuyor. Araç, 
modüler olmasının yanında 
monokok bir gövde yapısına 
sahip. Başka bir deyişle ana 
taşıyıcı yapı, kaynak ve do-
layısıyla malzeme özelliğini 
değiştirebilen ısı girdisinin 
optimize edildiği, yekpare 
bir geometride tasarlandı.
YÖRÜK 4x4, Nurol Maki-
na’nın, geçmişten bugüne 
elde ettiği tecrübe ve kabi-
liyetler doğrultusunda, en 
güncel teknoloji ve sistem-
ler ile donatılmış bir araç 
olarak öne çıkıyor. Sınıfının 
en iyi faydalı yük taşıma ka-
pasitesi ile her ortam ve ko-
şulda, sorunsuz kullanılabi-
liyor ve kullanım esnasında, 
personele yüksek konfor ve 
ergonomi sağlıyor.
Araç, sadece kullanışlı-
lık dikkate alınarak değil, 
bakım-idame edilebilirlik 
kavramları da ön planda tu-
tularak geliştirildi. Modüler 
yapısı, periyodik bakım ge-
rektiren sistemlere ulaşım, 

olası arıza tespiti ve onarımı 
gibi konularda, kullanıcı-
ya büyük kolaylık sağlıyor. 
YÖRÜK 4x4’ün, ilerleyen 
zamanlarda, farklı silah ve 
güvenlik sistemlerinin en-
tegre edildiği; farklı amaç 
ve kullanım senaryolarına 
uygun, yeni ve farklı versi-
yonları ile de sınıfında ra-
kipsiz olması ve piyasadaki 
konumunu güçlendirmesi 
bekleniyor.

YÖRÜK 4x4’ün, 
Analiz ve Simülasyon 
Çalışmaları 
YÖRÜK 4x4’ün tasarım sü-
recinde, analiz ve simülas-
yonların, önemli bir yeri bu-
lunuyor. Temel olarak, kritik 
komponent ve yapısal unsur-
lar bazında başlayan analiz-
ler, aracın bütününün yapısal 
ve dinamik analizleri ve ma-
yın simülasyonları ile devam 
etti ve tasarım optimizasyo-

nu sağlanarak tamamlandı. 
Bütün analiz ve simülasyon-
lar için, aynı holding bünye-
sinde yer alan kardeş şirket 
FNSS’in tecrübeli ekibi ile 
ortak bir çalışma yürütüldü.
Aracın birçok komponentin-
de, kullanım senaryolarına 
göre, yapısal analizler ger-
çekleştirildi. Bu komponent-
ler arasında; vinç bağlantı 
arayüzleri, çeki-kaldırma 
arayüzleri ve kritik sistem-
lerin bağlantı arayüzleri gibi 
unsurlar yer alıyor. Bu ana-
lizlerde, simüle edilen ara-
yüzün maruz kalacağı yük 
öngörüleri, belirlenen gü-
venlik katsayıları ile modele 
uygulandı ve model üzerin-
deki etkileri incelendi. Bu 
analizler, gerektiğinde, ta-
sarım değişiklikleri ile tek-
rarlandı ve neticede, uygun 
malzeme seçimi ve geomet-
ri değişiklikleri ile optimum 
tasarım elde edildi.

Sürecin en önemli analiz saf-
hası, aracın bütünü üzerin-
de gerçekleştirilen; yapısal, 
dinamik ve mayın analizleri 
oldu. Gövdenin ve ana taşıyıcı 
yapıların yapısal analizle-
rinde, yine maruz kalınacak 
yükler tanımlandı ve gerekli 
yapısal analizler yapıldı. Şe-
kil 1’de görülebileceği üzere, 
aracın mayın performansını 
etkileyen bütün sistemlerin 
yer aldığı eksiksiz mayın mo-
deli üzerinde, gerçeğe en ya-
kın şekilde, mayın simülas-
yonları gerçekleştirildi. Bu 
simülasyonlar, standartlara 
uygun olarak, teker ve karın 
altında koşuldu ve gerek gö-
rüldüğünde, kritik bölgeler-
de tekrarlandı.
Araç, kullanım koşul-
larından dolayı, sürek-
li dinamik yükler altında 
çalışacağı için, dinamik ana-
lizleri doğru girdiler ile ger-
çekleştirmek, çok önemlidir.  

YÖRÜK 4x4, sınıfının en iyi faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Şekil 1. YÖRÜK 4x4’ün mayın modeli üzerinde, çeşitli simülasyonlar gerçekleştirildi.
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Araç üzerine etki eden en 
önemli dinamik yük girdisi, 
yoldan ve dolayısıyla süspan-
siyon sisteminden gelir. YÖ-
RÜK 4x4 için yapılan analiz 
ve simülasyon çalışmaların-
da, aracın, en olumsuz ko-
şullarda seyir hâlinde maruz 
kalabileceği yükler, özellikle 
süspansiyon sisteminin bağ-
lantı arayüzlerinden araca 
uygulanarak sonuçlar göz-
lemlendi ve gerekli iyileştir-
meler uygulandı.
Bir diğer önemli dinamik 
yük unsuru ise aracın silah 
sistemidir. Aracın tavanında 
konumlandırılan bu siste-
min sorunsuz çalışabilmesi 
için, üreticinin belirlediği bir 
doğal frekans aralığı vardır. 
Bu gerekliliğin sağlanabil-
mesi ve uygun bir tavan ya-
pısalının oluşturulabilmesi 
amacıyla da çeşitli analizler 
gerçekleştirildi. Özetle ara-
cın dinamik yük altında çalı-
şan bütün sistemleri, somut 
gerçekliğe en yakınsayacak 
şekilde analiz edildi ve en 
uygun tasarım elde edildi.

Mayın Testlerinden 
Tam Not
Patlamaya maruz kalan bir 
askeri araçta, en önemli 
güvenlik göstergeleri; baş-
ta taşıdığı personelin can 
güvenliği, personelin beden 
sağlığı ve aracın yapısal bü-
tünlüğüdür. Bu göstergeler, 
çeşitli analizler yardımıy-
la araç üretilmeden önce, 
yüksek gerçeklikte doğrula-
nabilir. Mayın analizleri ise 
tasarım sürecinin en zorlu 
safhasıdır. Ülkemizde, bu 
kapsamda analiz ve simü-
lasyon yetkinliğine sahip, 
sayılı kişi, kuruluş veya or-
ganizasyon bulunmaktadır. 
Milisaniyeler mertebesinde 
gerçekleşen bir patlamayı, 
bilgisayar üzerinde tanım-
lamak ve sonuçlarını ince-
lemek, ciddi bir tecrübe, de-
neyim ve altyapı gerektirir.
YÖRÜK 4x4, yüksek balistik 
korumasının yanında yüksek 
mayın korumasına sahip bir 
araçtır. Nurol Makina bün-

yesinde, mayın koruması-
na sahip olarak geliştirilen 
diğer araçlar gibi, YÖRÜK 
4x4 aracı üzerinde de birçok 
analiz gerçekleştirilmiş ve 
nihai tasarım, bu analizler 
neticesinde şekillendiril-
miştir.  
YÖRÜK 4x4’ün tasarım sü-
recinin en başında, daha 
önce elde edilen tecrübeler 
ve farklı projeler için ger-
çekleştirilmiş somut ma-
yın testleri ışığında, aracın 
gövde zırh kalınlıkları ve 
geometrik yapısı tayin edil-
di. Çeşitli yapısal ve dinamik 
analizler ile şekillenen araç 
modeli, nihai hâle geldikten 
sonra, mayın testi modeli ve 
üretim öncesi araç modeli 
üzerinde, mayın analizleri 
gerçekleştirildi. Bu ana-
lizler, sadece yalın gövde 
üzerinde uygulanmadı; araç 
üzerinde yer alan bütün sis-
temler, malzeme özellikle-
rine ve bağlantı şekillerine 
kadar tanımlanarak gerçek-
leştirildi. Bu analizlerde, 
araç, birebir simüle edildi-
ği için, kullanılacak bütün 
malzemelerin, malzeme 
modelleri de oluşturuldu. 
Böylece, malzemenin, çok 
büyük anlık dinamik yük-
ler karşısında göstereceği 
davranış gözlemlenebildi. 
Bu analizler, gerçek mayın 
testleri için belirlenen stan-
dartlara uygun olacak şekil-
de gerçekleştirildi ve gerekli 
hâllerde, gözlemlenmesi 
gereken yapısal unsurlar ve 
yapısal bütünlük için, firma 
inisiyatifinde, farklı bölge-
lerde ve şekillerde tekrar-
landı. YÖRÜK 4x4, kullanıcı-
ya sunulmadan önce, somut 
mayın testlerine de tabi tu-
tuldu ve bu analiz sonuçları 
doğrulandı.
Modüler Zırh Yapısı ve Ba-
listik TestlerAraç tasarımla-
rında referans alınan balis-
tik standartlarda tanımlanan 
koruma seviyeleri ve zırh 
üretici firmaların da teknik 
verileri ışığında, bir aracın, 
zırh tipi ve zırh kalınlıkla-
rını kabaca belirlenebilir.   

Nurol Makina’nın 
Tasarım Süreçlerinde, Analiz 
ve Simülasyon
Sonlu elemanlar analizleri, literatüre ilk defa, 
1956 yılında, uçak gövdelerinin gerilme analizleri 
çalışması kapsamında girdi. Bu tarihten itibaren, 
uygulamalı bilimler ve mühendislik problemlerinin 
çözümüne katkıda bulunacağı ve başarı ile 
kullanılabileceği görüldü. Devamında, analiz 
ve simülasyon araçları; bilgisayar ve yazılım 
teknolojilerinin, malzeme biliminin ve tasarım 
araçlarının gelişimine paralel şekilde, önemli bir 
gelişme kat etti. Günümüzde, birçok analiz yöntemi ve 
çeşidi kullanılıyor ve bu analizlerden, yüksek gerçeklik 
oranında sonuçlar alınabiliyor.
Analiz ve simülasyon, Nurol Makina’nın tasarım 
süreçlerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Nurol 
Makina’nın uzman ve yetkin ekibi, tasarım süreçlerinde, 
ihtiyaca yönelik çok çeşitli analiz yöntemleri kullanıyor. 
Bir yapıyı ya da sistemi, somut ürüne dönüştürmeden 
önce, henüz tasarım aşamasındayken doğrulamanın 
yolu, onu, çalışacağı koşullarda simüle etmektir. Başka 
bir deyişle sistemin maruz kalacağı; yük, titreşim 
ve şok gibi fiziksel etkileri, bilgisayar ortamındaki 
model üzerine uygulayıp tasarım üzerindeki etkilerini 
gözlemlemektir. Bu doğrulama, yüzde yüz kesin 
sonuçlara ulaşılamasa bile tasarım hakkında fikir 
verebilmesi açısından, oldukça önemlidir.
Birçok bileşen ve alt sistemden oluşan zırhlı araçların 
tasarım sürecinde, her sistemin, birebir somut 
denemesinin ve testlerinin yapılması, maliyet ve zaman 
açısından uygun değildir. Bununla beraber, esas amacı, 
asimetrik tehditler karşısında, taşıdığı personelin can 
güvenliğini sağlamak olan bu araçlarda, güvenilirliği 
şansa bırakmak ya da güvenilirliği sağlamak için, 
olması gerekenden daha masif ve hantal ürünler 
ortaya çıkarmak da uygun bir çözüm değildir. Sonuç 
olarak, bir sistem, somut olarak doğrulanacak olsa bile 
tasarım sürecinde o sistemi simüle etmek, gerçeğe en 
yakın parametreler ile gerekli analizlere tabi tutmak 
gerekmektedir. Bu sayede, optimum tasarımı ve 
dolayısıyla ürünü elde etmek mümkün olabilecektir.

YÖRÜK 4x4’ün tasarım sürecinin en başında, daha önce elde edilen 
tecrübeler ve farklı projeler için gerçekleştirilmiş somut mayın testleri 
ışığında, aracın gövde zırh kalınlıkları ve geometrik yapısı tayin edildi. 
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Genellikle askeri araçlar 
belirli bir koruma seviyesine 
sahiptir. YÖRÜK 4x4, modü-
ler bir zırh yapısına sahip ol-
ması sayesinde, askeri stan-
dartlarda tanımlanan en 
düşük balistik koruma sevi-
yelerinden, çok daha yüksek 
seviyelere kadar konfigüre 
edilebilir. Böylece, tek bir 
araç ile farklı balistik koru-
ma ihtiyaçlarına ve beklenti-
lerine cevap verilebilir.
Araç tasarımlarında, çok 
çeşitli zırh çeliklerinden ve 
alternatif malzemelerden 
de yararlanılır. Modüler 
zırh yapısına uygun alter-
natiflere sahip olan YÖRÜK 
4x4 için malzeme tercih-
leri yapılırken ve alternatif 
tasarımlar geliştirilirken 
sadece tedarikçi verileri 
ve uygunluk belgeleri re-
ferans alınmamıştır. Yalın 
zırh çeliğinden hazırlanan 
ve “malzeme doğrulama-
sı” olarak da adlandırılan 
plakalardan, cam koruma-
sı gibi spesifik tasarımlara 
kadar, aracın, tehdide açık 
bütün yüzeyleri üzerinde, 
balistik testler gerçekleşti-
rilmiştir.
Bu testler, Nurol Holding 
bünyesinde yer alan kardeş 
şirketler; FNSS ve Nurol 

Teknoloji’nin, yeterli do-
nanıma sahip ve tecrübeli 
personelin görev yaptığı la-
boratuvarlarında, koruma 
seviyesinin gerektirdiği; 
mermi tipi, mermi hızı, atış 
mesafesi gibi parametre-

ler sağlanarak yapılmıştır. 
YÖRÜK 4x4 aracının tasarı-
mında ve zırh konfigürasyo-
nunda, gerçekleştirilen bu 
balistik testlerin, çok önemli 
katkısı olmuştur.
Standartlarda, tasarlanacak 

aracın, belirli bir balistik ko-
ruma seviyesinde, sahip ol-
ması gereken koruma yüz-
desi tanımlanır. Başka bir 
deyişle araç, o koruma se-
viyesinde, tehdide açık yüzey 
alanına göre, belirlenen as-
gari yüzde oranında bir ko-
rumaya sahip olmalı; yine, 
tehdide açık yüzey alanına 
göre, belli bir azami yüzde 
oranda zafiyet gösterebilir 
denebilir.
Nurol Makina tarafından 
geliştirilen diğer araçlarda 
olduğu gibi, azami koru-
manın ve asgari zafiyetin 
hedeflendiği YÖRÜK 4x4’ün 
tasarım sürecinde de araç 
üzerindeki olası balistik za-
fiyet oluşturabilecek bütün 
bölgeler tespit edilmiş ve 
gerekli önlemler alınmıştır. 
Bu çalışmalar, aracın sade-
ce zırhlandırılmış yüzeyleri 
için değil; bütün camlar, açı-
lır kapanır sistemler, özetle 
aracın bütünü için yürütül-
müş ve YÖRÜK 4x4’ün kabi-
liyetleri, balistik testlerle de 
doğrulanmıştır. u

YÖRÜK 4x4’ün tasarım 
aşamasındaki sanal ortamda 

yaratılan görselleri ile üretim 
bandından çıkan aracın 

benzerliği, Nurol Makina’nın 
tasarım kabiliyetlerini 

gözler önüne seriyor.
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Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi ve yerli çözüm-
ler üreten STM, komuta kontrol alanında, 15 yılı aşkın 
süredir yürüttüğü projelerden elde ettiği tecrübe ile Tak-

tik Saha Komuta Kontrol Bilgi Sistemi TANKOM’u geliştirdi.
TANKOM, tek bir tank, zırhlı araç ya da askerden, tabur gö-
rev kuvveti seviyesine kadar farklı ölçekteki birim ve bir-
likler için, komuta kontrol işlevlerinin yerine getirilmesini 
sağlıyor. Kesintisiz ve güvenilir veri haberleşmesi ile kulla-
nıcıların muharebe sahasına ilişkin durumsal farkındalığını 
arttıran sistem, harekât esnasında anlık kararların doğru ve 
zamanında alınabilmesine destek veriyor.

Tüm araç türlerinde ve modellerinde, harekât ihtiyacına yö-
nelik olarak “Tabur Görev Kuvveti” yapısı içinde, diğer un-
surlar ile birlikte çalışacak şekilde uyarlanabilen TANKOM, 
özellikle yerli kara sistemleri üreticilerinin platformları baş-
ta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın ve yabancı 
platform üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için göreve 
hazır bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Yazılım, donanım ve platforma entegrasyon faaliyetleri de da-
hil olmak üzere, tüm sistem analiz, tasarım ve geliştirmenin 
STM tarafından gerçekleştirildiği bir proje olarak 2007 yılında 
çalışmaları başlayan TANKOM, geçmişte, Leopard 1-T tankı  

TANKOM, kesintisiz ve 
güvenilir veri haberleşmesi ile 

kullanıcıların, muharebe sahasına 
ilişkin durumsal farkındalığını arttırarak, 
bir harekât esnasında, anlık kararların, 

doğru ve zamanında alınabilmesine 
destek veriyor.

STM, Kara Sistemlerinin 
Komuta Kontrolüne Gelişmiş Çözümler Getiriyor:

TANKOM™ Göreve Hazır
STM, günümüzde giderek daha karmaşık hale gelen muharebe sahasında, fark 
yaratan bir komuta kontrol çözümünü, TANKOM ile kara araçlarına getiriyor. Sistem, 
kesintisiz ve güvenilir veri haberleşmesi ile kullanıcıların muharebe sahasına ilişkin 
durumsal farkındalığını arttırarak, harekât esnasında anlık kararların, doğru ve 
zamanında alınabilmesine destek veriyor. Göreve hazır bir sistem olan TANKOM’un, 
sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil yurt dışı projelerde platform üreticilerinin ve 
yabancı kullanıcılarının ihtiyaçlarını da karşılaması hedefleniyor.
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ve Gelişmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) araçlarına enteg-
re edilmiş ve prototip ürün olarak TSK’ya teslimatı yapılmış-
tı. Bugün ise yine STM’nin ürünleştirdiği TANKOM, Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen kara araçları 
programları için, sistem entegratörleri ve farklı platform 
üreticileriyle iş birliği gerçekleştirilerek komuta kontrol çö-
zümü olarak kullanılmakta.
STM TANKOM, SSB öncülüğünde, çeşitli platform üretici-
leriyle iş birliği yapılmak suretiyle dost ve kardeş ülkelerin 
ihtiyaçlarına da etkin bir çözüm olarak, ihracat pazarlarında 
da potansiyel taşıyor. u

TANKOM’un Başlıca Özellikleri
n	 Görev/Harekât ve İntikal Planlama
n	 Görev İcra, Kontrol ve İzleme
n	 Görev Prova/Faaliyet Sonu İnceleme
n	 Durumsal Farkındalığın Sağlanması
n	 Dost, düşman, tarafsız ve bilinmeyen unsurların sayısal
 haritalar üzerinde, yakın gerçek zamanlı olarak
 gösterilmesi ve ortak taktik durum bilgilerinin takibi
n	 Engeller, Taktik Bilgiler, Operasyonel Durum
 Bilgileri ile sayısal haritalar üzerinde Taktik 
 Resim Oluşturma
n	 Muharebe için Tertiplenme
n	 Özgün Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulaması
n	 TIFF, SHP ve DTED için harita veri desteği
n	 MIL-STD-6017 uyumlu entegre VMF mesajlaşma
n	 Mesafe Kartı Ateş Planı
n	 Raporlama ve Karar Destek Analizleri 
 (Profil Analizi, Görünürlük Analizi, Silah Kaplama
 Analizi, Tehlike Uyarı Analizi, İntikal Analizi)
n	 Yetkilendirme / Yönlendirme
n	 Semboloji ve Taktik Grafikler için APP-6A, NATO MIP,
 MS-76-2, MIL-STD-2525B Standartları Desteği
n	 Kroki editörü
n	 Gelişmiş rota editörü 
n	 Gelişmiş insan-makina arayüzü
n	 Araç İçi Kolay Kullanım
n	 Platform üzerindeki yer alan diğer alt sistemler ile

(Seyrüsefer Sistemi, INS & GPS, Atış Kontrol Sistemi, 
Araç Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi, 
Lazer Uyarı Sistemi, Elektro Optik Sistemler, Akustik 
Atış Yeri Tespit Sistemi, Aktif Koruma Sistemi, 
Haberleşme ve İç Konuşma Sistemi, vb.) entegrasyon.

n	 Taktik sahadaki diğer KKBS’ler ile entegrasyon
n	 Ateş Destek Otomasyon (ADOP) Sistemi
 entegrasyonu
n	 KKBDVM (Kara Kuvvetleri Bilgi Değişim Veri Modeli)
 entegrasyonu

TANKOM, SSB tarafından yürütülen kara araçları programları için, sistem 
entegratörleri ve farklı platform üreticileriyle iş birliği gerçekleştirilerek 
komuta kontrol çözümü olarak kullanılıyor.
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KARA SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2018 ÖZEL SAYISI / Türksat

Uluslararası uydu sektöründe faaliyet gös-
teren Türksat, bölgesindeki lider opera-
törlerden biri olarak, filosundaki uydular 

aracılığıyla haberleşme hizmetleri (ses, veri, inter-
net, TV ve radyo yayınları) veriyor. Türksat, sahip 
olduğu kablo altyapısı üzerinden, yurt içindeki 
abonelerine, kablo yayıncılık hizmetleri 
de sağlıyor. Türksat ayrıca, bilişim 
hizmetleri kapsamında, e-Devlet 
Kapısı’nı işletiyor ve kamu hiz-
metlerinin, elektronik ortamdan 
sunumuna yönelik projeler yürü-
tüyor.
Karasal altyapının olmadığı bölgelerde, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler su-
nan Türksat, Türksat 4B uydusu aracılığıyla Ka-Bant üze-
rinden, TurksatNet markası altında, son kullanıcıya yönelik 
uydu iletişim hizmetleri (internet, karada ve denizde mobil 
iletişim vb.) de veriyor. Türksat, bu hizmetleri ile başta Tür-
kiye olmak üzere, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Afganistan, 
Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Avrupa başta olmak 
üzere, geniş bir kapsamı hedefliyor.

Türksat Ka-Bant Hizmetleri
Türksat, havada, karada ve denizde, uydularının kapsama 
alanı içinde yer alan bölgelerde, sabit veya hareketli araçlar 
için, kendi uyduları üzerinden; diğer bölgelerde ise stratejik 
iş birliği yaptığı Inmarsat uydularından ses, veri ve internet 
hizmeti sunuyor.
Türksat, Inmarsat’la yapılan iş birliği kapsamında, ürün ve 
hizmet yelpazesini genişleterek, başta insansız hava araç-
ları ve uçaklar olmak üzere, denizdeki ve karadaki hareketli 
araçlara uydudan internet hizmeti verilebiliyor.
Hava, deniz ve karadaki araçlarda kullanılan sistemler şun-
lardır:

n Uçaklar için GX anten
n İnsansız hava araçlarında Cobham Aviator 200
n Gemiler için SOTM
n BGAN (Bütün dünyada hızlı veri haberleşme sistemi)
n ISAT HUB (Bütün dünyada düşük hızlarda data 
 haberleşme sistemi)
n Inmarsat Uydu Telefonu

Ka-Bant SOTM Anten
Türksat, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilen SOTM anteni 
ile hizmet çeşitliliğini arttırıyor. Fiber ve GSM altyapılarının 
olmadığı yerlerde, ekonomik ve %99,5 oranında kesintisiz 
iletişim sağlayan SOTM anteni, karada ve denizde, uydudan 
internet bağlantısı sağlıyor. Hareket hâlindeyken Ka-Bant 
üzerinden, 6 mbps (upload) / 25 mbps (download) hızında 
internet bağlantısı sağlayan sistem, fiziki sınırları içinde, 
Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor. Türksat 5B haberleşme 
uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden 
Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz üzerinde de internet hiz-
meti verilmesi hedefleniyor. u

Türksat, Özgün Çözümleri ile 
Sektörün İletişim Sağlayıcısı 
Olmaya Devam Ediyor
Türksat A.Ş. yerli imkân ve 
kabiliyetlerle üretilen SOTM (SATCOM 
On The Move / Hareket Halinde 
Uydu İletişimi) anteni ile savunma 
ve havacılık sektörüne verdiği 
hizmetleri çeşitlendiriyor. Fiber ve 
GSM altyapılarının olmadığı yerlerde, 
ekonomik ve %99,5 oranında kesintisiz 
iletişim sağlayan SOTM anteni, hem 
karada hem de denizde, uydudan 
internet bağlantısı sağlıyor.
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Aktif Elektronik Taramalı  
Faz Dizinli (AESA) radar tek-
nolojisi, mekanik taramalı 

sistemlere kıyasla sunduğu ge-
lişmeler ve yenilikçi kabiliyetler  
sayesinde, radar piyasasında 
bilinen ve kabul görmüş bir çö-
züm haline geldi. Tamamen ak-
tif faz dizinli anten teknolojisinin 
kullanılmaya başlanması, hem 
kara hem de deniz harekâtla-
rında önemli farklar yaratıyor.  
Leonardo da bu inovatif tekno-
lojinin geliştirilmesinde, en ön 
sıralarda yer alıyor. Leonardo, 
kendi bünyesindeki tümdevre te-
sislerinde geliştirdiği AESA teknolojisi ve sahip olduğu  
GaAs ve GaN üretim kabiliyeti sayesinde, radarlarını,  
çok fonksiyonlu olarak tasarlayabiliyor ve bunlara, aynı 
anda farklı işlevleri gerçekleştirebilme kabiliyeti kazandı-
rabiliyor.

KRONOS Radar Ailesi
Geleneksel 3 boyutlu radarlardan farklı olarak, Leonar-
do’nun KRONOS radar ailesi, mevcut taktik senaryoda ön-
celikli olarak sınıflandırılmış her tür faaliyeti, otomatik ola-
rak programlıyor ve gerçekleştiriyor. Bunu yaparken, sinyal 
demetini, hem yatay hem de dikey eksende tarıyor; ayrıca, 
yatay eksende, mekanik olarak dakikada 60 tur dönüyor. 
KRONOS ailesi, daha düşük radar kesit alanı sayesinde, gö-
rünmeyen (stealth) bir konfigürasyona da sahip. Bu özellik, 
KRONOS radarlarının, taarruza dayalı karşı tedbirlere karşı 
daha dirençli olmasını sağlıyor.
Ailenin kara uygulamalarına yönelik versiyonları,  
KRONOS GRAND ve KRONOS LAND olarak adlandırılı-
yor. KRONOS GRAND, Leonardo tarafından, hava ve kıyı 
savunması taktik harekâtlarını desteklemek amacıyla ta 
sarlanmış, çok fonksiyonlu bir radar sistemi. Sistem, eş 
zamanlı olarak gözetleme, özel hedef izleme ve elektro-
nik karşı tedbire karşı tedbir (ECCM) görevlerini yerine 
getirebiliyor. Her tür hava ve deniz tehdidini tespit ve takip 
edebiliyor ve bir savunma sistemi ağına kolaylıkla enteg-
re edilebiliyor. Böylelikle, genel Tanımlanmış Hava Resmi 

Çok Fonksiyonlu ve Çok Görevli Radar Çözümlerinden 
Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemlerine

Leonardo’dan Son Teknoloji 
Ürünü Radarlar Gelişen tehditler ve ihtiyaçlar, 

silahlı kuvvetlerin, görevlerini, 
daha kısa bir reaksiyon süresinde; 
fakat daha az insan gücü ile yerine 
getirmesini gerektiriyor. 
Bu ortam; kolay konuşlanabilen, 
yüksek performanslı, yüksek sistem 
güvenilirliğine sahip ve olası bir 
arıza durumunda, daha düşük 
performansla olsa da görevine 
devam edebilen (graceful 
degradation) ve bir dizi zorlu 
görevi yerine getirebilen 
radarların kullanımını gerektiriyor. 
Leonardo, silahlı kuvvetlerin 
karşı karşıya olduğu bu zorlu 
görev gereksinimlerine; 

eş zamanlı ve bağımsız bir şekilde 
gözetleme ve takip yapabilen; 
gerçek anlamda çok fonksiyonlu 
ve çok görevli, öncü bir radar ailesi 
olan KRONOS ile cevap veriyor.

Yeni nesil bir atış kontrol 
sistemi olan NA-30S MK2, 
konvansiyonel ve asimetrik 
hava ve su üstü tehditlerine 
karşı, 3 adede kadar modern 
top silah sistemini, daha 
kısa reaksiyon süresi 
içinde kontrol edebilmek 
amacıyla tasarlandı. 
Sistemde, arttırılmış menzil 
performansı ile yüksek takip 
hassasiyetini birleştiren 
ve radar izini azaltan anten 
tasarımına sahip, çift bantlı 
(X ve Ka) bir deniz takip 
radarı da yer alıyor.
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(Recognized Air Picture / RAP)’ne 
de katkıda bulunabiliyor.
Çok fonksiyonlu mobil KRONOS ra-
dar sistemleri, kara konuşlu hava 
savunmasını destekliyor. Yakın za-
manda, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 
hizmete aldığı Alçak İrtifa Radar 
Sistemleri, düşük irtifadaki, yüksek 
manevra kabiliyetine sahip hedef-
leri ve taktik balistik füzeleri (TBM) 
etkisiz hale getirmek için, mo-
bil ve sabit konfigürasyonlardaki  
KRONOS GRAND’a güveniyor.
KRONOS LAND ise taktik harekât-
lara yönelik son derece kompakt, 
esnek ve tamamen otonom bir radar sistemi. 20 ft’lik, ISO 
standardındaki bir hacim içine sığabiliyor ve kamyon, he-
likopter, uçak, gemi veya tren gibi standart ticari araç-
larla da taşınabiliyor. Hazırlanmamış sahalara, iki kişi 
tarafından konuşlandırılabiliyor ve sahaya ulaşmasından 
itibaren, 10 dakika içinde işler hale getirilebiliyor.
Ailenin denizcilik alanındaki başlıca sistemleri ise KRONOS 
NAVAL, KRONOS GRAND NAVAL ve KRONOS Power Shield. 
KRONOS NAVAL, donanma unsurlarında; nokta savunma-
sı, hava ve deniz gözetlemesi, kıyı muharebesi, füze ve top 
atış desteği gibi görevleri yerine getirebiliyor. Radar; yüksek 
hızlı füzeler, düşük irtifada seyreden insansız hava araçları 
(İHA’lar), helikopterler ve roketlerin yanı sıra, taarruzi top 

AESA teknolojisine 
sahip çok fonksiyonlu 
radar sistemi KRONOS 

GRAND; konvansiyonel 
ve asimetrik yeni nesil 

tehditler karşısında, 
hava ve kıyı gözetleme 

ve savunma görevlerinin 
yüksek performansla 
gerçekleştirilmesini 
gerektiren, hava ve 

kıyı savunması taktik 
harekâtlarına 

destek vermek 
amacıyla tasarlandı.
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ateşinden kaynaklı patlamalar, gemiler ve manevra kabiliye-
tine sahip küçük su üstü hedefler gibi, her tür hava ve deniz 
tehdidini tespit ve takip edebiliyor.
Günümüzde, gemilerde kullanılacak radarların, yeni harekât 
kabiliyetlerine sahip olması, büyük önem taşıyor. Örneğin 
taktik balistik füze savunma (Anti-Tactical Ballistic Missile 
/ ATBM) kabiliyeti, hayati öneme sahip; çünkü taktik balistik 
füzeler, giderek daha fazla kullanılıyor ve potansiyel kullanı-
cılar tarafından bunların tedariki, öncelikli olarak değerlen-
diriliyor. KRONOS GRAND NAVAL ve KRONOS Power Shield, 
karmaşık senaryolarda, taktik balistik füzelerin tespiti ve 
bunlara karşı savunma yapılması gibi, balistik füze savunma-
sı (Ballistic Missile Defence / BMD) kabiliyetlerinin tamamını 
kapsayacak şekilde tasarlandılar. İtalyan Deniz Kuvvetle-
rinin FREMM tipi fırkateynleri ve Cezayir Deniz Kuvvetleri-
nin, MBDA üretimi Aster 15 ve 30 füzelerini taşıyan amfibi 
gemileri, KRONOS GRAND NAVAL radarı ile teçhiz edildi-
ler. NATO’nun, 2017’de gerçekleştirdiği, Formidable Shield 
adlı entegre hava savunması fiili tatbikatında başarısını pek 
çok kez kanıtlama imkânı bulan Leonardo KRONOS GRAND  
NAVAL, dünyadaki en gelişmiş çok fonksiyonlu deniz rada-
rıdır. Radarın balistik füze savunması görevinde tespit ve iz-
leme kabiliyetleri, MBDA’nın Aster füzesinin son versiyonu 
tarafından tümüyle kullanılabiliyor.
KRONOS ailesi deniz radarları, ailenin diğer üyeleri gibi, bir 
savunma ağına kolaylıkla entegre edilebiliyor ve tanımlan-
mış hava resmi oluşturulmasına katkıda bulunabiliyor. Bir 
satıhtan havaya füze sistemine entegre edildiğinde ise radar, 
çoklu füze uplink’leri sağlıyor; aynı zamanda, kritik ortam-
larda birlikte çalışabilirliği tam olarak garanti edebilmek 
için, müttefik kuvvetlere de eş zamanlı bilgi sunabiliyor.

Derin Tecrübenin Ürünü
KRONOS, Leonardo’nun, çok fonksiyonlu radar sistemleri 
geliştirme konusundaki engin tecrübelerine dayanıyor. Bu 
alandaki gelişmeler, 30 yılı aşkın bir süre önce, İtalyan uçak 
gemisi CAVOUR ve Fransız/İtalyan Horizon sınıfı muhriple-
rinde, EMPAR gemi radarının kullanılmasıyla başladı. Bugü-
ne kadar, İtalyan pazarına yaklaşık 30 radar sistemi teslim 
etmiş olan firma, ayrıca Güney Amerika, Orta Doğu ve Uzak 
Doğu’ya da teslimat yaptı.
Temel teknoloji alanlarında sürekli ilerlemeyi garanti edebil-
mek için Leonardo, bu konuda üst seviye bir strateji belirledi. 
Yenilikçi bileşenlerin mevcut kabiliyetlere entegrasyonunu 
teşvik eden bu süreç, aynı zamanda “Atış Kontrol Sistemle-
ri” alanını da kapsıyor. Leonardo, dünya çapında müşterileri 
için, atış kontrol sistemleri geliştirdi ve bunlar, 100’den fazla 
sistemde kullanıldı. Leonardo, son olarak NA-30S MK2 adlı 
yeni nesil atış kontrol sistemini, sıfırdan geliştirdi. Bu sistem, 
geleceğin deniz savaş sistemlerine ve hava savunma sistem-
lerine yönelik, en yeni nesil atış kontrol çözümleri arasında 
yer alıyor. Yüksek hassasiyetli ve doğru takip verileri suna-
bilmek için, tüm sensörleri (X, Ka, IR, TV, LRF) aracılığıyla 
yapılan ölçümleri birleştirmesi sayesinde, “çok sensörlü” 
özelliğine sahip. “Çoklu hedef” kabiliyeti ise izlerin yöneti-
lebilmesini ve 5 hedefe kadar takip yapılabilmesini sağlıyor.  
3 adet modern hava savunma top sistemini kontrol edebi-
lecek şekilde tasarlanmış olan NA-30S MK2 yeni nesil atış 
kontrol sistemi; bir adet çift bant ofset anteni, yüksek mesa-
fe çözünürlüklü bir adet çift bant radara (X ve Ka), radar izini 
azaltan dış tasarıma ve çoklu hedef kabiliyetine sahip. Bu 

özellikleri sayesinde sistem, kapsanan menzil ve doğruluk 
bakımından, performansı önemli ölçüde arttırıyor.
Bu gelişmiş atış kontrol sistemi, modern füze ve top sis-
temleriyle birlikte çalışabiliyor ve aynı zamanda, kullanıcıya, 
DART adı verilen güdümlü mühimmatı kontrol etme imkânı 
sunuyor. Sıklıkla alçaktan uçan hedeflerle ilişkilendirilen ta-
kip sorunlarının da üstesinden geliyor. Alçaktan uçan hedef-
ler arasında, deniz yüzeyine çok yakın uçan gelişmiş füzeler 
veya kıyı ortamlarındaki, yüzeyde bulunan asimetrik tehdit-
ler yer alıyor. Yeni X bant sensörü tamamen katı hal tekno-
lojisi kullanılarak geliştirilen sistemin radarında Ka bandının 
kullanılmaya başlanması; bir arıza durumunda, daha düşük 
performansla olsa da görevine devam edebilme kabiliyeti, 
yüksek göreve hazırlık oranı ve kolay idame olanakları su-
nuyor. Bu yeni atış kontrol sistemi, anten grubuna dahil tüm 
ekipmanların kompakt olması ve daha az kapalı alana ihtiyaç 
duyulması gereksinimlerini yerine getiriyor ve bu da siste-
min, radar izi azaltılmış savaş gemileri de dahil olmak üzere, 
her tür platforma kurulabilmesine olanak sağlıyor. NA-30S 
MK2, İtalyan Deniz Kanunu Programı çerçevesinde filosunu 
yenilemekte olan İtalyan Deniz Kuvvetlerinin yeni gemilerine  
(Çok İşlevli Karakol Gemisi ve LHD’ye) de entegre edilecek. u

Otonom güç kaynağına, sıcaklık 
koşullandırma özelliğine ve yüksek 

manevra kabiliyetine yönelik 
yükleme ve boşaltma kabiliyetlerine 

sahip standart bir 20 ft’lik ISO 
konteynerine kurulabilen, AESA 

teknolojili ve çok fonksiyonlu mobil 
3 boyutlu C bant radarı KRONOS LAND.
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Geniş Ürün Yelpazesi, 
Tüm İhtiyaçları Karşılıyor
Menatek, Sektörde sahip olduğu çeyrek asırlık tecrübesi ile 
tekerlekli ya da paletli bir askeri kara aracında kullanılan 
pek çok mekanik ve hidro-mekanik alt-sistemi üretebiliyor. 
Bu alt sistem ve parçalar şu ana başlıklar altında toplanıyor:
n	 Süspansiyon
n	 Yürüyüş takımı
n	 Güç aktarma 
n	 Fren sistemleri
n	 Isıtma ve soğutma 
n	 Yağlama
n	 Şase
n	 Periskop

Menatek Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Naz Ünal, 
sahip oldukları geniş ürün yelpazesine, şu sözleri ile vurgu 
yapıyor: “Tekerlekli ya da paletli bir askeri kara aracının, si-
lah sistemleri hariç, tüm mekanik sistemlerini üretebilecek 
kabiliyete sahibiz. Bu araçların motor ve şanzımanları için 
piston, biyel kolu, yüksek hızlı dişliler gibi imalatı zor parça-
ları bile üretiyoruz.”
Firma bu geniş ürün ve kabiliyet yelpazesine, son dönemde 
yenilerini de ekledi. Ürün gamına; kendi tasarladığı MeVu pe-
riskobunu ve Naz rulmanı dâhil eden firma, burkulabilen mil-
lerin ise komple tasarım, analiz ve test kabiliyetini kazandı.

Burkulabilen Miller: 
Paletli Zırhlı Araçların 
Vazgeçilmezi
Menatek, hâlihazırda; ana muha-
rebe tankı (AMT), zırhlı muharebe 
aracı (ZMA), zırhlı personel taşıyıcı 
(ZPT), amfibi hücum aracı ve kun-
dağı motorlu obüs gibi farklı sınıf-
lardaki 12 paletli zırhlı araç için, burkulabilen mil üretiyor.  
Bunların arasında; M1 Abrams ve M60 AMT’leri, M109 kundağı  

Kara Araçlarının Tüm Mekanik 
Alt Sistem İhtiyaçları için Menatek
Dünya üzerindeki çok sayıda zırhlı araç 
kullanıcısının alt sistem tedarikçisi 
konumunda bulunan Menatek, tekerlekli 
ve paletli zırhlı araçlar için ürettiği; 
askı palet donanımları, burkulabilen 
miller, dişli kutuları ve hidro-mekanik 
pompalar gibi alt sistemlerle öne 
çıkıyor. Cirosunun büyük bir bölümünü 
ihracattan elde eden firma, yurt 
dışındaki kullanıcıların yanı sıra, yurt 
içinde de Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
güvenilir tedarikçisi konumunda. Menatek,

 kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre, 
sıfırdan burkulabilen 
mil geliştirebiliyor.

Menatek, paletli bir askeri aracın, yürüyüş ve 
süspansiyon (askı palet) donanımında 

yer alan tüm parçaları ve 
alt sistemleri  üretebiliyor.
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motorlu obüsü ve M2 Bradley, M113 ve AAV7 zırhlı araçları 
da bulunuyor.
Firma, üretimin yanı sıra, sahip olduğu alt yapı ve insan kay-
nağı ile müşterilerinden gelecek istekler doğrultusunda, 
burkulabilen milleri sıfırdan geliştirebiliyor ve geliştirdiği 
ürünlerin ömür testlerini de kendi bünyesinde yapabiliyor. 
Bu testleri, kendi tasarımı olan test üniteleri ile yürüten fir-
ma, test kabiliyetini ayrı bir hizmet olarak da müşterilerine 
sunuyor.
Menatek’in, yeni bir burkulabilen mili sıfırdan geliştirmesi; 
mühendislik, üretim, test ve kalifikasyon süreçleri de dahil 
olmak üzere, 8 ila 12 hafta arasında sürüyor. Firma, bu süreç 
sonunda, seri üretime hazır bir ürün ortaya çıkartıyor.

Tasarımdan Tedarike, 
Üretimden Kalifikasyona
Menatek’in, hammadde konusunda, hâlihazırda çalıştığı 
onaylı tedarikçileri bulunuyor. Bununla birlikte firma, sıfır-
dan tasarlayacağı yeni ürünlerin, farklı bir malzeme türüne 
ihtiyaç duyması halinde, ilk kez tedarik edilecek bu malze-
meleri, test ederek onaylayabilecek alt yapıya da sahip.
Burkulabilen millerin haricinde; askı kolu, gergi kolu, pa-
let gergi ayar kolu, portör tekeri, 
gergi tekeri, palet baklası, pin ve 
yön çatalı da üretebilen Mena-
tek, müşterilerine, paletli bir 
zırhlı aracın, tüm yürüyen ak-
samını, komple çözüm olarak 
sunabiliyor.

MeVu Periskobu: 
Paletli Zırhlı 
Araçların 
Yeni Gözü
Firma, MeVu periskobu-
nu; M113 zırhlı personel 
taşıyıcılar ile M48 ve M60 
tankları gibi birçok aske-
ri araçta kullanılmakta olan, M27 tipi 
sürücü periskoplarının bir türevi olarak geliştirdi. Tek parça 
halinde (monoblok) camdan imal edilen bu periskop, birden 
fazla cam parçadan üretilen türevlerinden farklı olarak mü-
kemmel temizlikte bir görüş sağlamasının yanı sıra dela-
minasyon, buğulanma gibi problemleri ortadan kaldırarak 
araç ömrü boyunca bakım gerektirmiyor. Bu özellik saye-
sinde ürün, bir kez araca montajı yapıldıktan sonra, hasar 
görene ya da isabet alana kadar, değiştirilmesi gerekmiyor. 

Firmanın yerlileştirdiği periskop ayrıca, hem üst hem de alt 
bölümlerinde bulunan elektrikli ısıtıcılar sayesinde, soğuk 
havalarda dahi buğulanmıyor ve sürücüye temiz bir görüş 
sunuyor.
Kullanıcıya, STANAG 4569’a göre seviye 3 balistik koruma 
sunan periskobun camları da günümüz harp sahalarında 
kullanımı giderek yaygınlaşan lazerlere karşı koruma sağ-
laması maksadıyla özel bir film kaplanarak üretiliyor. Peris-
kop, böylelikle sürücünün gözlerini, belirli dalga boyların-
daki lazerlere karşı koruyor. Periskop ayrıca, dayanıklılığı 
sayesinde, yüksek basınçlı su jetleriyle de rahatlıkla temiz-
lenebiliyor.

NAZ Rulmanı: Uzun Ömürlü Üründe 
Son Nokta
Firma, NAZ rulmanı, tekerlekli zırhlı araçlarda; salıncak 
kolu, amortisör ve şasenin birbirine bağlandığı noktalarda 
kullanılmak üzere geliştirdi. Ürün, içerisinde bulunan kom-
pozit nitelikli astar (liner) kumaşın sağladığı kendi kendini 
yağlama özelliği sayesinde, dış hasar görmediği sürece, 
aracın ömrü boyunca, bakım gerektirmeksizin kullanılabi-
liyor. Zırh çeliği kalitesindeki malzemeden üretilen ve ısıl 

işlemlerden de geçirilen bu ürün, 450kN’luk anlık dina-
mik yükü, 200.000 kez sorunsuz karşılayabilecek şekilde 
üretiliyor. Ünal, rulman çözümleriyle ilgili şunları söylü-
yor: “Bu tip rulmanları üretebilen, dünya üzerindeki iki 
firmadan birisi konumuna geldik. Rakibimize kıyasla çok 
daha yenilikçi ve dayanıklı bir teknolojiye sahip olan rul-
man çözümümüzün bir diğer önemli artısının fiyat avan-
tajı olduğunun da altını çizmek istiyorum.” u

Naz rulmanı

MeVu periskobu
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Kurum ve kuruluşların her türlü işlevinin, bilgisayar ta-
banlı otomasyonunu konu alan yönetim bilgi sistemle-
ri, teknolojinin yanı sıra alan uzmanlığını da gerektiri-

yor. ANTE Grup da yönetim bilgi sistemlerinde, bu iki konuda 
öne çıkıyor. Projelerinde, kurum ve kuruluşların, “neyi, nasıl 
yaptığını” anlayıp “neyin, nasıl daha iyi yapılabileceğini” or-
taya koyan firma, daha sonra da modern yazılım geliştirme 
ve test teknolojilerini kullanarak, yönetim bilgi sistemlerini 
geliştiriyor.
ANTE Grup, kurulduğu 2012 yılından beri; savunma, ha-
vacılık, telekomünikasyon, kamu, üretim, inşaat ve eği-
tim gibi farklı alanlara yönelik yazılım projelerini başa-
rıyla tamamladı. Firmanın, başta savunma ve havacılık 
olmak üzere gerçekleştirdiği projelerden birkaçı şöyle 
sıralanıyor:
n ANTE Grup, Gıda Laboratuvarları Bilgi Yönetim 
 Sistemi (LIMS) projesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri

bünyesinde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının; 
analiz için gelen numunelerin kabulünden, analizin 
onaylanıp raporlanmasına kadar olan bütün 
süreçlerinin, kullanılan sarf malzemelerinin ve 
personelin performansının yönetebileceği bir 
sistem geliştirdi.

n Elektronik belge yönetim sistemini konu alan başka
bir proje kapsamında; fiziki ve elektronik ortamdaki 
belge ve dosyaların sayısal ortamda hazırlanmasını, 
dolaşımını, güvenli ve sistematik bir şekilde 
arşivlenmesini; bunlara hızlı ve güvenli bir şekilde 
erişimin sağlanmasını gerçekleştiren bir sistem 
geliştirildi. ANTE Grup, bu amaçla yazılım geliştirme 
döngüsü faaliyetlerinin yanı sıra projenin 
hayata geçmesi için; entegrasyon, veri aktarımı, 
eğitim ve kurulum faaliyetleri de gerçekleştirdi.

n Savunma sanayisinde kullanımına yönelik 
bir lojistik bilgi yönetim sistemi projesi kapsamında 
ANTE Grup; planlama, ikmal, bakım, ulaştırma ve 
denetleme modüllerinin; analiz, tasarım, geliştirme, 

test, entegrasyon, veri aktarımı, eğitim ve test ve canlı 
ortamlara geçiş faaliyetlerinin tümünü gerçekleştirdi.

n ANTE Grup, aviyonik test konusunda havacılık
sektöründe ürün geliştiren firmalara hizmet verdi.

n Komuta kontrol sistemleri ve yer destek sistemlerinin
modernizasyon ve güncellemeleri konularında 
analiz, yazılım geliştirme ve test hizmetleri ile yazılım 
geliştirme süreçleri için uçtan uca çözümler sundu.

n Sivil havacılık kapsamında geliştirilen kablolu 
kabin içi eğlence sistemleri konusunda yazılım 
geliştirme hizmeti verdi..

n Özellikle finans ve telekomünikasyon sektörlerinde
kullanılan akış yönetimi temelli, hızlı ve güvenilir 
yönetim bilgi sistemlerinin analiz, yazılım geliştirme 
ve test faaliyetleri gerçekleştirdi. 

ANTE Grup, Yönetim Bilgi Sistemleri 
Konusundaki Uzmanlığını 
Sektörün Hizmetine Sunuyor

Yönetim bilgi sistemleri alanındaki 
uzmanlığı ile aralarında savunma 
ve havacılığın da bulunduğu farklı 

sektörlerde projelere imza atan 
ANTE Grup, önümüzdeki dönemde, 
savunma ve havacılık sektöründeki 

ağırlığını artırmaya hazırlanıyor. 
Çok sayıda projede görev alan 

firmanın hedefinde, ürünleşme 
çalışmaları da bulunuyor.

ANTE Grup Projeler Direktörü Esra Kaya
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Kısa Sürede Fark Yarattı
Son dönemde, savunma ve havacılık sektöründeki faaliyet-
lere ağırlık vermeye başlayan ANTE Grup’un yolu, kurdu-
ğu ekosistem ile sektöre örnek olan HAVELSAN ile kesişti. 
HAVELSAN tarafından yapılan denetimleri, 2017 yılının Mart 
ayında tamamlanması ile HAVELSAN İş Ekosistemi’ne dâhil 
olan ANTE Grup, sadece 9 ay sonra, 7 Aralık 2017’de düzen-
lenen HAVELSAN İş Ekosistemi Buluştayı’nda, “Rekabetçi 
Yaklaşım Ödülü” almaya layık görüldü.
ANTE Grup Projeler Direktörü Esra Kaya, bu ödülün ne an-
lama geldiği ile ilgili şunları söylüyor: “HAVELSAN, ekosis-
tem kavramına uzun süredir kafa yoran; kafa yormakla da 
kalmayıp, bu konuda somut adımlar atan, sektörümüzün 
öncü firmalarından biri. Biz de 2017’de, olgun olarak ni-
telendirebileceğimiz bir iş ekosistemine dâhil olduk. Diğer 
yandan, ANTE Grup olarak bizim de 2012 yılından itibaren 
oluşmuş tecrübe ve birikimlerimiz vardı ve yenilikçi yak-
laşımlarımıza güveniyorduk. Bu ‘olgun ekosistem-yenilikçi 
firma’ bileşimi, çok iyi sonuç verdi. Aldığımız ödül, bizim, iş 
ortaklarımıza, optimum çözümleri getirdiğimizin en somut 
göstergelerinden biri oldu. Burada, HAVELSAN’a, bize, 
kendimizi gösterme fırsatı verdiği için bir kez daha teşek-
kür etmek istiyorum.”
ANTE Grup’un başarısının arkasında, esnek (agile) iş yapış 
tarzı ve hiyerarşik yapılanma olmadan faaliyet gösterebil-
mesi yer alıyor. Esnek iş yapış tarzı, yazılım geliştirme faa-
liyetlerine de yansıyor. Birçok yönetim bilgi sistemi projesi, 
kullanıcı ihtiyaçlarının tam ve doğru analiz edilememesi 
nedeniyle başarısızlığa uğruyor. Esnek yazılım geliştirme 
yöntemleri ise kullanıcıyı, geliştirme sürecinin erken saf-
halarından itibaren oyunun içine sokuyor. Böylece, kulla-
nıcının geri bildirimleri zamanlıca alınabiliyor ve yazılım, 
en başından itibaren, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak 
geliştiriliyor.
ANTE Grup’ta, hiyerarşik yapılanmanın en alt seviyede 
tutulması, özellikle yeni nesil çalışanlara, aradıkları iş 
ortamını sağlıyor. İnsan kaynakları konusunda da iddialı 
olan ANTE Grup’un, bu alanda faaliyet gösteren bir kardeş 
şirketi de var. Firma, takım arkadaşlarını, staj program-
ları ile öğrencilik dönemlerinden itibaren seçiyor. ANTE 
Grup’un personel sayısının, 2018 sonunda, 100’e ulaşması 
öngörülüyor.

Hedefte IoT, 
Derin Öğrenme
ve Ürünleşme Var
ANTE Grup, yönetim bilgi sistem-
lerindeki uzmanlığını, nesnelerin 
interneti (Internet of Things / IoT) 
ve derin öğrenme gibi gelişen 
alanlarla çeşitlendirmeyi he-
defliyor. Firma, bu teknoloji-
lere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda 
eğilecek. Böylece, savunma ve havacılık alanındaki faaliyet-
leri, diğer alanlarda elde edeceği tecrübe ve birikimlerden 
de yararlanacak. Kaya, gelecek hedeflerini şöyle sıralıyor: 
“Bilgisayar ve yazılım teknolojileri, heyecan verici yenilikler 
getiriyor. Bunların savunma ve havacılık sektörüne uygulan-
ması, oyunun kurallarını değiştirecek. Biz de bu teknolojileri 
kullandığımız ürünlerle, sektöre hizmet vereceğimiz yeni bir 
dönemin kapılarını aralıyoruz.” u
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AG, Sanal Dünya ile 
Gerçek Dünyayı Buluşturuyor
AG teknolojisinde, bir anlamda sanal nesneler, gerçek dün-
yanın görüntü ve objeleri ile etkileşime giriyor. AG’nin en 
önemli özelliği, kullanıcının bulunduğu ortam içerisine, or-
tamla uyumlu olacak şekilde bilgisayar üretimi içerikler yer-
leştirerek, kullanıcıyı gerçek ortamdan koparmamasıdır.
Söz konusu, savunma ve havacılık sanayisi olduğunda, eği-
timde ve operasyon sahasında avantaj sağlayan her türlü im-
kândan faydalanılması gerekiyor. AG, özellikle canlı ve ger-
çek eğitim ile ilişkilendirmede, operasyon esnasında yüksek 
durumsal farkındalıkta ve operasyona hazırlık seviyesini art-
tırmada en üst seviyede başarı olanağı sağlıyor.
BİTES, AG çalışmalarına, 2012 yılında başladı. O tarihten beri, 
özellikle savunma tarafında, askerlerin durumsal farkında-
lığını arttırmak için, AG teknolojisi ile çözümler geliştiriyor. 
Firmanın, EFES 2018 Tatbikatı kapsamında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) tarafından denenen, AG tabanlı “Zırh Ötesi 
Görüş Sistemi” ve “Tepegöz” ürünleri, büyük beğeni kazandı.
18 Kasım 2017’de, TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zir-
vesi’nde açıklanan, Türkiye’nin “İlham Veren Şirketleri” ara-
sına üst sıralardan giren BİTES’in, son dönemde elde ettiği 
başarılar arasında, şunlar da yer alıyor:
n	 BİTES, 2016’da, Ankara Sanayi Odası tarafından verilen,
 En Başarılı Ar-Ge Merkezi Ödülü’ne layık görüldü.
n	 BİTES’in AG Destekli Bakım Sistemi projesi, 
 MS&T Dergisi tarafından, dünya çapında yapılan
 değerlendirmede, 2018 yılı için, “Yenilikçi Ürün”
 kategorisinde aday gösterildi.
n	 BİTES, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve uluslararası
 inovasyon yönetim danışmanlığı firması IMP3rove
 Academy iş birliğiyle gerçekleştirilen İnovaLİG 2017’de,
 “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde,
 Üstün Başarı Sertifikası’na layık görüldü.
BİTES, diğer faaliyet alanlarında yakaladığı bu başarıyı, 
AG’ye de uyarlıyor.

BİTES, Arttırılmış 
Gerçeklik 
Teknolojisinde 
İlerlemeye 
Devam Ediyor
Teknoloji geliştirme faaliyetlerinin 
ötesinde, kurum ve kuruluşların 
iş yapış tarzlarını da temelden 
etkileyecek olan Arttırılmış Gerçeklik 
(AG), bu nitelikleri ile yenilikçi 
firmaların ellerinde gelişebiliyor. 
Türkiye’de, bu özelliklere sahip 
firmaların önde gelenlerinden biri de 
BİTES. BİTES, özgün olarak geliştirdiği 
ve sunduğu çözümlerde kullandığı 
AG teknolojisi ve uygulamaları ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik 
güçlerinin ihtiyaçlarını, yerli ve milli 
olarak karşılamaya devam ediyor.

BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, zırhlı araç içinde bulunan ve dış ortam algısı kısıtlı olan araç komutanı, 
araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan diğer personelin durumsal farkındalığını arttırıyor.
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BİTES’in Son Teknoloji AG Uygulamaları
BİTES’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki  
TUZLA sınıfı karakol botlarının makine dairelerinde, AG des-
tekli bakım icra edilmesi konulu projesinde geliştirdiği çö-
züm, hizmete girmeye çok yakın. Bu çözüm sayesinde, kara-
kol botlarında bakım işlemi yapacak personel:
n	 AG gözlüğü veya tablet ile bakım yapacağı platforma 
 tüm açılardan bakarak dilediği noktaya odaklanabilecek,
n	 Gerçekleştireceği süreçler hakkında, daha önceden
 bilgi sahibi olmasa bile yalnızca ilgili talimatları
 izleyerek bu süreçleri, gerçek zamanlı olarak 
 adım adım uygulayabilecek,
n	 Tüm bunları, en ince ayrıntısına kadar gerçek 
 görüntü üzerinde görebilecek ve
n	 AG gözlüğünden izleyerek bakım manuellerine,
 görsellerine ve hareketli videolara erişim sağlayabilecek.
Böylece, daha önceden bir uzman tarafından sisteme yük-
lenmiş olan; grafik ve ses gibi verileri, bakım süreçleri ko-
nusunda tecrübesiz olan bir gemi personeli bile çok basitçe 
takip ederek tanımlanan parçayı; çıkarma, yeniden takma, 
vida döndürme, vida sıkma gibi işlemleri adım adım, zor-
lanmadan yapabilecek. Uzmanlık gereksinimi olmadan, 
tecrübeden bağımsız bir şekilde ve en kısa sürede, bakım 
ve onarım süreçlerine dahil olabilecek. Bunun yanında, ger-
çekleştirilen bakım süreçlerinin kayıt altına alınabilmesi de 
mümkün olduğundan, kaydedilen verilere, daha sonraki ba-
kım süreçlerinde de erişim sağlanabilecek.
Proje sayesinde, personelin; her türlü bakım, arızacılık ve 
onarım faaliyetlerinde, hata olasılığı ortadan 
kaldırılacak. Bunun yanında karakol botu per-
sonelinin iş performansının artması da bu tek-
noloji ile sağlanabilir hale gelecek.
BİTES’in hedefi, her geçen gün deneyim ka-
zandığı AG teknolojisini, tamamen kendi altya-
pısını kullanarak daha da geliştirmek ve ihti-
yaca uygun bir AG Destekli Mobil Sanal Bakım 
Sistemi’ni kullanıcıların hizmetine sunmak.

BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, 
Yenilikçi Konseptlerin 
Önünü Açıyor
BİTES’in AG teknolojisi kapsamında geliştirdi-
ği bir diğer ürün olan BİTES Zırh Ötesi Görüş 
Sistemi, taşıdığı özelliklerle dikkat çekiyor. 

Sistem, dış çevre ve gerçek dış ortam görüntüsü üzerine yer-
leştirilmiş olan; dost-düşman unsurların konumları, mayınlı 
araziler, güzergâh ve normalde bir bilgisayar ekranı üzerin-
den okunması gereken bilgileri, doğrudan, zırhlı araç içinde 
bulunan ve dış ortam algısı kısıtlı olan; araç komutanı, araç 
sürücüsü ve araç içerisinde bulunan diğer personelin göz-
leri önüne getiriyor. Aracın dış gövdesi üzerine yerleştirilen 
ve 360 dereceyi kapsayan panoramik kameralar aracılığıy-
la elde edilen görüntüler ile kullanıcının baktığı doğrultuda 
bulunan görüntü parçası alınıp AG gözlükleri üzerinden ak-
tarılarak ilgili personele, zırh delici görüş kabiliyeti kazan-
dırılıyor.
Zırhlı araç personeline çevresel durumsal farkındalık sağla-
yan ve personelin muharebe etkinliğini arttıran bu sistem, şu 
an BİTES’in, Türk savunma sanayisine kazandırmış olduğu; 
milli kabiliyetlerle geliştirilen yüksek katma değerli ileri tek-
nolojili sistemleri arasında yer alıyor.

AG Destekli Geleceğin Komuta Yeri 
“Geleceğin Komuta Kontrol Yeri” adı verilen sistem ile mu-
harebe alanının 3B holografik görüntüsü, karar vericilerin 
odasına taşınıyor. ASELSAN ve BİTES ortaklığında geliştiri-
len proje ile karar vericiler, artık çatışmaların kaderine, çok 
daha etkin bir biçimde yön verebilecekler.
İlk kez IDEF’17 fuarında görücüye çıkan sistem sayesinde, 
komutanlar, gerçek muharebe alanında olup bitenleri bire-
bir olarak takip edip müdahale edebilecekler. Muharebe ala-
nındaki dost ve düşman unsurlar ve bunlara ilişkin ad, resim 
ve konum gibi askeri anlamda belirleyici önem taşıyan her 
türlü bilgi, aynı anda sağlanabilecek. Hızlı ve doğru planla-
ma, hızlı idrak etme ve hızlı davranma, bu sistemle birlikte, 
üst düzeylere tırmanacak. Benzer şekilde, komutan aday-
larının operasyonel eğitimleri ve operasyon kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi ile askeri personelin hazırlık düzeyi, bu sistem 
sayesinde, daha da gelişecek. Böylece riskler en aza indirile-
cek ve ekipman zararı da önlenecek. Ayrıca, gerçek tatbikat-
larda büyük maliyet gerektiren araçların (uçak, tank, gemi 
vb.) kullanımına da gerek kalmayacak. Modern savaşların 
vazgeçilmez platformu olacağı düşünülen bu sistem saye-
sinde, operasyonlar çok daha iyi planlanacak ve yönetilecek.
BİTES, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yeni nesil teknoloji-
ler ile karşılayarak sektörde bir katma değer oluşturan ve 
yüksek teknolojili milli projeleri, özverili çalışmaları ile des-
tekleyen, yenilikçi ve çözüm odaklı bir şirket olarak AG çalış-
malarına devam ediyor. u

Geleceğin Komuta Kontrol Yeri

BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, çevresel durumsal farkındalığı sağlayarak, 
muharebe etkinliğini arttırıyor.
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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 
ardından, şelterlere özel gereksinimle-
re göre tasarladığı Otomatik Şelter 

Seviyeleme Sistemi’ni de kullanıma hazır hâle getirdi. 
Sistem sayesinde, şelterlerin otomatik olarak seviyelenme-
si, kullanıcı tercihleri doğrultusunda, en fazla 7 dk içerisin-
de tamamlanabiliyor. Diğer yandan, Otomatik Araç Seviye-
leme Sistemi, 5 derecelik eğimli arazide bulunan bir aracın 
seviyelenmesi için kullanılırken, Otomatik Şelter Seviyele-
me Sistemi, 10 derecelik eğime sahip bir zeminde bulunan 
şelterlerin otomatik olarak seviyelenmesine olanak sağlı-
yor. Sistem, ayrıca, şelterlerin, vinç ve benzeri bir ekipmana 

ihtiyaç duyulmadan askeri araçlara yük-
lenmesi ve indirilebilmesine de olanak 
sağlıyor.
GES Mühendislik tarafından, kullanıcı 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ge-
liştirilen Otomatik Şelter Seviyeleme  

GES Mühendislik, 
Sektörün Özel İhtiyaçlarını, 
Yenilikçi Çözümlerle Karşılıyor
GES Mühendislik, kara sistemlerinin özel ihtiyaçlarına; 
Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi, Palet Gergi Sistemi 
(Track Adjuster), Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, 
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi gibi 
çözümleri ile cevap veriyor. 
Bu çözümlerin her biri, farklı 
platform ve sistem projelerinde, 
toplam performansı arttıran, kritik 
bileşenler olarak başarıyla görev yapıyor.

Şelter Kaldırma 
ve Taşıma Sistemi, 
depolama durumuna 
getirildiğinde, 
çok az yer 
kaplıyor. 

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

:  
©

 G
ES

 M
üh

en
di

sl
ik

Otomatik Şelter 
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Sistemi, 10 tona kadar ağırlığa sahip şelterlerin, otomatik 
seviyelemesini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca sistem, firma-
nın tümleşik bakış açısı sayesinde, benzer çözümlerden 
farklı olarak, Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi ile aynı 
anda kullanılabiliyor. Böylece, kullanıcının, sahada, ihtiya-
cı olan sistemi kullanmak için, diğerini çıkartması gerek-
miyor.
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
Firma Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’ni, ASELSAN için 
özgün olarak geliştirdi. Sistem, üzerinde, radar benzeri fay-
dalı yükler taşıyan askeri araçların, eğimli arazide, yere pa-
ralel hâle getirilmesi için kullanılıyor. Çeşitli sensörlerden 
gelen bilgileri kullanan ve toplamda 40 tonluk kaldırma ka-
pasitesine sahip ve tüm alt sistemler de dahil olmak üzere 
tamamen elektrikle çalışan sistem, platformu, 3 dakika içe-
risinde, 0,2 derece hassasiyetle yere paralel hâle getirebi-
liyor. Hâlihazırda kullanılan sistemlerde, araç personelinin, 
su terazilerinden faydalanarak bu görevi tamamlaması, ilgili 
personelin el becerisine de bağlı olarak değişiyor ve yaklaşık 
1 saat sürebiliyor.
GES Mühendislik’in geliştirdiği elektromekanik sistemin, 
hidrolik sistemlere göre en büyük avantajlarından biri de 
seviyesini, uzun süre koruyabilmesi. Hidrolik sistemlerde, 
zaman geçtikçe, ayaklardan bir ya da birkaçında, yağ kaçağı 
gibi nedenlerle seviye farklılığı olabiliyor. GES Mühendis-
lik’in elektromekanik çözümü ise seviyenin korunabilmesi 
için, gereksinim duyulandan, çok daha güçlü bir motor fre-
nine sahip.

Sistemin, arazide, çok uzun süreler kalacak olmasını da 
göz önüne alan GES Mühendislik, uzaktan erişim ve kont-
rol yeteneğini de sisteme dâhil etmiş durumda. Kullanı-
cının tercihine göre kullanılabilen bu sistem, cep telefo-
nuna yüklenen bir uygulama sayesinde, araç üzerindeki 
kontrol panelinde yer alan tüm işlevlerin, uzaktan kulla-
nımına imkân veriyor. Benzer şekilde, sistem üzerinde 
oluşabilecek arıza durumunda, sahaya gitmeden müda-
hale 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 şimdiden 
kapsanması sağlandı. Sistemin tamamen elektrikle çalışı-
yor olması, bir diğer önemli avantajını oluşturuyor. Firma-
nın hedefinde ise daha düşük tonajlı çözümler var. Bunlar,  
4x4 araçları ve römorkları da kapsayacak. GES Mühendislik, 
40 tonun üzerine çıkılması gerekirse buna da tasarım ve üre-
tim altyapısı ile hazır.
Kalifikasyon sürecini başarıyla tamamlanan sistem; düşük 
sıcaklık (-40°C depolama, -30°C çalışma), yüksek sıcaklık 
(+50°C depolama, +40°C çalışma), nem ve yağmurlama test-
lerinden de geçti. Sistem, Kasım ayı içerisinde ASELSAN’a 
teslim edilecek.
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.

Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi, testler sırasında
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Palet Gergi Sistemi için Tek Adres
GES Mühendislik’in, FNSS ile yürüttüğü yerlileştirme pro-
jesi kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığının da des-
teği ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu tamamladığı Palet 
Gergi Sistemi, paletli araçlarda, palet gerginliğinin ayar-
lanmasını sağlıyor. Hidrolik bir sisteme sahip olan ürün, 
800 bar basınç altında çalışabiliyor. Teknolojisi 1970’li 
yıllara dayanan ve yurt dışından tedarik edilen mevcut 
sistemlerin yerini alması için geliştirilen Palet Gergi Sis-
temi, özellikle sızdırmazlık kabiliyeti ile öne çıkıyor. Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki pek çok araçta da 
kullanılabilecek Palet Gergi 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 Ta-
şıyıcı Araçlar projesi kapsamında, FNSS tarafından geliş-
tirilen KAPLAN 10 platformu üzerinde, yaklaşık 500 km 
test edilen sistem, tam not aldı. Sistem, STA Projesi kap-
samında TSK envanterine girecek. Sistemin, TSK envante-
rine girmesi ve NATO stok numarasına da sahip olmasıyla 
birlikte, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilebilmesinin 
önü açılacak.
GES Mühendislik yetkilileri, Palet Gergi Sistemi’nin, benzer 
bir sistemin kullanıldığı ALTAY tankında da kullanılabilecek 
sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şelter Taşımanın En Kolay Yolu
GES Mühendislik’ in Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, yer-
le arasında boşluk kalmayacak şekilde konumlandırılmış 
farklı ebatlardaki farklı tip şelterlerin; kısa sürede ve pra-
tik bir şekilde, yerden emniyetli biçimde kaldırılması ve 
bir çekici vasıtasıyla istenilen yere götürülmesi amacıy-
la kullanılıyor. Sistem sayesinde; şelterlerin, arazi veya 
fabrika koşullarındaki yer değişimleri, nispeten ağır ve 
hantal vinç ve forkliftlere bağlı kalınmaksızın gerçekleş-
tirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi gibi bir çözüm olma-
dığı durumlarda, şelterlerin yerden kaldırılması işlemi,  
vinç ve forkliftler; taşınması işlemi ise konteyner taşı-
maya uygun kamyon ve römorklar vasıtasıyla yürütülü-
yor. Şelter, yerden vinçle kaldırılacağı zaman, bu aracın 
emniyetli çalışabileceği geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. 
Şelterin forklift ile kaldırılabilmesi için de yine geniş bir 
alana ihtiyaç duyuluyor ve şelter ile yer arasında, forkliftin 
çatallarının girebileceği bir boşluğun bulunması gereki-
yor. Bu durum, her ne kadar ideal koşullarda geçerli olsa 
da örneğin, muharebe koşullarında, hızlı bir şekilde ku-
rulmuş askeri üslerde, şelterler, doğrudan zemine yer-
leştirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, toplamda 4 ayrı taşıyıcı 

bacaktan oluşuyor. Bu bacaklar, şelterin 4 köşe-
sine yerleştirilerek monte edildikten sonra, 

önce şelter yerden kaldırılıyor. Daha sonra 
ise şelter, 4x4 taktik tekerlekli araçlar gibi, uy-
gun güce sahip herhangi bir vasıtayla çekilerek 
taşınabiliyor.
Dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç 

duymayan sistem, her bir bacakta ayrı ayrı 
bulunan manuel tahrikli hidrolik pom-

palar vasıtasıyla çalışıyor. Bununla 
birlikte, talep olması durumun-

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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da, her bir bacağa, ayrı birer akü ünitesi ve elektrikli pom-
pa yerleştirilerek, sistem, elektrik tahriki ile de çalıştırıla-
bilecek 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.

ASELSAN Şelterlerini GES Taşıyacak
GES Mühendislik, sistemin yeteneklerini, ASELSAN yetki-
lilerine yakından gösterme fırsatı da buldu. ASELSAN, şel-
ter üzerinde şekillendirilmiş bir sistemi, görev yapacağı yere 
taşımak için GES Mühendislik ile temasa geçti. ASELSAN’da 
gerçekleştirilen gösterimde, GES Mühendislik’ in Şelter Kal-
dırma ve Taşıma Sistemi, yaklaşık 20 ton ağırlığındaki şelte-

ri kaldırdı ve çekilerek taşınabileceğini gösterdi. Söz konusu 
şelter, 15 derecelik eğime sahip bir yokuştan aşağıya indi-
rildikten sonra, 200 metre düz yolda taşındı ve ardından da 
yaklaşık 10 derecelik eğimli bir yokuştan yukarı çekildi ve 
bina içerisinde istenen yere yerleştirilebildi. ASELSAN, yapı-
lan bu gösterimler sonucunda, GES Mühendislik tarafından 
geliştirilmiş bu ürünü tedarik etmeye karar verdi.

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 doldurduk. 
GES Mühendislik’ i ilk kurduğumuzda, sürdürülebilirlik endi-
şelerinin de etkisiyle fason üretim, faaliyetlerimizin önemli 
bir kısmını teşkil etti. Ama bizim hedefimiz, ilk günden itiba-
ren, kendi ürünleri olan, bir mühendislik firması hâline gel-
mekti. 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 
Başkanlığının da desteği ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu tamamladığı Palet 
Gergi Sistemi, paletli araçlarda, palet gerginliğinin ayarlanmasını sağlıyor. 
Tüm testlerden başarıyla geçen Palet Gergi Sistemi’nin seri üretimine de 
başlamak üzere olan GES Mühendislik, yaklaşık 300 adetlik ilk siparişi aldı.
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MYLASER’in çözüm ailesi; kara, deniz ve hava araçla-
rının iç ve dış aydınlatmalarını ve test düzeneklerini 
kapsıyor. Müşterilerinin yüksek beklentilerini, en 

doğru biçimde analiz edip, maliyet-etkin ve güvenilir çözüm-
leri en kısa sürede sunmayı hedef edinen firma, çözümlerini, 
özel birim ve özel amaçlı test düzeneği tasarım ve doğru-
lama çalışmaları ile çeşitlendiriyor. MYLASER, tam yetkin 
mekanik, elektronik ve optik tasarım altyapısına sahip. Optik 
tasarım ve simülasyonları Zemax, elektronik tasarımı Eag-
le, mekanik tasarım ve modellemeleri ise Pro-Engineer ve 
Catia mühendislik araçları ile oluşturuyor. Gerekli testler ve 
entegrasyonları ise tam donanımlı elektro-optik laboratuva-
rında gerçekleştiriyor.
2009’da başladığı araç içi LED’li aydınlatma sistemlerini yer-
lileştirme ve millileştirme misyonunu başarı ile tamamlayan 
MYLASER, zırhlı araç dış aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik 
Ar-Ge çalışmalarına ise 2011 yılında başladı. 2012 yılı içinde 
zırhlı askeri araç farı projesini, TÜBİTAK desteği ile gerçek-
leştirdi. MYLASER, optik ve fotometrik alanlarında kazandığı 
bilgi birikimi ve yetkinlikler ile:
n	 Medikal alanda LED’li ameliyat lambası,
n	 Askeri kara platformları için LED’li arka far grubu projesi,
n	 Sınır güvenliği ve deniz platformları için LED’li askeri 
 arama lambası olan LASAL projesini tamamladı.
MYLASER, çalışmalarına hava platformlarına yönelik arama 
ve iniş lambaları ve uzak bölge kızılötesi aydınlatma sistem-
leri ile devam ediyor. 
Firmanın referansları arasında; Denel, FNSS, Otokar,  
ROKETSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bulunuyor.
MYLASER, kızılötesi lazer sistemleri ile başladığı Ar-Ge ça-
lışmalarına, temel olarak iki ayrı faaliyet alanında devam 
ediyor: Askeri Tip Aydınlatma Sistemleri ve Özel Maksat Test 
Düzeneği.

LED Teknolojisi, 
Askeri Tip Aydınlatmaya Geliyor
MYLASER, askeri standartlara uygun LED tabanlı Askeri Tip 
Aydınlatma Sistemlerinin tasarım, üretim ve doğrulaması 
faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda MYLASER:
n	 2 adet patent başvurusu yaptı.
n	 2 adet Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aldı.
n	 Kara aracı üreticilerinin çeşitli araçları için, 
 9 farklı modelde Araç-İçi Aydınlatma Lambası tasarladı.
 Yaklaşık 4450 ürün, yerli ve yabancı 4 farklı firmanın 
 araç ve sistemlerinde kullanılıyor.
n	 Sınır güvenliğine yönelik, Zoom Özellikli Projektör 
 geliştirdi.

MYLASER: 
Elektro-Optik ve 
Opto-Mekanik 
Sistemlerin, 
Güvenilir ve 
Yenilikçi Adresi
“Elektro-optik ve opto-mekanik 
sistemler konusunda ülkemizin 
dışa bağımlılığını azaltan ve teknoloji 
ihraç eden bir firma olmak.” vizyonu 
ile 2008 yılında kurulan MYLASER, 
10’uncu yılında, genişleyen ürün ailesi 
ile sektöre çözüm üretiyor.

MYLASER, askeri sinyal lambası için 
fotometrik Ar-Ge çalışması gerçekleştiriyor.

MYLASER’in FOD tespiti için geliştirdiği entegre kızılötesi aydınlatma.
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n	 Hava platformlarına yönelik, PAR 46 tipi Arama 
 ve İniş Lambaları geliştirdi. Bu sistemler, 
 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin geliştirmekte olduğu
 T625 helikopterinde kullanılacak.
n	 Havaalanlarında, FOD (Foreign Object Detection / 
 Yabancı Cisim Tespiti) Sistemleri ile entegre çalışan 
 dar huzmeli Kızılötesi (IR) Aydınlatma Cihazı geliştirdi.
 Category A ve Category B olarak sınıflandırılan 
 sistemlerden Category A sınıfında olanı, Gazipaşa 
 Havalimanı’nda aktif olarak deneniyor. 
 Category B sınıfında olan sistemin ise kısa zaman içinde
 Londra’da bulunan Heathrow havalimanında testlerine
 başlanacak.
n	 Zırhlı kara araçlarına yönelik, Araç-Dışı Aydınlatma 
 Grubu tasarımını prototip aşamasına getirdi.
n	 Medikal alanına yönelik, Operasyon Lambası geliştirdi.
n	 MYLASER, sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetleri ile önümüzdeki
 dönemde de farklı ihtiyaçları karşılamaya ve 
 yeni teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

Özel Testler de Kapsamda
MYLASER, bir diğer faaliyet alanı olan, elektro-mekanik ve 
opto-mekanik Özel Maksat Test Düzeneği tasarım, üretim 
ve doğrulaması alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiri-
yor. Firma, proje gereksinimlerinin belirlenmesi aşamasın-
dan itibaren; tasarım, prototiplendirme, test ve verifikasyon 
aşamaları dâhil, anahtar teslim çözümler sunuyor. Şimdiye 
kadar firma, farklı alt-monte ve montelerin montaj, nihai 
entegrasyon ve kalibrasyon proseslerinde kullanılan 5 farklı 
Elektro-Mekanik Test Düzeneği geliştirdi ve kullanıma sun-
du. MYLASER’in geliştirip kullanıma sunduğu bir diğer çözü-
mü de alt-monte ve monte seviyesinde, hizalama ve enteg-
rasyona yönelik Optik Test Düzeneği.
Bu faaliyet alanında, Türk savunma ve havacılık sanayisinin 
ana yüklenicilerinden birisi ile “Çözüm Ortaklığı” protokolü 
de imzalayan firma, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
MYLASER, Ar-Ge faaliyetleri devam eden projelerin doğ-

rulama süreçlerini bu yıl içinde sonlandırılıp; yurt dışı ba-
ğımlılığı azaltan, yerli ve milli ürünlerini kullanıma sokmayı 
hedefliyor. Yüksek teknolojili ürünlerinin ihraç edilerek dış 
pazara kazandırılması ise firmanın 2019 hedefleri arasın-
da yer alıyor. MYLASER’in özgün ve yenilikçi çözümleri için 
firmanın İnternet sitesi www.mylaser.com.tr’yi ziyaret ede-
rek keşfedebilir ya da firma yetkililerinden Onur Köprücü  
(okoprucu@mylaser.com.tr) ile temasa geçebilirsiniz. u

T625 
helikopterinin 
iniş ve arama 
aydınlatma 
sistemi, 
MYLASER 
imzasını taşıyor.
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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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Kurulduğu 2015 yılından beri, kurum ve kuruluş-
ların tüm süreçlerini olumlu bir yönde etkileyen  
CM2 (Bakınız “Gereksinimleri Temel alan İş Me-

todolojisi: CM2” başlıklı kutucuk) konusunda Türki-
ye’deki farkındalığı arttırmayı amaçlayan ve bu ko-
nuda eğitimler düzenleyen SEMPRO, sektörün farklı 
oyuncularına erişmeye devam ediyor. CM2, firma 
boyutunun büyümesi ile gündeme gelen farklı yön-
tem ve araçların aksine, büyüklüğünden bağımsız 
olarak, tüm firmalara uygulanabiliyor. Bu durum,  
SEMPRO’nun, PEM Mühendislik ve GES Mühendislik için 
düzenlediği tanıtım toplantısında, bir kere daha görüldü.
Toplantıda, SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar ve  
SEMPRO Danışmanı Doruk Akyıldız tarafından, firmayı ve 
CM2’yi tanıtan bir sunum yapıldı. Yaşar, CM2’yi, savunma ve 
havacılık sanayisine anlatırken, yaklaşık 35 yıllık sektör tec-
rübesinden süzülen, çarpıcı örnekler kullandı. Bu örnekler 
arasında, PEM Mühendislik gibi geniş bir yelpazede faali-
yet yürüten firmalarla, GES Mühendislik gibi hızla büyüyen 
ve ürünleri seri üretim aşamasına geçmekte olan firmalara 
uygulanabilenler de yer aldı. Örneğin, GES Mühendislik Yö-
netim Kurulu Başkanı Arzu Baytar, CM2’nin, ürünün alt kırı-
lımlarında yer alan işlerin verimliliği için tavsiye ettiği 2 kişi 
kuralına dikkat çekti. 2 kişi kuralı ile CM2, alt seviye bir iş 
için, o işi yapanın ve ilgili bilgiyi kullananın dışında kalan göz-
den geçirme ve onay alma süreçlerinin yarattığı verimsizliğe 
vurgu yapıyor.
GES Mühendislik Kurucu Ortağı Ersin Özbek ise CM2’nin, 
isimlendirme konusuna verdiği önemden hareketle, tasarım 
ve seri üretim çalışmalarının yüksek hızda bir arada ilerle-
mesi ile birbirini tekrar eden çalışmalar ortaya çıkabildiğine 
değindi. CM2, doğru isimlendirme ile kurum ve kuruluşların 
tüm varlıklarına ulaşılabileceğine ve tekrarların önlenip ye-
niden kullanımın sağlanabileceğine işaret ediyor.
Tüm katılımcıların, soru ve yorumları ile katkı verdiği toplan-
tı, katılımcılarda, CM2 ve CM2 eğitimleri ile ilgili daha net bir 
fotoğraf oluşmasını sağladı.

CM2’nin Sektörde Bilinirliği Artıyor
SEMPRO’nun, bugüne kadar çalışanlarına CM2 eğitimi ver-
diği sektör kurumları ve kuruluşları ise şöyle sıralanıyor:  

SEMPRO, 
PEM Mühendislik 
ve GES 
Mühendislik’e 
CM2’yi Anlattı
SEMPRO, dünya genelinde birçok 
firmanın iş yapış tarzını değiştiren, 
yeni nesil konfigürasyon yönetimi 
CM2 (Configuration Management 2 
/ Konfigürasyon Yönetimi 2)’yi tanıtım 
faaliyetlerine, PEM Mühendislik ve 
GES Mühendislik ile devam etti. PEM 
Mühendislik tesislerinde, 4 Ekim’de 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, 
Page Europa ve MSI Dergisi ekipleri 
de katıldı. Toplantıda yapılan 
sunumlarda, CM2’nin, büyüklüğünden 
bağımsız olarak tüm firmalarda 
uygulanabileceği ve firmalara, önemli 
katkılarda bulunabileceği gösterildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunamahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunamahaber.com

SEMPRO Kurucusu 
Semiha Yaşar
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AKSA Runflat, ASELSAN, BMC, CES İleri Kompozit,  
Dassault Systemes, ESEN Sistem, FNSS, HAVELSAN, KALE 
Ar-Ge, Makel Teknoloji, Nurol Makina, ROKETSAN, SSB, 
STM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEI, TÜBİTAK SAGE, 
TÜBİTAK Uzay, TÜMOSAN ve Vestel Savunma.
SEMPRO, CM2’yi yaygınlaştırma ile ilgili faaliyetleri-
ne, eğitimlerin yanı sıra “CM2 Günü” adını verdiği bir  
etkinlik düzenleyerek devam edecek. Ankara’da, 5 Ara-

lık’ta düzenlenecek CM2 Günü’nde, Türkiye’de CM2’yi 
uygulayan firmaların temsilcileri, faaliyetleri ve tecrü-
beleri ile ilgili sunumlar yapacak. Bu firmalar arasın-
da; Arçelik, ARGE PLM, ASELSAN, Çekirdek Bilişim, 
Dassault Systemes, ESEN Sistem, FNSS, ROKETSAN, 
TEI, TÜBİTAK SAGE ve TÜMOSAN gibi hem savunma ve 
havacılık sektöründen hem de sivil sektörden firmalar 
yer alıyor. u

PEM Mühendislik’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, PEM Mühendislik, GES Mühendislik, Page Europa ve MSI Dergisi’nden temsilciler katıldı.
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CM2 için, farklı bakış 
açıları ile farklı 
tanımlar yapılabilir. 
SEMPRO ise 

sunumlarında, şu tanımı kullanıyor: “CM2, Entegre 
Süreç Mükemmelliğini (Integrated Process Exellence) 
yakalamak için bir ön şart olan, gereksinimlerin doğru, 
açık ve anlaşılır halde tutulması ve değişikliklerinin 
yönetilmesi için tasarlanmış olan bir endüstriyel 
standart ve iş metodolojisidir.” “Gereksinimlerle yönetim” 
ilkesini öne çıkartan CM2, altyapıya özel olarak eğiliyor. 
Bu konudaki ana prensipler, şöyle sıralanıyor (Şekil 1):
n	 Her organizasyonun müşterisi vardır. 
 Her organizasyon, müşterileri için ürün veya 
 hizmet geliştirir.
n	 Her organizasyonun, ürün veya hizmeti yerine
 getirebilmek için altyapısı vardır.
n	 Bir iş kurmak veya başlatmak için, ürün veya 
 hizmeti ve bu ürün veya hizmeti yerine getirebilmek
 için gerekli altyapıyı tanımlamak gereklidir.
n	 Devamlılık, ancak ürün veya hizmeti ve bu ürün 
 veya hizmeti yerine getirebilmek için gerekli altyapıyı
 sürekli olarak geliştirmekle mümkündür.
n	 Her şeyi, baştan sona müşteri ihtiyacı belirler.
 Geleneksel konfigürasyon 
 yönetimi ve  CM2
 karşılaştırıldığında, 
 şu noktalar  öne çıkıyor 
 (Şekil 2):
n	 CM2, geleneksel
 konfigürasyon yönetiminin 
 ana hatlarını (baseline)
 kullanmaz.
n	 Konfigürasyon Birimi
 (Configuration Item / CI)
 tanımlanmaz.

n	 Ana hatlar sabit değil, hareketlidir.
CM2 ile ilgili eğitimler, dünya genelinde, 14 farklı 
kursta veriliyor. Bu kursları tamamlayan kişiler, 
CM2 bilgilerine göre seviyelere ulaşıyor. İlk 9 kursu 
tamamlayan kişi, CM2 Profesyoneli haline geliyor.

Gereksinimleri Temel Alan İş Metodolojisi: CM2

Şekil 2. CM2 ile geleneksel konfigürasyon yönetiminin karşılaştırması.

Şekil 1. CM2’ye göre,
altyapıdan müşteri 
gereksinimlerine giden yol.
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TTAF Savunma, yüksek kalitedeki ve maliyet-etkin çö-
zümlerini, kara sistemleri sektörünün ana yüklenici-
lerine, talep edilen teslimat zamanlarına uygun olarak 

sunuyor. Bu nitelikleri ile kısa sürede rakipleri arasından 
sıyrılan firma, şu ana kadar çok sayıda kara sistemi proje-
sinde rol aldı. Bu projelerden bazıları şöyle sıralanıyor:
n	 COBRA: Otokar’ın, Birleşmiş Milletler görev güçleri ile

özdeşleşmiş ve dünya genelinde farklı ülkeler tarafından 
tercih edilmiş olan COBRA 4x4 araçlarının önemli bir 
bölümünün kablo demetleri, TTAF Savunma imzasını taşıyor.

n	 COBRA II: Otokar’ın COBRA araçlarının bir sonraki
evrimi COBRA II’de de COBRA gibi, TTAF Savunma 
tarafından üretilen kablo demetleri kullanılıyor.

n	 URAL: TTAF Savunma, Otokar’ın, iç güvenlik
harekâtlarında başarıyla görev yapan URAL araçlarının 
kablo demetlerini üretiyor.

n	 ALTAY: TTAF Savunma, ALTAY tanklarının
prototiplerinin kablo demetlerinin üretiminde de 
görev aldı.

n	 PARS III: FNSS’nin PARS araç ailesinin 
3’üncü nesil üyeleri olan PARS III 8x8 ve 6x6 araçlarının 
kablaj sistemleri, TTAF Savunma tarafından üretiliyor.

n	 KAPLAN-10: FNSS’nin, Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin
paletli araç kısmını oluşturan KAPLAN-10 araçlarının 
kablajı, TTAF Savunma tarafından üretiliyor. Yenilikçi 
pek çok unsuru içeren bu araçlar, yüksek seviyedeki 
otomasyon özellikleri ile dikkat çekiyor.

n	 PARS 4x4: Bir diğer FNSS aracı olan ve Silah Taşıyıcı
Araçlar projesinin tekerlekli araç kısmını oluşturan 
PARS 4x4’lerin kablajı da TTAF Savunma tarafından 
üretiliyor. Motoru arkada bulunan PARS 4x4, bu 
tasarımı ile sınıfındaki araçlardan farklılaşıyor.

n	 EJDER TOMA: TTAF Savunma, Nurol Makina’nın 
EJDER TOMA araçlarının, 2’nci ve 3’üncü partileri için, 
tüm kablaj ve resimlendirme 
işlerini gerçekleştirdi.

n	 EJDER YALÇIN: Nurol
 Makina’nın, dünya genelinde

büyük ilgi gören ve teknik 
özellikleri ile kendi sınıfını 
yaratan EJDER YALÇIN 
araçlarının kablajı da 
TTAF Savunma tarafından 
üretiliyor.

n	 YÖRÜK: TTAF Savunma, Nurol Makina’nın, modülerliği
ile öne çıkan YÖRÜK (NMS 4x4) aracı için de kablaj 
üretiyor.

n	 ASELSAN Projeleri: TTAF Savunma, ASELSAN’ın; SST,
HBT ve REHİS Sektör Başkanlıkları için, çeşitli 
projelerde kablaj üretimi gerçekleştiriyor.

n	 TR-107: ROKETSAN’ın TR-107 roket sisteminin
 platform kablajı da TTAF Savunma tarafından üretiliyor.

Kalitede Çıtayı, TTAF Savunma Belirliyor
TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, ka-
litesi ile de öne çıkıyor. Firma, bir hava platformu, bir kara 
aracı ya da bir denizaltı için, aynı kalite standartlarında ta-
sarım ve üretim yapıyor. Aynı malzemeyi ve altyapıyı, kul-
lanıyor; aynı üretim süreçlerini uyguluyor; ürünlerini, aynı 
test süreçlerinden geçiriyor. Prensipleri, süreçleri ve iş 

TTAF Savunma, 
Kara Sistemlerinin Vazgeçilmez 
Oyuncusu Olma Yolunda
Platform üreticilerine, kablaj ve elektromekanik montaj hizmetleri sunan 
TTAF Savunma, kara sistemleri sektöründe, Türkiye’nin önde gelen projelerinde 
de rol alıyor. Çözüm kümesini, özgün ürünleriyle genişletmek için 
Ar-Ge çalışmaları da yürüten firmanın hedefinde, ilk aşamada; joystick’ler 
ve kara araçlarının haberleşme omurgasına yönelik ürünler var.
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TTAF Savunma 
Genel Müdürü 
Ergün İşgör
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TTAF Savunma’nın bir diğer faaliyet alanı, elektromekanik üretim.
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emirleri; müşteriye ya da iş yaptığı platforma göre değişmi-
yor. TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, bu durumu, 
şöyle özetliyor: “Tesislerimizi ziyaret edenlerin ortak izle-
nimi, ‘Buraya geldiğimizde, kendimizi, TUSAŞ’a ya da THY 
Teknik’e gelmiş gibi hissediyoruz.’ şeklinde. Evet, bir kara 
aracı için, hava araçlarına yönelik malzemeyi ve süreçleri 
kullanmanın getirdiği bir maliyet var; fakat bu, çok da kay-

da değer bir maliyet farkı yaratmıyor aslında. Ayrıca, konu 
güvenilirlik ve emniyet ise – ki havacılık standartları, en çok 
bu iki konuya önem verir – neden yerdeki asker daha düşük 
güvenilirlik ya da emniyet ile işini yapsın?”
Kuruluşundan itibaren AS9100 sertifikasyonuna sahip olan 
TTAF Savunma, AS9100 Rev D sertifikasını da Türkiye’de ilk 
alan firma.

Özgün Ürünler Yolda
TTAF Savunma’nın gelecek 
hedefleri arasında, 1 Temmuz 
2018 tarihinde, Sanayi Bakan-
lığı tarafından onaylanan Ar-Ge 
Merkezi’nde, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin geliştirdi-
ği platformların yerlilik ve mil-
lilik oranlarını arttıracak yeni 
ürünler geliştirmek bulunuyor. 
Bunların başında, kara araçla-
rına yönelik joystick bulunuyor. 
Bu ürünü, hava araçlarının ku-
manda kollarında kullanılan tu-
tamakların (stick grip) izlemesi 
planlanıyor. Firma, joystick ve 
tutamak çözümlerinin, deniz 
platformlarında da yer alabile-
ceğini değerlendiriyor.

TTAF Savunma, sektörün 
farklı ana yüklenicileri 
için kablaj üretimi 
gerçekleştiriyor.

TTAF Savunma’nın prensipleri, süreçleri 
ve iş emirleri, müşteriye ya da
 iş yaptığı platforma göre değişmiyor.
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İşgör, ürün geliştirme faaliyetleri ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Joystick ve tutamak, yurt içi rekabetin de olduğu 
bir alan; bunun farkındayız. Ancak firmalar, çoğunlukla 
kabiliyetlerinin bulunduğunu ve bir proje olursa ürün or-
taya koyabileceklerini söylüyorlar. Biz ise baştan bir ürün  
ortaya koymayı ve onu, ihtiyaçlara göre uyarlamayı hedef-
liyoruz. Farkımızı, teknik üstünlüklerin yanı sıra bu şe-
kilde de ortaya koyacağız. Joystick konusunda, FNSS ile  
çalışmayı planlıyoruz. Bu, stratejik bir ürün ve KOSGEB’in 
bu konudaki yeni destek programından yararlanmak  
için başvurumuzu yaptık ve sonucu beklemekteyiz.  
İlk aşamada, ticari bir ürünü, askeri standartlara uygun 
hâle getireceğiz. Tezgâh, test sistemi gibi altyapı yatırım-
ları da olacak. Toplamda, 3 yıllık bir çalışma olmasını dü-
şünüyoruz.”
TTAF Savunma’nın ilgilendiği bir başka ürün, kara araçla-
rının haberleşme omurgasını oluşturacak taktik fiber optik 
ağ cihazı. Bu ürün için yabancı bir firma ile iş birliği yapma-
yı planlayan firma, bu çözümü, hem yerlileştirecek hem de 
Türk kullanıcıların ilgisine sunacak. Bu konuda da hedefi 
yüksek tutan TTAF Savunma, ürünü, IDEF 2019 fuarında 
sergilemeyi planlıyor. u

TTAF Elektronik, GOLYAT ile 
Geceyi Gündüze Çeviriyor
TTAF Savunma’nın kardeş firması olan ve 
aydınlatma çözümleri ile öne çıkan TTAF Elektronik, 
uzun menzilli alan tarama projektörü olan 
GOLYAT’ın geliştirme faaliyetlerini tamamladı. 
Kritik üs bölgeleri, havaalanları, barajlar ve enerji 
santralleri gibi stratejik öneme sahip tesislerin, 
çevre emniyeti için geliştirilen GOLYAT, 
300 watt gücünde aydınlatma sağlıyor.
LED teknolojisinin kullanıldığı GOLYAT, üzerinde 
bulunan kontrol paneli vasıtasıyla istenilen hedefe 
otomatik olarak yöneltilebildiği gibi, gerektiğinde 
kablosuz bir kumanda kolu sayesinde, uzaktan da 
kontrol edilebiliyor. Sabit tesisler için geliştirilen 
sistem, 65 kilogramlık ağırlığı sayesinde, gerekli 
elektriksel gücü sağlayabilecek araçların 
üzerinde de kullanılabiliyor. 
Yatayda, kendi ekseni etrafında 360 derece sonsuz 
olarak dönebilen sistem dikeyde ise 25 derece yukarı, 
25 derece de aşağı olmak üzere, toplam 
50 derecelik hareket kabiliyetine sahip. 
250 metre uzakta bulunan 31 metre genişliğinde 
bir alanı, 27 lüks mertebesinde aydınlatabiliyor. 
Sistemin, farklı mesafelerdeki aydınlatma kapasiteleri 
ise şöyle:
n	 1,6 lux @ 1000 metre mesafede, 
 ışığın genişliği 125 metredir.
n	 0,4 lux @ 2000 metre mesafede, 
 ışığın genişliği 250 metredir.
TTAF Elektronik’in, saha testlerini başarıyla 
tamamlayarak seri üretim aşamasına getirdiği ürün, 
potansiyel kullanıcılardan gelebilecek 
özel talepler doğrultusunda, 
yeni testlere girmeye de 
hazır durumda.

TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, müşteri odaklı 
yaklaşımı ve en iyi kalitede ürün prensibi ile de öne çıkıyor.
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FNSS sponsorluğun-
da ve ev sahipliğinde 
düzenlenen Askeri 

Kara Araçları Model Yarış-
ması’nın 11’incisinin ödül 
töreni, 8-9 Eylül tarihle-
rinde, FNSS’nin, Gölbaşı, 
Ankara’daki tesislerinde 
gerçekleştirildi. Bu sene-

ki programda, Özgür Gü-
ner’in, “AFV Modelciliğinde 
Eskitme” başlıklı semineri 
de yer aldı. Yarışmanın 
ödül töreni öncesinde kısa 
bir konuşma yapan FNSS 
Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Birim Yöneticisi Cem 
Altınışık, şunları söyledi:  

FNSS Askeri Kara Araçları 
Model Yarışması’nın Uluslararası 
Kimliği, Yeni Boyutlar Kazanıyor
Geçtiğimiz yıllarda, ABD ve Avrupa’dan 

katılımlarla uluslararası kimlik 
kazanan FNSS Askeri Kara Araçları 

Model Yarışması, bu yıl, uluslararası 
niteliğini daha da genişletti. Kendisi 

de bir modelci olan, Türkiye’nin 
Moğolistan Büyükelçisi Ahmet Yazal’ın 

girişimi ve Türk Hava Yolları’nın 
desteği ile Moğolistan’dan bir modelci 

de bu yılın yarışmacıları arasında 
yer aldı. Sırbistan’ın Ankara 

Büyükelçisi Zoran Markovic de 
“1914- 1945 Arası Dünya Savaşları 

Tekerlekli ve Yarı Paletli Askeri Kara 
Araçları” kategorisinde yarıştı ve 

üçüncülük ödülü aldı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Özgür 
Güner, “AFV 

Modelciliğinde 
Eskitme” 

başlıklı bir 
seminer verdi.
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“Bu sene, 11’incisini dü-
zenlediğimiz yarışmada, 
yarışmacıların aileleriyle 
de tanıştık, giderek daha 
büyük bir aile olduk… Aile-
miz büyüyor. Başta Ankara 
içindeydik. Sonra başka 
şehirlere yayıldık. Şimdi, 
dünyanın farklı ülkelerin-
den modelcilerle bir ara-
ya geliyoruz… Geçmişte; 
ABD, Polonya, Almanya 
ve İspanya’dan gelen mo-
delcilerimiz olmuştu. Bu 
sene, Moğolistan’dan bir 
konuğumuz var.” Altınışık, 
gönüllük esasına göre ger-
çekleştirilen yarışmada 
rol alan herkese, ayrı ayrı 
teşekkür etti. Altınışık’ın 
konuşmasının ardından, 
10 ayrı kategorideki ödül-
ler verildi. Ödül alanlar, 
tablodaki gibi sıralandı.

Geleceğin modelcileri, 
hünerlerini, Genç Modelciler 

kategorisinde sergilediler.

1914 – 1945 arası Dünya Savaşları Tekerlekli ve Yarı Paletli Askeri Kara Araçları kategorisinde, Nafiz Cebecioğlu, 
Baki Temel, Zafer Yakar ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic (sağdan ikinci) ödül aldılar.

Etkinliğe 
Moğolistan’dan 
katılan 
Erkhembayar 
Pushkin, bir 
teşekkür 
konuşması 
yaptı. 
Pushkin, 
Türkiye’de, 
modelcilikle 
ilgili bilgilerini 
arttırdığını 
ve öğrendiği 
yeni şeyleri, 
Moğolistan’daki 
modelcilere 
aktaracağını 
belirtti.

FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birim Yöneticisi 
Cem Altınışık
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 1. Kategori - 1914 – 1945 arası
 Dünya Savaşları Paletli Askeri 
 Kara Araçları
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Özgür Acer
n	 Usta Dalı 3’üncüsü: Gökay Yalçın
n	 Hobi Dalı 1’incisi: Volkan Aydın
n	 Hobi Dalı 2’ncisi: Benan Aylangan
n	 Hobi Dalı 3’üncüsü: Metin Sönmez

 2. Kategori - 1914 – 1945 arası 
 Dünya Savaşları Tekerlekli ve 
 Yarı Paletli Askeri Kara Araçları
n	 Usta Dalında Mansiyon: Nafiz Cebecioğlu
n	 Hobi Dalı 1’incisi: Baki Temel
n	 Hobi Dalı 2’ncisi: Zafer Yakar
n	 Hobi Dalında Mansiyon: Zoran Markovic

 3. Kategori - 1945’den günümüze 
 Modern Askeri Kara Araçları
n	 Usta Dalı 1’incisi: Yok 
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Çağkan Çakır
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Nafiz Cebecioğlu
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Veli Saltık
n	 Usta Dalı 3’üncüsü: Hakan Alakoç
n	 Usta Dalı 3’üncüsü: Özgür Acer
n	 Hobi Dalı 1’incisi: Ahmet Gürkan
n	 Hobi Dalı 2’ncisi: Alper Akkurt
n	 Hobi Dalı 3’üncüsü: Zafer Yakar

 4. Kategori - Askeri Figürler
 Tarihi ve/veya Askeri Figürler
 Fantastik, Bilim-Kurgu ve 
 Post-Apokaliptik Figürler
 Büstler
n	 Tarihi ve/veya Askeri Figürler Birincisi: 
 Doğu Sarhan Demir
n	 Büstler Birincisi: 
 Doğu Sarhan Demir
n	 Tarihi ve/veya Askeri Figürler İkincisi: 
 Nafiz Cebecioğlu
n	 Fantastik, Bilim-Kurgu ve 
 Post-Apokaliptik Figürler İkincisi: 
 Ramazan Özdek
n	 Büstler İkincisi: Ramazan Özdek
n	 Tarihi ve/veya Askeri Figürler Üçüncüsü: 
 Hasan Akyıldız
n	 Büstler Mansiyon: Damla Demir

 5. Kategori - Ölçekli Canlandırma (Diorama)
n	 Birinci: Hakan Alakoç
n	 İkinci: Murat Yılmazer
n	 Üçüncü: Noker Han Erk

 6. Kategori - 1/48 Ölçek
n	 Birinci: Umutcan Aydın
n	 İkinci: Hülya Karahasan
n	 İkinci: Gökay Yalçın
n	 Üçüncü: Murat Çetin

 7. Kategori - 1/72 Ölçek
n	 Usta Dalı 1’incisi: Yok 
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Özgür Aydın
n	 Usta Dalı 2’ncisi: Mustafa Önge
n	 Usta Dalı 3’üncüsü: Yok
n	 Hobi Dalı 1’incisi: Mustafa Dombay
n	 Hobi Dalı 2’ncisi: Oğuzcan Gökçe
n	 Hobi Dalı 2’ncisi: Ahmet Eren İspir
n	 Hobi Dalı 3’üncüsü: Ahmet Gürkan
n	 Hobi Dalı 3’üncüsü: Kerem Özkır
n	 Hobi Dalı Mansiyon: Erkhembayar Pushkin
n	 Özel Ödül: Alper Akkurt

 8. Kategori - Kurgusal (What-If) Kara Araçları
n	 Birinci: Baki Temel
n	 İkinci: Hasan Akyıldız
n	 Üçüncü: Volkan Aydın

 9. Kategori - Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
 Kullanılmış Askeri Kara Araçları
n	 Birinci: Alper Akkurt
n	 İkinci: Nafiz Cebecioğlu
n	 İkinci: Erol Şen
n	 Üçüncü: Yok

 10. Kategori - Genç Modelciler
n	 Alp Perçinel
n	 Alp Kaan Ulusoy
n	 Alper Gümüş
n	 Berke Yakar
n	 Çağın Gümüş
n	 İbrahim Akın
n	 Mehmet Ege Zülfikar
n	 Melis Özkardeş
n	 Meriç Özcan
n	 Yiğit Uraz Özkır

11’inci FNSS Askeri Kara Araçları Model Yarışması’nda Dereceye Girenler

* Jüri, bazı kategorilerde birinci, ikinci ya da üçüncülüğe layık model bulmadığından bu ödüller verilmedi.
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Program kapsamında, 
FNSS’nin test parkurunda; 
PARS III 8x8 ve GZPT’nin 
gösterileri de katılımcılar 
tarafından ilgi ile izlen-
di. Önceki yıllarda olduğu 

gibi, bu yıl da yarışma or-
ganizasyonu, modelcileri 
ve modelciliğe ilgi duyan-
ları, aileleri ile bir araya 
getirdi ve onlara keyifli bir 
hafta sonu yaşattı.	u

Tarihe ve Dostluğa Açılan Kapı
Yarışma sonrasında, duygu ve düşüncelerini paylaşan 
Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, şunları 
söyledi: “FNSS sponsorluğunda ve ev sahipliğinde 
düzenlenen 11’nci Askeri Kara Araçları Model 
Yarışması, benim için sıra dışı bir deneyim oldu. Yakın 
dostum Nafiz sayesinde, böyle bir yarışmaya ilk defa 
katıldım ve Türklerle yeni dostluklara kapı araladım. 
Modelcilik, hayatım boyunca benim hobim oldu. Bu 
kadar çok insanın da modelciliğe ilgi duyduğunu 
görmek, beni şaşırttı. Hepsi, iyi ve eğitimli insanlar.
En çok figür, araç ve canlandırmalara ilgi duyuyorum. 
Bunlar, bana, tarih ile ilgili yepyeni bir bakış kazandırdı. 
Çünkü 20’nci yüzyılın siyasi tarihinin ötesinde; 
üniformaların, silahların ve ekipmanların tarihini 
de öğreniyorsunuz. Bu sayede, gençliğimde, tarih 
konusunda oldukça başarılıydım. Ben, uluslararası 
ilişkiler okudum ve modelcilik konusunda birlikte 
çalıştığım bir arkadaşım da Sırbistan Bilimler 
Akademisi Tarih Enstitüsü’nün direktörü oldu. Bu 
hobinin insana kazandırdıklarını, gençlere anlatabilmek 
isterim. Ayrıca modelciler, birbirlerini anlıyorlar ve 
yakın dost oluyorlar. Bu yarışma gibi etkinlikler, yeni 
dostlar edinmenizi sağlıyor ve bunu, ailenizle birlikte 
katılarak yapabiliyorsunuz. Bu yarışmaya katıldığım için 
çok mutluyum ve Türk dostlarıma teşekkür ediyorum.”

Büyükelçi 
Markovic’in model 

koleksiyonundan 
bir parça.

PARS III 8x8, yüksek manevra kabiliyetini sergiledi.

GZPT, engel aşma hünerlerini gösterdi.
©
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Askeri batarya çözümleri  
ve enerji depolama 

sistemleri ile öne çıkan 
ASPİLSAN Enerji,  
10 Eylül’de, Portekiz 
Savunma Bakanlığının 
onaylı tedarikçisi  
olduğunu açıkladı.  
Sahip olduğu kalite 
belgeleri ve  
EASA sertifikasyonu 
sayesinde bu statüye 
ulaşan firma, Portekiz’e, 
hem askeri hem de  
sivil nitelikli ürünler  
ihraç edebilecek.
Onaylı tedarikçi olma 
yolundaki süreçte, 
ASPİLSAN Enerji 
Genel Müdürü Ferhat 
Özsoy başkanlığındaki 
bir heyet tarafından, 
Portekiz Savunma 
Bakanlığına bir ziyaret 
gerçekleştirildi.  

Ziyaret sırasında, 
Portekiz Silahlı Kuvvetleri 
envanterindeki bataryaların 
bakım ve onarımı ile 
Portekizli  
İHA üreticisi firmalar ile  
iş birliği konuları da 
ele alındı.
ASPİLSAN Enerji, 
hâlihazırda ürünlerini 
11 ülkeye ihraç ediyor 

olsa da firmanın ihracat 
faaliyetlerinde bir  
mihenk taşı olan bu 
gelişme, ASPİLSAN 
Enerji’nin, ilk kez 
bir başka ülkenin 
onaylı tedarikçisi statüsüne 
erişmesi yönüyle önem 
taşıyor.
Firma, yakaladığı bu ivmeyi 
sürdürmeyi ve Güney 

Amerika pazarındaki başka 
ülkelerin de benzer şekilde 
onaylı tedarikçisi olmayı 
planlıyor.  
Firmanın 2023 hedefleri 
arasında ise yurt dışına 
satış konusuna daha çok 
ağırlık vererek cirosundaki 
ihracat payını, %30’lar 
seviyesine çıkarmak da 
bulunuyor. u

ASPİLSAN 
Enerji’den, 
Portekiz’e 
İhracat için 
Önemli Adım
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FİGES tarafından 
geliştirilen teleskopik 

mast sistemlerinin 
seri üretimi için, 2017 
yılında, SSTEK ve 
FİGES ortaklığında 
kurulan MILMAST, ürün 
teslimatlarına devam 
ediyor. 19 Ekim’de,  
12 adet teleskopik mast 
teslimatı gerçekleştirdiğini 
duyuran firma, bu ürünlerin 
üretimini, yurt içindeki 
çeşitli müşterilerden, 
bu yılın ilk ve ikinci 
çeyreğinde aldığı siparişler 
kapsamında gerçekleştirdi. 
Teslim edilen ürünler, 
FİGES Trapez Mast (FTM) 
serisinden mastlar oldu.
Teslim edilen sistemlerin 
açık haldeki yükseklikleri, 

modeline göre; 3, 4 
ve 8 metreye kadar 
ulaşabiliyor. Mastların 
kapalı yükseklikleri ise 
1,3 ila 1,8 metre arasında 
değişiyor. Faydalı yük 
taşıma kapasiteleri ise 
modelden modele farklılık 
göstermekle birlikte, 200 
kg ila 300 kg aralığında. 
Düşük salınıma sahip 
olacak şekilde tasarlanan 
ürünler, hafif ve kompakt 
yapıları ve patenti FİGES’e 
ait olan özel kilitleme 
sistemleri ile öne çıkıyor. 
Ürünler ayrıca, MILMAST’ın 
tüm mastlarında olduğu 
gibi, MIL-STD-810G  
standartlarına uyumlu 
olacak şekilde 
üretiliyorlar. u

MILMAST, Ürün 
Teslimatlarına Devam Ediyor

68 - Kasım 2018
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın iştiraki olan 
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 

A.Ş. (STM)’de, genel müdür değişikliğiyle birlikte, yeni bir 
dönem başladı. 2000 yılından itibaren firma bünyesinde 
önemli görevlerde bulunan Murat İkinci, STM’nin yeni genel 
müdürü oldu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, 2013 yılından beri STM’nin üst yönetiminde görev 
yapan İkinci’nin bu göreve atanmasıyla birlikte, STM’yi 
ziyaret etti ve İkinci’ye başarılar diledi.
STM tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, 
özellikle şirketin gelecek dönemde yapacağı çalışmalara 
ve hedeflerine ilişkin bilgilere yer verildi. İkinci’nin bu kritik 
görevi üstlenmesi ile beraber, 2018 yılında, dünyanın en 
büyük 100 savunma şirketi arasına adını yazdıran STM, 
savunma ve havacılık sanayisinde, Türkiye’nin yanı sıra 
dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak özgün 
çözümler üretme kararlılığını sürdürecek. STM, Türkiye’nin 
2023 hedeflerinin en büyük başlıklarından biri olan, 
savunma ve havacılık sanayisinde yerlileşme ve millileşme 
hamlesinin gerçekleşmesi için, SSB öncülüğünde, savunma 
ve havacılık sanayisi için aralıksız çalışmaya devam edecek.

Askeri Gemi İhracatına Hız Verilecek!
Savunma ve havacılık sektörüne; kritik teknolojiler, 
yenilikçi ürün ve sistemler kazandıran STM, yeni dönemde 
de Türkiye’nin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamayı 
sürdürecek ve dünyadaki önemli pazarlarda, ihracat 
bayrağını dalgalandırmaya devam edecek. STM, milli 
ve uluslararası projelerde uzmanlaştığı; askeri gemi 
tasarımının yanı sıra mühendislik-inşa-modernizasyon 
alanlarında, tıpkı Pakistan Denizde İkmal Gemisi ve 
Agosta-90B Denizaltı Modernizasyon projelerinde olduğu 
gibi, ihracat çalışmalarını devam ettirmeyi ve pazarı 
çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesinde 
Öncü Rol Üstlenecek
Kamikaze ve gözetleme drone’larının tasarımı ve 
geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe kat eden STM, 

bu konudaki çalışmalarına hız verecek. STM, bu alanda, 
Türkiye’de elde ettiği deneyimi, yeni dönemde, stratejik 
pazarlara yapacağı ihracatlar ile pekiştirmeyi amaçlıyor.
Uzay teknolojileri tarafında; mikro gözlem uydusu Lagari 
ve denizlerde, gemilerin takibini sağlayan nano uydu 
Pirisat ile atılım yapan STM, iddialı yeni projelerin altına da 
imzasını atmaya hazırlanıyor.
STM, bütünleşik siber güvenlik çözümleri ve büyük veri 
analitiği konusunda da Türkiye’nin ihtiyaçları çerçevesinde; 
kritik altyapıların korunması, karar destek sistemlerinin 
yerli ve milli olarak geliştirilmesi gibi önemli çalışmaları 
yürütecek.
Cumhurbaşkanlığının ve SSB’nin, savunma ve havacılık 
sanayisine çizdiği vizyon doğrultusunda hareket eden 
STM, mevcut yeteneklerini daha da geliştirerek Türkiye’de 
ve yurt dışında özgün projeler gerçekleştirmeye ve 
ihracatın amiral gemisi olmaya devam edecek.
MSI Dergisi olarak, Murat İkinci’ye, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

Murat İkinci, STM’nin 
Yeni Genel Müdürü Oldu
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Teknopark İstanbul Genel Müdürlüğüne, kuruluşun 
12 Eylül tarihli yönetim kurulu kararıyla Bilal Topçu 

atandı. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Topçu, 
ABD’de, özel bir şirkette, 3 sene, bölge müdürlüğü ve 
ithalat-toptan satış müdürlüğü görevlerinde bulunduktan 
sonra, Türkiye’ye döndü ve zincir market ve otomotiv 
sektörlerindeki çeşitli şirketlerde, yöneticilik ve finans 
müdürlüğü görevleri yürüttü.
Siyasi bir kariyere de sahip olan Topçu, bu aladaki 
çalışmalarına, 2009 yılında, siyasi bir partinin İstanbul 
Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ile başladı. 
2011 Genel Seçimleri’nde, İstanbul 1’nci Bölge’den 
milletvekili adayı olan ve 2012-2015 yılları arasında, 
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı 
yürüten Topçu, 2016-2018 yılları arasında ise Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Bakan Danışmanı
olarak görev yaptı.
Yüksek lisans eğitimine, Medeniyet Üniversitesi Kamu 

Yönetimi bölümünde devam etmekte olan Topçu, aynı 
üniversitenin Mezunlar ve Mensuplar Derneği’nin de Kurucu 
Başkanı. Topçu ayrıca, Dünya Etnospor Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyesi.
MSI Dergisi olarak, Bilal Topçu’ya, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul 
Genel Müdürü Oldu
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Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB), 

Eylül ayında, hafif silah 
projelerine ilişkin iki 
duyuru yaptı. SSB, ilk önce, 
10 Eylül’de, Özgün Yerli 
Tabanca Geliştirme (ÖYTG) 
projesi kapsamında, 400 
adet tabancanın, Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM)’ne 
teslim edildiğini duyurdu. 
Samsun Yurt Savunma 
ve Sarsılmaz, bu proje 
kapsamında, 9x19 mm 
çapında, iğne ateşlemeli 
tipte birer tabanca 
geliştirdiler. 

 

Her iki firmanın da belirli 
miktarlarda tabanca 
teslim edeceği proje ile 
TSK ve EGM’nin tabanca 
ihtiyaçlarının, özgün 

ve yerli bir tasarımla 
karşılanması hedefleniyor.
SSB, 24 Eylül’de de 
EGM’nin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak, 5,56x45 

mm çapında, 2.500 adet 
makineli tüfek tedariki 
konusunda, Kale Kalıp 
firması ile sözleşme 
imzalandığını açıkladı. u

SSB’nin Hafif Silah Projeleri Hız Kesmiyor
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FNSS, 4 Eylül’de yaptığı açıklamayla, 
Brandon Hall 2018 Mükemmeliyet 

Ödülleri kapsamında; En İyi İK Veri 
Analitiği, En İyi İnsan Kaynağı Yönetimi 
İnovasyonu ve En İyi İK Stratejisi ve 
Ölçüm Modeli kategorilerinde, 3 altın 
madalya aldığını duyurdu. Ödüller, 
FNSS’nin İnsan Kaynakları (İK) ekibi 
tarafından yürütülen, İK’nın Güvenilir 

Danışmanlığı Projesi’nin elde ettiği 
başarılardan dolayı verildi.
Firmanın yaptığı açıklamada ayrıca, 
FNSS’nin, Türk savunma sanayisinde, 
Brandon Hall ödüllerine layık görülen 
ilk firma olduğu bilgisi de yer aldı.

Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri, 
bağımsız araştırma ve analiz şirketi 
Brandon Hall’ın, uluslararası şirketlerin 
gönderdiği projeleri değerlendirmesi 
sonucunda belirleniyor. Şirket, bu sene, 
500’ün üzerinde proje değerlendirdi. u

FNSS’nin 
İnsan Kaynakları 
Uygulamalarına, 
Uluslararası Arenadan 
Altın Madalya
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Unidef Birleşik Savunma Sanayi 
A.Ş., sektördeki hedeflerini ve 

misyonunu, yenilenen logosu ile 
simgeleştirdi. Bir “balarısı” şeklinde 
tasarlanan Unidef’in yeni logosunda, 
balarısının gövdesinin formu, çapraz 
bir şekilde çatılan iki tüfek tarafından 
oluşturuluyor. Bu tüfekler, Unidef’i, 
bir ortak girişim şirketi olarak kuran; 
Samsun Yurt Savunma ve Kayhan  
Av Tüfekleri firmalarını temsil ediyor. 
Silah üretme geleneğini, kendinden 
sonraki nesillere miras olarak 
aktarmak isteyen firma, balarısı 
formuyla bu birlikteliğin; üretkenlik, 
verimlilik, yaratıcılık ve iş birliği 
ülküsüyle pekişmesini istiyor.
Balarısının kanatları olan uçan bir 
varlık olma özelliği, logoda,  

Unidef firmasının, havacılıkta kat 
edeceği yolu simgeliyor. Balarısının 
bal üretiyor olması, Unidef 
firmasının, anayurt savunmasında, 
askeri ihtiyaçlara zekice çözümler 
sunmayı amaç edindiğini simgeliyor. 
Balarısının kovan yapıyor olması, 
Unidef’in, mühendislik odaklı bir 
firma olmaktan vazgeçmeyeceğini 
simgeliyor. Balarısının, tabiatın 
döngüsüne, çiçeklerin döllenmesi 
ile yardımcı olması da Unidef’in, 
sektör paydaşlarıyla kuracağı iş 
birliktelikleriyle sinerji yaratmaya 
önderlik edeceğini simgeliyor. 
Balarısının iğnesi ise Unidef’in, 
her zaman ülkesinin çıkarını ve 
menfaatlerini gözeteceğini 
simgeliyor. u

Unidef, Hedeflerini ve Misyonunu, 
Yenilenen Logosunda Simgeleştirdi

Turaç, 10 Ağustos’ta, 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM) Özel 
Harekât Başkanlığına, 
100.000 adet, Sterling 
marka 9x19 mm 
Parabellum tabanca  
fişeği hibe etti. Hibe edilen 
Full Metal Jacket (FMJ)  
tipi fişekler, EGM Özel 
Harekât Başkanlığı 
deposuna teslim edildi. 
Turaç Genel Müdürü 
Fatih Altunbaş, teslimatın 
ardından, EGM Özel Harekât 
Başkanı Selami Türker’i, 
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen hibe 
öncesinde, Turaç, böyle 
bir hibe yapmak istediğine 

dair, İçişleri Bakanlığına 
resmi bir talepte bulundu 
ve gerekli onayların 
alınmasının ardından, hibe 
süreci başlatıldı. Turaç’ın, 
EGM’ye teslim ettiği 
Sterling marka fişek miktarı 
ise 2014’ten günümüze, 
toplam 130 milyon 
adedi geçmiş durumda. 
Dolayısıyla kullanıcı, 
hem eğitimler hem de 
operasyonlar sırasında 
kullandığı bu fişeklere 
oldukça aşina.
Altunbaş, konuyla ilgili 
olarak, MSI Dergisi’ne, 
şunları söyledi:  
“Turaç Dış Ticaret olarak, 
sınırlarımız dahilinde ve 

sınır ötesi operasyonlarda 
görev yapan tüm kolluk 
kuvvetlerimize destek 
olabilmek adına, elimizden 
geleni her zaman yapmaya 
hazır olmanın gururu 
içerisindeyiz. İçerisinde 
bulunduğumuz böylesine 
bir dönemde ise bizim 

görevimiz, elimizi 
taşın altına koymaktan 
çekinmeden, ülkemizin yurt 
dışına ve dövize bağımlığını 
azaltmak olmalıdır. Tüm 
kolluk kuvvetlerimize, 
kutsal görevlerinde 
başarılar ve muvaffakiyetler 
dileriz.” u

Turaç, Özel Harekât 
Başkanlığına, 100.000 
Tabanca Fişeği Hibe Etti
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Unidef’in 
üstlendiği 
projeler arasında 
AS532 COUGAR 
helikopterleri 
(solda) ve S70i 
BLACK HAWK 
helikopterleri 
(sağda) üzerinde 
M134 Minigun 
entegrasyonu 
yer alıyor.
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