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TÜBİTAK SAGE bünyesindeki Arayıcı Başlık Teknoloji 
Geliştirme ve Test Merkezi, 6 Eylül’de düzenlenen törenle 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından 
açıldı. Bakan Özlü, açılışın ardından merkezde yapılan 
çalışmalar hakkındaki sunumu dinledi ve arayıcı başlık 
teknolojisi ile ilgili geliştirilen simülasyonu izledi.
Özlü, sunumun ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi: 
“TÜBİTAK SAGE’de çok önemli projeler yürütüyoruz. 
Bunlardan üç projemizde ortaya çıkan ürünler, şu anda  
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.  
TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK’ın diğer enstitüleri, teknoloji 
üretme konusunda, savunma teknolojilerinde Türkiye’yi 
üstün kılma noktasında önemli bir görev icra ediyorlar.”
Törende, TÜBİTAK SAGE Optik Tasarım Birimi Amiri 
Başuzman Bülent Özkan, 5 Eksenli Benzetimci Altyapısı’nı ve 
bu altyapıda koşturulan simülasyonu anlattı. Özkan, 5 Eksenli 
Benzetimci’de, algılayıcı başlığın gerçeğe yakın testlerinin 
yapıldığını belirtti. Benzetimcide koşturulan simülasyon ile 
uçakla veya hava platformuyla yapılabilecek yaklaşık  
6.000 testin, gerçeğe yakın bir şekilde gerçekleştirilebildiğini 
ifade eden Özkan, “Burada geliştirilen tarayıcı başlıkların 
simülasyon üzerinde testi yapıldıktan sonra gerçeğe yakın bir 
fikir elde ediliyor, akabinde de geliştirilen sistem mühimmata 
bağlanıp gerçek hava platformundan atılarak buradaki 
çalışmalar doğrulanmış oluyor.” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 20 Eylül’de, 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Zırhlı Kamyonet 

ve Binek Araçlar (ZKBA) Projesi İhale İlanı’nı yayınladı. 
İhale, EGM ihtiyacı olan Gizli Zırhlı Arazi Kamyoneti ve 
Zırhlı Binek Arazi Aracı’nın; tasarım, geliştirme, test, 
kalifikasyon ve seri üretim çalışmalarını ve entegre lojistik 
destek (ELD) faaliyetlerini kapsıyor. İhalenin Teklife 

Çağrı Dokümanı’nı, 22 Eylül’e kadar alan firmalar şöyle 
sıralandı:
1. Anadolu ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. BEST Grup Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi
3. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5. NUROL Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. 

Arayıcı Başlık Teknolojilerine 
TÜBİTAK SAGE İmzası

Zırhlı Kamyonet ve Binek Araçlar Projesi İhale İlanı Yayınlandı
©
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Dr. Faruk Özlü

ROKETSAN, 1-4 Haziran 
tarihleri arasında, 

Berlin’de düzenlenen ILA 
Berlin Air Show 2016’dan, 
bir iş birliği anlaşması 
imzalayarak döndü. 
ROKETSAN ile MBDA 
Almanya arasında imzalar, 
iki firmanın, CİRİT füzesinin 
TIGER helikopterine 
entegrasyonuna yönelik 
yürüttüğü iş birliğini 
genişletmek amacıyla 
atıldı. Anlaşmada, 
izlenecek yol haritası ve 
sorumluluk paylaşımı ile 
ilgili konular yer aldı.

CİRİT-TIGER Entegrasyon Çalışmaları Devam Edecek
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A400M, Yeteneklerine 
Kum Pistleri de Kattı
Airbus Defence and Space tarafından 24 Ağustos’ta 

yapılan açıklamada, A400M’nin, kum pistlerde 
operasyon testlerini başarıyla geçtiğini duyuruldu.  
Testler, İngiltere’de, Woodbridge’de hazırlanan,  
1.600 m uzunluğundaki özel bir pistte, MSN2 numaralı 
uçakla gerçekleştirildi. Ağustos ayında başlanan testler,  
3 hafta sürdü. MSN2, testler süresince; taksi manevraları 
ve U-dönüşler gerçekleştirdi; ayrıca bir dizi kalkış ve 
iniş yaptı. Testlerin son haftasında, uçağın ağırlığı, her 
uçuşta biraz daha arttırıldı. Toprak ve çim pistlerde 
gerçekleştirilen testlerin ardından kum pisti testleri, 
A400M için yapılan 3’üncü ve son kaplanmamış pist test 
kampanyası oldu. Böylece A400M, taktik kabiliyetlerini bir 
kez daha sergiledi.

STM, Katmanlı 
İmalat 
Teknolojileri ile 
İlgili Raporunu
Yayınladı

STM, 11 Ağustos’ta, 
Katmanlı İmalat 

Teknolojileri ve Havacılık 
Uygulamaları Sektör 
Değerlendirme Raporu’nu 
yayınladı. STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz, rapor için 
yazdığı önsözde, katmanlı 
imalat teknolojilerinin 
Türkiye için önemine, 
şu sözlerle vurgu yaptı: 
“Metal katmanlı imalat 
teknolojisinin, ülkemizde, 
Milli Muharip Uçak (T-FX), 
Özgün Helikopter, motor, 
iniş takımları ve roket 
geliştirme gibi Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) tarafından 

yürütülen projelerde 
gündeme getirilebileceği 
düşünülmektedir. 
Tasarımların başlangıç 
aşamalarında bu kararı 
vermek, katmanlı imalatın 
avantajlarını da projelere 
yansıtacaktır.”
Rapora, www.stm.com.tr/
img/doc_1470924936.pdf 
adresinden erişilebilir.

TTAF Savunma A.Ş. sektörün önde gelen kara platformu 
üreticilerinden FNSS ile bir Orta Doğu ülkesi için 

üretilecek PARS 6x6 ve PARS 8x8 araçlarının kablo 
demeti (kablaj / harness) tasarımı ve üretimi işine yönelik 
anlaşma imzaladı.
8 Eylül’de imzalanan anlaşma kapsamında TTAF Savunma, 
araçların silah kulelerinin kablo demeti tasarımı ve 
üretiminde de görev alacak. Anlaşmayla 
ilgili değerlendirmelerini paylaşan TTAF Savunma 
Genel Müdürü Ergün İşgör, “Bu anlaşmayla TTAF 
Savunma’nın ürünleri, Türk savunma sanayisinin 
ihracat rekortmeni FNSS’nin bu proje kapsamında 
üreteceği araçlarla birlikte, ihraç edilmiş olacak.” dedi. 
Anlaşmaya göre, Ekim ayı içerisinde üretilen 
prototip kablo demetlerinin testlerinin tamamlanmasının 
ardından, Aralık ayı içerisinde seri üretim sürecinin 
başlaması planlanıyor. Teslimatları 2019 yılının 
ikinci yarısına kadar tamamlayacak olan TTAF Savunma, 
FNSS’nin, 2015 yılının son aylarında , dost ve müttefik 
bir Orta Doğu ülkesi ile imzaladığı bu yeni ihracat 
projesi kapsamında yeni iş paketleri almak için de 
çalışmalarını sürdürüyor.

©
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TTAF Savunma, 
Orta Doğu Pazarına 
FNSS ile Açılıyor 
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Sözleşmesi 21 Şubat 
2014’te imzalanan Genel 

Maksat Helikopteri Projesi 
(GMHP)’nde, proje takvimi 
15 Haziran itibariyle başladı. 
Sözleşme imzası ile takvimin 
başlaması arasında geçen 
sürede, projenin ana alt 
yüklenicisi olan Sikorsky, 
ABD’nin mevzuatları 
gereği, helikopterlerin 
Türkiye’de lisans altında 
üretimi ve sözleşme 
kapsamındaki diğer 
kalemlere ilişkin ihracat 
lisanslarını almaya yönelik 
çalışmalarını tamamladı. 
Gerekli izinlerin alındığı 
ve projenin takviminin 
başlayacağı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ve projenin ana yüklenicisi 
TUSAŞ tarafından,  
7 Haziran’da yapılan 
açıklamalarla duyuruldu. 
Açıklamalarda, SSM ile ana 
yüklenici TUSAŞ, ana alt 
yüklenici Sikorsky ve diğer 
yerli alt yüklenici firmalar 
arasında, ABD ihracat 
lisanslarına müteakiben, 

sözleşmelerin imzalandığı 
bilgisi yer aldı.
Proje takviminin 
başlamasıyla ilgili olarak 
SSM yetkililerinden 
edindiğimiz bilgilere 
göre, ihracat lisanslarının 
alınma süreci, Türkiye’nin 
sözleşme imzası sırasında 
öngördüğü konulardan 
hiçbirine herhangi bir tahdit 
(kısıt) getirmeden sonlandı. 
Lisansların alınması 
sürecinde yaşananlar 
itibarıyla Amerikan 
Hükümeti tarafından 
tahditlerin silinmiş olması, 
hem projenin devamı 
açısından hem de lisans 
süreçleri açısından çok 
büyük önem arz ediyor ve 
Türkiye’nin, gelecekteki 
başka projeleri için de örnek 
teşkil ediyor. Şimdiye kadar 
akıllarda yer eden, ‘tahditler 
silinemez’ tezi de böylece 
ortadan kalkmış oldu. 
Bilindiği üzere, Türkiye’de 
milli bir helikopter 
geliştirilmesi yolunda çok 
büyük adımlar atılıyor. Bu 

çerçeveden bakıldığında, 
GMHP, Türkiye’de helikopter 
sanayisini geliştirmek ve 
sürdürülebilir kılmak adına 
önemli bir adım olarak 
dikkat çekiyor.
Projenin izleyen aşamaları, 
şu şekilde gerçekleşecek: 
İlk olarak Sikorsky, 
helikoptere yönelik teknik 
veri paketlerini teslim 
edecek. Sistem İsterleri 
Gözden Geçirme faaliyetleri 
2017 yılının Mart ayı için,  
Ön Tasarım Gözden Geçirme 
faaliyetleri 2017 yılının 
Ekim ayı için, Kritik Tasarım 
Gözden Geçirme faaliyetleri 
ise 2018 yılının Ağustos ayı 
için planlanıyor.
Toplam bütçesi 3,5 milyar 
dolar civarında olan 
projede, 109 adet T70 
Kara Şahin helikopteri, 
önümüzdeki 10 yıl süresince, 
Türkiye’de lisans altında 
üretim modeliyle, 6 farklı 
kullanıcıya teslim edilecek. 
Bu kullanıcılar; Kara ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıkları, 
Jandarma Genel 

Komutanlığı, Özel Kuvvetler 
Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Orman 
Genel Müdürlüğü olarak 
sıralanıyor. Helikopterlerin 
89 adedi genel maksat 
sürümünde; 20 adedi 
ise yangın söndürme 
konfigürasyonunda olacak. 
Ayrıca, Türkiye’ye teslim 
edilen helikopter kadar 
helikopter de TUSAŞ 
tarafından, Türkiye dışında 
satılmak üzere Sikorsky’ye 
teslim edilecek. Türkiye’nin 
helikopter ihtiyacının,  
orta ve uzun vadede 300 
adede çıkabileceği de 
öngörülüyor.
Projedeki iş dağılımı şu 
şekilde kurgulandı:
n Ana yüklenici TUSAŞ,
 T70 helikopterlerinin
 kabin, kokpit, kuyruk
 konisi, yatay ve dikey
 kuyruk, ana ve kuyruk
 rotor palleri gibi tüm
 ana parçaların üretimini,
 nihai montaj işlemlerini,
 testlerini ve entegre
 lojistik desteğini,

Genel Maksat Helikopteri Projesi’nde Takvim Başladı
©
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n ASELSAN, temel
 aviyoniklerin
 geliştirilmesi ve
 entegrasyonunu ve
 Sikorsky ile birlikte
 helikopter kokpitinin
 geliştirilmesini,
n TEI, 109 helikopter için
 yedekleri ile birlikte
 236 adet T-700
 motorunun üretimini,
n Alp Havacılık ise iniş
 takımlarının üretimi ile 
 dişli kutusu detay parça
 üretimi ve dinamik
 parçalarının üretim ve  
 montajını gerçekleştirecek.

Her ne kadar proje imzası 
ile proje takviminin 
başlaması arasında önemli 
bir süre geçmiş olsa da 
proje kurgusunda yer 
alan ve bu süre boyunca 
yapılması planlanan 
faaliyetler, aralıksız 
devam etti. Özellikle 
ASELSAN’ın yürüttüğü 
Entegre Modüler 
Aviyonik Sistemi 
çalışmalarında, aviyonik 
süitin prototip helikoptere 
entegrasyonuna yönelik 
faaliyetlerde önemli bir 
aşamaya gelindi.

Projenin ihracat tarafında 
da Türk sanayisinin 
önünde önemli bir süreç 
var. Sikorsky’nin proje 
kapsamındaki ihracat 
taahhüdü, sözleşme 
imzası ile başlayarak 
gelecek 30 yıla yayılmış 
durumda. Beşer yıllık 
dönemler için belirli sayı 
ve bedeldeki bu taahhüt 
çerçevesinde yapılacak 
ihracatların, Türkiye’nin, 
2023 savunma ihracat 
hedeflerine de katkı 
sağlaması bekleniyor. 
Projede teslimatların 

2021-2026 yıllarında 
gerçekleşeceği göz önüne 
bulundurulduğunda, 
Türk savunma sanayisini, 
o yıllarda çok yoğun 
bir çalışma döneminin 
beklediği söylenebilir.
Proje takviminin 
başlamasının ardından, 
GMHP için, Sikorsky’nin 
Polonya kolu PZL 
Mielec tarafından üretilen 
ilk S-70i helikopterinin 
Sikorsky tarafından 
kabulü de 22 Haziran’da 
gerçekleştirildi. 
Düzenlenen törene; 
SSM, TUSAŞ, ASELSAN ve 
Alp Havacılık 
yetkilileri de katıldı. 
Polonya’da üretilen 
37’nci araç olan bu 
helikopter, gelecek 
yılın başında Ankara’ya 
getirilecek ve GMHP 
kapsamında geliştirilecek 
aviyonik süitin testleri için 
kullanılacak.

©
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Slovakya’nın Türkiye’deki Savun-
ma Ataşesi ve Ankara Askeri 
Ataşeler Birliği (Ankara Military 

Attache Corps / AMAC) Başkanı Tuğ-
general Jozef Viktorin ile AMAC’ı ve 
7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek olan 3’üncü Kara Sistemleri Se-
mineri’ni konuştuk.

Birol TEKİNCE: AMAC ve organizasyon 
yapısı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Nasıl çalışıyorsunuz ve kaç üyeniz 
var? 
Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC, yıl içe-
risinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. 
Yıllık balo, kış ve yaz konferansları, 
eğlence koşusu, piknik ve yıllık Anıt-
kabir gezisi, bu etkinliklerden sadece 
birkaçı. Bunların haricinde, pek çok 
resmi olmayan faaliyet de gerçekleşti-
riliyor. Ayrıca askeri ataşelerin eşleri, 
sık sık resmi ve gayri resmî sosyal faa-
liyetler, eğitim ve kültür etkinliklerinin 
yanı sıra gezi, dil, sanat ve spor ders-
leri de düzenliyorlar. Türk Genelkur-
may Başkanlığı da yıllık olarak düzen-
lenen kültürel ve profesyonel gezilere, 

brifinglere ve diğer sosyal faaliyetlere 
katkı ve destek sağlıyor.

Birol TEKİNCE: AMAC olarak Milli 
Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile ilişkileriniz 
nasıl?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC olarak 
TSK, MSB ve SSM ile mükemmel bir 
ilişki içindeyiz.

Birol TEKİNCE: TSK ve Türk 
savunma ve havacılık sanayisi ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Çok büyük ve 
aktif bir askeri teşkilata ve gelişen 
bir savunma ve havacılık sanayisine 
sahip olan Türkiye, özellikle istikrar-
sızlığın hâkim olduğu şu dönemde, 
bölgede kilit öneme sahip bir oyuncu. 
Türk insanının demokrasi konusunda 
nasıl bir güce sahip olduğunu hepimiz 
gördük ve geçtiğimiz aylardaki olaylar 
sebebiyle çalkantılı geçen bu sürecin 
ardından, Türkiye’nin daha da güçle-
neceği konusunda hemfikiriz.

Birol TEKİNCE: Askeri ataşeleri, 
sizleri ilgilendiren etkinliklerden 
ve gelişmelerden nasıl haberdar 
ediyorsunuz?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Duyuru ve bil-
gilerin çoğu, üyelerimize e-posta ile 
ulaştırılıyor. AMAC, 5 yıldır,  bir önce-
ki yıl gerçekleştirilmiş olan etkinlik-
lerle ilgili anlatımların ve fotoğrafla-
rın yer aldığı bir dergi çıkarıyordu ve 
ataşeler, bu dergi sayesinde, Türkiye 
ve birliğin faaliyetleri ile ilgili anıla-

Tuğgeneral Jozef Viktorin:
“AMAC üyeleri, savunma ile ilgili 
konularda, Türk yetkililerle iş birlikleri 
kurmaya ve geliştirmeye hazırdır.”

“Ataşe” kelimesinin 
sözlük anlamı; “Ülkesini 
temsil eden, kendi 
uzmanlık alanı ile 
ilgili olarak elçiliğe 
danışmanlık yapan ve 
aynı zamanda diplomatik 
misyon için bulunduğu 
ülke ile ilgili olarak belli 
bir uzmanlık alanında 
bilgi toplayan elçilik 
personeli” şeklindedir. 
Fakat askeri ataşelerin 
görevleri, görev 
yapmakta oldukları 
ülkelerin dinamikleri 
ile sınırlı değildir; 
çünkü atanmış oldukları 
ülkelerde, kendi 
ülkelerinin savunma ve 
havacılık endüstrilerinin 
tanıtımını da yapmaları 
gerekebiliyor.
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
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rını tazeleme fırsatı buluyordu. 2016  
yılından itibaren ise AMAC Dergisi, 
MSI Dergisi ekibi tarafından hazır-
lanmaya başladı ve artık 3 ayda bir 
yayınlanıyor. Ülkelere ilişkin satın 
alma sistemleri ve savunma ihtiyaç-
ları ile ilgili bilgilere de yer vermeyi 
planladığımız AMAC Dergisi, yenile-
nen yüzüyle artık Ankara’da faal gö-
revde bulunan tüm AMAC üyelerinin 
yanı sıra TSK’dan üst düzey yöneti-
cilere, resmi kurumlara ve savunma 
ve havacılık sanayisindeki üst düzey 
yöneticilere de ulaştırılıyor. 2016 yılı 
itibari ile AMAC Dergisi’ni, neredeyse 
her faaliyetimizde bizlere katkı veren 
MSI Dergisi ekibi ile iş birliği içinde 
yayınlıyor olmaktan memnuniyet du-
yuyoruz.

Birol TEKİNCE: Hangi haberlerin ve 
faaliyetlerin AMAC Dergisi’nde yer 
alacağına nasıl karar veriyorsunuz? 
İçerik nasıl hazırlanıyor?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Bir ataşe, der-
gi editörü olarak görev yapıyor. Bu 
editör; MSI Dergisi ekibinin, AMAC 
Yönetim Ekibi adına, AMAC üyeleri-

nin katıldığı etkinliklere ilişkin haber 
ve fotoğrafları toplamasının ardından, 
AMAC Dergisi’ne yönelik hazırlıkla-
rı gözden geçirmek ve onaylamaktan 
sorumlu. Ülke profillerinin hazırlan-
ması; görevli olarak Türkiye’ye yeni 
gelen ataşelerin, kendilerini AMAC 
ve Türk savunma ve havacılık sanayi-
si mensuplarına tanıtması amacıyla 
röportajların gerçekleştirilmesi gibi 
işler de yine ataşeler ve MSI Dergisi 
ekibi tarafından, gönüllülük esasına 
göre yapılıyor.

Birol TEKİNCE: 7-8 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan 3’üncü Kara 
Sistemleri Semineri ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Tüm AMAC 
üyelerinin, savunma ve havacılık ile 
ilgili konularda, TSK mensupları ve 
sektörde görev yapan yetkililerle iki-
li iş birliği kurmaya ve geliştirmeye 
hazır olduğunu belirtmek istiyorum. 
Seminerin, AMAC üyelerine, ev sahibi 
ülkenin savunma sektöründe, özellik-
le de kara sistemleri alanında çalışan 
kişiler ile etkileşim içinde olma fırsa-

tı sunan, harika bir etkinlik olacağını 
tahmin ediyorum. Bu fırsatı kaçırma-
mak gerek.

Birol TEKİNCE: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC’ın üye-
leri olarak bizler, Türkiye’de görev 
yapma, Türk insanını ve kültürünü 
tanıma ve kendi ülkelerimizin tarihini 
ve kültürünü, güçlü ve canlı bir top-
luluk oluşturacak şekilde harman-
lama fırsatına sahip olduğumuz için,  
kendimizi çok şanslı hissediyo-
ruz. Burada edinilen deneyimleri ve  
kurduğumuz arkadaşlıkları, hiçbi-
rimiz unutmuyoruz ve bu ilişkilerin, 
Türkiye’den ayrılma vaktimiz geldik-
ten çok sonra da devam ettiğini görü-
yoruz.

Slovakya’nın Türkiye’deki 
Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı 
Tuğgeneral Jozef Viktorin’e,  
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına  
teşekkür ediyoruz.
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MSI Dergisi: ASELSAN, hem deniz  
hem de kara platformlarına yönelik 
uzaktan komutalı silah sistemleri 
konusunda geniş bir ürün ailesine 
sahip. Kara platformlarına yönelik 
SARP sistemi, Türkiye’de yaklaşık 
son bir yıldır yaşanan terör 
olaylarının da etkisi ile yüksek 
miktarlarda ve yoğun olarak 
kullanılıyor. ASELSAN, yurt içinde ve 
yurt dışında şu ana kadar kaç adet 
SARP sistemi teslim etti?  
Henüz teslim edilmemiş, alınmış 
sipariş sayısı nedir?
Mustafa KAVAL: Bugüne kadar yak-
laşık 200 adet SARP’ı teslim ettik ve 
bunlar kullanıma girdi. Teslimatları-
mız, ağırlıklı olarak Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı (K.K.K.lığı)’na ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM)’ne yapıldı. Yıl-
sonuna kadar, bu rakamın 500’e ulaş-
masını hedefliyoruz. Şu anda yoğun 
bir tempoda çalışıyoruz. Aylık üretim 
kapasitemiz 80 adede ulaştı; yılsonuna 
kadar bunu 100’e çıkartmak istiyoruz. 
İlerleyen süreçte de 100’ün üzerine 

ASELSAN SST Sektör Başkanı Mustafa KAVAL:

“Yeni dönemin savunma ve güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız.”
Türkiye’nin, son dönemde yoğunlaşan gerek yurt 
içi gerekse yurt dışındaki operasyonları, bazı kritik 
sistemlerin öneminin bir kez daha altını çizdi. 
Bunlardan biri uzaktan komutalı silah sistemleri; 
diğeri ise hava savunma sistemleri. ASELSAN 
Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör 
Başkanlığı, her iki çözümün de Türkiye’deki adresi 
konumunda bulunuyor. ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kaval ile bu ürünleri ve ASELSAN’ın 
gelecek planlarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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de çıkacağız. Bunu nasıl başarıyoruz? 
İmalatın yaklaşık %80’ini alt yüklenici-
lerimize veriyoruz. Nihai entegrasyon, 
test ve yazılım yüklemesi işlerini ise 
ASELSAN’da yapıyoruz. Özelikle OSTİM 
ve Sincan Organize Sanayi Bölgesinden 
firmalarla çalışıyoruz. Belli miktarda 
Ankara dışı alt yüklenicilerimiz de var.
SARP’ın da bir üyesi olduğu, deniz plat-
formlarına yönelik çözümlerimizin de 
bulunduğu “Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemleri” ürün ailesi olarak baktığı-
mızda ise envantere giren 500’ü aşkın 
sistemimiz var. Alınmış toplam sipa-
riş ise 1.200’ü buluyor. Bunların 600’ü 
SARP siparişi. Sözleşmeye dönecek 
projeksiyona baktığımızda, bu sayı, 
2.000’i aşacak.

MSI Dergisi: SARP, şu anda hangi 
araçlarda kullanılıyor?
Mustafa KAVAL: Türkiye için baktığı-
mızda, SARP’ın, sabit ve araç üstü uy-
gulamalarda kullanıldığını görüyoruz. 
Sabit uygulama, K.K.K.lığının karakol-
larında kullanımı kapsıyor. Araç üstü 
uygulamalarda ise çeşitli tipte araçlara 
SARP’ı entegre ettik. Nurol Makina’nın 
EJDER YALÇIN 4x4 araçları için tesli-
matlarımız yoğun olarak devam ediyor. 
Yaklaşık 90 adedi tamamlandı; Ekim 
ayında 30 sistem daha teslim edilecek. 
BMC’nin KİRPİ aracında, deneme amaçlı 
bir SARP sistemimiz var. Ekim sonunda, 
30 tane KİRPİ’ye SARP entegrasyonu söz 
konusu. Yine Ekim ayı içinde, Otokar’ın 
COBRA araçları için de SARP teslimat-
larımız başlayacak. Bunlara ek olarak, iç 
güvenliğe yönelik değişik konfigürasyon-
lar üzerinde de çalışıyoruz.
Yurt dışında; Kazakistan’a 30’un üze-
rinde sistem teslim ettik; 20 adetlik 
daha sipariş aldık. Katar’a 1 tane sis-
temin sevkiyatı yapıldı, 100’ün üzerinde 
sipariş beklentimiz var. Suudi Arabis-
tan’daki ihalede yarışıyoruz. Çöl şart-
larında, gece ve gündüz, üç farklı tip 
araçta, farklı senaryolarda zorlu test-
lere tabi tutulduk. Bu testlerde başa-
rılı olduğumuzu değerlendiriyoruz ve 
doğal olarak kullanıcının nihai teknik 
değerlendirme raporunu bekliyoruz.
Şu anda, yurt dışından yoğun bir ta-

lep var. Fakat bizim her zaman için 
önceliğimiz, kendi iç güvenliğimiz; 
kendi emniyet güçlerimiz ve Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK). Onun için de bu 
talebi dengelemeye çalışıyoruz. Yurt 
dışından, hakikaten bizim de bekleme-
diğimiz bir talep artışı var. Tabii bunu 
karşılamak üzere de SARP üretiminde 
görev alan bütün alt yüklenicilerimizle 
görüşerek altyapılarını yüksek sayılar 
için kurmalarını; hazırlıklarını bu yön-
de yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca 
bazı birim üretimlerinde de alt yükleni-
cilerimizin sayısını arttırarak gidiyoruz. 
Aynı alt bileşen için, aynı anda 2, hatta 
3 firma ile yürüttüğümüz üretim faali-
yetlerimiz var.

MSI Dergisi: SARP ile ilgili bir 
kullanım tecrübesi de oluşmaya 
başladı. Bu noktada SARP sisteminin; 
güvenilirlik, arızalar arasında geçen 
zaman, bakım gereksinimi gibi 

konularda performansı ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Mustafa KAVAL: Güzel bir noktaya de-
ğindiniz. SARP sisteminin başarısı, ha-
kikaten kullanıcı tarafından çok takdir 
gören bir seviyede. Ama bu seviyeye 
nasıl gelindi? SARP, bizim kullanıcılar-
la birebir ve yakın çalışmamızla; onla-
rın isteklerini dinleyip, anlayıp, uygu-
lamamızla olgun bir ürün hâline geldi. 
Çok sayıda sistem envantere girdi ve 
girmeye de devam ediyor. Bakım ve 
onarım konusunda altyapımızı hazırlı-
yoruz. Özellikle şu anda yoğun kulla-
nımı olan bölgelerde, servis sağlayıcı 
firmalarımız var; onlar aracılığıyla 24 
saat içerisinde müdahale ve kısa süre-
de çözüm esaslı bir şekilde çalışıyoruz. 
Daha önce, bu kadar yoğun tempoda ve 
bu kadar çok sayıda, sistem seviyesin-
de teslimat yapmadık. Bu durum bizim 
için de yeni. Kendimizi organize ettik, 
hazırlıklarımızı yaptık.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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SARP sistemi, EJDER YALÇIN’ın vurucu gücünü oluşturuyor.
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MSI Dergisi: SARP’ı rakiplerinden 
farklı kılan özellikleri nasıl 
sıralarsınız?
Mustafa KAVAL: Burada, SARP’ın orta-
ya çıktığı sürece de kısaca göz atmak 
gerekiyor. Bizim namlulu silahlarla ilk 
deneyimimiz, Kaideye Monteli Stinger 
(KMS) projesinde oldu. Bu sisteme, 
12,7 mm makinalı tüfek entegre ettik. 
O zaman, aslında silah entegrasyonu-
nun zor bir iş olduğunu gördük. Çünkü 
şok ve titreşim gibi etmenler var. Bun-
ların hepsini bertaraf etmeniz, hedefi 
çok hassas bir şekilde takip etmeniz, 
hedefte kalmanız ve ateş etmeniz ge-
rekiyor. Ayrıca balistik etmenleri de 
göz önüne almanız gerekiyor. Haki-
katen o dönemde, çok güzel bir tec-
rübe kazandık. Sonra, KMS üzerinde 
çözdüğümüz silah kabiliyetini, ayrı bir 
şekilde paketledik. İlk önce deniz plat-
formlarına yönelik 12,7 mm STAMP çö-
zümümüz ortaya çıktı. Bu sistem, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve yurt dışı müşterileri-
miz tarafından kullanılıyor ve kendini 
ispat etmiş bir sistem. SARP’a gel-
diğimizde; zırhlı araçlara, kara sis-
temlerine yönelik; daha kompakt, 

hafif bir sistem hedefledik. Tabii kara 
platformlarında, kullanıcı istekleri çok 
değişken. Silah tipleri çok farklı. Ka-
zakistan’da kullanılan silahla buradaki 
silah farklı. Mermi besleme yolları fark-
lı. Talebe göre, sistemde sürekli farklı 
konfigürasyonlar yaratma ihtiyacı olu-
yor. Sistemin bütün birimlerini biz ta-
sarladığımız için, bunlara hızlı bir şekil-
de cevap verebiliyoruz. Şu andaki SARP 
sisteminin bana göre en önemli özelliği; 
7,62 mm makinalı tüfek, 12,7 mm ma-
kinalı tüfek ve 40 mm bomba atar gibi 
3 farklı tip silahın, hiçbir mekanik par-
ça ilave edilmesi gerekmeksizin sadece 
elle sökülüp takılabilmesi. Bu değişimi, 
kullanıcı gece zifiri karanlıkta bile daki-
kalar içerisinde yapabiliyor. Bu gerçek-
ten önemli bir taktik avantaj. Bu avantajı 
kullanan bir EGM mensubundan bizzat 
teşekkür aldık. Bu özellik, muhtemelen 
rakiplerimizde yok.
Stabilizasyon hassasiyetimiz ve elekt-
ro-optik algılayıcılarımızın özellikleri 
de bizi öne çıkartan bir diğer etken. 

Bunları kullanıcının isteklerine göre 
uyarlayabiliyoruz. Çünkü kamera, bil-
gisayar, hedef takip algoritmaları gibi 
kritik bileşenler kendi ürünlerimiz. Bu 
kabiliyetlere sahip, yani bu kadar farklı 
kategorideki ürüne tek çatı altında sa-
hip çok az sayıda rakibimiz var.
Tasarımdan üretime, üretimden teste 
kadar çok iyi bir altyapımız var. Örne-
ğin, gece-gündüz atış yapabileceğimiz 
bir test altyapımız var. Bu tür altyapılar 
sayesinde de her türlü konfigürasyonu, 
değişikliği, ilave istekleri çok hızlı bir 
şekilde gerçekleştirip, test edip teslim 
edebiliyoruz.
SARP, operasyon sahasında, şu anda 
24 saat esaslı kullanılıyor. Bazı kullanı-
cılarımızda, personel değişimi daha sık 
olabiliyor; ama sistemin kullanımı ko-
lay olduğundan, bu değişimleri çok ra-
hat ele alabiliyorlar. Sonuç olarak; kul-
lanıcı isteklerini karşılayan, kullanımı 
kolay, olgun bir sistem var karşımızda.

SARP-NSV

SARP sistemi, COBRA II araçlarında da kullanılıyor.

SARP-DUAL
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MSI Dergisi: Peki uzaktan komutalı 
silah sistemlerinin geneline 
baktığımızda; sizce deniz tarafı mı 
daha zor yoksa kara tarafı mı?
Mustafa KAVAL: Deniz daha zor. Çün-
kü deniz ortamı, hakikaten çok farklı. 
Kullandığınız boya, kaplama, malzeme, 
her şeyi özel seçmeniz lazım. Artı, de-
nizdeki dalga durumu. Bu işlerin içine 
girince anladık ki, Karadeniz’deki dal-
ga frekansı ile Birleşik Arap Emirlikle-
ri açıklarındaki frekanslar farklı. Çok 
hassas bir stabilizasyon hassasiyeti 
için, onlara bile dikkat etmeniz gere-
kiyor. Özellikle Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeki müşterilerimiz, bizi atış/
performans konusunda, hep yukarıya 
doğru zorladı. Orada aslında, ilk baş-
taki sözleşmemizde, hiçbir kısıt yoktu. 
Dediler ki “Bazı değerler, şunun altın-
da olmayacak.” Bunu başardık; sonra 
bu kısıtlar daha zorlaştı. Başlangıcın, 
yaklaşık %30 yukarısına çektiler bizi. 
İyi de oldu. O sayede, şu anda sistemle-
rimiz, 12 ülkede kullanılıyor. Tabii bu-
rada en önemli başarılardan birisi de 
geçen yıl yaptığımız Hırvatistan satışı. 
Burada ciddi bir rekabet altında ihaleyi 

kazandık ve sistemimiz bu sayede ilk 
defa bir AB ülkesinde envantere girmiş 
oldu.

Aile SARP-L ve 
SARP-DUAL ile Gelişiyor
MSI Dergisi: SARP’ın daha da 
geliştirilmesiyle ilgili ASELSAN’ın nasıl 
bir yol haritası var?
Mustafa KAVAL: Bizde bir ürünün 
geliştirilmesi hiçbir zaman bitmez. 
Sürekli üzerine bir şeyler eklemek 
gayretiyle çalışırız. Bu, alt sistemle-

rin geliştirilmesi, performansının art-
tırılması şeklinde olabilir veya mevcut 
ürünün yeni kullanıcı isterlerine göre 
uyarlanması olabilir. Şimdi ne yapıyo-
ruz? Farklı bir platformda ihtiyacımız 
oldu; SARP’ın çok daha küçüğünü yap-
tık. Adı, SARP-L. HİSAR projemizde onu 
kullanacağız. Aynı zamanda, STAMP’ın 
ağır geldiği, küçük boyutlu botlarda 
da kullanılabilecek. Bu yılın sonunda, 
SARP-DUAL dediğimiz, aynı anda iki 
farklı silahı barındırabilen konfigüras-
yonu ortaya koymuş olacağız. Hatta 

Marauder aracına entegre edilmiş SARP sistemi.
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bu konfigürasyonun ilk prototipi, Ekim 
ayı sonunda, araç üzerinde denenme-
ye başlanacak. Yıl sonunda da bitmiş  
olacak.
Denizdeki 25 mm STOP ile 30 mm  
MUHAFIZ sistemlerinin benzeri, kara 
platformlarına yönelik, 25-30 mm’lik 
topa sahip insansız kule geliştirme ça-
lışmamız var. Bu konuda aldığımız ta-
lepler var.
Ayrıca tehdit atışının yönünün tespitine 
yönelik algılayıcı alanında çalışmalar da 
yapıyoruz. Örneğin, SARP’a, akustik al-
gılayıcıların entegre edilmesi ve açılan 
ataşe anında cevap verilmesinin sağ-
lanması gündemimizde. Benzer şekilde 
radar entegrasyonu da gündemde.

MSI Dergisi: Bildiğimiz kadarıyla 
SARP’ın arkasında önemli bir 
sanayileşme var. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
Mustafa KAVAL: SARP’ın sanayileş-
mesi, aslında bir ürünün sanayileşme 
süreci olarak sunulabilecek, güzel bir 
örnek. Biz de bunu Milli Savunma Ba-
kanlığımıza ve Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’mıza bu şekilde anlatmak 
istiyoruz. Motor, slip ring (kayar bile-
zik), çeşitli tutamaklar (joystick), gös-
terge birimleri ve bilgisayar gibi bile-
şenleri ve bütün mekanik imalatı, yurt 
içinde birtakım alt yüklenicilerimizle 
gerçekleştiriyoruz. SARP’ın ASELSAN 
tarafından tasarlanan bazı bileşenle-
rini onlara devrettik, üretiyorlar. Bir 
kısmını onlar geliştirdiler ve üretime 
devam ediyorlar: Şu anda SARP siste-
minin neredeyse %80’i, ASELSAN dı-

şında üretiliyor. Ancak %20’lik bir işçi-
lik ASELSAN içerisinde harcanıyor. Biz 
sistemin tamamını ASELSAN’da ya-
pabilirdik; ama buna gerek olmadığını 
düşünüyoruz. Bizim KOBİ’lerimize ih-
tiyacımız var. Onları geliştirmek, eksik 
noktalarında destek vermek bizim gö-
revimiz. Onlar ne kadar güçlü, kaliteli 
ve dinamik olursa bizim üretim hızımız 
da o kadar yüksek, ürünümüz o kadar 
kaliteli olacak. KOBİ’lerimizle ilgili çok 
güzel başarı hikâyelerimiz var. Bunlar 
da bize mutluluk veriyor.
Birlikte çalıştığımız KOBİ’lerimizden 
ANOVA’nın geliştirdiği esnek mermi 
yolu, burada verebileceğimiz güzel 

bir örnek. Esnek mermi yolu, mermiyi 
mermi kutusundan alıp, silahın ağzına 
kadar taşıyan bir mekanizma. Kulla-
nılan silahın konfigürasyonuna göre, 
hem sağdan hem soldan, bazen tek 
yönden, farklı kalibrelerdeki mermiler 
için ihtiyacımız olan bir üründü. Biraz 
da hassas bir üründen bahsediyoruz. 
Çünkü buradaki sürtünme ve takılma 
gibi bir durum, doğrudan silahın per-
formansına yansıyor. O açıdan da kri-
tik bir ürün. Yurt dışından alıyorduk.  
ANOVA bu işi üstlendi; tasarladı, hatta 
yurt dışından aldığımız muadillerinin 
de üzerine çıktı. Artık ANOVA’dan teda-
rik ettiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Bu-
nun gibi, başka firmalarla geliştirdiği-
miz başka ürünlerimiz de var. Örneğin 
tutamaklar gibi... 
SARP sistemi ile ASELSAN’ın, çeşitli 
KOBİ’leri ürün sahibi yaptığını söyle-
yebiliriz. ASELSAN tedarik zincirinde 
bu KOBİ’leri kullanınca, bizim bazı yurt 
dışı rakiplerimiz de bu KOBİ’lerimizle 
temasa geçtiler. Biz bu konuda rekabet 
koşullarını bozmamak kaydı ile onlara 
bir kısıtlama getirmiyoruz; hatta bu du-
rumdan memnun oluyoruz.

MUHAFIZ
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MSI Dergisi: DSA 2016 fuarı sırasında 
ASELSAN, Malezyalı K DEFENSETECH 
SDN BHD firması ile Malezya ve diğer 
bölge ülkelerinin uzaktan komutalı 
stabilize silah sistemleri ihtiyaçlarına 
yönelik, Malezya’da yerleşik olarak 
faaliyet gösterecek, ortak bir şirket 
kurulmasına yönelik bir iş birliği 
anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma ile 
ilgili güncel durum nedir?
Mustafa KAVAL: Biliyorsunuz imzala-
dığımız anlaşma, Malezya’da bir ortak 
girişim şirketi kurulmasına yönelik. 
Bu üretim tesisinin kurulabileceği yer-
lerde incelemeler de yaptık. Şirketin 
kompozisyonu konusunda görüşmeler 
yaptık; fizibilite çalışmaları gerçekleş-
tirdik. Ekim ayında, Malezya Savunma 
Bakanı, ülkemizi ziyaret etti. Milli Sa-
vunma Bakan Yardımcımızın ve SSM 
yetkililerinin katıldığı toplantıda da bu 
ortak şirket fikri görüşüldü. Şu anda 
çalışmaların çok iyi gittiğini söyleyebi-
lirim. Belli bir aşamaya geldik. Bundan 
sonraki aşamada, gerekli izinlerin alın-
ması yoluna girilebilir.
Malezya şu açıdan önemli: Uzak Do-
ğu’da ve Güney Asya Pasifik bölgesinde 
savunma harcamaları artış gösteriyor. 
Bu bölgede, uzaktan komutalı silah 
sistemleri konusunda bir talep var. 
Malezya’yı, o bölgedeki ülkelere satış 
için bir merkez olarak kurguluyoruz. 
Dolayısı ile şirketin kuruluş felsefesin-
de, sadece Malezya’nın ihtiyaçları yok. 
Şu anda, SARP ile başlayacağız gibi 
görünüyor. Fakat bütün stabilize si-

lah sistemleri ailesini kapsayacak bir 
altyapı kurulacağı için, daha sonra  
ASELSAN’ın diğer ürünleri de o altya-
pıya eklenebilir diye planlamalarımızı 
yaptık.

MSI Dergisi: Bazı platform 
üreticilerinin kendi kule çözümleri 
olduğunu görüyoruz. Siz bu konuya 
nasıl yaklaşıyorsunuz?
Mustafa KAVAL: Bildiğiniz gibi SSM, 
Türkiye’de, savunma sanayisini regü-
le eden kurum. Bu regülasyona bak-
tığımızda, platformcular var; bir de 
platformlara sistem sağlayıcılar var: 
Platformlara; silah, füze, mühimmat, 
radar, haberleşme teçhizatı vb. gibi 
ürünler geliştiriyorlar. Benim görü-
şüm, roller karışmamalı, herkes en iyi 
olduğu alanda en iyi ürünü, en iyi hiz-
meti sunmaya odaklanmalı.
Bizim beklentimiz, tüm pazarlarda yerli 
platformcularımızla beraber çalışmak. 
Bir firmamız, bir ülkeye araç satıyorsa, 
gemi, bot satıyorsa üzerinde de başka 
bir ülkenin uzaktan komutalı silah is-
tasyonu değil, Türkiye’nin SARP, STAMP 
vb. sistemi olmalı. Sistemlerimizin per-
formansına da güveniyoruz. Tabii ki bu-
rada platformcularımızın elini güçlen-
direcek şekilde rekabetçi olacağız. Bu 
alanda dünya pazarını da yakından takip 
ediyor ve iyi biliyoruz; fiyatımızın reka-
betçi olduğuna inanıyoruz. Bu konuda 
bir sıkıntı yok. Özellikle SARP sistemi-
nin fiyatı konusunda herhangi bir eleşti-
ri yok. Alt yüklenicilerimizle de çok ça-

lıştık; sistemin fiyatını daha da aşağıya 
çekmek ve biraz daha ucuzlatabilmek 
için, üretim süreçlerinde değişiklikler 
yaptık. Rekabet güzel bir şey, hazırız.

Hava Savunma Sistemleri 
Dört Koldan İlerliyor
MSI Dergisi: ASELSAN, hava savunma 
füze sistemleri konusunda önemli 
projelere imza atıyor. Kaideye monteli 
füze sistemleri ve uçaksavar top 
sistemlerinden, HİSAR-O ile orta 
irtifa hava savunma füze sistemlerine 
kadar geniş bir yelpazede çözümler 
geliştiriyorsunuz. Dünya üzerinde 
bu çözüm çeşitliliğine sahip pek 
firma yok. Öncelikle böyle geniş bir 
ürün yelpazesi, ASELSAN’a ne gibi 
avantajlar getiriyor?
Mustafa KAVAL: Hava savunmada et-
kin bir çözüm için, bir ülkenin, çok 
katmanlı hava savunma yapısının her 
katmanına yönelik çözümlere sahip 
olması gerekir. Çok alçak irtifa hava 
savunma sistemlerinden, alçak ve orta 
irtifaya kadar ve sonrasında da uzun 
menzilli hava savunma sistemleri ge-
liştirilmeli ve bu sistemler, entegre bir 
hava savunma ağı içerisinde kullanıl-
malıdır. Bu kapsamda, ASELSAN ola-
rak, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaç-
larını karşılayacak ürün yelpazesine 
sahip olması yönünde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. TSK’nın ihtiyaç duyduğu 
sistemlerin yurt içinde yerli olarak ta-
sarlanıp üretilmesi bir devlet politikası 
olarak da desteklenmekte olup, bu ko-
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nuda kendi üzerine düşen görevi yerine 
getirmek ASELSAN’ın temel hedefle-
rindendir.
Yurt içinde, TSK’nın ihtiyaçlarını kar-

şılamak öncelikli hedefimiz olmakla 
birlikte, geliştirmiş ve geliştirmekte 
olduğumuz hava savunma ürünlerimi-
zi, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaç-

ları için de öneriyoruz. Gerek teknik 
performans gerekse tedarik ve ömür 
devri maliyetleri bakımından hava sa-
vunma alanında geniş bir yelpazede 
rekabetçi çözümler oluşturmamız yurt 
dışı pazarlarda dünyanın sayılı savun-
ma sanayi firmalarına rakip olmamızı 
sağlamaktadır.
Diğer yandan, yürütmekte olduğumuz 
hava savunma projeleri birçok yeni ürü-
nün geliştirilmesine ve bu çalışmalarda 
görev alan alt yüklenici firmaların çeşitli 
alanlarda altyapı ve bilgi birikimi kazan-
masına vesile olmaktadır. ASELSAN’ın 
geliştirme faaliyetleri, diğer Türk savun-
ma sanayi firmalarına da iş payı oluştur-
makta; ülke genelindeki tüm savunma 
sanayi firmalarının kalkınmasına ve ni-
telikli yeni yan sanayi firmalarının doğ-
masına katkı sağlamaktadır.
Belirtmiş olduğum hususlar doğrultu-
sunda, ürün çeşitliliği ile hava savunma 
alanında hem yurt içinde hem de dünya 
genelinde söz sahibi olmamız sağlan-
makta. Bu geniş yelpazedeki çözümle-
rimizin daha da genişletilerek bu alan-
daki üstünlüğümüzü devam ettirmek 
öncelikli hedefimiz.

Kundağı Motorlu Otonom HİSAR 
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
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MSI Dergisi: Geliştirme ve test 
faaliyetlerine devam ettiğiniz HİSAR-A 
ve HİSAR-O projeleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Mustafa KAVAL: HİSAR-A ve HİSAR-O 
olarak isimlendirdiğimiz Alçak ve Orta 
İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri, 
az sayıda ülkenin sahip olduğu ve kar-
maşıklık düzeyi yüksek, pek çok kritik 
teknolojiyi barındıran, “sistemler siste-
mi” diye adlandırdığımız çözümlerdir. 
ASELSAN’ın hava savunma alanında 
kazandığı birikim ve teknolojik altya-
pının hayata geçirildiği HİSAR proje-
lerinde; radar, elektro-optik, komuta 
kontrol, haberleşme, atış kontrol sis-
temleri ve başta arayıcı başlık olmak 
üzere, füzenin ana alt bileşenleri alt 
sistem bazında ASELSAN tarafından 
geliştirilmektedir. Tüm alt bileşenle-
rin bir arada entegre bir hava savun-
ma sistemi çatısı altında etkin olarak 
görevini icra etmesi de ROKETSAN ile 
birlikte çalıştığımız projede, ana yükle-
nici konumundaki ASELSAN tarafından 
sağlanmaktadır.
Alt Sistem Geliştirme ve Test Aşama-
sı içerisinde bulunduğumuz projede, 
prototip sistemler geliştirilmiş du-
rumda. Alt sistem seviyesi doğrulama 
faaliyetleri büyük ölçüde tamamlandı; 
sistem seviyesi test süreci ise devam 
ediyor. Bu yılın sonunda, sistemin ara-
zi testleri başlayacak;  atışsız ve atışlı 
test faaliyetleri gerçekleştirilecek. Aynı 
zamanda, sistem bileşenlerinin model-
leri kullanılarak sistem entegrasyon 
laboratuvarı ortamında gerçekleştiri-
len performans çalışmalarına da de-
vam ediyoruz. Sistem entegrasyon test 

faaliyetlerinin paralelde devam ettiği 
projede, 2018 yılı içerisinde kalifikas-
yon testlerine başlanması planlanıyor.
 
MSI Dergisi: HİSAR projelerinde 
ASELSAN ne gibi kabiliyetler kazandı? 
Bu sistemlerin, dünya genelinde 
muadillerine göre üstün noktalarını 
nasıl sıralarsınız?
Mustafa KAVAL: Sistemler sistemi ni-
teliğindeki karmaşık ürünlerin gelişti-
rildiği ve birçok altyüklenicinin görev 
aldığı HİSAR projelerinde; tasarım, 
sistem geliştirme ve proje yönetimi an-
lamında büyük kazanımlar elde ettik. 
Farklı sistem çözümleri ile dağıtık bir 
mimariye sahip olan HİSAR sistem-
leri için ortak alt sistem ve birimlerin 
tasarımında, aynı anda birçok etken 
ve kriteri değerlendirdiğimiz, zorlu bir 
tasarım sürecini, başarıyla yürüttük. 
Bu zorlu projede alışılagelenden farklı 
sistem mühendisliği süreçleri uygu-

ladık. Model tabanlı sistem geliştirme 
araçlarını kullanarak sistem gereksi-
nimlerini analiz ettik, sistem tasarımını 
gerçekleştirdik ve alt sistem gereksi-
nimlerini belirledik. Benzer şekilde, 
gerek ASELSAN içi tasarım ve sistem 
mühendisliği ekiplerinin yönetimi ge-
rekse farklı boyutlarda, 100’ü aşkın 
alt yüklenicinin yönetimi; 
projenin her seviyede ta-
kibi ve koordinasyonu,  
proje yönetimi faaliyet-
lerinin yoğun ve disiplinli 
bir şekilde yürütülmesini 
gerektirdi. Projede yaşa-
dığımız bu kazanımların 
ASELSAN’ı daha büyük 
projelere hazır hâle getir-
diğini değerlendiriyoruz.
HİSAR projeleri, aynı za-
manda birçok özgün alt 
sistemin geliştirilmesini 
de sağladı: Arayıcı başlık, 
çift darbe motoru, elekt-
romanyetik taarruza karşı 
aynı anda farklı önlemlere 
sahip veri bağı ile ara saf-
ha güdümü, dikey atış ye-
teneği, sistem performan-
sını eniyileyecek şekilde 
geliştirilmiş radar, elekt-
ro-optik sensörler, komu-
ta kontrol ve atış kontrol 
algoritmaları gibi.
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Füze Fırlatma Sistemi
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MSI Dergisi: Uzun menzilli hava savunma 
sistemi geliştirilmesi kapsamında 
yaptığınız çalışmaların güncel durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mustafa KAVAL: Uzun menzilli hava ve 
füze savunma sistemleri, HİSAR pro-
jesindeki yapıyla paralel olarak, bün-
yesinde birçok ortak alt sistemi bulun-
duran bir sistemler sistemidir. HİSAR 
projelerindeki geliştirme faaliyetleri 
temel alınarak geliştirilmesi planlanan 
uzun menzilli hava savunma sistemin-
de, alt sistemlerin geliştirilmesi için 
ASELSAN’da ve diğer savunma sanayisi 
şirketlerinde ciddi bir bilgi birikimi ve 
altyapı mevcuttur. Bu alt sistemlerin, 
uzun menzilli hava ve füze savunması 
yapacak şekilde uyarlanması, enteg-
re edilmesi ve balistik füze tehdidine 
karşı etkin olabilmesi için, bazı ilave 
çalışmalara da ihtiyaç duyuluyor. Uzun 
menzilli sistemlerin geliştirilmesi, uzun 
zaman alan bir süreç. Bu süreçleri dik-
kate alarak, balistik füze savunma için 
ilave çalışma yapılması gereken alan-
larda, ASELSAN, öz kaynakları ile çeşitli  
Ar-Ge faaliyetleri başlattı. Bu çalış-
malar kapsamında, uzun menzilli hava 
savunma ve özellikle balistik füze sa-
vunma sistemi geliştirme çalışmala-
rında doğrudan kullanılacak çıktılar 
elde ediliyor. Bu konuda, hem ASELSAN 
bünyesinde hem de üniversiteler ve 
yerli sanayi kuruluşları ile yapmakta 
olduğumuz çalışmalar devam ediyor. 
ASELSAN’ın, geçmişten günümüze 
geliştirdiği hava savunma sistemle-
ri ile kazandığı ve hâlen devam eden 
projeleri ile kazanmakta olduğu bilgi 
birikimi ve tecrübesini, yerli savunma 
sanayisi kuruluşlarının imkân ve kabi-
liyetleri ile birleştirerek önümüzdeki 
dönemde planlanan uzun menzilli hava 
ve füze savunma sistemlerini geliştire-
bileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: Son dönemde ASELSAN’ın 
adını sıklıkla duyurduğu ürünlerinden 
biri de KORKUT oldu. Bu konudaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Mustafa KAVAL: KORKUT, hareket-
li birliklerin ve kritik unsurların alçak 
irtifa hava savunmasını yapmak üzere 
geliştirdiğimiz, yeni nesil bir alçak irti-
fa hava savunma sistemidir. KORKUT’u 
geliştirme çalışmalarına, SSM ile im-
zaladığımız sözleşme kapsamında, 
2010 yılında başladık. Aynı dönemde, 
KORKUT ile birlikte Ateş İdare Cihazı 
(AİC) ve 35 mm parçacıklı mühimmatın 
geliştirme çalışmalarını ve TSK envan-
terinde bulunan 35 mm çekili hava sa-
vunma toplarının modernizasyon çalış-
malarını da yine SSM ile imzaladığımız 
sözleşme ile başlattık. Alçak irtifa hava 
savunmasının; hareket hâlinde gerçek-
leştirilmesine yönelik olarak KORKUT, 
sabit şekilde gerçekleştirilmesine yö-
nelik olarak da AİC ve AİC’nin kontrol 
ettiği modernize çekili top sistemleri, 
TSK bünyesinde kritik roller üstlene-
cekler. AİC, modernize çekili topların 
yanı sıra HİSAR projesi kapsamında 
geliştirilmekte olan HİSAR-A Füze Fır-
latma Sistemi (FFS)’nin de kontrolünü 
üstlenecek.

KORKUT ve AİC takımı, parçacıklı mü-
himmat ile birlikte, yalnızca uçak ve 
helikopter gibi konvansiyonel hava teh-
ditlerine karşı değil; bu hava unsurları 
tarafından atılabilen havadan kara-
ya füzelere ve bunların yanı sıra seyir 
füzelerine ve insansız hava araçlarına 
karşı da alçak irtifa hava savunmasını 
en etkili şekilde yerine getirecek. Sis-
temlerimizin bu alandaki yetkinliğini, 
2015 yılının Aralık ayında, havadan ka-
raya füze tehdidini simüle eden, yüksek 
hızlı hedef uçak kullanımıyla yapmış 
olduğumuz atışlı testlerle gösterdik. 
SSM, K.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı temsilci-
lerinin de tanıklığında gerçekleştirilen 
testler ile dünyada benzeri az bulunan 
bir test organizasyonu yaptık ve sis-
temlerimizin, “füze avcısı” sıfatını hak 
ettiklerini gösterdik. Sistemlerimizin 
etkinliğini bu zorlu test senaryosu ile 
göstermemizin ardından, yürütülen 
kabul testleri ile tüm sistem fonksiyon-
larını doğruladık ve geliştirme dönemi 
kapsamında ürettiğimiz sistemlerimizi 
K.K.K.lığına teslim ettik.
Bildiğiniz üzere, KORKUT’un seri üre-
timine yönelik sözleşmeyi, SSM ile Ma-
yıs ayında imzaladık. AİC ve modernize 
çekili top sistemlerinin seri üretimine 
yönelik sözleşmenin de yakında im-
zalanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 
dönemdeki hedefimiz, seri üretimi de 
başarıyla tamamlayarak sistemlerimi-

KORKUT
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zin TSK tarafından en etkili şekilde kul-
lanılmasını sağlamak olacak.
Geliştirmiş olduğumuz yeni nesil nam-
lulu hava savunma sistemleri içeri-
sinde; yine bu projeler kapsamında 
geliştirilen parçacıklı mühimmat, özel 
bir önem taşıyor. Parçacıklı mühimmat 
geliştirme projesi ile akıllı mühimmat 
alanında yerli ürünler geliştirilmesine 
yönelik önemli bir adım atmış olduk. 
Bu proje ile aynı zamanda, mühimmat 
elektroniği seri üretimine yönelik oto-
matize üretim altyapılarının kurulması 

konusunda da önemli ilerlemeler kay-
dettik. Üretim hattımızı kurduk, kalifiye 
ettik ve bu hattan çıkan ilk mühimmat 
elektroniği kullanılarak MKEK tarafın-
dan üretilen ilk kafileyi, K.K.K.lığına 
teslim ettik. Parçacıklı mühimmat ge-
liştirme projesi ile kazanmış olduğu-
muz bilgi birikimi, önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilecek farklı akıllı mühim-
mat projelerinin de altyapısını oluştur-
du. Bu alandaki geliştirme çalışmaları-
mızı, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

C-RAM Çözümü Geliyor
MSI Dergisi: KORKUT ve 
Parçacıklı Mühimmat Geliştirme 
projeleri ile kazanılmış olan 
yetenekler; roketlere, topçu 
mühimmatına ve havan mühimmatına 
karşı etkili hava savunma 
(Counter Rocket, Artillery, 
Mortar / C-RAM) sistemlerinin de 
yurt içinde geliştirilmesinin 
önünü açmış oldu. Bu konudaki 
çalışmalarınız hakkında da bilgi 
verebilir misiniz?

Parçacıklı Mühimmat deneme atışı
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Mustafa KAVAL: C-RAM sistemleri-
nin geliştirilmesi, tüm dünyada önem 
verilen bir konu. Ülkemizin içerisinde 
bulunduğu güncel koşullar nedeniyle 
son dönemde bizim için daha da özel 
bir önem kazandı. KORKUT sisteminin 
ve parçacıklı mühimmatın geliştirme 
çalışmalarının başarıyla tamamlanma-
sının ardından, biz de bu projeler ile ka-
zanmış olduğumuz yeteneklerden fay-
dalanarak milli bir C-RAM sisteminin 
geliştirilmesini planlarımız içerisine 
aldık. C-RAM yeteneğine sahip bir hava 
savunma sisteminin geliştirilmesi:
n Can kaybının önüne geçilmesi
 amacıyla erken ikaz sağlanması,
n Dost unsurların zarar görmesinin
 önüne geçmek amacıyla özel
 komuta kontrol yazılımlarının
 geliştirilmesi ve
n Bu konuya özel olarak tasarlanmış
 radar, silah sistemi ve mühimmat
 kullanımı gibi birçok alanı kapsıyor.
ASELSAN bu alanların tümünde gerek-
li yeteneklere sahip. C-RAM konusun-
da, ASELSAN öz kaynakları ile yürüt-
meye başladığımız çalışmalar var; bu 
birikimle milli bir C-RAM sistemini de 
en kısa süre içerisinde TSK’ya kazan-
dırabileceğimiz konusunda kendimize 
güveniyoruz.

MSI Dergisi: Parçacıklı mühimmatla 
birlikte, akıllı mühimmat teknolojileri 
konusunda ASELSAN önemli bir bilgi 
birikimi elde etti. Bu tip projelerin 
arkası gelecek mi?
Mustafa KAVAL: Parçacıklı mühim-
mat, namlulu hava savunma sistem-
lerinin, yüksek hızlı hava hedeflerine 
karşı etkin biçimde kullanılabilmesini 
sağlayan, önemli bir yetenek. Takdir 
edersiniz ki mühimmat, namludan, 3 
eksende de çok yüksek bir ivme ile çı-
kıyor. Dolayısı ile parçacıklı mühimma-
tın sadece işlevsel olması yeterli değil; 
zorlu çevre koşullarına da dayanabile-
cek elektromekanik bileşenlere sahip 
olması gerekiyor.
Şu anda çok başarılı bir çözüm geliş-
tirmiş bulunuyoruz. Bu projeyle bir-
likte, akıllı mühimmat teknolojilerine 
yönelik önemli bir açığı kapattığımızı 
düşünüyoruz. Akıllı mühimmat ge-
liştirilmesi, mühimmat ve atıcı plat-
formla ilgili teknolojilere topyekûn 
bir hâkimiyet gerektiriyor. ASELSAN, 
bu konuda ihtiyaç duyulan teknoloji 
birikimine, altyapıya ve insan gücüne 
sahip. Özellikle orta ve büyük kalibreli 
akıllı mühimmat teknolojilerine dair 

ASELSAN’da ciddi bir bilgi birikiminin 
oluştuğunu ve bunun önümüzdeki yıl-
larda çeşitli projelere dönüşeceği söy-
leyebilirim.

ALTAY Tankının  
Seri Üretimine Hazırız
MSI Dergisi: Kara Sistemleri Semineri 
(KSS) özelinde, ALTAY tankına da 
değinmek istiyoruz. ASELSAN, 
ALTAY projesi kapsamında geliştirilen 
tankın en kritik alt sistemlerini 
üreten firmalar arasında yer alıyor. 
Projenin güncel durumu hakkında 
özet bir bilgi verebilir misiniz?
Mustafa KAVAL: ALTAY projesi geliş-
tirme dönemi kapsamında üretilen 3 
tanka yönelik ürünlerimizi ana yükle-
nicimiz Otokar’a teslim ettik; bu ürün-
ler Alt Sistem Kalifikasyon Testleri’ni 
başarıyla tamamladı. Şu anda PV1 
isimli tank prototipi üzerinde, hareket 
kabiliyetine yönelik Kabul Testleri ger-
çekleştiriliyor; PV2 tankında ise atışlı 
performans testlerini içeren Sistem 
Kalifikasyon Testleri devam ediyor. 
Tank, kuşkusuz karmaşık bir sistem 
ve bizim teslim ettiğimiz alt sistemler 
de başta atış kontrol sistemi olmak 
üzere, tankın performansını doğrudan 

etkileyen sistemler arasında yer alıyor. 
Tabii ki asıl referansımız, ALTAY tankı-
nın entegre bir sistem olarak, tüm ka-
lifikasyon testlerini başarıyla geçmesi 
olacak.

MSI Dergisi: Ülkemizin coğrafi 
konumu ve içinde bulunduğu 
güncel durum da dikkate alındığında, 
ALTAY projesi ile ilgili en kritik 
konulardan biri de önümüzdeki 
dönemlerde başlanması beklenen 
seri üretim süreci. Bu yöndeki 
ASELSAN’ın çalışmaları konusunda 
bilgi verebilir misiniz?
Mustafa KAVAL: SSM tarafından 2015 
yılı sonuna doğru yayınlanan teklife 
çağrı dokümanı Otokar tarafından bize 
iletildikten sonra; teklif hazırlama, ar-
dından da birkaç teklif güncelleme ça-
lışması oldu. Son olarak Ağustos ayın-
da, Otokar’a güncel teklifimizi ilettik. 
SSM tarafından teklif değerlendirme 
süreci devam ediyor. 2017 yılı içinde, 
söz konusu sözleşmenin imzalanma-
sını bekliyoruz. Biz, hazırlıklarımızı, 
müşterimizden gelecek seri üretim 
hızı taleplerine cevap verecek şekilde 
yaptık. Seri üretim safhasını heyecanla 
bekliyoruz.
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MSI Dergisi: ASELSAN’ın, 
hem Batı hem de Rus tanklarına 
yönelik modernizasyon çözümleri 
bulunuyor. Bu çözümleriniz hangi 
tank modellerine yönelik, kısaca bilgi 
verebilir misiniz?
Mustafa KAVAL: Leopard 1 projesi 
kapsamında geliştirdiğimiz tank atış 
kontrol sistemi çözümü ile temelini 
attığımız kabiliyetlerimizi, Leopard 2 
modernizasyonu ve ALTAY tankı için 
geliştirdiğimiz sistemlerle ileriye ta-
şıdık. Bu sayede; tanklar üzerinde yer 
alan tüm elektronik, elektro-optik, 
elektro-mekanik ve elektro-hidrolik 
sistemleri geliştirme ve entegre etme 
yeteneklerini kazandık; bu yetenekle-
rimizi de çeşitli projelerde ve prototip 
çalışmalarında kanıtladık. Moderni-
zasyon projelerimizde, tanklardaki 
mevcut sistemleri, yeni geliştirilmiş 
son teknoloji ürünü sistemlerle de-
ğiştiriyoruz; böylece, tanklara, dünya 
üzerinde bulunan diğer ana muha-
rebe tanklarına göre, performans 
ve ömür devri maliyeti konularında, 
önemli üstünlük kazandırıyoruz. Per-
formans tarafında; görüş ve yönelim / 
stabilizasyon hassasiyetleri, ilk atışta 
vuruş ihtimalleri ve yönelim / balistik 

hesaplama hızlarında kapsamlı iyi-
leştirmeler ile otomatik hedef takip 
yeteneği gibi yeni yetenekler sağla-
maktayız.
Tank modernizasyon projelerine yö-
nelik ürün gamımızı, zaman içinde, 
hafif ve orta tanklardan, ana muhabe-
re tanklarına kadar, dünyadaki birçok 
tankı kapsayacak şekilde genişlettik. 
Bu kapsamda, ASELSAN tarafından 
milli ve özgün olarak geliştirilen sis-
temler ile Rus T serisi tankları, Alman 
Leopard tankları ve Amerikan M serisi 
tanklar başta olmak üzere, hâlihazır-
da farklı ülkelerce kullanılan tankla-
ra yönelik modernizasyon çözümleri 
sunuyoruz. T serisi tanklara yönelik 
modernizasyon faaliyetlerimizi, Kaza-
kistan’daki ortak girişimimiz olan KAE 
şirketi ile ortak geliştirme faaliyeti ola-
rak yürütüyoruz. Leopard ve M serisi 
tanklara yönelik olarak da iş geliştirme 
faaliyetlerimizi uluslararası iş birlikleri 
içinde sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: Tank modernizasyonu 
çözümlerinizin pazarlama 
çalışmaları ile ilgili son durum 
nedir? Çözümleriniz hangi ülkelerde, 
hangi ihalelerde yarışıyor?

Mustafa KAVAL: Dünyadaki politik ve 
askeri gelişmelere bağlı olarak tank 
sistemlerinin önemi giderek artıyor 
ve mevcut tankların modernizasyonu, 
maliyet etkin bir çözüm olarak pek 
çok ülke tarafından tercih ediliyor. 
Tank modernizasyon çözümlerimize 
yönelik pazarlama faaliyetlerimizi, 
ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, 
ticari hassasiyetler nedeniyle isimle-
rini şu anda açıklayamadığımız ülke-
lerde yürütüyoruz. Bu faaliyetlerde,  
ASELSAN, dünyanın farklı bölgele-
rinde, tank sistemleri konusunda 
ileri gelen firmalar ile yarışıyor ve 
farklı platformlara yönelik, kalifiye 
edilmiş ve aktif kullanımda olan mo-
dern sistem çözümleri ile öne çıkıyor.  
Bu kapsamda, yakın zaman içerisin-
de, hâlen yurt dışında devam eden  
projelerimize ek olarak yeni tank mo-
dernizasyon projeleri almayı hedefli-
yoruz.

ASELSAN SST Sektör Başkanlığı’ndan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kaval’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

ALTAY tankı
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Şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi Dr. Şadi Kopuz, 
uzun yıllara dayanan otomotiv sektörü tecrübesinin 
yanı sıra son yıllarda elde ettiği savunma ve havacılık 

sanayisindeki deneyimleri, EnginSoft Turkey bünyesinde, 
yeni projeler için kullanmaktadır. EnginSoft Turkey, şirket 
kültürü olarak; uzun dönemli iş birliğini, güvenilir ortak ol-
mayı ve kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmeti öne çıkarmakta-
dır. İtalyan ortağı EnginSoft ile beraber, teknoloji transferi 
gibi konularla fark yaratan EnginSoft Turkey, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin ana yüklenicilerine hizmet vermeye 
başlamıştır. Firmanın diğer ortağı Prof. Stefano Odorizzi, 
özellikle ileri mühendislik hesaplamaları, yani analiz/simü-
lasyon alanında, Avrupa’nın ve dünyanın birçok önemli ana 
yüklenicisi ile uzun yıllara dayanan beraber çalışmanın ge-
tirmiş olduğu bilgi birikimini çok iyi yönlendirmiş ve şirketini, 
250 kişiyi bulan bir mühendislik ekibi ile Avrupa’da hizmet 
veren güvenilir bir mühendislik firması hâline getirmiştir.
EnginSoft Turkey, faaliyetlerini, Teknopark İstanbul ve An-
kara ofislerinde sürdürmektedir. Firma, üç ana alanda ça-
lışmaktadır. Bunlar; mühendislik hizmetleri, Ar-Ge projeleri 
ve yazılım satış faaliyetleridir. Ana çalışma dalı olan mühen-

dislik hizmetleri; prototip imalatı dâhil mekanik tasarım fa-
aliyetlerini; bu faaliyetleri destekleyen, yönlendiren ve doğ-
rulayan ileri mühendislik analizlerini ve yerinde mühendislik 
hizmeti olarak tanımlanabilecek hizmetleri içermektedir. 
EnginSoft Turkey, mekanik tasarım faaliyetlerini, bünye-
sindeki ekip ile gerçekleştirmektedir; buna ilave olarak,  
uzun yıllara dayalı bir deneyime ve bilgi birikimine sahip  
bir tasarım firmasından da hizmet almaktadır. Bu alan-
da, Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen ana  
yüklenici firmaları ile dönemsel iş birliği modeli ile çalış-
maktadır. Bu yaklaşımı ile EnginSoft Turkey, ana yüklenici 
firmalar için bir çözüm ortağından ziyade sanki onların bir 
bölümü olarak konumlandırılabilir. Firma, bu güveni yarat-
mış durumdadır.

EnginSoft Turkey: Savunma 
ve Havacılık Sanayisinin, Güvenilir 
ve Kalıcı Mühendislik Şirketi
EnginSoft Turkey, 2015 yılının başında 
kurulduktan sonra, kısa bir süre 
içinde, ekibini oluşturarak savunma 
ve havacılık sektörüne hizmet verecek 
bir mühendislik firması olarak kendini 
konumlandırmış ve sektördeki varlığını 
uzun dönemli ve kalıcı hâle getirmek 
için, faaliyetlerini sıklaştırmıştır.

EnginSoft CEO’su ve BaşkanıProf. Stefano Odorizzi (solda) 
ve EnginSoft Turkey Genel Müdürü Dr. Şadi Kopuz (sağda).

Leonardo ürünü HWTS,
İtalyan Deniz Kuvvetlerinin

Todaro (Type 212A) sınıfı
denizaltısına yükleniyor.
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Yeni Teknolojiler
Yapısal, mukavemet, dinamik, yorulma, çoklu sistem di-
namiği, akışkanlar mekaniği ve benzeri ileri mühendislik 
analizleri alanında uzmanların yer aldığı bir ekibi bulunan 
EnginSoft Turkey, çalışmalarını, doğrudan gelen taleplere 
cevap vererek ya da kendi tasarım projeleri ile yürütmek-
tedir. EnginSoft Turkey, bu çalışmaları kapsamında, önemli 
projelerde, alanında uzman danışman öğretim üyeleri ile de 
çalışmaktadır. Firma ayrıca iki önemli mühendislik teknolo-
jisini Türkiye’ye kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştır-
mıştır. Bunlar:
n Entegrasyon ve optimizasyon teknolojisi ve bunun 
 yürütüldüğü modeFrontier platformu ile 
n Montaj parçalarındaki tolerans birikmelerini, girişimleri
 inceleyen tolerans analizi ve yönetimi teknolojisi ve 
 bunun yürütüldüğü Cetol6Sigma yazılımıdır.
EnginSoft Turkey, bu teknolojileri, hem yazılımlarını satarak 
hem de sattığı bu yazılımları kullanıp mühendislik hizmeti 
vererek tanıtmaya ve yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu alan-
da kısa süre içinde önemli mesafe kat eden EnginSoft Tur-
key, söz konusu teknolojileri, savunma ve havacılık sanayisi-
nin önemli alt yüklenicilerine kazandırmıştır.

Ar-Ge projelerinde Akustik Ön Sırada
EnginSoft Turkey, Genel Müdürü Dr. Şadi Kopuz’un akustik 
alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve çalışmaları ile 
beraber, bu alanda kendi Ar-Ge projelerini geliştirmeye baş-
lamıştır. Akustik tasarım ve analizleri alanında, aynı zaman-

da firmalara mühendislik hizmeti de verilmektedir. Özellikle 
askeri denizcilik projelerinde, firmanın, bu alanda ileriye yö-
nelik planları ve çalışma konuları bulunmaktadır. Firmanın, 
TÜBİTAK destekli olarak yürüttüğü Ar-Ge projelerinin ço-
ğunda da akustik tasarım alanı öne çıkmaktadır. Firma, bir 
diğer hizmet alanı olan elektromanyetik tasarım ve analizler 
alanında ise bu konuda uzman bir öğretim üyesinden danış-
manlık hizmeti de alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. EMI/
EMC ve etkileşim analizleri, optimum anten yerleşimleri, ra-
dar kesit alanı analizleri ve benzeri konularda, savunma ve 
havacılık sanayisine hizmet verilmektedir.

Mühendislik İhracatı ile Bilgi Birikimi
EnginSoft Turkey, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
yönlendirmesi ve İtalyan ortağı EnginSoft’un desteği ile  
offset projelerinde yer almaya başlamıştır. Özellikle İtalya 
kökenli yabancı firmaların SSM’ye olan offset yükümlülük-
lerinin karşılanması için, bu firmalara mühendislik hizmeti 
vermekte; yani mühendislik ihracatı yapmaktadır. Böylelik-
le, tamamen Türk çalışanlardan oluşan bir ekip ile yurt dışı-
na mühendislik ihracatı gerçekleştirilmekte, aynı zamanda 
yurt içinde yürütülecek önemli yerlileştirme ve millileştir-
me projelerinde hizmet vermek üzere, önemli bilgi birikimi 
oluşturulmaktadır. EnginSoft Turkey, geçen yılın sonundan 
beri, bu projelerden birinde, torpido ve lançer sistemi tasarı-
mı ve ileri mühendislik analizleri konusunda çalışmaktadır. 
Firmanın, havacılık sektöründeki bir diğer İtalyan firmasına 
mühendislik ihracatı çalışmaları ise başlamak üzeredir.
EnginSoft Turkey, ileriye yönelik olarak, özellikle offset pro-
jelerinde mühendislik ihracatı yaparak elde etmiş olduğu bi-
rikimi, yurt içinde yürütülecek yerli ve milli ürün geliştirme 
projelerinde kullanmayı planlamaktadır. Bunu yaparken de 
sektörün ana yüklenicileri ile onların güvendikleri ve ken-
di bünyelerinde bir bölüm gibi gördükleri bir iş birliği mo-
delinde çalışmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik ola-
rak yatırımlarını sürdüren, ekibini ve ofislerini güçlendiren 
ve iş ağını genişleten EnginSoft Turkey, İtalyan ortağından,  
kritik projeler sayesinde transfer edeceği teknolojileri, yurt 
içindeki projelerde kullanma yönünde iş birliklerini geliştir-
mektedir.

EnginSoft Turkey, HWTS tasarım aşamasında yer alan; yapısal, dinamik, 
CFD hesaplamaları ile şok emicilerin tasarımı için gerekli ileri mühendislik  
hesaplamalarını gerçekleştirecek.

©
 Leonardo
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MSI Dergisi: FNSS, sonucu merakla 
beklenen Silah Taşıyıcı Araç (STA) 
projesinde ipi göğüsleyen taraf oldu. 
Bu proje kapsamında FNSS’nin 
sunduğu çözümler; IDEF 2013 ve IDEF 
2015 fuarları sırasında tanıtılmıştı. 
Çalışmaların geldiği son noktada, bu 
araçları ve temel özelliklerini kısaca 
anlatabilir misiniz?
Aybars KÜÇÜK: STA projesine çok iyi 
hazırlandık ve oldukça zorlu bir süreç 
sonunda ipi göğüslemeyi başardık. Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 
proje sözleşmesini imzaladık ve proje 
takvimimiz başladı. Proje kapsamında, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının envan-
terine giren tanksavar füzelerinin mu-
harebe etkinliğini arttırmak üzere, 184 
adedi paletli, 76 adedi ise tekerlekli 
tipte; toplam 260 tanksavar aracı üretip 
teslim edeceğiz.
Proje kapsamında paletli ve 4x4 teker-
lekli, tamamen yeni tasarlanacak araç-

ların yanı sıra her iki tip araca entegre 
edilmek üzere, ortak alt sistemlerden 
oluşan ve farklı füzeler taşıyabilen iki 
farklı tanksavar kulesi de geliştirece-
ğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envan-
terinde bulunan KORNET-E füzelerinin 
yanı sıra SSM tarafından yürütülen bir 
diğer projede geliştirilen Orta Menzil-
li Tanksavar Silahı (OMTAS) füzeleri-

ni, projeye özel geliştirilecek olan bu 
tanksavar kulelerine entegre edeceğiz. 
Gelişmiş atış kontrol ve komuta kontrol 
yeteneklerine sahip olarak geliştirile-
cek KORNET ve OMTAS kuleleri, dör-
der adet atışa hazır tanksavar füzesinin 
yanı sıra 7,62 mm makinalı tüfek ile 
teçhiz edilecek ve ortak alt sistemler 
kullanacak.

FNSS İş Geliştirme ve Programlar 
Direktörü Aybars KÜÇÜK:

“Türkiye’nin, kara platformlarında 
liderliği yakalayabileceğine inanıyoruz.”

Son dönemde, gerek yurt dışında gerekse yurt 
içinde imzaladığı sözleşmelerle gündemden 
düşmeyen FNSS, bir yandan bu sözleşmelerdeki 
yükümlülüklerini yerine getirirken diğer yandan 
da geleceğin araçları üzerinde çalışıyor. Mevcut 
projelerin ve yeni geliştirilmekte olan araçların 
durumunu, FNSS İş Geliştirme ve Programlar 
Direktörü Aybars Küçük’ten dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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48 ay gibi kısa bir takvim içerisinde ha-
yata geçecek ve kullanıcıya araçların 
teslim edileceği bu projede, ASELSAN 
ve ROKETSAN da önemli roller üst-
leniyor. Bir başka proje kapsamında  
ROKETSAN tarafından geliştirilen 
OMTAS füzelerini entegre edeceğimiz 
tanksavar araçlarımızın, ciddi bir ihra-
cat potansiyeli olacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca STA projesinde ortaya çıkacak 
araç, ROKETSAN ile Kaideye Monteli 
CİRİT ile ilk adımlarını attığımız, uzun 
dönemli bir iş birliğinin de önemli bir 
diğer adımı olacak.
KORNET füzelerini entegre edeceğimiz 
araçlarımızda, ASELSAN tarafından 
KORNET füzelerine yönelik geliştirilen 
ve önemli miktarlarda ihracatı gerçek-
leştirilen SAGER nişangâh sistemlerini 
kullanacağız. ASELSAN’la gerçekleş-
tireceğimiz bu iş birliğiyle, KORNET 
füzelerine yönelik geliştirilmiş olan  
SAGER nişangâhı ilk defa TSK envan-
terine girmiş olacak. Bu iş birliğini, en-
vanterinde KORNET füzeleri bulunan 
ülkelere; 4 adet KORNET füzesi atabilen 
tekerlekli ve paletli tanksavar araçları 
ihracatıyla da geliştirmek hedefindeyiz. 
Ayrıca ASELSAN’ın geliştirdiği komuta 
kontrol bilgi sistemiyle donatılacak olan 
tüm STA’larımız, birbirleri ile ve ileride 
ALTAY tankları ile sayısal bir ağ içeri-
sinde, tam bir koordinasyon içerisinde 
görev yapabilecek.
STA projesinin tekerlekli aracı olan 
PARS 4x4’ü, geçtiğimiz yıl IDEF’15 fu-
arı esnasında tanıtmıştık. PARS 4x4, 
genel amaçlı 4x4 araçlardan farklı 

olarak, arkada konumlanan güç pa-
ketinin sağladığı mobilite performansı 
ile tam bir tanksavar aracı özelliğinde. 
Arka tavandaki hava emiş ve soğutma 
girişi, aracın, hazırlıksız olarak çok 
yüksek açılarla suya giriş yapmasına 
izin vererek, hızlı kaçış imkânı sağla-
yacak. 5 kişilik mürettebatı bulunan  
25 BG/ton’luk güç/ağırlık oranına sa-
hip araç, hiçbir hazırlık gerektirme-
den, derin ve akıntılı suda operasyon 
yapabilecek. PARS 4x4; yere yakın 
ağırlık merkezi, tam bağımsız süspan-
siyon sistemi, ABS destekli hidrolik 
disk frenleri, düşük yer basıncı, arttı-
rılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları 
ve azaltılmış kırılma açısı ile her tür-
lü zorlu arazide hareket edebilecek.  
%70 dik eğim tırmanabilecek, %40 yan 
eğimde tutunabilecek ve 50 cm’lik dik 
engelleri geçebilecek. Aracın, proje ge-
reksinimlerine uygun olarak tasarla-
nan balistik korumalı camları, sürücü 

ve araç içeresindeki diğer personele, 
çok geniş bir görüş açısı sağlayacak. 
Mayınlara ve el yapımı patlayıcılara 
karşı korumalı olacak şekilde tasarla-
nan aracın gövdesi, balistik malzeme-
den üretilecek.
KAPLAN araç ailesinin en hafif üyesi,  
STA projesi kapsamında paletli tip 
tanksavar aracı olarak hayat bulacak. 
Yeni güç grubuyla daha yüksek hare-
ket kabiliyeti sergileyecek olan araç, 
aynı zamanda mayın koruma özelliği-
ne de sahip olacak. Paletli tip tanksa-
var aracı, suda daha yüksek hareket 
kabiliyetine sahip olmasını sağlayan  
alt sistemleri bünyesinde bulunduru-
yor. Modüler mekanik ve elektronik 
altyapısı, aracın, ilerde doğabilecek 
ihtiyaçlara çabuk uyum sağlamasını 
kolaylaştıracak. Aracın yeni tasarımı, 
güncel alt sistemlerin kullanılmasına 
ve daha etkin bakım idame koşullarına 
sahip olmasına olanak verecek.

PARS 4x4

KAPLAN 15
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MSI Dergisi: Sizinle 2015 yılının 
Aralık sayısı için yaptığımız söyleşide, 
direktörlüğünüzün çalışma şeklini; 
“Yönettiğin projelerle şirket 
kabiliyetlerini ve kapasitesini iyi tanı; 
müşteriyi, kullanıcıyı ve isteklerini 
iyi analiz et; bunu yeni işleri kazanmak 
için avantaja çevir; kazandığın projelere 
hiç kesintisiz hızla başla; sözleşme 
öncesi tüm hafızayı sözleşme sonrasına 
eksiksiz yansıtarak müşteriyi yorma.” 
sözleri ile ifade etmiştiniz. Şimdi 
önümüzde somut bir örnek var: STA 
projesi. Bahsettiğiniz bu iş yapış 
tarzı, STA projesinde nasıl işledi ve 
devamında nasıl işleyecek?
Aybars KÜÇÜK: Aynı önceki söyleşi-
mizde ifade ettiğim şekilde işledi ve 
ihaleyi kazandık. Karmaşık bir proje ol-
masına ve bir sürü belirsizlik içermesi-
ne rağmen, SSM proje ekibini ve nihai 
ürünü kullanacak olan Kara Kuvvetleri-

mizi hiç yormadan, sözleşmeyi çok kısa 
süre içerisinde imzaladık. Daha proje 
takvimi yürürlüğe girmeden, proje eki-
bini oluşturup içeride projeye başladık. 
Projede oluşturacağımız çözümlerimiz 
ve geliştireceğimiz sistemlerin perfor-
mansı ile de müşteri ve kullanıcı mem-
nuniyetini en üst düzeyde tutacağız. Bu 
yaklaşımımız, sıradaki diğer projeleri-
miz için, daha da gelişerek sürecek.

FNSS, ÖMTTZA’ya Hazır
MSI Dergisi: Gündemdeki bir diğer 
önemli proje, ÖMTTZA (Özel Maksatlı 
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç) projesi. 
Bu projede FNSS’nin teklifi ve konumu 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aybars KÜÇÜK: Biliyorsunuz ÖMTTZA 
projesinde, 2015 yılı ikinci yarısında ilk 
teklifler ve 2016 yılının ikinci yarısında 
revize teklifler alındı. İki farklı konfi-
gürasyonda 6x6 araçları ve iki farklı 

konfigürasyonda 8x8 araçları kapsayan 
bu projede, araçların üzerindeki görev 
ekipmanlarının payı oldukça yüksek. 
Projenin karmaşıklığı nedeniyle doğal 
olarak uzun bir teklif değerlendirme 
süreci yaşandı ve artık belirlenen kon-
figürasyonla en iyi ve son teklif (BAFO) 
aşamasındayız.
Bu projeye de çok iyi hazırlandık. Ama-
cımız, mevcut PARS araçlarımızın üs-
tün özelliklerini yansıtan, bunun yanı 
sıra kullanıcının proje gereklerini en 
üst seviyede karşılayacak çok özel 
araçlar teslim ederek, FNSS markası-
na yakışır bir memnuniyet sağlamak. 
Proje teklifimizi, sadece baz araçlarda 
değil, araçlarda önemli pay tutan görev 
ekipmanlarında da müşteri memnuni-
yetini azami oranda sağlayacak yönde 
oluşturduk. Bu projede de ASELSAN’la 
STA projesinde başlattığımız iş birliğini 
arttırarak sürdürmek amacındayız.

FNSS, ÖMTTZA projesi için verdiği teklife, AV-8 aracından 
elde ettiği birikimin avantajını yansıttı.
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MSI Dergisi: FNSS, PARS araç ailesini 
2 ülkeye ihraç ederek, ÖMTTZA 
projesinin çok öncesinde, kendini 
kanıtlamış bir ürün ailesi ortaya koydu. 
Bu durumun, TSK’ya sağlayabileceği 
faydalar hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Aybars KÜÇÜK: Sektörün yakından 
bildiği üzere, 2011 yılında, Malezyalı iş 
ortağımız DEFTECH firması ile Malezya 
Silahlı Kuvvetleri için; 12 değişik kon-
figürasyonda, 257 adet 8x8 tekerlekli 
zırhlı muharebe aracının (AV-8) geliş-
tirilmesi, üretimi ve teknoloji trans-
ferini içeren bir sözleşme imzaladık. 
Yarım milyar doların üzerinde değere 
sahip proje kapsamında, AV-8 araçları, 
FNSS’nin PARS 8x8 aracı temel alına-
rak geliştirildi. Bu sözleşme, daha önce 
yine FNSS’ye ait olan, Türkiye’den, tek 
kalemde gerçekleştirilen en büyük 
savunma sistemi ihracat sözleşmesi 
rekorunu da bir üst basamağa taşıdı. 
Projede ana sistem entegratörü olarak 
görev alan FNSS, ayrıca araç platform-
larının geliştirilmesinden ve 25 mm 
tek kişilik silah sisteminin üretiminden 
de sorumlu. Araçlar, DEFTECH firma-
sında üretiliyor ve araçların Malezya 
Silahlı Kuvvetlerine teslimatı hâlen de-
vam ediyor.
Bu araç konfigürasyonları içerisinde, 
ÖMTTZA projesi keşif ve komuta araç-
larının çok benzeri konfigürasyonlar da 
bulunuyor. FNSS’nin bu alandaki dene-
yimi, sadece bu araçların tasarımı ve 
üretimiyle sınırlı değil; aynı zamanda, 

bu araçların, Malezya’da kurulan tesis-
lerde üretimini de kapsıyor ki, bu, or-
tağınız ne kadar iyi olursa olsun, kolay 
bir iş değil.
Geçtiğimiz yıl, bir Orta Doğu ülkesi ile 
de yarım milyar doların üzerinde de-
ğere sahip bir sözleşme daha imzala-
dık ve sözleşme kapsamında, müşteri 
gereksinimlerine göre, 13 farklı konfi-
gürasyonda, 8x8 ve 6x6 tekerlekli zırhlı 
muharebe aracını geliştirip, üreteceğiz. 
Bu araçlar, üçüncü nesil PARS tasarı-
mımız üzerine şekilleniyor ve bunlar da 
ÖMTTZA projesine benzer konfigüras-
yonlar içeriyor. Araçlarımızın ilk proto-
tiplerini geliştirdik, üretimine başladık. 
Yakında da testlerine başlayacağız.
Her iki proje de 6x6 ve 8x8 tekerlekli 
zırhlı muharebe araçları ve görev do-
nanımlarının seçimi ve entegrasyonu 
konusunda, çok ciddi bir bilgi biriki-
mi kazanıldı. Bu deneyim, FNSS’de, 
ÖMTTZA projesi için çok iyi bir altyapı 
oluşturdu. ÖMTTZA projesi kapsa-
mında teklif ettiğimiz araçlarımız, bu 
projelerde kendini kanıtlamış üstün  
PARS altyapısını kullanan, bunun yanı 
sıra kullanıcıya proje gereklerini en 
üst seviyede karşılayacak ilave özellik-
ler de ekleyen bir tasarıma sahip. Bu  
projelerde edindiğimiz tecrübeler, 
ÖMTTZA projesindeki birçok kritik 
konuyu, potansiyel bir risk maddesi 
olmaktan çıkartıyor. Bu da bizi, müş-
terimizin önünde, benzer bir projeyi, 
daha önce 2 kere yapmış ve bazı riskle-
ri ortadan kaldırmış bir yüklenici adayı 

FNSS ZMA üzerinde şekillendirilen Kaideye Monteli CİRİT.
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olarak konumlandırıyor. Projeye yak-
laşımımızın, TSK’ya en yüksek güveni-
lirliğe ve en düşük ömür devri maliyet-
lerine sahip, çok özel keşif ve komuta 
araçları kazandıracağını düşünüyoruz.

MSI Dergisi: ZAHA (Zırhlı Amfibik 
Hücum Aracı) projesinde FNSS’nin 
teklifi ve konumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Aybars KÜÇÜK: ZAHA projesinin ihale 
çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığının LPD projesi kapsamındaki 
ihtiyacına yönelik olarak 2014 yılında 
başlatıldı. Nisan ayında, SSM’ye en iyi 
ve son teklifimizi sunduk ve Savunma 
Sanayii İcra Komitesi’nin kararı ile söz-
leşme görüşmelerine davet edildik. Bu 
yıl içerisinde görüşmeleri tamamlar 

ve sözleşmeyi imzalarız. Proje kap-
samında, 3 konfigürasyonda, toplam  
27 adet ZAHA’nın, yurt içi imkân ve kabi-
liyetlerle tasarlanması, geliştirilmesi ve 
üretilmesi öngörülüyor. Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı tarafından ZAHA’lar için 
belirlenmiş olan gereksinimler; söz ko-
nusu araçların, dünyada benzer amaçlar 
için geliştirilmiş örnekleri ile karşılaştı-
rıldığında, daha zorlu deniz koşulların-
da hareket kabiliyetine ve daha yüksek 
koruma özelliklerine sahip olmasını 
gerektiriyor. Bu zorlu gereksinimlerin, 
FNSS’nin amfibik araç deneyim ve bilgi 
birikimi ile en az riskle gerçekleştirile-
bileceğini değerlendiriyoruz. ZAHA’lara 
yönelik teklifimiz; geliştirilecek araçla-
rın, sadece proje kapsamında kullanımı-
na yönelik değil, uluslararası pazarda da 

kendine yer bulmasına imkân sağlaya-
cak şekilde kurgulandı.
ZAHA, gerek deniz gerekse kara ope-
rasyonlarında kullanım koşulları değer-
lendirildiğinde, mühendislik açısından 
oldukça zorlayıcı; bu özelliği itibarıyla da 
kara araçları sektörü için çok heyecan 
verici bir araç niteliğinde. ZAHA, zorlu 
deniz şartlarında ve çıkarma operasyon-
larında yüksek beka kabiliyetine; suda, 
diğer amfibi araçlara oranla daha yük-
sek hıza, manevra yeteneğine ve menzile 
sahip olacak. Ayrıca araç, suda ters dön-
mesi durumunda dahi kendini toparla-
yabilecek ve bu süre zarfında, güç grubu 
operasyonunu sürdürecek. Deniz suyu 
ve nemin yarattığı korozif ortama karşı, 
aktif ve pasif korumaya sahip olacak.

KAPLAN Ürün Ailesi 
Şekilleniyor
MSI Dergisi: KAPLAN araç aileniz ile 
ilgili son durum hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Hangi araçlar geliştiriliyor ve 
bunlar geliştirme ve test programlarının 
hangi aşamasında yer alıyorlar?
Aybars KÜÇÜK: STA projesi ile bera-
ber, KAPLAN 15 aracını geliştirmeye 
başladık. Bu kapsamda, KAPLAN 15 
tanksavar füze platformu konfigüras-
yonu hızla hayata geçecek ve TSK en-
vanterinde yerini alacak.
KAPLAN ailesinin bir diğer üyesi olan 
KAPLAN 30 platformunun tasarı-
mı tamamlandı ve prototip üretimine 
başlandı. Farklı koruma seviyelerinde 
balistik zırh kitleri ve amfibi kitlerine 
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FNSS’nin, yerli ortağı 
ile Endonezya Silahlı 

Kuvvetleri için 
geliştirdiği 

Orta Ağırlıktaki Tank.

TEBER kuleli KAPLAN 30
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sahip modüler bir ZMA platformu ola-
rak tasarlanan KAPLAN 30’un prototi-
pi, 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlana-
cak ve mobilite testlerine başlanacak.

MSI Dergisi: Endonezya Silahlı 
Kuvvetleri için geliştirdiğiniz Orta 
Ağırlıktaki Tank hangi aşamada; 
bilgi verir misiniz?
Aybars KÜÇÜK: Orta Ağırlıktaki Tankı-
mızı da KAPLAN ailesinin bir ferdi ola-
rak nitelendiriyoruz. Tabii güç paketi 
arkada, oldukça düşük profilli, yüksek 
koruma seviyesinde bir araç. Prototip 
tasarımı tamamlandı ve üretimine baş-
landı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 
yürüyor olacak ve 2017 yılı sonunda, 
mobilite testleri tamamlanacak. Bu 
prototiple beraber ikinci bir prototip 
de Endonezya’da PT-Pindad tesislerin-
de üretiliyor olacak. Yüksek mobilite  
ve ateş gücüne sahip bu tankın, ciddi 
bir ihraç potansiyeli olacağını düşünü-
yoruz.”

MSI Dergisi: KORKUT ve HİSAR-A 
projeleri için geliştirdiğiniz 
ZMA-30’un son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Araç seri 
üretime geçti mi? 2015 Aralık 
sayımızda yayınlanan söyleşimizde, 
ZMA-30’un geniş iç hacim kapasitesi 
ile özellikle tugay seviyesi komuta 
kontrol uygulamaları için de ideal 
bir platform olduğunu belirtmiştiniz. 
Aracın bu tür uygulamalarda kullanımı 
ile ilgili gelişmeler oldu mu?

Aybars KÜÇÜK: Bildiğiniz gibi  
ASELSAN, KORKUT seri üretim sözleş-
mesini, SSM ile imzaladı. ASELSAN’ın  
KORKUT seri üretimi ile beraber,  
ZMA-30 platformunun da seri üretimi 
başlayacak. Bu doğrultuda, ASELSAN 
ile alt yüklenicilik sözleşmesini imzala-
dık. ASELSAN ile imzalanan bu sözleş-
me, çok ilginç bir rastlantı sonucu, STA 
projesindeki ASELSAN alt yüklenicilik 
sözleşmesi ile aynı dönemde imzalandı. 
ASELSAN ana yükleniciliğindeki KOR-
KUT projesinde biz platform sağlıyoruz; 
FNSS ana yükleniciliğindeki STA proje-
sinde ise ASELSAN alt sistemleri sağlı-
yor. Sanırım uzun dönemli ve dengeli bir 
iş birliğinin başlangıcı olacak bu durum.
ZMA-30 platformunun, tugay seviyesi 
komuta kontrol uygulamalarına yöne-
lik henüz daha somut bir gelişme ol-
mamakla beraber, söz konusu projeler 
gündeme geldiği zaman, TSK envante-
rine de girmiş bir araç olma özelliğiyle 
en uygun alternatif olarak değerlendi-
rileceğine inanıyoruz.

MSI Dergisi: Yine 2015 Aralık sayımızda 
yayınlanan söyleşimizde, SAMUR ve 
KUNDUZ araçlarının yanı sıra askeri 
istihkâm araçlarının yurt içinde özgün 
olarak tasarımı, üretimi ve ömür devri 
boyunca desteklenmesi konularında, 
TSK’nın çözüm ortağı olmayı ve bu 
ürünleri dünya pazarlarına sunmayı da 
hedeflediğinizi belirtmiştiniz. Bu konuda 
ne gibi gelişmeler oldu?
Aybars KÜÇÜK: SAMUR ve KUNDUZ’a,  
Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkele-
rinin ilgisi devam ediyor. Bu yön-
de pazarlama çalışmalarımız ve 
temaslarımız sürüyor. Yurt içinde ise tes-
limatlarını tamamlayarak TSK’nın envan-
terine teslim etmiş olduğumuz SAMUR  
ve KUNDUZ’ların garanti sonrası bakım 
ve onarım faaliyetleri de TSK ile imzala-
dığımız sözleşme kapsamında başladı.

TSK’nın envanterinde bulunan ve yeni 
tedarik edilmesi planlanan istihkâm 
teçhizatının üretimi konusunda da 
TSK’nın tedarik süreçlerini yakından 
takip ediyoruz. Buna yönelik fizibilite 
çalışmalarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: SABER ve TEBER kule 
çözümlerinizin son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Aybars KÜÇÜK: Dinamik performans, 
zırh teknolojisi ve büyüme potansiye-
li açısından önemli üstünlükleri ba-
rındıran yeni nesil tek kişilik kulemiz  
SABER’in tasarımını ve kalifikasyonunu, 
geçtiğimiz yıl tamamladık. 25 mm’lik 
silaha sahip SABER kulemizin seri üre-
timine de geçiyoruz. İlk teslimatlarımız, 
az önce bahsettiğim Orta Doğu ülkesi ile 
imzaladığımız sözleşme kapsamında, 
8x8 ve 6x6 tekerlekli zırhlı muharebe  
araç konfigürasyonlarıyla beraber olacak.
30 mm ana silaha sahip çift kişilik  
TEBER kulemizin tasarımı da tamamlan-
dı. 2017 yılının ilk yarısında, prototip üre-
timi tamamlanıp sistem testlerine başla-
nacak. TEBER kule sistemimizin, ayrıca 
insansız bir konfigürasyonu üzerinde de 
konsept tasarım çalışmalarımız sürüyor.

MSI Dergisi: Bahsi geçen projeler 
dışında, önümüzdeki dönemde 
eğileceğiniz sistem ve platformlar 
neler olacak? Eklemek istediğiniz 
başka bir konu ya da konular var mı?
Aybars KÜÇÜK: Burada bahsettiği-
miz projeler, günümüz teknolojilerini 
yansıtan, önümüzdeki 5-10 yıl içinde 
üretilecek ve son kullanıcıya teslim 
edilecek sistemleri içeriyor. Bu proje-
lerde hedefimiz, hep güncel teknoloji-
ler kullanıp en iyi araçları geliştirmek. 
Bildiğiniz gibi, savunma sektöründeki 
ürün geliştirme ve teslimat süreçleri, 
projenin niteliğine göre, teklif aşama-
sından itibaren 5 ila 10 yıl sürmektedir. 

TEBER kulesi



MSI KARA SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2016

Bu durum, doğal olarak, son kullanı-
cıya ulaşan sistemlerin de 5 ila 10 yıl 
öncesinin teknolojilerine sahip olması 
sonucunu doğuruyor.
Bu gerçek, 10 yıl içinde gelişip yaygın-
laşacak olan teknolojileri bugünden 
izlememiz ve gündemimize almamızı 
gerektiriyor. Özellikle de sivil sektör-
deki baş döndürücü bir hızla gelişen 
teknolojileri göz ardı etmememizi… 
Otomotiv sektöründeki hızlı değişimi iz-
liyorsunuzdur; sektör, bir yandan petrol 
yakıtlı araçlarda son teknoloji ürünlerini 
sergilerken diğer yandan da teknolojik 
bir yol ayrımına hazırlanıyor. Kimi fir-
malar, elektrikli ve hibrit araçlarda kon-
sept prototipleri geliştirirken bazı öncü 
firmalar, seri üretime geçip ürünlerini 
son kullanıcıya ulaştırdılar. Bu tablo, 
önümüzdeki 10 yıl içinde, elektrikli ve 
hibrit araçlar konusunda, tahminleri-
mizin ötesinde bir yarış olacağını gös-
teriyor. Bunun, malzeme ve alt sistem 
teknolojilerindeki gelişime büyük ivme 
katacağı çok açık. Örneğin, elektrikli 
araçlarda ağırlığı azaltacak ve hareket 
sığasını arttıracak en önemli tekno-
lojiler olan; enerjinin depolanması ve 

iletimi alanındaki ilerlemeyi ve bu tek-
nolojileri barındıran çözümlerin, ekono-
mik olarak üretilmesinin inanılmaz bir 
hızla gerçekleşeceğini görüyor olmamız 
gerekir. Bu teknolojik değişim, bir faz 
farkıyla savunma sektörüne de yansıya-
caktır. Bazı savunma devleri, bu alanda 
konsept tasarımlarla çalışmaya başla-
dılar. Ama savunma sektörünün doğası 
gereği, bu konseptlerin gerçek ürünler 
olarak hayata geçmesinin en az 10 yıl 
alacağını varsaymamız yanlış olmaz.
Akılcı devlet politikaları ile Türk savun-
ma sanayisi, bugün, gerek platform se-
viyesinde gerekse alt sistem seviyesin-
de, oldukça iyi bir konuma geldi. Sektör 
olarak güncel teknolojilerle rekabetçi 
ürünler geliştirip ihracat gerçekleş-
tirebiliyoruz. Savunma sanayileri çok 
gelişmiş ülkelerin sunduğu ürünler se-
viyesinde ürünler geliştiriyoruz. Hatta 
bazen daha da iyilerini geliştiriyoruz ve 
gerçek ortamdaki kullanıcı testleriyle 
rekabet altında ihaleleri kazanıyoruz. 
Gurur duyulacak bir konumdayız; ama 
bir yandan da yol ayrımına geldiğimizi 
düşünüyorum. Savunma sanayileri ge-
lişmiş ülkelerin savunma sistemlerinin 
benzerlerini yaparak gireceğimiz reka-
bet, hep burun buruna lehimize veya 
aleyhimize sonuçlanacaktır.
Bu döngüden kurtulmanın en kolay yo-
lunun, önümüzdeki dönemde oluşacak 
teknolojik yol ayrımlarını hızlı değer-
lendirerek riskli görülen bu alanları fır-
sata çevirmek olduğunu düşünüyorum. 
Diğerleri, yol ayrımındaki bu teknoloji-
lerin sektöre uyarlanması için tartışır-
ken ya da hazır olmasını beklerken, biz 
ülke olarak hızlı harekete geçip, ürün 
bazında çok rahatlıkla 5 yıl öne geçe-
biliriz. Belli alanlarda lider oluruz. Bu 
avantajımızı iyi değer-
lendirirsek savunma 
sanayimizin cirosunu ve 
kârlılığını farklı bir bo-

yuta taşıyabileceğimizi düşünüyorum.
Bunları, önümüzdeki dönemde eğilece-
ğimiz sistem ve platformların amacını 
vurgulamak için anlattım. Evet, hibrit 
elektrikli araçların bir dönüm noktası 
olacağını düşünüyoruz. Silahlı kuvvet-
lerin oturmuş lojistik altyapısını değiş-
tirmeden, enerji için fosil veya sıvı yakıt 
kullanan; ama her tekere ayrı ayrı güç 
iletimini tamamen elektriksel olarak 
ve elektronik metotlarla gerçekleştiren 
araçlar. Bu teknolojik değişimin, araç 
iç hacim yerleşimindeki özgürlüğü ve 
araç tasarımlarını bambaşka bir boyu-
ta taşıyacağını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 
düzenlediğimiz MILDESIGN yarışmasın-
da da bu yönde çok güzel örnekler gör-
dük. Bu değişime bugünden hazırlanıp, 
önümüzdeki dönemde batarya tekno-
lojilerinde yaşanacak gelişmelerle bu 
tip araçları hayata geçirmeyi amaçlıyo-
ruz. Bunu tek başımıza değil; üniversi-
telerimizle irili ufaklı temel araştırma 
projeleri başlatarak, sektörde yer alan 
KOBİ’lerin gücünü bir amaca yönelte-
rek, alt birimler geliştirerek yapmayı 
hedefliyoruz. Türk savunma sanayisinin 
altyapısının buna yeterli olduğuna ve 
Türkiye’nin kara platformlarında liderli-
ği yakalayabileceğine inanıyoruz.

FNSS İş Geliştirme ve Programlar 
Direktörü Aybars Küçük’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Katmerciler, araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gös-
termek üzere, 1985 yılında kurulan bir şirket. İtfaiye-
den vidanjöre, çöp aracından araç kurtarmaya, tanker-

den platformlara, aynı çatı altında, yaklaşık 30 farklı tip araç 
üstü ekipman üretebilme yetenek ve kapasitesine sahip. Bu 
alanda da sektörünün en geniş ürün gamına sahip şirketi.
Yaklaşık 350 çalışanı bulunan Katmerciler, uzun yıllardır 
sürmekte olan sağlıklı ve istikrarlı büyüme trendini, halka 
açılarak taçlandırdı. 2010 yılının Kasım ayında halka açılan 

şirket, 2015 yılını; 310 milyon liralık satış geliri, 116 mil-
yon liralık ihracat geliri, 46 milyon liralık faaliyet kârı ve  
19 milyon liralık net kâr ile kapattı.
Uzun yıllardır, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’n-
de, 31.500 m2’lik modern tesislerinde, anahtar teslim üre-
tim yapan şirket, savunma ve güvenlik sektörünü de faaliyet 

Katmerciler, Güçlü Araçlarıyla 
Ülke Savunmasının Hizmetinde

Toplumsal Olaylara Müdahale 
Araçlarının (TOMA’ların) ardından zırhlı 
personel taşıyıcı ailesiyle savunma ve 
güvenlik sektörüne güçlü bir giriş yapan 
Katmerciler, Ar-Ge Merkezi tarafından 
geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı 
ürünleriyle dikkat çekiyor. Katmerciler 
İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan 
Katmerci, güçlü bir ülke savunmasının, 
güçlü bir milli savunma sanayisinden 
geçtiğini belirterek, TOMA’larla başlayıp 
yeni ürünlerle geliştirmeye devam 
ettikleri ürün portföyleriyle sektörün 
etkin oyuncularından birisi olmaya 
hazırlandıklarını söylüyor.
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Katmerciler İcra Kurulu Başkan 
Vekili Furkan Katmerci

KHAN 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı
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alanına dâhil etmesinin ardından, Ankara Başkent Organize 
Bölgesi’nde, ağırlıklı olarak savunma sektörüne yönelik üre-
tim yapmak üzere, yeni bir fabrika daha kurdu.
Katmerciler, ülkenin sağlıklı gelişme ve kalkınmasına kat-
kı sağlamaya yönelik kurumsal vizyonunun, ileri teknolo-
jiye dayalı ürünlerle ülkenin savunma ve güvenlik sanayi-
sine katkı sunmakla örtüşmesi üzerine, yeni bir kulvarda 
daha koşmaya başladı. Nitelikli insan gücü ve inovasyona ve  
Ar-Ge’ye verilen önemle şirketin, araç üstü ekipman sektö-
ründeki uzun yılların deneyim ve birikimini, savunma sana-
yisine taşıması zor olmadı. Çünkü belirlenen bir araç şasisi 
üzerine, ihtiyaca uygun ekipmanı oturtmak söz konusu oldu-
ğunda, sektörlerden bağımsız olarak, yapılan işin özü aynı. 
Teknolojik özellikleri çok farklı olsa da bir zırhlı personel taşı-
yıcı araç üretmekle bir itfaiye aracı üretmenin iş süreçleri, çok 
büyük benzerlikler taşıyor. Böylece, Katmerciler, bir yandan 
araç üstü ekipman sektörünün lider şirketi olarak faaliyetle-
rine devam ederken aynı anda savunma sanayisinin de güçlü 
bir oyuncusu olma yolunda sağlam adımlar atmaya başladı.
Bu geçişin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinde,  
Katmerciler’in, üretim süreçlerine yönelik yetenek ve deneyi-
minin yanı sıra 49 ülkeye ihracat yapmış bir dünya şirketi ola-
rak uluslararası iş yapma vizyonu da büyük kolaylık sağlıyor.

TOMA’lardan Zırhlı Personel Taşıyıcılara
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, 
2010 yılında üretimine başladıkları TOMA’larla Türk savun-
ma sanayisine adım attıklarını ve bu ürünlerin başarılı per-
formansıyla birlikte, sektörde uluslararası ölçekte de bilinir-
liklerinin hızla arttığını belirtiyor.
Katmerciler olarak, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı araç-

lar, zırhlı yükleyici iş makinası, zırhlı kazıcı yükleyici iş ma-
kinası ve koruma kalkanından oluşan mevcut portföyle bu 
alandaki iddialarını büyüttüklerinin altını çizen Katmerci, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’nin 2023 vizyonunu ken-
disine rehber edinen bir şirket olarak, süreklilik sağlayacak 
güçlü bir ülke savunmasının, güçlü bir milli savunma sanayi-
sinden geçtiğine inanıyoruz. Bu inançla, uluslararası ölçekte 
de adından söz edilen güçlü bir sektör oyuncusu olmayı ve 
ülkemiz savunmasına etkin katkı sunmayı hedefliyoruz. Öte 
yandan, sadece kendi geliştirdiği araçlarla kendisini sınır-
lamayan bir şirketiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde farklı 
konseptlerde, uygun iş birliği ve ortaklıklara açık bir stratejik 
çizgi izliyoruz.”

MÜSİAD Fuarında Lansman Sürprizi
Güçlü ve adım adım genişleyen araç portföyüyle savunma 
ve güvenlik sektörünün dikkatini üzerlerinde topladıklarını 
ifade eden Furkan Katmerci, savunma sektörüne yönelik 
yoğun bir tanıtım çalışması yürüttüklerini söylüyor. Malez-
ya, Fransa ve Azerbaycan’daki uluslararası savunma fuar-
larının ardından, iki ayrı kategoride sponsorluk yapacakları  
“3. High-Tech Port by MÜSİAD” fuarında da yerlerini ala-
caklarını kaydeden Katmerci, “Bu organizasyona çok büyük 
önem veriyoruz. Güçlü bir şekilde yer alacağımız fuardaki 
geniş standımızda, araç portföyümüzü sergileyeceğiz. Fua-
rın sürprizi ise yeni aracımız olacak. Khan’ın ardından, yeni 
geliştirdiğimiz, zırhlı personel taşıyıcı ailesinin üçüncü üye-
sinin lansmanını da yine bu fuarda yapacağız. Bu lansman 
için özel hazırlık yapıyoruz.”
Katmerci, Türkiye’nin %100 yerli sermayeli bir savunma 
şirketi olarak, zırhlı personel taşıyıcı araçları tasarlayıp  
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geliştirirken, sahada karşılaşılan sorunları etüt ve analiz et-
tiklerini, güvenlik güçlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikka-
te aldıklarını ve şirketin Ar-Ge merkezinde, nano teknoloji 
dâhil, en ileri teknolojik imkânlardan faydalanılarak ürünü 
geliştirdiklerini belirtiyor.

Katmerciler Araç Portföyü
Katmerciler’in, 9-12 Kasım tarihleri arasında, İstanbul’da 
CNR Expo fuar alanında düzenlenecek High-Tech Port by 
MÜSİAD İstanbul fuarında lansmanını yapacağı zırhlı per-
sonel taşıyıcı ailesinin üçüncü üyesi hariç olmak üzere, sa-
vunma ve güvenlik sektörüne yönelik portföyünde yer alan 
araçlar ve temel özellikleri şöyle:

KHAN
Katmerciler’in, NATO standartlarında geliştirdiği, balistik 
koruması güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara 
karşı yüksek koruma sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı 
personel taşıyıcı ailesinin ilk üyesi olan Khan, 8 personel 
taşıma kapasitesine sahip. Araç, 5.230 mm uzunluğunda, 
2.385 mm yüksekliğinde, 2.210 mm genişliğinde. Boş 
ağırlığı 4.900 kg; taşıma kapasitesi 1.000 kg olan araç, 
saatte 130 km hıza ulaşabiliyor, %60’lık dik eğimi 
çıkabiliyor. 286 beygir gücünde motora sahip aracın 
balistik korumalı yakıt tankının kapasitesi ise 138 litre.

HIZIR
4x4 Taktik tekerlekli zırhlı araç, kırsal ve kentsel alanlarda, 
yoğun çatışma koşulları altında, 9 personel için yüksek 
performans göstermektedir. Araç yüksek balistik ve mayın 
koruma seviyesine sahiptir. Komuta kontrol aracı, KBRN 
aracı, (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu ile) 
silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, 
keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlarda, çok yönlü, 
düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform aracı 
olarak görevini ifa eder.

ZIRHLI KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI 
Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinası de 4x4 özelliğinde. 
Makina, yengeç yürüyüş sistemine sahip ve kumanda 
sistemi tam hidrostatik. Operatör koltuğu, çok yönlü 
ayarlanabilir ve süspansiyonlu özellikte. Kabin içinde, 
ısıtma ve soğutma için klima sistemi bulunuyor. 
Makinanın tamamında kullanılan boya, yangın geciktirici 
özellikte ve alev yaymayan (anti-flame) ısı izolasyonlu. 
Taşıttan çıkılmadan otomatik açılıp kapanabilir ön cam 
korumasına sahip. Farlar, ön ve arka sis farları ile yan 
aynalar, taşlı ve sopalı saldırılara karşı koruma altında.

KORUMA KALKANI
Katmerciler’in ürün portföyünde yer alan araçlardan 
Koruma Kalkanı, silahları ile 36 kişiye kadar koruma 
sağlıyor. Doğrudan öldürücü olmayan silahların atımında 
kullanılmak üzere tasarlanmış atış portlarına sahip olan 
Koruma Kalkanı, 3 metre yüksekliğe kadar kaldırılabilme 
özelliği ile hızlı müdahale güçlerinin intikali için bir kapı 
olarak da kullanılabiliyor. Seyahat hâlinde sert arazide 
darbe emebiliyor. Bariyer olarak hizmet vermek üzere 
insansız olarak yerinde bırakılabiliyor. Muhafazalı bir 
yükselir platforma sahip ve balistik muhafaza ile de 
donatılabilir özellikte.

Koruma Kalkanı

Zırhlı Kazıcı 
Yükleyici 
İş Makinası

 TOMA
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Türkiye’nin Anayurt Güvenliğindeki Kozu:

Retinar Ürün Ailesi

40 - Kasım 2016

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine bağlı Bilkent Holding’in teknoloji şirketi 
olan Meteksan Savunma, Türk savunma sanayisinde; yüksek teknoloji içeren 
ve bugüne kadar yurt dışına bağımlı kalınmış alanlarda, “yerli ve milli” 
çözümlerle faaliyet göstermeye ve Ar-Ge temelli, özgün ürünler 
ortaya koymaya devam ediyor. Bu ürünler arasında, 
sınır ve anayurt güvenliği gibi uygulamalara 
yönelik geliştirilen, Retinar Çevre Gözetleme 
Radarları Ailesi de yer alıyor. Özellikle 
Türkiye’nin sınır ve kritik tesis güvenliğine 
yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
geliştirilen ailenin ilk üyesi Retinar PTR’yi 
geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtan 
Meteksan Savunma, 2016 yılı içerisinde, 
PTR-X ve OPUS modellerini de 
ürün ailesine kattı.

Retinar OPUS, 
Efes-2016 tatbikatında da 
sergilendi.



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

Retinar PTR’nin Ortaya Çıkışı
Meteksan Savunma’nın hava platformları için yeni bir radar 
geliştirdiği MİLDAR projesi ile 2007 yılında başlayan mili-
metre dalga radar çalışmaları, Retinar çevre gözetleme 
radarlarının teknolojik altyapısını oluşturuyor. İlk MİLDAR 
projesinin çıktısı olan prototip sistemin, güvenlik güçlerine 
gösteriminin yapılmasının ardından, bir kamu kurumunun, 
arazide kullanılabilecek taşınabilir bir radara ihtiyaç duydu-
ğunu belirtmesi ile Meteksan Savunma ve söz konusu kurum 
arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca, kulla-
nıcı tarafından geliştirme süresince verilen alan uzmanlığı 
desteğinin de katkısıyla Meteksan Savunma, ailenin ilk üyesi 
olan Retinar PTR’yi tasarlamaya başladı. Radarın prototipi-
nin ortaya çıkmasından sonra, yerli ve yabancı çok sayıda gü-
venlik kurumu ile çalışmalar yapılarak ürün olgunlaştırıldı.
Sanayi kuruluşu olma bilinç ve sorumluluğu ile ticari alanlara 
yönelmek ve özellikle Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkıda 
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Retinar PTR
Retinar PTR, kırsalda görev yapan polis ve jandarma 
timlerinin rutin uygulamalarının ve arama tarama 
faaliyetlerinin etkinliğinin artması konusunda kuvvet çarpanı 
olabilecek bir sistem. İstenen her yerde hızlıca 
kurulabilmesi sayesinde, güvenlik güçlerinin yüksek 
temposuna uyum sağlayabiliyor.
Sistemin yüksek frekanslı radyo dalgası kullanımı ve geniş 
bantlı yapıda olması sayesinde, tespit edilen hedeflerle ilgili 
yüksek çözünürlükte veri alınabiliyor. Bu veri, kullanıcıya, 
polar radar ekranında, tespit ve takipler olarak sunuluyor. 
Aynı zamanda hedef inceleme grafiklerinde, hedefin insan, 
hayvan, araç ve benzeri sınıflarda kategorize edilmesine; 
hatta teşhisine olanak tanınıyor.
“Taşınabilir ve kullanımı kolay radar” konseptine 
uygun olarak tasarlanan Retinar PTR, özel çantalarında 
iki kişi tarafından taşınabiliyor ve özel bataryaları ile 
üçayak üzerinde, mobil olarak kullanılabiliyor. 
Özel WiFi antenleri ile 1 km’ye kadar uzaktan kumanda 
edilebilen sistem, özel uygulaması aracılığıyla akıllı 
telefonlar ve tabletler ile de haberleşebiliyor. 
Her türlü kamera sistemi ile entegre çalışabilen 
Retinar PTR, dâhil edildiği güvenlik sisteminde bulunan 
kameralara ve varsa stabilize silah platformlarına, 
ize yönlendirme (slew-to-cue) yapabiliyor.
Çevre gözetleme, çevre güvenliği, kamp koruması ile 
sınır ve kıyı gözetleme gibi güvenlik uygulamaları için 
geliştirilen Retinar PTR, 2 ve 3-boyutlu haritalar üzerinden 
gösterim yapan ve çok kısa bir eğitimle kullanılabilen 
gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip.
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Retinar PTR-X (solda) ve Retinar OPUS (sağda).



MSI KARA SİSTEMLERİ SEMİNERİ  2016

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

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

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

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

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

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

Retinar OPUS

Retinar radar ailesinin kullanıcı arayüzü.
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tik tesislerde sabit kullanım için uygun olan Retinar PTR-X, 
gerektiğinde araç üstünde de kullanılabiliyor.
Termal ve gündüz kamera sisteminin radar ile birlikte kul-
lanıldığı Retinar OPUS ise gerekli hâllerde sabit olarak da 
kullanılabiliyor. Retinar OPUS, her tür tesis için giderek daha 
büyük tehdit hâline gelen, özellikle küçük İHA’ların tespit edil-
mesi amacıyla da etkin şekilde kullanılabilecek bir sistemdir.
Retinar ürün ailesini oluşturan Retinar PTR, Retinar PTR-X 
ve Retinar OPUS:
n Küçük boyutları,
n Hafiflik,
n Milimetre dalga frekansında çalışan radar sayesinde 
 yüksek çözünürlük,
n Çok kısa bir eğitimle kullanılabilen arayüz ve
n İnsan-hayvan ayrımı yapabilme,
gibi özellikleri ile yurt içi ve dışındaki muadillerinden ayrılı-
yor ve özellikle yurt içinde yatırım tekrarı yaratmadan, taşı-
nabilir çevre gözetleme radarı ihtiyacına yönelik boşluğunu 
da dolduruyor.
Retinar ürün ailesinin kullanım alanlarından bazıları şöyle 
sıralanabilir:
n Kritik tesislerin çevre güvenliği: Havaalanları, 
 elektrik santralleri, boru hatları, rafineriler, limanlar 
 ve güvenliğin çok kritik olduğu, tüm tesis ve altyapılar.
n Sınır gözetleme ve sınır güvenliği.
n Birlik ve kuvvet koruması.
n Devriye gezen güvenlik güçlerinin kamp güvenliği.

Retinar’ın Geleceği
Retinar ürün ailesi, potansiyel kullanıcılarının, anahtar tesli-
mi güvenlik çözümü ihtiyacını da karşılayacak şekilde gelişi-
mini sürdürecek. Bu kapsamda Meteksan Savunma; komuta 
kontrol yazılımı, IT altyapısı ve kamera entegrasyonu için, iş 
birliği yaptığı çeşitli firmalarla çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
alandaki faaliyetler arasında, Retinar’ın daha da hafifletil-
mesi yönünde çalışmalar da yer alıyor.

Performans PTR  PTR-X
Çalışma frekansı  Ka Bant 

Sistem mimarisi  Darbe-Doppler, darbe sıkıştırmalı 

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

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

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

Donanımsal sınır (instrumental)  12 km  12-24 km 

Çok yavaş hareket eden  

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

Menzil çözünürlüğü  3 metre 

 Menzil doğruluğu  1 metreden daha iyi 

 Açı çözünürlüğü  2 derece 

 Açısal doğruluk  <1º (tarama modu)

 < 0,5º (inceleme modu) 

 Yanca kapsama  0-360 derece 

 (seçilebilir sektörel veya sürekli tarama) 

Yükseliş kapsama  ±25 derece, otomatik 

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

Depolama sıcaklığı  -40º C / +65º C 

Retinar Çevre Gözetleme Radarları Ürün Ailesi 
Teknik Özellik Karşılaştırma Tablosu
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Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda, 
özellikle İHA’ların tespit ve teşhisine yönelik 
yetenek ve algoritmaların daha da geliştirilme-
si çalışmaları sürüyor.
Tüm bu çalışmaların bir sonraki aşamasında 
hedef, yeni bir ürün olarak, deniz gözetleme 
radarının geliştirilmesi. Hâlihazırda bu radarın 
tasarım çalışmaları devam ediyor.

Retinar, Yurt Dışına Açılıyor
Meteksan Savunma, özellikle Yara Savunma 
Simülatörü’nün ürünleşme süreci tamamlan-
dıktan sonra, ihracat konusunda çalışmalara  
başladı ve bu çalışmaların ilk meyvesini,  
Umman’a ihracat gerçekleştirerek topladı. 
Yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi bulunan ihracat ça-
lışmaları kapsamında Meteksan Savunma, dış 
pazarlara açılma vizyonunu, Retinar ile sürdür-
meyi planlıyor.
Yara Savunma Simülatörü’nün ihracat çalış-
malar sırasında elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimleri hız-
lıca Retinar Çevre Gözetleme Radarları Ailesi için değer-
lendirecek bir model oluşturan Meteksan Savunma, yurt 
dışında aktif bir pazarlama stratejisi izliyor. Bugüne kadar, 
4 farklı ülkede ve gerçek saha koşullarında test edilen Re-
tinar PTR, kendini gösterme şansı bulduğu farklı arazi ve 
iklim koşullarındaki tüm testleri, yüksek bir başarı oranı 
ile tamamladı. Bu testler sırasında rakipleri ile de yarışma 

fırsatı bulan Retinar PTR, başarısını rakipleri karşısında 
kanıtlamayı da başardı.
Kritik tesislerin güvenliğinin sağlanmasında radar kulla-
nımının, önümüzdeki 3 yıl içinde hızla artacağını öngören 
Meteksan Savunma yetkilileri, 2019 yılı sonuna kadar, 
başta havalimanları olmak üzere, enerji tesisleri ve diğer 
kritik tesislerde kullanılacak, yaklaşık 100 adet Retinar’ın, 
yurt içinde ve yurt dışında satılabileceğini tahmin ediyor.

Retinar PTR, özel çantalarında 
iki kişi tarafından taşınabiliyor.
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MSI Dergisi: Nurol Makina, son 
dönemde mühendislik altyapısına 
önemli yatırımlar yaptı ve bu 
yatırımların sonuçlarını, hem 
geliştirdiği özgün ürünlerle hem de 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ar-Ge merkezi olarak ilan 
edilerek almaya başladı. Mühendislik 
ve Ar-Ge çalışmaları, Nurol Makina’nın 
faaliyetlerinde nasıl bir yer tutuyor?
Engin AYKOL: Ar-Ge Merkezimiz ile 
ilgili çalışmaları yaparken, motivas-
yonumuz, devletin bu tür merkezlere 
sağladığı avantajlardan yararlanmak 
olmadı. Zaten sürece baktığınızda, 
Ar-Ge merkezi olma şartlarını sağlar 
sağlamaz başvuru yapmadığımız da 
görülebilir. Bizim hedefimiz, teknoloji 
üreten bir firma olmak. Her geçen gün 
mühendislik ve Ar-Ge altyapımızı ge-
liştiriyoruz. Tüm bu sürecin de özüm-
senmiş bir akışla gerçekleşmesini isti-
yoruz. Bu kapsamda, oluşturduğumuz 
bir plan çerçevesinde, geçen yılın Ekim 
ayında Ar-Ge Merkezi olduk. 
Her kurumun Ar-Ge’ye bakışı farklı 
olabiliyor. Bizim Ar-Ge faaliyetleri-
miz, mühendislikle, tasarımla, ürün 
destekle iç içe ilerliyor. Ar-Ge çalış-
maları sonunda ortaya çıkan prototip-

Stratejik bir 
konumlandırma ile 
geliştirdiği EJDER 
YALÇIN 4x4 aracı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) 
envanterinde, operasyon 
sahasında fark 
yaratmaya devam eden 
Nurol Makina, yükselişini 
kararlı adımlarla 
sürdürüyor. Nurol 
Makina Genel Müdürü 
Engin Aykol ile firmanın 
çalışmalarını, gelecek 
planlarını ve EJDER 
YALÇIN’ı konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Nurol Makina, 
Yükselişini Kararlı 

Adımlarla Sürdürüyor

EJDER YALÇIN II
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lerin doğrulama süreçleri başarıyla 
tamamlanınca ürün olarak kullanıma 
geçiyoruz. Ar-Ge Merkezimizin faali-
yete geçmesi ile başta TÜBİTAK olmak 
üzere, farklı kurumlardan aldığımız 
desteklerle yürüttüğümüz projelerin 
yanında öz kaynaklarımızla yürüttüğü-
müz projelerin sayısı da artmaya baş-
ladı. Zamanla patent ve faydalı model 
başvuruları da olacak.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın 
gelişimini okuyucularımıza daha iyi 
anlatabilmek için, ciro ve çalışan sayısı 
gibi göstergelerle ilgili bazı rakamlar 
verebilir misiniz?
Engin AYKOL: Uygulamakta olduğumuz 
bir stratejik planımız var. Bu planda, 
2018 yılı için öngördüğümüz rakamla-
ra, bu sene ulaştığımızı söyleyebilirim. 
Kuşkusuz, içinde bulunduğunuz şartla-
rın hızlı değişimi, sizin de planlarınız-
da revizyonlar gerektirebiliyor. Bazen 
çok da öngöremediğiniz iş hacimleri 
yaratabiliyor. Biliyorsunuz, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın  
derlediği savunma sanayi analiz ra-
porlarında, ciroya göre ilk 25 savunma 
sanayisi şirketi listesi var. Tahmin edi-
yorum ki bu listede, bu yıl da daha ileri 
bir sıraya oturacağız. Baktığımızda, lis-
teye 2013 yılında 25’inci sırada girdik ve 
2014 yılı verileri ile yayınlanan en son 
listede 15’inci sıraya ilerledik, her yıl 
sürekli gelişme ve yükselme içindeyiz, 
bu yıl daha da öne gideceğimizi düşü-
nüyorum.
Bu yıl sözleşmeye bağladığımız işler-
de, %100’lük bir artış var. Şu anda 430  
çalışanımız var ve bunların %25’i mü-
hendis. Ben göreve başladığımda, 
2012’nin ikinci yarısında, Nurol Maki-
na’nın 107 çalışanı vardı. Bugün için, 
o günlere kıyasla çok ciddi bir gelişme 
göstermiş olduğumuzu söyleyebilirim; 

ama hedefimiz, teknoloji ve mühendis-
likte büyümeye devam etmek.
Büyümemizin bir diğer boyutu da alt 
yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizde 
yaşanan gelişme. Bugün, 300 civarın-
da alt yüklenicimiz ve tedarikçimiz var. 
Biz büyüdükçe, onlar da bu büyüme-
den pay alıyor. Hedefimiz, yan sanayiye 
daha fazla açılabilmek.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın son 
dönemde yaptığı altyapı yatırımları ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Engin AYKOL: Bir yatırım planımız 
doğrultusunda ilerliyoruz ve özellikle 
bu yıl, çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu 
yatırımlarımızı, tamamen öz kaynakla-
rımızla gerçekleştiriyoruz; herhangi bir 
proje kapsamında değil.
Şu anda, kapalı alanımızı arttırmış du-
rumdayız. Üretim, montaj alanı, ürün 
desteğe yönelik alanlarda genişleme 
içerisindeyiz. Yeni montaj hatları ile 

kapasitemizi oldukça arttırdık. Bu kap-
samda yeni projelere de hazır olduğu-
muzu söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte, 
yeni bir kumlama ve boyahane merkezi 
de kurduk. Bu da üretimin hızlanması 
ve müşteri memnuniyetinin arttırılma-
sında bir rol oynayacak.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın gelişimi, 
ürünlerine nasıl yansıdı?
Engin AYKOL: Nurol Makina’yı, sektö-
rün önde gelen oyuncularından birisi 
olarak görüyoruz ve bunun gereği ola-
rak da özellikle 4x4 ve özel amaçlı plat-
formlara önem veriyoruz. 2012 yılından 
sonra, bu doğrultuda önemli çalışmalar 
yaptık. Nurol Makina’nın kurumsal kim-
liğini; sektörde mevcut sınıfları takip 
eden değil, tehditleri ve gelişmeleri ta-
kip ederek, öncelikle yeni sınıflarda ve 
konseptlerde, özgün çözümler gelişti-
ren bir platform üreticisi olarak kurgu-
ladık. Böylece, Ejder ailesini yarattık.

T
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akinaEJDER KUNTER testler sırasında (solda) ve aracın zırhlı ambulans sürümü (sağda).
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Platform tarafında, farklı ürünler-
le büyüme, bizim en önemli stratejik 
kararlarımızdan birisiydi. Sonuçta, 
Türkiye’de olmayanı, EJDER YALÇIN’ı 
tasarladık. Şu anda da çok doğru bir 
karar verdiğimizi görüyorum. Bunun 
da en büyük kanıtı, aracın kullanıcı 
tarafından talep görmesi ve EGM Özel 
Harekât’ın bu aracı kritik bölgelerde 
güvenle kullanıyor olması. Nitekim bir 
baktık ki sektörde yer tutmuş firmalar 
dahi bizim aracın ardından benzerlerini 
yapmaya başladılar. Hatta bugün sek-
töre yeni giren firmalar da aynı kulvar-
dan ilerleyerek, EJDER YALÇIN’ın ben-
zeri araçlar yapıyorlar. EJDER YALÇIN 
ile Türkiye’de, sınıfına adını veren bir 
araç ortaya koyduk.
Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla ürün-
lerimize baktığımızda; EJDER YALÇIN, 
EJDER TOMA, EJDER KUNTER ve  
ILGAZ öne çıkıyor. ILGAZ’ı yeniliyoruz. 
Yeni ILGAZ’ı, IDEF 2017’de sergileye-
ceğiz. EJDER KUNTER’i ise ambulans, 
personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı 
veya lojistik araç olarak kullanabiliriz.
Platformların yanı sıra özellikle FNSS 
için zırh üretmeye devam ediyoruz. 
Geçmişte ilgilendiğimiz diğer ürün ka-
tegorilerinde ise artık faaliyet göster-
miyoruz. Özellikle alt sistemlerle ilgili 
faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış 
yerli firmaların yürütmesi gerektiğine 

inanıyoruz. Şu anda, Türkiye’de nitelikli 
alt sistem üreticilerine büyük bir ihti-
yaç var.

MSI Dergisi: Nurol Makina, ihracat 
alanında neler yapıyor?
Engin AYKOL: Platform tarafında, ül-
kemizde büyük kazançlar elde edildiği 
düşünülüyor; ama bu rekabet ortamın-
da büyük kazanç beklememek lazım. 
Tek kazancımız, ülkemizin yerli araç 
kullanıyor olması ve aracımızın envan-
terde olması. O yüzden ihracat bizim 
için çok önemli. İhracat için attığımız 

adımlar ve yaptığımız görüşmeler var, 
bunları takip ediyoruz. Biliyorsunuz 
yurt dışı pazarlar da kolay geliştirile-
miyor, her kullanıcının kendine göre 
konsept ve istekleri var. Sizin aracını-
zın özellikleri ile yola çıkıp, daha ucuz 
platform arayanlar var. Yurt dışı pazar-
larda, sadece teknik anlamda bir re-
kabet yok. Politik etmenler de önemli 
bir rol oynuyor. Ayrıca, ülkelerin büt-
çeleri ve kredi ihtiyaçları da belirleyici 
olabiliyor, bazı ülkeler krediyi de getir-
menizi talep ediyor. Sonuçta, ihracat 
kısa zamanda olamıyor; çalışmaları-
nızı ve temaslarınızı uzun süre devam 
ettirmeniz gerekiyor. Bu konuda yeni 
stratejiler üzerinde de çalışıyoruz. Bu 
konuda Anıl Bey’in kadrosunu güçlen-
diriyoruz, Strateji Planlama ve Pazar 
Geliştirme Direktörü olarak gene sek-
törden tecrübeli Emre Bey, Emre Akın 
da ekibe katıldı. Yakın zamanda EJDER 
TOMA ile ilgili bir Orta Doğu ülkesi ile 
sözleşme imzaladık. ILGAZ, EJDER 
TOMA ve TOMA’dan sonra, sıra EJDER 
YALÇIN’a gelmiş durumda.
EJDER YALÇIN da ihracat tarafında 
önemli bir kozumuz. Özellikle Türki-
ye’de kullanılmaya başlandıktan sonra, 
potansiyel müşterilerle temaslarımız-
da sıklıkla konuşuluyor. Yakın bir gele-
cekte, EJDER YALÇIN’ın ihracatına dair 
güzel haberleri sizlerle paylaşabilece-
ğimizi düşünüyorum.

MSI Dergisi: EJDER YALÇIN’ın 
sürekli geliştiğini ve I, II ve III olarak 
numaralandırılan sürümleri olduğunu 
görüyoruz. Bu sürümler arasında ne 
gibi farklılıklar var?
Engin AYKOL: Bu sürümlerin iki nede-
ni var. İlki Tasarım ekibimizin yaptığı 

EJDER TOMA

ILGAZ
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çalışmalar, ikincisi ise kullanıcının is-
teklerinin her program da değişmesi. 
Kullanımdan gelen geri bildirimler-
le ve arkadaşlarımızın yaptığı çalış-
malarla aracın özellikleri geliştirili-
yor. İlk sürümle son sürüm arasında  
motor gücünde bir artış oldu.  
Aracın boyutlarında bazı değişiklikler 
oldu. Araç kontrol sisteminde geliş-
tirmeler yapıldı, araçta kullanılan  
soğutma sistemi ve iklimlendirme 
sistemlerinin performansı arttırıldı,  
sürüşe yönelik ergonomik iyileştirme-
ler yapıldı. Araca bazı ek kabiliyetler 
eklendi. Görsel bazı değişiklikler de 
oldu.

MSI Dergisi: Şu ana kadar kaç tane 
EJDER YALÇIN siparişi aldınız?
Engin AYKOL: Bugüne kadar, tüm tes-
limatlarımızı EGM’ye yaptık. Önümüz-
deki 3-4 ay içinde, yeni araçları da tes-
lim edeceğiz. Teslim edilenler ve henüz 
teslim edilmeyenlerle birlikte, EGM’de, 
toplamda 250’ye yakın aracımız  
envanterde olacak. Bir aracımızı Jan-
darma Genel Komutanlığına hibe ettik. 
Aracı deniyorlar ve çok olumlu geri bil-
dirimler alıyoruz. Hedefimiz, SSM’nin 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jan-
darma Genel Komutanlığının ihtiyaçları 
için açtığı, taktik tekerlekli zırhlı araç-
larla ilgili yeni ihalede de söz sahibi 
olmak. EJDER YALÇIN, bu yarışta, tüm 
ihtiyaçları karşılayan bir çözüm olarak 
öne çıkıyor.

MSI Dergisi: Aracın geliştirilmesi 
ile ilgili önünüzde nasıl bir yol 
haritası var?

EJDER YALÇIN I
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Engin AYKOL: EJDER YALÇIN aile-
siyle ilgili bazı çalışmalarımız var.  
EFES 2016 sırasında sergilediğimiz, 
ASELSAN’la birlikte geliştirdiğimiz bir 
çözüm var: El yapımı patlayıcı ve mayın 
tespit ve imha sistemi. Bu, uzaktan ku-
mandalı bir araç. EJDER YALÇIN’ı, ba-
şından beri insansız kullanıma uygun 
bir şekilde geliştirdik. EJDER YALÇIN, 
ambulans sürümü ile özellikle kritik 
bölgelerde kullanılabilir. Üzerine hava 
savunma sistemi entegre edilebilir. 

Sadece personel taşımak için kullanı-
lacaksa içindeki oturma konfigürasyo-
nu değiştirilip taşıma kapasitesi arttırı-
labilir. Sınır gözetleme ve keşif amaçlı 
kullanabilir. Bu versiyonlar da ortaya 
çıktıkça, EJDER YALÇIN ailesi yavaş 
yavaş genişliyor.

MSI Dergisi: Söyleşimizin başında, 
EJDER YALÇIN ile Türkiye’de olmayan 
bir araç tasarladığınızı söylemiştiniz. 
EJDER YALÇIN, nasıl bir fark yarattı?

Engin AYKOL: EJDER YALÇIN’ı geliş-
tirmeye başladığımız dönemde, Tür-
kiye’de, EGM’nin ya da silahlı kuvvet-
lerin elindeki hiçbir 4x4 aracın mayın 
koruması yoktu. EJDER YALÇIN ile 
birlikte, EGM, yüksek seviyede ma-
yın korumalı bir araca sahip oldu ve 
bunun avantajını da her olayda yaşa-
dı. İlk teslim ettiğimiz araçlar, birçok 
yüksek miktarda patlayıcı etkisine 
maruz kaldı; kendinden bekleneni 
başarıyla yaptı ve kullanıcıda büyük 
güven kazandı. EGM, bu durumun ver-
diği güvenle daha rahat operasyonlar 
yapmaya başladı.
EJDER YALÇIN’da, çepeçevre balistik 
koruma var. Balistik koruma derken, 
kelime oyunlarıyla bir koruma seviye-
si tanımlamadık. 360 derece koruma 
seviyesinden bahsediyoruz. Nereden 
ateş edilirse edilsin, aracın her yerin-
de koruma seviyesi aynı. 
EJDER YALÇIN’ın gerçekleştirdiği 
önemli misyonlardan birisi, balistik 
ve mayın koruma anlayışını değiş-
tirmek oldu. Bunların yanında, ya-
nal patlamalara karşı korumaya da  
büyük önem verdik. Türkiye’de, bil-
diğim kadarıyla yanal patlama testi-
ni yaptıran sadece biziz. Çok büyük  
şiddetteki patlamalara karşı da  
aracımızın yüksek bir koruma  
seviyesi var.
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EJDER YALÇIN
İmdada Yetişti
MSI Dergisi: Söz EJDER YALÇIN’dan 
açılmışken 15 Temmuz gecesini 
sormak istiyoruz. O gece neler 
yaşadınız?
Engin AYKOL: O akşam, saat 22.00 ci-
varında, EGM Özel Harekât’tan bizi ara-
dılar. Kabul muayenelerinden geçmiş 
10 tane EJDER YALÇIN vardı elimizde. 
Son kontrolleri yapılan araçlar, hare-
kete hazır bir şekilde, Pazartesi günü 
teslim edilmeyi bekliyorlardı. Bizi ara-
yan yetkili, durumun çok ciddi olduğunu 
ve araçlara hemen ihtiyaçları olduğunu 
bildirdi. Biz de hemen yönetim kurulu-
muzu bilgilendirdik; onlar da tereddüt 
etmeden teslimata onay verdiler. Tabii 
aklımıza hemen şu sorular da geldi: 
Araçları doğru kişilere mi teslim edi-
yoruz? Arayanlar, darbeye karşı koyan 
taraftan mı yoksa darbeci taraftan mı? 
Tereddütlerimizi gidermek için, araç-
ları almaya, EGM’nin kabul muayene 
heyetinde görevli, uzun süredir birlikte 
çalıştığımız, yakından tanıdığımız, bil-
diğimiz kişileri gönderdiler. Biz de bu 
arada kendi kaynaklarımızdan, gelen-
lerin güvenilirliğini teyit ettirerek araç-
ları teslim ettik. Araçların üzerindeki 
ASELSAN’ın SARP uzaktan komutalı 

silah istasyonları da göreve hazırdı; sa-
dece cephaneleri yoktu.
O güne kadar teslim ettiğimiz tüm  
EJDER YALÇIN’lar, görev yapmak için 
Doğu ve Güneydoğu’ya gönderildiği 
için, birçok kişi araçlarımızı görme-
mişti, Ankaralılar, bu araçları sadece 
gazetelerden ve İnternet sitelerinden 
biliyordu; canlı olarak ilk defa gördü-
ler. Hatta bazı yerlerde, araçları darbe 
girişimcilerinin olduğu düşüncesiyle 
durdurmuşlar.
Araçlarımız o gece; Genelkurmayda, 
Akıncı Üssünde ve Jandarma Genel 
Komutanlığında kritik görevler üst-
lendiler. Diğer zırhlı araçlarla ya zırh 
koruması olmayan iş makinaları ile 
girilemeyen yerlere girdiler, aşılama-
yan barikatları aştılar. Hatta Cumhur-
başkanlığı Külliyesine taarruz eden 
helikopterlerin, EJDER YALÇIN ateşi 
ile püskürtüldüğü bilgisi de elimize 
ulaştı. Emniyetten üst düzey yetkilile-
rin söylediğine göre, o akşam EJDER 
YALÇIN’ların teslim alınması, darbe 
girişiminin, en etkili ve erken bir şekil-
de durdurulmasında çok etkili olmuş.
İlerleyen saatlerde, bu teslimat sü-
recinde iletişimde olduğumuz bazı 
kişilere ulaşmaya çalıştık; ancak te-
lefonlarımıza cevap vermediler. Ertesi 

gün, emniyetten bir yetkiliden, şehit 
oldukları haberini almak bizim için 
çok üzücü oldu. Bizim için çok değerli 
kişilerdi.
O gece ve sonrasında yaşananlar-
la ilgili bir belgesel hazırlıyoruz. Bu 
hikâyeyi tüm gerçekliğiyle belgeleye-
ceğiz. Profesyonel bir ekip, belgesel 
üzerinde çalışıyor. Senaryo ve kurgu 
hazırlandı. Biz de görüşlerimizi ver-
dik. Bir film gibi olmayacak. Sadece 
elimizdeki, o geceye dair belgelerin ve 
görüntülerin bir araya getirildiği; ya-
şanan olayın ilk ağızdan anlatıldığı bir 
çalışma olacak.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Engin AYKOL: EJDER YALÇIN için,  
ejderyalcin.com adresli, özel bir İnter-
net sitesi hazırladık. Yaklaşık 1,5 ayda, 
siteye, 40’ın üzerinde ülkeden giriş ya-
pıldı. Binlerce kişi ziyaret etti. Daha he-
nüz işin başındayız; ama gördüğümüz 
ilgi bizi memnun ediyor.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin 
Aykol’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

EJDER YALÇIN III
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Otokar’dan Haber Bülteni’nin 25’inci sayısı, Eylül ayında 
yayınlandı. Bültende yer alan gelişmeler  
şöyle sıralanıyor:

n	 Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’ndan
gelen talep üzerine, ALTAY ana muhabere tankının seri 
üretimine yönelik nihai teklifini, 29 Ağustos’ta verdi. 
Projede ana yüklenici olarak görev alan Otokar, sadece 
kendisine yapılan davet üzerine, ALTAY tankı için ilk 
seri üretim teklifini de geçtiğimiz Ocak ayında SSM’ye 
sunmuştu. ALTAY’ın seri üretimi için Otokar’ın verdiği 
son teklif; 250 adet tankın seri üretimini ve bunların 
Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini kapsıyor. Otokar, 
seri üretim dönemi için, tüm altyapı gereksinimleri ve hat 
planlamalarını çalıştı ve Milli Savunma Bakanlığından, 
ana muharebe tankı üretimi için gerekli olan Üretim İzin 
Belgesi’ni de aldı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 
düğmeye basılarak en kısa zamanda hattan ilk tankları 
çıkaracak şekilde üretim programını yapan Otokar, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 250 adet tankın 
imalatını, 5 yılda tamamlamayı hedefliyor. Firma, üretim 
kapasitesi planlamasını yaparken; ihracat potansiyelini 
ve mayın temizleme, kurtarıcı, istihkâm tankı gibi 
türev ve tamamlayıcı araç ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurdu. Böylece, Türkiye’nin ve dost ve müttefik 
ülkelerin her türlü talebini karşılayabilecek, esnek bir 
üretim programı ortaya çıktı.

n	 Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti 
Abu Dabi’de bulunan Masdar City Serbest Bölgesi’nde, 
“OTOKAR LAND SYSTEMS LIMITED” (“Otokar LS”) 
unvanlı bir şirket kurdu. Otokar, yeni şirketi ile bölgedeki 
mevcut ve potansiyel ihracat faaliyetlerini takip etmeyi  
ve bu bölgedekiler başta olmak üzere, yurt dışı satışlarını 
arttırmayı hedefliyor.

n	 COBRA II, yurt dışından ilk siparişini aldı. 
Bir Güney Asya ülkesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü 
operasyonlarında kullanmak için, COBRA II’yi tercih etti.

n	 ARMA 6x6, Körfez İş Birliği Konseyi 
(GCC / Gulf Cooperation Council) üyelerinin Yemen’deki 
ortak operasyonunda başarıyla görev yapmaya 
devam ediyor.

n	 Otokar, farklı Körfez ülkelerinden 2015 yılında aldığı
zırhlı araç siparişlerini teslim etmeye devam ediyor. Zırhlı 
İç Güvenlik Araçları ve URAL zırhlı personel taşıyıcıları, 
kullanıcılarının envanterinde yerlerini alıyorlar.

n	 ARMA 6x6, KAYA II, COBRA II ve COBRA, Kuzey Afrika
ve Körfez Bölgesi ülkelerinde, kullanıcılarla birlikte 
test edildi. Zorlu çöl koşullarında, hareket kabiliyeti ve 
canlı atış testlerinin icra edildiği faaliyetlerde, araçlar; 
sıcak iklime ve bu ülkelerin coğrafi koşullarına uygun 
olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

n	 Otokar, zırhlı araçlarına olan talebin artması ile 
teknoloji yatırımlarına hız verdi. ALTAY tankından elde 
ettiği bilgi birikimini, zırhlı araçlarının tasarımına da 
yansıtan Otokar, kaynak metodunda yüksek koruma 
ihtiyacı olan araçların, araç ağırlığı ile dengeli tasarımına 
imkân veren bir kaynak yöntemi geliştirdi. Bu yöntemi, 
hızlı ve kaliteli uygulayabilmek için yapılan çift robotlu 
kaynak otomasyon hücresi, Otokar’ın zırhlı araçlarının, 
kullanıcılarına en hızlı ve kaliteli şekilde teslimatına 
imkân tanıyacak. Yöntem, ilk kez COBRA II araçlarının 
üretiminde kullanılmaya başlandı.

n	 Test merkezlerini tüm sektörün hizmetine sunan Otokar,
balistik ve mayın test altyapısı için, uluslararası 
geçerliliği olan akreditasyon sertifikasını aldı. 
ISA (Uluslararası Akreditasyon Servisi) tarafından, 
ISO/IEC 17025:2005 standartlarına uygun olarak hizmet 
verdiği onaylanan Otokar laboratuvarları, artık balistik 
ve mayın testleri için sertifikasyon verebilecek.

Otokar, COBRA II için 
Yurt Dışından İlk Siparişini Aldı
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ALTAY, atış testlerinde görülüyor.
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Keysight Technologies, Inc., elektronik harp (EH) si-
mülasyonu ve testinde kullanılan çoklu sinyal yayıcı 
ortamlara yönelik maliyet etkin bir referans çözüm 

geliştirdi. Keysight Reference Solutions (Referans Çözüm-
ler) ürün ailesi kapsamında, yeni geliştirilen Çoklu Yayıcı Se-
naryo Üreteci Referans Çözümü, çoklu uyumlu N5193A UXG 
çevik (agile) sinyal üreteçlerine dayalı bir çözüm. Bu refe-
rans çözüm, endüstri lideri UXG’ler ve çoklu yayıcı senaryo 
üretimine yönelik N7660B Signal Studio yazılımı ile birlikte, 
benzer sistemlerin maliyetinden çok daha düşük bir mali-
yetle mühendislerin gerçekçi ve dinamik radar tehditlerini 
hızlı ve doğru bir şekilde simüle etmelerine olanak sağlıyor.
Gerçekçi bir şekilde çoklu sinyal yayıcı ortamları veya senar-
yoları oluşturmak, karmaşık bir işlemdir. Çoklu darbe ka-
tarlarının (pulse trains) doğru bir şekilde aralıklandırılması 
ve darbe şartlarının belirlenmesi, hesaplanması ve öncelik-
lendirilmesi gerekmektedir. Referans çözüm, bir mühendi-
sin çalışma masasına rahatlıkla sığabilen donanım konfigü-
rasyonları ile birlikte frekansları tutarlı bir şekilde değiştirir 
ve genliği 180 ns seviyesinde sabit tutar. Böylelikle binlerce 
tehdit yayıcının saniyede milyonlarca darbe ile simüle edil-
mesi sağlanmış olur.
Çoklu sinyal yayıcı ortamlardaki Varış Açısı (Angle of Arrival 
/ AoA) ve kinematik simülasyonları, konuyu daha da karma-
şık bir hâle getiriyor. Kinematik, AoA simülasyonuna yönelik 
dinamik güç seviyeleri, Doppler frekansları ve darbe genlik-
leri, faz farkları ve saat farklarını kapsar. Referans çözüm, 
AoA simülasyonu elde edebilmek için, farklı UXG’leri zaman, 
genlik ve faza göre sıralayabilen, özel olarak geliştirilmiş bir 
kalibrasyon sistemi sunuyor. Kalibrasyon sistemi, N7660B 
Signal Studio adlı kalibrasyon yazılımı; genlik ve faz kalib-
rasyonuna yönelik PNA veya PNA-X vektör network analizör-
lerinden oluşan modern Keysight donanımı; zaman, genlik 
ve faz kalibrasyonuna yönelik Infiniium serisi osiloskoplar 
ve daha az maliyetli, sadece genlik kalibrasyonuna yönelik 
U2000 serisi USB güç sensörlerinden oluşuyor.
Keysight’ın Haberleşme Ölçüm Çözümleri Bölümü Pazarla-
ma Müdürü Mario Narduzzi, konuyla ilgili şunları söylüyor: 
“Çoklu Yayıcı Senaryo Üreteci Referans Çözümü, geliştirme 

çevriminin çeşitli aşamalarında gerçekçi ve tehdit yayıcı ra-
dar sinyali üretilmesine destek oluyor. Böylelikle, yeniden 
programlama laboratuvarlarında çalışan ya da yeni plat-
formlar geliştirmekte olan mühendisler, eskiden olduğu gibi 
2 yıllık tedarik döngüsünü beklemeden sadece 2 ay içerisin-
de bir EH test sistemini tedarik edip uygulayabilecekler.”
Artık mühendisler frekans, genlik, anten taraması, darbe 
tekrar aralığı, darbe genişliği ve darbe içi modülasyon gibi 
radar parametrelerini kolaylıkla konfigüre edebiliyor ve 
sonrasında Signal Studio’nun grafiksel kullanıcı arayüzünü 
kullanarak çoklu radar tehdit yayıcıların çalışma aralıkla-
rını belirleyebiliyor. EH mühendisi, tehditleri senaryolarda 
birleştirip, atlanan darbelerle ilgili raporları; yayıcı başlan-
gıç zamanlarını, öncelikleri ve darbe tekrarlama aralıklarını 
değiştirerek darbe yoğunluğunu optimize etmek ve darbele-
rin çakışmasını azaltmak amacıyla kullanabilir. Ayrıca AoA 
ve portlar arasındaki saat farklarını, güç seviyelerini, sinyal 
fazlarını ve Doppler frekanslarını değiştirmek gibi kinematik 

parametreleri, Signal Studio 
ile doğrudan kontrol ve kon-
figüre etmek mümkün. Kul-
lanıcı tüm bunları anten ta-
rama örüntülerinin yanı sıra 
her tür yayıcının ve bunlarla 
ilgili platformların hareket-
lerini gösteren yeni zaman 
alanlı (time-domain) analiz 
özelliği sayesinde görselleş-
tirebiliyor.
Signal Studio’da oluşturu-
lan çoklu yayıcı senaryoları 
bir ya da daha fazla UXG’ye 

Keysight Technologies, Inc.
19 Eylül 2013 tarihinde Agilent Technologies, elektronik ölçüm iş kolunun vergiden muaf bir 
şekilde, halka açık bir şirket olarak bünyesinden ayrılması planını duyurdu. Ortaya çıkan yeni 
firma olan Keysight Technologies, tamamen Agilent’in sahipliği altında bir yan firma olarak, 
faaliyetlerine 1 Ağustos 2014 tarihinde başladı; firmaların birbirlerinden tamamen ayrılma 
işlemi ise Kasım 2014’te gerçekleşti. Keysight’ın New York Menkul Kıymetler Borsasında 
(NYSE’de) KEYS sembolü ile işlem görmesi bekleniyor. Elektronik ölçüm teknolojileri pazarında 
küresel bir lider konumunda olan Keysight; telsiz, modüler ve yazılım çözümlerinde sağladığı 
yenilikler ile müşterilerinin ölçüm sistemlerini ve deneyimlerini geliştirmeye yardımcı oluyor. 
Müşterilerine elektronik ölçüm aletleri, sistemleri ve yazılımları sağlayan Keysight ayrıca, 
elektronik donanımların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi,kurulumu, sahada kullanımı ve 
işletiminde kullanılan yazılım tasarımı araçları ve bunlarla ilgili hizmetleri de sunuyor. 
Keysight ile ilgili bilgilere, www.keysight.com İnternet sayfasından ulaşabilirsiniz

Keysight Technologies, Gerçekçi Çoklu 
Yayıcı Sinyal Simülasyonuna* Yönelik 
Maliyet Etkin Referans Çözümünü Tanıttı
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doğrudan, darbe tanımlayıcı sözcük (pulse descriptor word 
/ PDW) listeleri şeklinde indirilebiliyor. Ayrıca PDW’ler he-
saplanarak sanal olarak sınırsız uzunluğa sahip senaryolar 
aracılığıyla UXG’lere yöneltilebiliyor. Yüksek performans-
lı UXG, faz uyumlu frekans ve 180 ns hızında genlik geçişi,  
10 ps düzeyinde zaman çözünürlüğü ve -70 dBc düzeyinde 
parazitsiz dinamik aralık imkânı sunuyor. UXG aynı zamanda 
bağımlı bir yerel osilatör veya ölçülebilir bir tehdit simüla-
törü olarak da kullanılabilir. UXG’nin kabiliyetleri, savunma, 
havacılık ve uzay alanında çalışan mühendislerin, ECM sis-
tem performansına olan güvenin artması için gerçekliğe çok 
daha yakın ve giderek daha da karmaşıklaşan simülasyonlar 
üretmesine imkân tanıyor.
* Realistic Multi-Emitter Signal Simulation 

Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş.
Tamamen Türk sermayeli olan Spark Grup şirketleri, 
12 yıllık uluslararası çalışma tecrübesini ve bilgi birikimini 
de arkasına alarak, 2001 yılından beri Keysight Technologies 
(eski adıyla Agilent Technologies)’in test ve ölçüm cihaz 
ve sistemlerinin, Türkiye’deki, satış ve satış sonrası 
“Tek Yetkili Ana Dağıtıcısı” olarak sektörde pazar lideri 
konumunda faaliyet göstermektedir.
15 Eylül 2001’de Spark Ölçüm Teknolojileri ve Amerika’da 
yerleşik olan Spark Measurement Techologies kurulmuştur. 
Amerika’da yerleşik olan firma, Türkiye’de gümrük öncesi 
teslimat isteyen müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla 
bilgi için İnternet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: 
www.sparkmeasure.com
Spark Grubuna bağlı üçüncü şirket olan Spark Kalibrasyon 
Hizmetleri, Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş. tarafından 
çözümü sunulan ürünlerin satış sonrası bakım, onarım 
ve kalibrasyon destek hizmetlerini yerine getirmektedir.
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Vestel Savunma tarafından geliştirilmiş taktik sınıfı bir İHA (İnsansız Hava Aracı) olan 
KARAYEL, ilk uçuşunu, Nisan 2014’te gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 10 İHA, 
4 Yer Kontrol İstasyonu ve 8 Yer Veri Terminali üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
İHA’ları, Ekim 2015’ten bu yana, eş zamanlı olarak farklı alanlarda, 24 saat esasına göre 
kullanıyor. KARAYEL, şimdiden 2.500 saatten fazla uçuş gerçekleştirmiş durumda.

KARAYEL İHA: 
Kullanıma ve Geleceğe 
Hazır 
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KARAYEL İHA, 20 saat havada kalabilme ve 22.500 feet 
(6.858 m) irtifaya kadar çıkabilme yeteneklerine sahip. 
150 km olan veri bağı menzili ise arazi özelliklerine 

göre değişiklik gösteriyor. Aracın operasyon menzili, ana 
harekât bölgesinin dışında yer alan yer veri terminallerine 
kontrolün devredilmesiyle uzatılabiliyor. Harekât uçuşların-
da sıklıkla kullanılan buzlanma giderici sistem, KARAYEL’i 
rakiplerinin önüne geçmesini sağlayan en önemli özellikler-
den birisi. Aracın bir diğer önemli özelliği ise beklenmeyen 
olumsuz hava koşullarında uçuşa imkân tanıyan, yıldırım ko-
ruma özelliği. SAE ARP4754 & ARP4761’e göre gerçekleşti-
rilen Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis / FTA)’nin sonu-
cuna göre geliştirilen üç yedekli aviyonik mimarisi, KARAYEL 
İHA’nın güvenilirlik ile ilgili rakamlarını üst seviyeye taşıyor.
Üzerinde renkli kamera ve gece görüş kamerası taşıyan 
KARAYEL, mobil bir şeltere yerleştirilmiş olan yer kontrol 
istasyonuna (Ground Control Station / GCS) gerçek zamanlı 
video iletebiliyor. Canlı video görüntüsü, işlendikten sonra 
ya da ham hâlde, askeri iletişim ve bilgisayar ağı aracılığıyla 
dağıtılabiliyor. KARAYEL’in tipik görevleri arasında, gündüz 
ve gece keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hasar değerlendir-
menin yanı sıra topçu ateşinin tanzimi de yer alıyor.
Vestel Savunma, şimdiye kadar, İHA ile ilgili olarak; pilot, 
faydalı yük operatörü, görev komutanı, sistem yöneticisi ve 
teknisyen görevlerini üstlenecek, 50 TSK personelinin eği-
timlerini tamamladı. 3 aylık bir kurs şeklindeki eğitim, aynı 
zamanda operasyonel İHA görevlerinin de yürütüldüğü,  
2’nci İnsansız Hava Aracı Sistemleri Üssü’nde gerçekleştirildi. 

Görev ortamında verilen bu eğitimler, her seviyedeki kulla-
nıcıların, sisteme hızlıca intibak etmelerini sağlıyor. Sadece 
gerçek operasyon ortamında gözlenebilecek sıkıntılar, zor-
luklar ve sorunların yanı sıra sistemin harekât konseptine 
dair ince detaylar, bu eğitimler sayesinde, çok hızlı bir şe-
kilde tecrübe edilebiliyor. Bu eğitim faaliyetleri süresince, 
kullanıcıdan gelen sistemi iyileştirmeye yönelik tüm istekler 
dikkate alındı, değerlendirildi ve teknik olarak yapılabilirli-
ğinden emin olunan tüm geri bildirimler, sözleşme kapsa-
mının ötesinde değişiklikler yapılmasını gerektirse dahi sis-
teme uygulandı.
TSK, hâlihazırda 4 adet KARAYEL’i ileri üslerden, 2 adedini 
ise ana üslerden işletiyor.

KARAYEL Yer Kontrol İstasyonu



NATO Standartlarına 
Uyumlu
KARAYEL, STANAG 4671 ve STANAG 
4586 NATO standartlarına uyumludur. 
İHA sistemlerinin uçuşa elverişlili-
ği ile ilgili olan STANAG 4671, NATO  
tarafından, Eylül 2009’da yayınlanmış-
tır. Yer kontrol istasyonu ile hava aracı 
arasındaki bağlantıyı standartlaştıran 
STANAG 4586 ise yer kontrol istasyonunun, İHA platformun-
dan bağımsız olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır.
Silahlı kuvvetler, genellikle farklı sınıflarda İHA çözümleri-
ne sahiptirler. Devletler, acil ihtiyaçları kapsamında kullan-
mak üzere İHA’ları satın alır ya da kiralar. Afganistan ve Orta 
Doğu’daki askeri harekâtlar, bunun bir örneğidir. Bazı du-
rumlarda, silahlı kuvvetler, envanterlerinde bulunan farklı 
platformlara bağlı yer kontrol istasyonları ile çalışmak duru-
munda kalabilirler. NATO, STANAG 4586’yı; eğitim, kullanım 
ve lojistik açısından zorluklara sebep olan bu duruma bir çö-
züm olarak tanımlamıştır. NATO’nun bu standardına uyum-

lu İHA’lar, tek bir yer kontrol istasyonu aracılığıyla kontrol 
edilebilmekte ve izlenebilmektedir. KARAYEL’in yer kontrol 
istasyonu konsol yazılımı da STANAG 4586 ile tam uyumlu 
olacak şekilde geliştirilmiştir.
Diğer yandan, KARAYEL’in sistem yazılımı, havacılık güven-
liğinde en yüksek standart olan RTCA DO-178’in ana esas-
larına göre geliştirilmiştir. Ayrıca yer kontrol istasyonu,  
STANAG 4671 gerekliliklerini de karşılamaktadır. KARAYEL’in 
tasarım çalışmaları, Milli Savunma Bakanlığına uçuşa elve-
rişlilik konusunda hizmet veren, STM tarafından da yakından 
izlenmiştir.

KARAYEL Yer Kontrol İstasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 
KARAYEL’in yeteneklerini yerinde inceledi.

ROKETSAN üretimi MAM-L güdümlü mermisi taşıyan KARAYEL.
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KARAYEL, ana operasyon üssünde.
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Silahlı Bir İHA’dan Fazlası
Mühimmat entegrasyonu çalışmaları kapsamında, yaklaşık 
3 aylık bir çalışma sonrasında, Nisan ayı ortasında uçuş ve 
yer testlerini tamamlayan KARAYEL, atış testlerini gerçek-
leştirmek için beklediği çağrıyı almasını müteakip, 15 Hazi-
ran’da, ilk atışlı testlerini, başarıyla tamamladı. Her iki ka-
nadının altında da ROKETSAN üretimi birer MAM-L güdümlü 
mühimmatı taşıyan KARAYEL, bu mühimmatı, birden çok 
testte başarıyla attı ve hedeflerini vuracak şekilde başarıy-
la yönlendirdi. Konya, Karapınar’da gerçekleştirilen testler, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından 
da yerinde izlendi.
KARAYEL, testlerde, silahlı İHA görevinin ötesindeki yete-
neklerini de sergiledi. Bu kapsamda, KARAYEL tarafından 
işaretlenen bir hedef, F-16 uçağından bırakılan güdüm-
lü mermi tarafından başarıyla vuruldu. Testlerde ayrıca,  
KARAYEL’in kontrolünün, başka bir yer kontrol istasyonuna 

devredilmesi kabiliyeti de bir kez daha denendi. Konya’dan 
kalkan uçağın kontrolü, kilometrelerce uzakta olan bir yer 
kontrol istasyonuna devredildi. Böylece KARAYEL, aynı sor-
tide; keşif ve gözetleme yapabileceğini, belirlenen hedefleri 
vurabileceğini ya da diğer uçaklar için bu hedefleri belirle-
yebileceğini ve kontrolü başka bir yer kontrol istasyonuna 
devrederek haberleşme menzilinin dışına çıkabileceğini 
göstermiş oldu.
İHA’ların sivil hava sahasına entegrasyonu, artık sadece bir 
zaman meselesi. Güvenilirlik ve birlikte çalışılabilirlik özel-
likleri ile KARAYEL, şimdiden geleceğe hazır. Vestel Savun-
ma, hâlen, KARAYEL sisteminin daha da iyileştirilmesine 
yönelik olarak kullanıcıdan gelen detaylı geri bildirimler 
üzerinde çalışıyor. Firma, SAR ve COMINT gibi çeşitli faydalı 
yüklerin entegrasyonu konusundaki çalışmalarını sürdürü-
yor ve bu çalışmalar sonucunda, 2016 yılı içerisinde, yeni so-
mut ürünler ortaya çıkarmayı planlıyor.
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Bir ordu içinde taarruz ve savunmanın ana unsuru, her 
zaman kara gücü olmuştur. Ülke sınırlarını tavizsiz şe-
kilde korumak ve doğabilecek tehditleri ortadan kal-

dırmak için kullanılan ana unsur, kara kuvvetleridir. Hava ve 
deniz gücüyle düzenli bir askeri güç önemli oranda etkisiz 
hâle getirilebilirken, bu aynı zamanda, karşıdaki düzenli 
gücü, dağınık ve düzensiz savaş taktikleri kullanarak müca-
dele eden bir güç hâline dönüştürmektedir. Dağınık ve gayri 
nizami savaş taktikleriyle savaşan bu güç ile mücadele, bü-
yük ölçüde kara birlikleri ile mümkün olabilmektedir. Teh-
ditlerin çeşitlendiği ve değiştiği önümüzdeki dönemde, söz 
konusu tehditlerin yok edilmesinde, kara kuvvetlerinin rolü 
önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak karşılaşılan tehdit-
lere istinaden, kara sistemlerindeki ihtiyaç ve özelliklerin iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir.
ASELSAN, kara unsurlarının gücü için bir çarpan etki-
si yapacak elektronik ürün ve sistemler üzerinde, kuruluş 
yıllarından itibaren çalışmaktadır. Harekât ihtiyaçlarının 
değişmesi ve gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultu-
sunda, 21’inci yüzyılın muharebe sahası yeniden yapılanırken  
ASELSAN, kara sistemlerinde ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerine hız verip, maliyet etkin ve hızlı ürün geliştirme 
çabalarını ivmelendirerek sürdürmektedir.
ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Grubu; top, havan ve ro-
ket atış kontrol sistemleri, namlulu silah sistemleri, tank 
atış kontrol sistemleri, ateş idare sistemleri, C4ISR (komu-
ta-kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, keşif ve gözetleme), 
uzaktan komutalı silah sistemleri ve muharebe araçları ile 
destek sitemleri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Tank Projeleri
ANA MUHAREBE TANKLARI IÇIN 

PERFORMANS VE ÖMÜR ARTTIRIMI

ASELSAN; Leopard 2, M60 ve T-serisi ana muharebe tank-
larının modernizasyonuna yönelik, var olan tüm ihtiyaçları 
karşılayan ve tankların performansını mevcut tüm tankların 
performansından daha üst bir seviyeye getiren, özgün bir 
modernizasyon çözümü sunuyor.
Kara sistemlerinde uzman olan ASELSAN’ın tank moder-
nizasyon çözümlerinin temelleri, 1990’lı yılların ortasında 
başlayan ve başarı ile gerçekleştirilen Leopard 1 Proje-
si kapsamında özgün olarak geliştirilen, tank atış kontrol  
sistemine dayanıyor. Bununla birlikte, firmanın güncel çö-
zümü, Leopard 2 modernizasyonu ve ALTAY tankı için geliş-
tirilen modern sistemlerden oluşan geniş bir ürün gamı ve 
yıllar içinde pekişen tank entegrasyon tecrübesi ile daha da 
ileriye taşınmış durumda. Bu kapsamda, tanklara kazandırı-
lan kabiliyetler ve ilgili alt sistemler, farklı gruplarda, aşağı-
daki gibi sıralanabilir:
	 Üstün	Atış	Yeteneği
n Gelecek Nesil Tank Atış Kontrol Sistemleri
n Elektrikli Top ve Kule Takat Birimleri
n Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri
 Üstün	Koruma	Seviyesi
n Kule/Gövde İlave Balistik Koruma Modülleri
n İlave Mayın Koruma Modülleri
n Tank Aktif Koruma Sistemi
 Arttırılmış	Beka	Kabiliyeti
n Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi
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ASELSAN Kara ve 
Silah Sistemleri Projeleri
Hava	ve	deniz	savunma	teknolojilerinde	son	yıllarda	önemli	gelişmeler	
yaşanmıştır.	Hava	ve	deniz	muharebe	unsurlarının	gelişen	teknoloji	ile	beraber	
ulaştığı	yüksek	imha	yeteneğine	rağmen	kara	kuvvetleri,	muharebe	sahasında	
nihai	sonuç	almak	için	vazgeçilmez	bir	unsur	olarak	önemini	korumaktadır.
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n Tank Lazer Uyarı Sistemi
n Tank Sürücü Görüş Sistemi
n Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
n Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi 
ASELSAN, sunmuş olduğu modernizasyon çözümü ile mev-
cut tanklar üzerinde yer alan, tüm elektronik, elektro-optik, 
elektro-mekanik ve elektro-hidrolik sistemleri, yeni gelişti-
rilmiş son teknoloji ürünü sistemlerle değiştirirken, tankla-
ra, dünya üzerinde bulunan diğer ana muharebe tanklarına 
göre, performans ve ömür devri maliyeti konularında kıyas-
lanamaz bir üstünlük kazandırıyor.

GELECEK NESIL SAYISAL KULE 

ELEKTRONIK SISTEMLERI

ASELSAN, Hafif / Orta Sınıf Ana Muharebe Tankları Gelecek 
Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi ile dün-
yadaki yeni eğilime cevap vermektedir.
Yüksek ateş gücüne, operasyonel etkinliğe ve arttırılmış 
durumsal farkındalığa, olabilecek en küçük hacim içinde 
ihtiyaç duyulan hafif / orta sınıf ana muharebe tanklarında, 
ASELSAN tarafından, Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik 
Sistem Çözüm Paketi sunulmaktadır.
Çözüm önerilerinde; VOLKAN Atış Kontrol Sistemi, Leopard 2 
ve ALTAY Projesi’nde, ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerden 
elde edilen bilgi birikiminden büyük ölçüde faydalanılmak-
tadır. ASELSAN tarafından önerilen çözüm paketi, yenilikçi 
sistem mimarisi ile birlikte, dünya üzerindeki birçok modern 
tankın sahip olmadığı düzeyde teknolojik üstünlüğe sahip 

bir çözüm olup modern hafif / orta sınıf tankların içerdiği  
elektronik sistemler ile kıyaslanamayacak kadar gelişmiş 
özelliklere sahiptir.
Ömür döngüsü maliyetlerinin azaltılarak operasyonel et-
kinliğin arttırılması hedefi ile oluşturulan ve hafif / orta sınıf 
tankların savaş gücünü üst seviyelere taşıyan Gelecek Nesil 
Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi, rakiplerine, 
taktiksel ve stratejik anlamda büyük üstünlük sağlamakta-
dır. Çözüm paketinin kompakt ve hafif yapısı, hafif / orta sınıf 
tankların muharebe koşullarındaki hareket kabiliyetini ko-
ruyarak performansını en üst düzeye çıkarmaktadır. Gelecek 
Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi, azami 
performansı sağlamak için, tümleşik olarak çalışmak üzere 
tasarlanmış sistemleri içermektedir.

ALTAY PROJESI

M60 ve Leopard 1 modernizasyon programlarında başarıyla 
görev alan ASELSAN, tank konusunda kazandığı bu tecrübe 
ile ALTAY tankının tüm ana elektronik, elektro-optik ve elekt-
ro-mekanik alt sistemlerini geliştirmiş ve ALTAY tankı pro-
totipleri üzerinde, bu sistemlerin entegrasyonunu gerçek-
leştirmiştir. Bu alt sistemlerin geliştirilmesinde, ana tasarım 
kriteri olarak; azami performansın yanı sıra asgari lojistik 
maliyetleri ve azami görevde kalma süresi alınmıştır.
Proje kapsamında, tank prototiplerine, aşağıda belirtilen alt 
sistemlerin teslimatları ve entegrasyonu gerçekleştirilmiştir:
n Tank Atış Kontrol Sistemi (TAKS)
n Elektrikli Top Kule Takat Sistemi (ETKTB)
n Tank Komuta Kontrol ve Muhabere Bilgi Sistemi 
 (TKKMBS)
n Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)
n Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS)
n Tank Sürücü Görüş Sistemi (TSGS)
n Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi (MSTTS)
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ASELSAN’ın modernizasyon çözümü uygulanmış bir Leopard 2 ana muharebe tankı.

ALTAY tankı

ASELSAN, T-serisi ana muharebe tankları için de modernizasyon çözümü geliştirdi.
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Kara Sistemleri
ATEŞ DESTEĞININ GELECEĞE AÇILAN YOLU: ADOP-2000

Harekât ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişen teknolojinin sun-
duğu imkânlar doğrultusunda, 21’inci yüzyılın muharebe sa-
hası, yeniden yapılandırılmaktadır. Esnek planlama, hızlı ve 
doğru karar verme ve etkinlik, muharebe sahasının vazgeçi-
lemez unsurları hâline gelmiştir. Bu, muharebe sahasında yer 
alan silah sistemlerinin ve hedef tespit ve istihbarat sistem-
lerinin, komuta kontrol sistemleri ile birlikte çalışabilirlik ve 
entegrasyon ihtiyacını da en üst seviyeye getirmiştir.
Komuta kontrol sistemleri, insansız hava araçları, sensör 
ağları, obüsler, havanlar, roket ve füze sistemleri, taktik sa-
hadaki veri iletişim ihtiyacını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. 
Muharebe sahasının önemli unsurlarından olan ateş destek 
sistemleri, geleceğin muharebesinde anahtar rolü oynamak-
tadır. Sadece kara sistemleri ile değil; hava ve deniz sistemle-
ri ile koordinasyon içinde çalışması beklenen ateş destek sis-
temleri, bu ihtiyaçlar doğrultusunda, kaçınılmaz bir gelişme 
sürecine girmiş; taktik ve teknik ateş idaresinin otomasyonu-
nu sağlayan sistemlerin kullanılması zorunlu hâle gelmiştir.
ASELSAN, 1980’li yıllarda başlattığı, Batarya Ateş İdare 
Kompüter Sistemi (BAİKS) projesi ile önce teknik ateş idare-
sine yönelik çözümler üretmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın, ASELSAN’ın ana 
yükleniciliğinde başlattığı Ateş Destek Otomasyon Projesi 
(ADOP-2000) Master Plan ve Mimari Tasarımı Çalışması’nın 
tamamlanması ile ateş destek sistemlerinin yol haritası çi-
zilmiş ve bu planda temel gereksinimleri tanımlanan sis-
temler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

ADOP-2000 

ADOP-2000 sisteminin amacı; komutanın, uygun hedefi uy-
gun zamanda uygun silah sistemi ve uygun mühimmat ile 
ateş altına almak için gerekli planları yapmasını, uygulama-
sını ve muharebe sahasındaki ateş destek unsurlarının aza-
mi etkinlikle kullanılmasını sağlamaktır.
ADOP-2000 kapsamında, ileri gözetleyici ve silah seviyesin-
den kolordu seviyesine kadar; hedef tespit, analiz, planlama, 
icra ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren, ateş destek 

unsurları ile diğer muharebe sahası fonksiyonel sistem-
leri (manevra, hava savunma, istihbarat ve elektronik harp 
ve muharebe hizmet desteği gibi) arasında sayısal iletişim 
sağlayan sistemler, taktik sahada birlikte entegre çalışmak 
üzere tesis edilmektedir.
ADOP-2000 kapsamında ateş desteğine ait unsurlar, fonksi-
yonlarını sayısal olarak ve entegre şekilde yerine getirebil-
mek için, muhabere şartlarına uygun gerekli donanım, bilgi-
sayar, yazılım ve haberleşme sistemleri ile donatılmaktadır.
ADOP-2000 sistemi, ateş destek unsurlarının entegre ola-
rak fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan birçok alt 
sistemden oluşan bir sistemler sistemidir. Taktik Ateş İdare 
Komuta Kontrol Sistemi (TAİKS), Batarya Ateş İdare Sistemi 
(BAİKS-2000), Havan Ateş İdare Sistemi (HAİKS), Ateş Des-
tek Timi Karargâhı Sistemi (ADESTİM) ve Yer Ölçme Sistemi, 
bu sistemlerden bazılarıdır.
ADOP-2000 sistemi ile birlikte, K.K.K.lığı envanterinde yer 
alan 155 mm kundağı motorlu FIRTINA obüsü, çekili ve kun-
dağı motorlu obüsler, havanlar, topçu meteoroloji sistemi, 
çok namlulu roketatarlar, hedef tespit radarları vb. birçok 
sistem, ateş desteğine sayısal olarak entegre olmakta ve 
fonksiyonlarını, ateş desteğinin bütünlüğü içinde yerine ge-
tirebilmektedir.
ADOP-2000 ateş destek unsurlarının sayısal entegrasyonu, 
taktik telsiz veya sahra kablosu üzerinden, muhabere sahası 
ihtiyaçlarına uygun haberleşme protokolleri ile gerçekleştir-
mektedir.
ADOP-2000 ateş destek unsurlarının muharebe sahasında 
ihtiyaç duyduğu KBRN koruması, askeri standartlara uygun 
KBRN sistemleri ile sağlamaktadır.
ADOP-2000 ateş destek unsurlarının görevlerinin icrası sı-
rasında gereksinim duyduğu güç ihtiyacı, özgün tasarımlara 
sahip güç sistemleri ile sağlanmaktadır.
ASELSAN, ADOP-2000 kapsamında yer alan sistemlerine, 
K.K.K.lığının harekât ve manevra sahasının yönetimi, lojistik 
ve personel yönetim sistemleri, envantere yeni girecek hedef 
tespit sistemleri ve müttefik ülkelerin ateş destek sistem-
leriyle entegrasyon yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 
çalışmalarına devam etmektedir.
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ASELSAN TOPÇU ATIŞ KONTROL SISTEMLERI 

ASELSAN Topçu Atış Kontrol Sistemleri, kundağı motorlu ve 
çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların; 
intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kont-
rol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve 
ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan 
silah yönetim sistemleridir.
Sistemler, ateş emrinin veya isteğinin, ses veya veri ha-
berleşmesi yoluyla silah üzerinde alınmasından, merminin 
namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren, 
yüksek teknoloji ürünü birimlerden oluşmaktadır.
Sayısal ortamda ateş planlamasının yapılabildiği sistemler, 
silahlara hızlı intikal ve mevzilenme kabiliyeti sağlamakta-
dır. Doğru ve hızlı balistik hesaplama ile silahın gerçekleş-
tirmesi gereken tüm görev çeşitleri icra edilebilmektedir. 
Entegre ataletsel konumlandırma sistemleri ile namlu oto-
matik ve hassas olarak yönlendirilebilmekte, silahın hassas 
konum tespiti gerçekleştirilebilmektedir. Sayısal haritalarla 
muharebe sahasında durumsal farkındalık sağlanırken, gö-
rev odaklı grafiksel arayüzlere sahip ekranları ile atış kont-
rol sistemleri kullanıcıya en uygun arayüzleri sunmaktadır.

BATUR MUHAREBE YÖNETIM SISTEMI

Harekât alanına, karşı kuvvetlere ve geliş-
mekte olan olaylara yönelik bilgilerin doğ-
ru bir şekilde toplanması, güvenli bir şe-

kilde paylaşımı ve bu bilgiye en çabuk 
ve kolay şekilde erişimin sağlanması; 
savunma teknolojilerini etkin bir şe-

kilde kullanan orduların 
başlıca hedefleri arasında 
yer almakta ve ağ mer-
kezli harp konseptinin 
temelini oluşturmaktadır. 
Bu hedef doğrultusunda 
geliştirilmekte ve kul-

lanılmakta olan komuta kontrol bilgi 
sistemleri (KKBS’ler), modern zırhlı 
araçların, başlıca elektronik sistemle-
ri arasında yer almaktadır. Düşman ile 
yakın temas hâlinde ve hareketli olarak 
görev yapacak olan zırhlı araçlar üze-
rinde yer alan ve bu araçların üst ka-

demeler ile bilgi alışverişini sağlayan KKBS’ler, 
kullanım amaçları ve sağladıkları fonksiyonlar göz önün-

de bulundurularak muharebe yönetim sistemleri olarak ad-
landırılmaktadır.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilmiş olan BATUR 
Muharebe Yönetim Sistemi, yer aldığı zırhlı araçlar üzerinde-
ki diğer elektronik sistemlerle entegre olarak çalışarak elde 
ettiği bilgileri araç içerisindeki kullanıcılarına ve ağ yapısının 
kullanılması yolu ile ilgili diğer unsurlara çabuk ve doğru bir 
şekilde sunabilen bir komuta kontrol bilgi sistemidir.
ALTAY projesi kapsamında ASELSAN tarafından üstleni-
len Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, BATUR 
Muharebe Yönetim Sistemi’nin, tank birlikleri ve modern 
tanklar için çözüm ayağını oluşturmaktadır. Tank birlikleri 
ile birlikte görev kuvveti içerisindeki diğer zırhlı araçlarda 
da kullanılabilecek olan BATUR, görev kuvveti unsurlarına, 
ortak durum farkındalığı ve sayısal bilgi paylaşım yeteneği 
kazandırmakta ve karar destek mekanizmaları ile harekâtın 
planlama ve icrasını desteklemektedir. Komuta yerinden 
başlayarak, tek araç seviyesine kadar tüm unsurlar için ko-
muta kontrol ve bilgi paylaşımı yetenekleri sunarak manev-
ra unsurlarının etkinliğini arttıracak olan BATUR, zırhlı araç 
kullanıcılarına muharebe alanında, sayısal ortamda komuta 
kontrol kabiliyeti sağlamaktadır.
BATUR sisteminin, zırhlı araç personeline ve komuta unsur-
larına sunduğu başlıca fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir:
n Taktik Durum Farkındalığı
n Harekât Planlaması, Emir ve Tatbik Krokilerinin 
 Hazırlanması
n Askeri Rapor ve Mesajlar
n İntikal Planlaması ve Takibi
n Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
Sabit karargâh ve komuta yerleri, konuşlandırılabilir komuta 
yerleri veya sabit araçlar içerisinde kullanılacak KKBS’le-
rin sağladıkları özelliklere ilaveten BATUR sistemi, üze-
rinde koştuğu zırhlı aracın düşmanla yakın temas hâlinde 
olduğu durumlarda ve hareket hâlindeyken de kullanıcısı-
na yeteneklerini azami ölçüde sunabilmektedir. BATUR’un 
tekerlekli ve zırhlı araç platformlarında kullanım durumları 
gözetilerek sağlanan fonksiyonlarına örnekler aşağıda liste-
lenmiştir:
n Veri Haberleşmesinin Yönetimi
n Araç Üstü Sistem ve Sensörlerle Entegrasyon
n Zırhlı Araç Platformlarına Uygun Kullanıcı Arayüzleri
n Diğer Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile Entegrasyon

T155 FIRTINA obüsü
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ASKERI HABERLEŞME VE 

KOMUTA KONTROL DONANIMLARI

Zırhlı araçlar üzerinde yer alacak tüm elektronik dona-
nımların, araçların maruz kalacağı muharebe ortamların-
da, herhangi bir fonksiyon kaybına uğramaksızın çalışmayı 
sürdürebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Çalışma 
ve depolama sırasında karşılaşılabilecek; toz, nem, yüksek 
sıcaklık, düşük sıcaklık gibi çevre koşulları ile aracın seyir 
ve atış sırasında maruz kalacağı titreşim ve şok değerleri 
göz önünde bulundurularak uygun donanımlar kullanılmış 
olmalıdır. ASELSAN tarafından gerçekleştirilen sistem çö-
zümlerinde kullanılmakta olan haberleşme, bilgisayar ve 
çevre donanımları, tüm bu askeri çevre koşulları göz önün-
de bulundurularak geliştirilmiştir. Milli olarak geliştirilen bu 
donanımların askeri standartlara uygunlukları, gerek labo-
ratuvar ortamında özel olarak oluşturulan zorlayıcı koşullar 
altında gerekse uzun yıllardır kullanımda oldukları askeri 
araç ve silah platformlarında denenmiş durumdadır.
Zırhlı araçlara yönelik muharebe yönetim sistemi uygula-
malarında, araç içerisindeki iç mekân genişliklerine ve ihti-
yaçlara bağlı olarak, farklı ebatlarda kullanıcı ekranlarına ve 
farklı yetenek ve çoklu arayüzlere sahip bilgisayarlara ihti-
yaç duyulabilmektedir. ASELSAN Askeri Görev Bilgisayarları 
(Görevsayar®) Ürün Ailesi’nin, belirtilen askeri çevre koşul-
larına göre test edilmiş ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek 
geniş bir yelpazesi bulunmakta olup, BATUR sistemi, zırhlı 
araçlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı özellikleri karşılayabi-
len ASELSAN askeri bilgisayar ürün ailesine mensup ürün-
ler ile birlikte kullanılabilmektedir.
ALTAY projesi kapsamında, Tank Komuta Kontrol Muhabere 
Bilgi Sistemi ile ana muharebe tanklarına yönelik uygulama-

sı gerçekleştirilmekte olan BATUR Muharebe Yönetim Sis-
temi, sağlamakta olduğu geniş kapsamlı fonksiyonlar, zırhlı 
araçlara yönelik özel çözümleri, taktik haberleşme imkânla-
rı, askeri bilgisayar donanımları ve entegrasyon yetenekleri 
ile zırhlı araç platformlarında kullanıma yönelik milli olarak 
geliştirilmiş kapsamlı bir komuta kontrol bilgi sistemi çözü-
mü sunmaktadır.

POYRAZ MÜHIMMAT ARACI IÇIN 

MÜHIMMAT TRANSFER SISTEMI

Günümüz muharebe koşullarında, ateş gücünün kesintisiz 
devam etmesi esastır. Muharebe sahasında topçu, ateş des-
teğinin en önemli unsurudur. Topçu ateşinin kesintisiz sür-
dürülebilmesinin koşullarından biri de mühimmat takviyesi-
nin; istenilen yer, zaman, miktarda ve nitelikte olmasıdır. Bu 
nedenle muharebe sahasında topların görev yaptığı şartlara 
uygun hareket ve beka kabiliyetlerine sahip, ikmal noktasın-
da hızla mühimmat yüklemesi yapabilecek ve gereken mü-
himmatı hızla toplara aktarabilecek mühimmat araçlarına 
ihtiyaç vardır. POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı, K.K.K.lığına 
bağlı topçu birliklerinin, bu ihtiyacını karşılamak için geliş-
tirilmiştir.
POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı’nda, mühimmatın transfe-
rinin toplara yapılabilmesini sağlayan Mühimmat Transfer 
Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Mühimmat 
Transfer Sistemi, askeri koşullarda kullanılabilen çok geliş-
miş bilgisayar, elektronik, mekanik, haberleşme ve robotik 
parçalardan oluşmaktadır. Sistemde, mühimmatın toplara 
aktarılmasını sağlayan 2 adet robot sistem bulunmaktadır.
Mühimmat Transfer Sistemi’nin K.K.K.lığının Komuta Kont-
rol Sistemi olan ADOP-2000 sistemine dijital veri bağlantısı 
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ASELSAN’ın 
Görevsayar Ailesi 
üyeleri.

POYRAZ mühimmat aracı
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bulmaktadır. Bu sayede, mühimmat ihtiyacı olan topların 
konumu ve ihtiyaç duyduğu mühimmat bilgisi, komuta mer-
kezinden veri olarak alınmakta; sistemde bulunan küresel 
konumlama sistemi (KKS), bilgisayar ve dijital haritalar vası-
tası ile mühimmat ihtiyacı olan topa arazide ulaşılabilmekte-
dir. Topun komuta merkezine ilettiği ve ihtiyaç duyduğu mü-
himmatlar, Mühimmat Transfer Sistemi sayesinde; insan eli 
değmeden, hızlı, hatasız ve güvenli olarak topa yüklenmek-
tedir. Mühimmat transferinin hızla tamamlanması ile top ve 
mühimmat aracı, uzun süre aynı yerde kalmadan ve düşman 
karşı ateşinin hedefi olmadan yer değiştirebilmektedir. Mü-
himmat Transfer Sistemi’ndeki gelişmiş cihazlar sayesinde, 
gece ve kötü hava şartlarında da toplara mühimmat yükle-
nebilmektedir.

ASELSAN Uzaktan Komutalı 
Silah Sistemleri
Uzaktan komutalı silah sistemleri, deniz ve kara platform-
larında, asimetrik tehditlere karşı yakın savunma amacıyla, 
küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirilmiştir. Sistemler; 
zırh korumalı, güvenli bir alandan veya silah platformuna 
uzak mesafeden kullanım imkânı sunması sebebiyle saha-
da kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır. Zırhlı araç-
lardan kritik tesislerdeki sabit platformlara, ana muharebe 
tankından karakol botlarına, çıkarma gemilerinden ani mü-
dahale botlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri, entegre ter-
mal, gündüz görüş kameraları, lazer mesafe bulucu ve atış 

kontrol bilgisayarı sayesinde, gece ve gündüz koşullarında; 
otomatik hedef tespit ve hedef takip imkânı ve yüksek doğru-
lukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli 
atış imkânı sağlamaktadır. Hareketli platformlarda, hassas 
stabilizasyon özelliği sayesinde, yüksek performansla hedef 
tespit, takip ve atış yapılabilmektedir.
Operatör konsolu vasıtasıyla uzaktan kumanda edilme veya 
komuta kontrol merkezi, radar, harici elektro-optik sistem-
ler tarafından bildirilen hedefe otomatik olarak yönlenme ve 
takip etme özelliklerine sahiptir.

Sistemlerin kullanıcı ekra-
nında, nişangâh, taret yan  
ve yükseliş ekseni açı bil-
gileri, kameraların görüş  
açıları, kalan mermi sayısı, 
sistemin çalışma modu bil-
gileri, arıza uyarı sembolleri 
gibi, kullanıcının sistemi kolay  
ve etkin bir şekilde kul-
lanabilmesi için gerekli  
bütün bilgiler görüntülen-
mektedir.
Entegre edilen silah tipine 
göre; STAMP, SARP, SARP-L, 
STOP ve MUHAFIZ olarak  
adlandırılan sistemlere, 5,56 mm 
ile 30 mm arasındaki kalib-
rede makinalı tüfekler ve 
otomatik toplar ile bombaa-
tar takılabilmektedir.

POYRAZ’dan FIRTINA’ya mühimmat ikmali.

SARP entegre edilmiş COBRA II
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ASELSAN Hava ve Füze Savunma Sistemleri
KORKUT KUNDAĞI MOTORLU 

HAVA SAVUNMA TOP SISTEMI

KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Takımı, 3 Silah 
Sistemi Aracı ve 1 Komuta Kontrol aracından oluşmakta-
dır. KORKUT Sistemi; gelişmiş silah, sensör, komuta ve atış 
kontrol alt sistemleri ile hedefin tespit, teşhis, takip ve im-
hasını başarıyla gerçekleştirmektedir. Amfibik özelliğe sahip 
ve tam otonom olarak çalışabilen KORKUT Hava Savunma 
Takımı, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parça-
cıklı mühimmat kullanımı ile havadan karaya füzeler, seyir 
füzeleri ve insansız hava araçları gibi gelişmiş tehditlere 
karşı mekanize birlik ve sabit tesislerin alçak irtifa hava sa-
vunmasını etkin ve güvenilir şekilde sağlamaktadır.

35 MM ÇEKILI HAVA SAVUNMA TOP SISTEMI

35 mm Çekili Hava Savunma Takımı; 3 adet 35 mm Moderni-
ze Çekili Top (MÇT), 1 adet Ateş İdare Cihazı (AİC) ve 1 adet 
HİSAR Alçak İrtifa Füze Fırlatma Sistemi (FFS)’nden oluş-
maktadır. AİC sistemi, hedefin tespit, teşhis ve takibini, sa-
hip olduğu gelişmiş sensör ve komuta kontrol alt sistemleri 
ile yerine getirmekte ve kendisine bağlı MÇT ve FFS silah 

sistemlerinin atış kontrolünü üstlenerek hedefin başarıyla 
imhasını sağlamaktadır. TSK envanterinde bulunan 35 mm 
Çekili Hava Savunma Topları, ASELSAN tarafından moder-
nize edilerek son teknoloji ürünü bir silah sistemine dö-
nüştürülmekte ve bunlara, ASELSAN tarafından geliştirilen  
35 mm parçacıklı mühimmat kullanma yeteneği kazandırıl-
maktadır. Parçacıklı mühimmat kullanımı ile 35 mm Çekili 
Hava Savunma Takımı, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri 
ve insansız hava araçları gibi gelişmiş tehditlere karşı, sabit 
tesislerin alçak irtifa hava savunmasını etkin ve güvenilir şe-
kilde sağlamaktadır.

KAIDEYE MONTELI ATICI SISTEMLER

Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemlerinin ATILGAN ve 
ZIPKIN olmak üzere iki ayrı konfigürasyonu bulunmakta-
dır. ZIPKIN KMS sistemi, Land Rover taktik tekerlekli araç 
platformu üzerinde temel silah olarak 4 adet atışa hazır  
STINGER füzesi ve öz koruma amaçlı 12,7 mm makinalı tü-
fek ile donatılmış; tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından 
denetlenen bir çok alçak irtifa hava savunma füze sistemidir. 
ATILGAN Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemi ise M113 

KORKUT Komuta Kontrol Aracı

ZIPKIN KMS

35 mm Çekili Hava Savunma Top Sistemi
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zırhlı paletli araç platformu üzerinde, temel silah olarak  
8 adet atışa hazır STINGER füzesi ve öz koruma amaçlı  
12,7 mm makinalı tüfek ile donatılmış tüm fonksiyonla-
rı bilgisayar tarafından denetlenen bir çok alçak irtifa hava 
savunma füze sistemidir. Atış fonksiyonları, atış kontrol bil-
gisayarı ile pasif hedef arama Termal ve TV kamera ile oto-
matik hedef takibi Video Hedef İzleyici Birimi ile ve hedefin 
mesafesinin tespiti ise Lazer Mesafe Bulucu ile gerçekleş-
tirilmektedir. Operatör hatalarını en aza indirgeme, otonom 
ya da koordineli kullanım, yüksek ateş gücü, kısa reaksiyon 
süresi ve her türlü hava koşulunda çalışabilme, KMS sistem-
lerinin temel avantajlarıdır.
Farklı ülkelerin ihtiyacına yönelik, olarak değişik platformlar 
üzerinde, farklı füzeleri ateşleme yeteneğine sahip sistem 
geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

TANKSAVAR ATICI SISTEMI

ASELSAN Tanksavar Füze Sistemi, kullanıcı etkileşimini en aza 
indirecek şekilde tasarlanmış, bilgisayar kontrollü atış kontrol 
kabiliyetleri sayesinde, gece ve gündüz her türlü hava koşu-
lunda, kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayacak bir 
silah sistemidir. Sistem, 4 adet tanksavar füzesi (HELLFIRE,  
JAVELIN, KORNET-E, OMTAS vb.) taşıyabilen, uzaktan kuman-
dalı ve stabilize bir silah platformudur. Sistem, müşterinin 
ihtiyacı olan füze miktarını taşıyabilecek şekilde uyarlanabil-
mektedir. Füzelerin yanı sıra sisteme yakın koruma maksatlı 
7,62 mm, 12,7 mm veya 25 mm makinalı tüfek entegre edile-
bilmektedir. Sistem; hafif, küçük hacimli ve hem yeni üretilen 
hem de envanterde yer alan yüksek hareket kabiliyetine sahip 
araçlara entegre edilmeye uygun olup ilgili araçların imha ka-
biliyetini dikkate değer oranda arttırmaktadır.

HISAR-A
KUNDAĞI MOTORLU OTONOM 

ALÇAK IRTIFA HAVA SAVUNMA FÜZE SISTEMI

Kundağı Motorlu Otonom HİSAR Alçak İrtifa Hava Savunma 
Füze Sistemi (KMOAİHSFS), zırhlı ve paletli taşıyıcı platform 
üzerinde şekillendirilmiştir. Tam otonom olarak, 3’lü takımlar 
hâlinde veya HERİKKS koordinasyonunda çalışma, hedef tes-
piti, hedef teşhisi, izleme, füze fırlatma, çoklu angajman, ardı-
şık ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü ve gündüz, 
gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme yeteneklerine 
sahiptir. Sistem üzerinde bulunan 4 adet atışa hazır, çift dar-
beli, dikey fırlatılan ve kızılötesi görüntüleme (IIR) kabiliyetine 
sahip arayıcı başlık taşıyan karadan havaya HİSAR-A füzesiyle 
hava savunma görevini icra etmektedir. Bu görevi icra eder-
ken üzerinde yer alan 3 boyutlu mobil arama radarı (MAR), 
IFF, termal ve gündüz kameralar, lazer mesafe ölçer ve veri 
bağını kullanmaktadır. KMOİAHSFS, zırhlı birliklere denk ha-
reket kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra mürettebatının ba-
listik korumasını da sağlamaktadır.

ATILGAN KMS

ASELSAN Tanksavar Füze Sistemi

Farklı bir araca entegre edilmiş KMS

Kundağı Motorlu 
Otonom HİSAR 
Alçak İrtifa Hava 
Savunma Füze Sistemi
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FÜZE FIRLATMA SISTEMI

FFS, 6x6 taktik tekerlekli araç üzerinde şekillendirilmiştir. 
Hem HİSAR-A alçak irtifa hem de HİSAR-O orta irtifa hava 
savunma füzelerini fırlatabilen, çok amaçlı bir füze fırlatma 
sistemdir. FFS, alçak irtifa hava savunma füze fırlatma sis-
temi olarak konfigüre edildiğinde, aynı anda 35 mm çekili 
topları ve FFS’yi koordine eden, KORKUT Ateş İdare Cihazı 
(AİC)’na bağlı olarak çalışmaktadır. Benzer şekilde, orta irti-
fa hava savunma füze fırlatma sistemi olarak konfigüre edil-
diğinde ise 3 adet FFS’nin atış kontrol faaliyetleri, HİSAR-O 
Atış Kontrol Merkezi (AKM) tarafından yürütülmektedir. 
FFS üzerinde 6 adet atışa hazır, çift darbeli, dikey fırlatılan  
HİSAR-A veya HİSAR-O füzesi bulundurmakta olup, kablolu 
ve kablosuz haberleşme kanalları aracılığıyla uzaktan ko-
muta edilmektedir. FFS, kısa kurulum süresi sayesinde, tak-
tik sahada mobilite imkânı sağlamaktadır. FFS, çoklu angaj-
man, ardışık ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü 
ile gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme 
yeteneklerine sahiptir.

HISAR-O
HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, sabit birlik-
lerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında, sabit 
ve döner kanatlı hava araçlarının (havada asılı kalanlar dâ-
hil), seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan 
karaya atılan füzelerin, 25 km menzilde etkisiz hâle geti-
rilmesi görevini yerine getirecektir. HİSAR-O; hedef tespiti, 
hedef teşhisi, izleme, füze fırlatma, çoklu angajman, ardışık 
ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü ile gündüz, 
gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme yetenekle-
rine sahip sistemlerden oluşmaktadır. Sistem, işlevlerini, 
tabur ve batarya seviyesinde kendi imkânları ile gerçekleş-
tirebileceği gibi Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol 
Sistemi (HERİKKS) koordinasyonunda da görevini icra ede-
bilecektir.
HİSAR-O, dağıtık mimarisi sayesinde, esnek konuşlan-
ma avantajına sahip olup AKM, FFS, Orta İrtifa Hava  
Savunma Radarı, Elektro-optik Sistem (EOS), Erken  
İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi (ERİMAY-L16)  
ve Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS)’nden oluşmak-
tadır. 

Füze Fırlatma Sistemi

Orta İrtifa Hava Savunma Radarı

HİSAR-O Atış Kontrol Merkezi
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Ar-Ge deneyimini her geçen gün arttırarak yatırımları-
nı şekillendiren şirket, 2011 yılında, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı nezdinde Ar-Ge Merkezi Belgesi 

almaya hak kazandı. Bugün, 250 kişiyi aşan kadrosuyla 2020 
yılında, “Avrupa’nın önde gelen mühendislik ve tasarım fir-
malarından biri olmak” için faaliyetlerini sürdürüyor. Bünye-
sinde barındırdığı model ve prototip atölyesinde, tasarımını 
yaptığı ürünlerin 1:1 ve/veya ölçekli model, statik/fonksi-
yonel prototiplerini üretebiliyor. Bu özelliği, anahtar teslim 
çözümler üretmede, Hexagon Studio’yu her zaman bir adım 
önde tutuyor.
Vizyon 2023 stratejisi kapsamında hayata geçirilen ulu-
sal savunma sanayisi projelerinde de aktif roller üstlenen 
Hexagon Studio, 2008 yılından bugüne dek destek verdiği, 
özgün tasarım ve geliştirme projelerinde yarattığı katma 
değer ile aranan bir çözüm ortağı konumunda. 2013 yılında 
aldığı, Millî ve NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik 
Belgeleri ile sektörün güvenilir bir üyesi olduğunu da 
kanıtlamış bulunuyor.
Gemiler için köprü üstü konsol konsepti geliştir-
me, zırhlı taktik araç optimizasyonu, farklı çap-
taki mühimmatlar için besleme ve yönlendirme 
mekanizmaları, farklı amaçlar için taretler, su 
üstü harp platformları için şok sönümleyici sis-
temler, test ve simülasyon platform tasarımı ve 

imalatı, Hexagon Studio’nun, mekanik tasarım alt yüklenicisi 
olarak görev alarak başarıyla tamamladığı projelerin başlıca-
ları. Sivil sektöre yönelik kompozit gövdeli hafif tekne tasarı-
mı ve geliştirme projelerinde de aktif görev üstlenen Hexagon 
Studio, bu alandaki bilgi ve tecrübesini, savunma sanayisine 
de aktarma arzusuyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün, Türkiye’de yerleşik ana üreticiler bünyesinde faali-
yetlerini sürdüren Ar-Ge birimleri haricinde, Türkiye’nin en 
büyük bağımsız Ar-Ge ve mühendislik firması olan Hexagon 
Studio’nun, 2010 yılından bu yana, toplam 24 adet Ar-Ge pro-
jesi, TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programları kapsamında desteklenmeye uygun 
bulundu. Bunlara ilave olarak, firmanın 4 adet Ar-Ge pro-
jesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütü-
len SANTEZ programı kapsamında destekleniyor. Net satış 
gelirlerinin %85’ini Ar-Ge’ye aktaran Hexagon Studio, yalnız 
Türkiye’de ürettiği özgün çözümlerle değil; yurt dışında yü-
rüttüğü projelerle de Türk mühendisliğinin gücünü temsil 
etmenin gururunu yaşıyor.
Sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojiye dayalı altyapısı saye-
sinde, araştırma ve geliştirmeye dayalı özgün proje üretme 
kabiliyeti- ni yurt dışına taşıyan Hexagon Studio; 2009-2012 

yılları arasında, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Prog-
ramı kapsamında desteklenen “DirectSpare” 

projesinde proje ortağı olarak görev aldı. Türkiye 
dâhil 7 ülkeden, toplam 15 tekno-
loji firmasının yer aldığı projede, 

hızlı prototipleme yöntemiyle 
yerinde üretime dayalı tedarik 

modeli tariflendi. Hexagon Studio, 
hâlen Horizon 2020 kapsamında yürütülen  

“WEEVIL” projesinde aktif görev alıyor.
Hexagon Studio’nun, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil-
lenmiş 5 adet patenti; inceleme aşamasında da 29 adet patent 
başvurusu bulunuyor. Geliştirdiği ürün kavramlarını, benzer 
şekilde tasarım tescili yoluyla koruma altına alan firma-
nın; Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’de tescillenmiş, toplam  
19 tasarımı mevcut. Firma, 2014 yılında, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ve AT Kearney tarafından düzenlenen İnovaLİG’de, 
İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde 

ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Hexagon Studio:
Özgün Fikirler,
Eşsiz Ürünler
Hexagon	Studio,	2006	yılında,	“ulaşım,	
savunma	ve	denizcilik	sektörlerinde	
çözümler	üreten,	öncü	tasarım	ve	
mühendislik	firması	olmak”	
vizyonuyla	kuruldu.	Bugün,	“Ürün	
Konsepti”	adımından	başlayarak	
tasarım	ve	geliştirme	sürecinin	
tamamında	çözüm	ortağı	olarak	yer	
almayı	amaçlayan	Hexagon	Studio,	
sahip	olduğu	deneyimli	insan	kaynağı	
ve	yetkin	Ar-Ge	alt	yapısıyla	ülkemizin	
mühendislik	alanında	sahip	olduğu	
potansiyeli	daha	da	ileri	düzeye	taşımak	
hedefiyle	projelerini	yürütüyor.

Hexagon Studio, farklı çaptaki mühimmatlar için besleme 
ve yönlendirme mekanizmaları tasarlıyor.

Hexagon Studio, “Ürün Konsepti” adımından başlayarak tasarım ve 
geliştirme sürecinin tamamında çözüm ortağı olarak yer almayı hedefliyor.
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Orta İrtifa Hava Savunma Radarı
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ANOVA’nın başlıca faaliyet alanları ve 
kabiliyetleri hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?
Ticari faaliyetine 2003 yılında başlayan 
ANOVA, savunma sanayisi sektöründe 
iki kolda faaliyet gösteriyor. İlki, tasa-

rım ve ileri mühendislik analizleri; ikin-
cisi ise mühendislik yazılımı çözümleri. 
Bu faaliyetleri ile ANOVA, sektördeki 
firmaların; ürün geliştirme sürecin-
de özgün tasarım yapmalarına katkı 
sağlayan, tasarım süreçlerini kısaltan, 
tasarım maliyetlerini düşüren ve ürün-
lerinin verimliliğini arttıran bir çözüm 
ortağı konumunda. Hizmet verdiği fir-
maların dünya pazarında söz sahibi 
olabilmelerine katkı sağlama hedefiy-
le çalışmalarını sürdüren ANOVA, aynı 
zamanda otomotiv, enerji, çevre, beyaz 
eşya, inşaat gibi diğer birçok sektöre 
de hizmet veriyor.

ANOVA’nın sektördeki yeri hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Özellikle son 2-3 yılı referans alırsak; 
personel sayısı ve kabiliyetler açısın-
dan hızlı bir büyüme gösterdik diyebi-
liriz. Mekanik ve elektromekanik tasa-
rım, simülasyon ve imalat yeteneklerini 
aynı çatı altında toplamayı başarmış bir 
firmayız. Bu sayede, esnek mermi yolu 

ürün ailesi ile başlayan özgün ürünler 
ortaya çıkartma vizyonumuz doğrultu-
sunda ilerliyoruz.
Personel sayımız 70’e yaklaştı. 5 bü-
yük şehrimizde, teknokentlerde yer 
almaktayız ve üretim şirketimiz ANOVA 
SAVUNMA, bu yıl itibarıyla ASELSAN’ın 
talaşlı imalat alanındaki onaylı üretici-
leri arasına da girdi. ASELSAN’ın HIZIR 
sisteminde kullanılan kabinetlerin seri 
üretimini de ilk işimiz olarak teslim 
etme aşamasına geldik.
Mümkün olduğunca, savunma ve ha-
vacılık sanayisi ile ilgili ülkemizde 
yapılan tüm etkinliklere katılım sağ-
lamaya çalışıyoruz. Kara Sistemleri 
Semineri ve Deniz Sistemleri Semi-
neri’ne düzenli olarak katılıyoruz.  
ANOVA’nın gelişiminin ve kabiliyet-
lerinin en iyi şekilde görülebileceği 
bir etkinlik olarak değerlendirdiğimiz 
IDEF’17 fuarında, başka firmaların 
stantlarında da tasarım ve mühendis-
lik desteği verdiğimiz ürünler sergile-
necek. Bu ürünler dışında, en az 3 yeni 

Hem yerli hem de yabancı ana yükleniciler için tasarım ve mühendislik hizmetleri 
sağlayan ANOVA, son yıllarda, savunma sektöründeki varlığını, esnek mermi yolu 
gibi özgün ürün aileleri ile arttırıyor. Firma, kara platformu üreticilerinin çözüm 
ortağı olmaya devam etmeyi ve bu alandaki iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.

Türk Savunma
ve Havacılık
Sanayisinin Tasarım ve Mühendislik 
Çözüm Ortağı: ANOVA

ANOVA tarafından ASELSAN için tasarlanan ve 
üretilen denizaltı konsol ve kabineti.
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Tasarım ve analiz çalışmaları ANOVA imzası taşıyan bir diğer mühendislik projesi, silah kapağı.
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ürünümüzün lansmanını da IDEF’te 
yapmayı hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde de-
vam ediyor.

Yurt içinde başlıca hizmet verdiğiniz 
ana yüklenicilerden ve bu kapsamda 
tamamladığınız ya da hâlihazırda 
üzerinde çalışmakta olduğunuz 
projelerden bahseder misiniz?
Son dönemlerde birçok farklı projede 
çalıştık. Gizlilik sebebiyle bazılarından 
bahsedemeyecek olsak da son 1 yıl-
da bitirdiğimiz projelerin başlıcalarını 
şöyle sıralayabiliriz:
n 35 mm Oerlikon uçaksavar topu için
 Mekanik Durdurma Sistemi projesi,
n TÜBİTAK ile Elektronik 
 Harp Podu projesi kapsamında,
 tasarım ve aerodinamik analizler
 destek projeleri,
n ASELSAN’ın bir radar sisteminin
 mekanik tasarımı ve soğutma
 sisteminin analizleri, 
n ASELSAN silah sistemlerine ait
 mukavemet ve şok analizleri.
Devam eden projelerimiz ise şunlar:
n Savunma Sanayii Müsteşarlığı
 (SSM)’nın “Teknoloji Kazanım
 Yükümlülüğü” (TKY) çerçevesinde
 ROKETSAN ile yürüttüğümüz 
 bir proje ve ASELSAN ile 
 bir silah alt sistemi projesi,
n STM ile de ticari uçaklarda
 kullanılan “kargo ağları”nın
 geliştirilmesini konu alan bir proje,
n TÜBİTAK ile yine Elektronik
 Harp Podu projesi kapsamında,
 elektronik birimlerin paketlenmesi
 ve soğutulması projesi,
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12,7x99 mm esnek mermi yolu
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n 35 mm Oerlikon uçaksavar topu  
 için kompozit silah kapağı  
 projesi,
n Pod taşıma arabası tasarımı projesi
 ve
n Bir füzenin elektronik birimlerinin
 termal tasarımı.
Ayrıca yakında duyurusunu yapacağı-
mız ve bir aviyonik sistemin yurt dışın-
dan tedarik edilen soğutma biriminin 
yerlileştirilmesini konu alan projemiz 
de son sürat devam ediyor.

Ana yükleniciler için ANOVA neler 
yapabilir?
Ağırlıklı olarak tasarım içerikli proje-
lere yoğunlaşmamız, son 4-5 senelik 
zaman diliminde gerçekleşti. Bu di-
limde, çok büyük kısmı ASELSAN ile 
olmak üzere, 50’ye yakın proje ger-
çekleştirdik. Bunların büyük çoğun-
luğunda süre, 6 aydan daha kısa idi. 
Şu anki projelerimizin süreleri, artık 
1 yıla yaklaşmaya başladı. Geldiğimiz 
noktada, ana yüklenicilerimizden, 
daha uzun süreli ve mühendislik ça-
lışmalarının ağırlıkta olduğu proje-
ler beklediğimizi belirtmek istiyoruz. 
Sahip olduğumuz kabiliyetler doğ-
rultusunda, özellikle ihraç lisansı 
gerektiren ya da yerlileştirilmesinde, 
hem teknoloji kazanımı hem de mali-
yet açısından büyük yarar görülecek 
ürünlerin geliştirilmesinin hedeflen-
diği projelerde görev almak istiyoruz. 
Projelerin kapsamının büyümesi ve 
yapılması gereken işin tamamının ye-
teneklerimiz dâhilinde olmaması du-
rumunda, birlikte çalışabileceğimiz, 
farklı yetenekleri olan partner firma-
larımız da var. Özellikle teknokent-
lerde yer alan küçük ve orta ölçekli 
firmaların güçlerini birleştirerek bu 
tür projelerde görev almalarının, sek-
törün geleceği açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz.
Hâlihazırda devam eden projeleri-
mizde, tek bir konuya odaklanmış 
değiliz. Soğutma sistemi tasarımı da 
yapabiliyoruz, turbo-makina tasarımı 
da, hidrolik sistemler tasarımı da…  
Sivil havacılık projelerinde de görev 
üstleniyoruz. Bunların tamamı, orta-
lama tecrübesi 10 yıla yaklaşan eki-
bimizin tasarım ve simülasyon tekno-
lojilerini etkin bir şekilde kullanması 
sonucu ortaya çıkıyor. Ana yüklenici-
ler nezdinde, ANOVA’nın, yerlileştir-
me ve teknoloji kazanımı projelerinde 
akla gelen ilk firma olmasını hedefli-
yoruz.

Esnek Mermi Yolu, 
Değişimin Öncüsü Oldu 
Esnek mermi yolu, ANOVA’yı ürün 
sahibi firma hâline getiren bir 
proje oldu. Bu örnekten hareketle 
ürünleşme konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Savunma ve havacılık sanayisinde bir 
ürün sahibi olmak, gerçekten hiç kolay 
bir iş değil. Sektörün öncüleri, geçtiği-
miz 15 yıllık süre içinde, sistem ve plat-
form entegrasyonu bazında çalışmala-
ra yoğunlaştılar. Kuşkusuz bu, SSM’nin 
ana hedeflerine paralel bir şekilde 
gerçekleşti. Diğer yandan bu süreçte, 
ana sistem ve platformları oluşturan 
alt sistemler konusunda büyük bir ek-
sikliğin olduğu ve sistem bazında ürün 
vermeye çalışan firmaların, birçok alt 
sistem kalemini yurt dışından tedarik 
etmek zorunda kaldıkları görüldü. Bazı 
alt sistemlerin tedarikinde de sorunlar 
yaşandı. Bugün de yaşanıyor.
Bu süreci yakından takip eden SSM, 
sorunun çözümünü; tasarım, analiz ve 
test konusunda faaliyet gösteren mü-
hendislik ofislerinin desteklenmesinde 
gördü ve bu öngörüsünü de 2009-2016 
Savunma Sanayii Sektörel Strateji Do-
kümanı’nda yazılı olarak da sektör-
le paylaştı. Bu strateji çerçevesinde, 
ANOVA olarak biz de sektördeki yerli-
leştirme ve millileştirme projelerinde 
yer alma düşüncelerimizi hayata geçir-
me fırsatı bulduk.
Askeri projelerde kullanmak üzere yurt 
dışından alt sistemler tedarik edilir-
ken, ihraç lisansları konusunda zaman 
zaman sorunlar yaşanıyor, projeler 
gecikebiliyor ve maliyetler artabiliyor. 
Bu nedenle ANOVA olarak önceliğimi-
zi, Türkiye’de üretimi olmayan ve ih-
raç lisansı gerektiren ürünlere verdik.  
Bu planının ilk parçası olan 12,7 mm 

kalibre esnek mermi yolunu, 2012 yı-
lında, ASELSAN SST Mekanik Tasarım 
Müdürlüğü ile beraber hareket ederek, 
yaklaşık 1 senelik bir çalışma sonucun-
da hayata geçirmeyi başardık.
Esnek mermi yolu, özellikle uzaktan 
komutalı silah sistemlerinde kulla-
nılan ve mermiyi, mermi kutusundan 
namluya beslemede kullanılan, dünya-
da çok az sayıda üreticisi olan bir ürün. 
Hava platformlarında da benzer bir rol 
üstleniyorlar. Örneğin, ATAK helikop-
terinde, 20 mm kalibredeki silah siste-
minde de esnek mermi yolu bulunuyor. 
Temel özellikleri, mermi kutusu ve 
silah sistemi arasındaki farklı geomet-
rilere uyum sağlayabilmesi ve esnek 
yapıda geliştirildiğinden, her durumda 
çalışabilmesidir. Bu konuda alınan ilk 
patentler, 1950’lere kadar uzanıyor. 
Ancak, günümüzde bile tüm NATO mü-
himmat kalibreleri bazında, sahada 
kullanılan ürünleri olduğu bilinen, sa-
dece 2 Amerikan firması var.

Esnek mermi yolu konusundaki 
çalışmalarınız nasıl ilerledi?
12,7x99 mm kalibre mühimmata uygun 
olan ilk esnek mermi yolu ürünümüzü, 
2013 yılı sonunda standart bir raf ürü-
nü hâline getirdik ve satışına başladık. 
Esnek mermi yoluna, 7,62 mm’den  
40 mm’ye kadar değişen kalibreler-
de ihtiyaç duyuluyor. Çalışmalarımıza, 
NATO standartlarına uyumlu mühim-

ANOVA’nın, Rus NSV makinalı tüfeği için
geliştirdiği 12,7x108 mm esnek mermi yolu.
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mata öncelik vererek başlamış olsak 
da müşteri talepleri doğrultusunda, 
eski Doğu Bloku standardındaki mü-
himmata uygun esnek mermi yollarını 
da tasarlayıp ürettik. 12,7x108 mm mü-
himmat kullanan Sovyet yapımı ağır ma-
kinalı  bir tüfek olan NSV için ilk esnek 
mermi yolunu üreterek ürün gamında, 
rakiplerimize göre farklılık yaratma-
yı da başardık. Bu kalibrenin yanında,  
25 mm ve 30 mm mühimmat için de 
esnek mermi yolu geliştirdik ve üreti-
me geçtik. 2015 yılının ortasından itiba-
ren başlattığımız ve öz kaynaklarımız  
ile finanse ettiğimiz projelerimizle; 
7,62x54 mm, 7,62x51 mm, 14,5x114 mm 
ve 40 mm kalibreler için Ar-Ge çalış-
malarımızı da bitirme aşamasına gel-
dik. 7,62 mm ve 40 mm mühimmatta 
ilk aşamada, sadece kompozit gövdeli 
olarak çalıştık. Bu ürünlerin de en kısa 
süre içinde sahada denenebilmesi için 
görüşmelere başlamış durumdayız. Di-
ğer kalibrelerde olduğu gibi bu üründe 
de hedefimiz; en iyiyi, en avantajlı şekil-
de müşterilerimize sunmak olacak.

Esnek mermi yolunda rakiplerinizden 
üstün olduğunuz noktalar neler?
Esnek mermi yolu tasarımında, düzgün 
mühimmat akışının sağlanmasının yanı 
sıra asgari ağırlık ve düşük sürtünme 
kuvveti, başlıca kriterler olarak ön pla-
na çıkıyor. Bu noktada, ANOVA’nın es-
nek mermi yolu tasarımları, rakipleri 
ile rahatça rekabet edecek durumda; 
hatta bazı kriterleri sağlama açısından 
öne de çıkıyorlar. Genel olarak ürün 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
n Paslanmaz çelik yol yapısı ve 
 alüminyum ya da kompozit gövde ile
 düzgün ve rahat mühimmat akışı,
n Bağımsız, tam hareketli esnek 
 gövde yapısı,
n Askeri standartlarda tasarım 
 ve doğrulama,

n MIL-STD 810 G’ye göre test edilmiş,
 zor şartlara uygun korozyon 
 dayanımı,
n Özel yol tasarımı ve doğru malzeme
 uygulamaları ile düşük sürtünme
 kuvveti ve asgari mühimmat 
 çekiş yükü ve
n Her silah sistemine uygulanabilir
 modüler yapı (NATO ve diğer).

Esnek mermi yolunu geliştirirken 
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlardan 
ne gibi destekler aldınız?
ASELSAN, 12,7 mm’lik ilk ürünün ge-
liştirildiği Esnek Mermi Yolu projesinin 
başından sonuna kadar maddi ve tek-
nik destek vererek silah sistemleri için 
kritik öneme sahip bir ürünün yerlileş-
tirilmesine katkıda bulundu. Ayrıca, 
ilk ürünümüzün test edilip onaylandığı 
2013 yılından bu yana, 150 setten fazla 
ürünü sipariş ederek, esnek mermi yo-
lunun en önemli müşterisi oldu.
2013-2014 yıllarında, TÜBİTAK TEYDEB 
1507 projesi kapsamında aldığımız 
destekle ürün gamının en önemli iki 
üyesi olan; 25 mm ve 30 mm mühim-
mat için ihtiyaç duyulan esnek mer-
mi yollarını da geliştirmeye başladık.  
12,7 mm’ye göre, hem fiziksel olarak 
daha büyük hem de daha karmaşık ya-
pıdaki bu ürünler, ANOVA’nın, esnek 

mermi yolu tasarımında kendine olan 
güvenini bir üst noktaya taşıdı. 2015 yılı 
başında, tüm çalışmaları bitmiş ürün-
lerimizi, IDEF’15 fuarında da sergiledik. 
Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
ürünlerden 30 mm esnek mermi yo-
lunun da ilk müşterisi, yine ASELSAN 
oldu. Deniz platformlarında kullanılmak 
üzere geliştirilen MUHAFIZ sistemlerin-
de kullanılmak üzere, 2015 yılında ilk 
teslimatımızı da yine ASELSAN’a yaptık.

ANOVA, Türkiye’nin gelecekteki büyük 
projelerinden hangilerinde yer almayı 
hedefliyor?
Ülkemizde yürütülmekte olan çok 
önemli projeler var. Başta Milli Muharip 
Uçak (MMU) olmak üzere, Özgün Heli-
kopter, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç 
Grubu Geliştirilmesi projelerinde görev 
almak istiyoruz ve bu konularda çalış-
malarımız devam ediyor. Bu projelerde 
de yine alt sistemler bazında, ürüne yö-
nelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
Özellikle, elektronik sistemlerin pa-
ketlenmesi ve soğutulması konusunda 
kendimize çok güveniyoruz ve MMU 
projesinde, projenin bu ihtiyaçlarının 
karşılanmasında görev alabileceğimiz 
düşünüyoruz. Bu konuda uzun vadeli 
projelerde çalışmak, ana hedeflerimiz 
arasında.

ANOVA tarafından yine ASELSAN için tasarlanan ve üretimi ve testleri yapılan 
mekanik durdurma sistemi.

ANOVA tarafından yine ASELSAN için 
tasarlanan ve üretimi ve testleri yapılan 

mekanik durdurma sistemi.
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Ümit BAYRAKTAR: Kısaca Ayyazılım’ın 
hikâyesini anlatır mısınız?
Atilla YENİDOĞAN: Ayyazılım, girişimci 
bir ruhla kurulmuş bir şirket. Çok uzun 
yıllar ASELSAN’da çalıştım ve daha  
sonra, kendi işimi yapma isteği ile  
ASELSAN’dan ayrıldım. Ayyazılım’ı, 
ODTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde, 
bir “start-up” şirketi olarak, 2005 yılında 
kurdum. İlk yıllarda Helikopter bakım 
onarımı amaçlı bir projede görev aldık. 
Bu süreçte, Ayyazılım da ayağa kalktı.  
2007 yılına geldiğimizde, sektörde kim-
senin yapmadığı işleri yapma isteği ile 
bir karar noktasına geldik. Sonuçta, 
araç elektroniği ve meteoroloji sistem-
leri öne çıktı. Böylece, bu iki ana konuda 
çalışmaya başladık. Felsefemizi de hep 
özgün şeyler yapmak ve donanımıyla, 
yazılımıyla, ürün ve çözümlerimize hâ-
kim olmak şeklinde belirledik.
Binlerce satacağımız bir ürünü üret-
mek, teknisyenlerle dolu bir şirket kur-
mak yerine, çoğunluğun mühendisler-
den oluştuğu bir şirket kurduk. Aslında 
ihtiyaca özel, terzi usulü ürün tasarla-
yan; ama bu ürünü üretmekle ilgili olan 
faaliyetleri de yerine getiren bir şirketiz.

Ümit BAYRAKTAR: Burada şu soru 
akla geliyor: Araç elektroniği ve 
meteoroloji sistemleri gibi iki ana 
konuda çalışan firmanın adında 
neden yazılım geçiyor?

Atilla YENİDOĞAN: Bizim çalışma alan-
larımızda, günümüzde, şöyle bir du-
ruma geldik: Aslında donanım tasarı-
mı, içlerinde gömülü yazılımlar içeren 
kontrol kartlarından oluşuyor. İçinde 
yazılım olmayan kontrol elektroniği, şu 
andaki teknolojimizde çok tercih edilen 
bir şey değil. Oradaki bilgi birikimi de 
aslında yazılımında. Ayyazılım isminin 
arkasında da bu yaklaşım var.

Ümit BAYRAKTAR: Bu iki ana konudaki 
çalışmalarınız nasıl ilerledi?
Atilla YENİDOĞAN: Araç elektroniği ala-
nında, bir iddia ile ortaya atıldık: “Hava 
araçlarında kullanılan çok işlevli gös-
terge birimleri, neden kara araçlarında 
da kullanılmasın?” Böyle göstergelerin, 
askerlerin işini çok kolaylaştıracağı-
nı düşünüyorduk. O sırada, Türkiye’de 
böyle bir ürün yoktu; dünyada da bazı 

deneysel çalışmalar yapılıyordu. Bu fi-
kirden hareketle Bütünleşik Sürücü 
Konsolu ve Araç Bilgisayarı ürünümüzü 
geliştirdik ve 2011 yılında, bu ürün ile  
TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nde,  
KOBİ dalında Ürün Geliştirme Süreci 
Ödülü’nü kazandık.
Bu çözümümüzü, özgün tasarım bir 
yerli 6x6 aracına uyguladık. Sonrasında 
da ana muharebe tankı için çalışmalar 
yaptık. O dönemde, benzer sistemler, 
20.000-30.000 dolar seviyesindeyken 
biz, 10.000 dolar civarında bir fiyat etike-
ti ile ortaya çıktık. Fiyatımızın düşüklüğü 
ve müşteri taleplerine çok hızlı geri dö-
nüş yapabiliyor olmamız, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden iş almamızın ve bu ül-
keye ihracat yapmamızın da önünü açtı. 
2009 yılında, ilk TOMA tasarımlarımız ve 
ardından 4x4 araç tasarımlarımız geldi. 
Daha sonra farklı çözümler olsa da aynı 

Kurulduğu 2005 yılından bu yana, Ar-Ge çalışmaları 
ile özgün ürünler ve çözümler ortaya koyan Ayyazılım, 

alışılagelen KOBİ kalıplarının dışına çıkarak hem 
Türkiye’de hem de uluslararası pazarda özel bir konuma 

ulaştı. Bugün, cirosunun %85’ini ihracattan elde eden 
firma, özellikle araç elektroniği (vetronics) konusunda, 

önemli projelere imzasını atıyor. Ayyazılım’ın hikâyesini 
ve geldiği noktayı, firmanın kurucusu ve Genel Müdürü 

Atilla Yenidoğan’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Ayyazılım Genel Müdürü 
Atilla YENİDOĞAN:

“Ayyazılım’ı, Türkiye’nin
araç elektroniği sağlayıcısı 

olarak tanımlayabiliriz.”
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konseptin uygulandığı, diğer işlerimizi 
almaya başladık.
Meteoroloji sistemleri alanında da  
ROKETSAN ile çok güzel bir iş birli-
ğimiz oldu ve hâlen de devam ediyor.  
ROKETSAN, bize çok büyük bir ağa-
beylik yaptı. Biz laboratuvar ortamında 
çalışan bir ürün çıkarttık; o ürünü satın 
aldılar ve kendi sistemlerinin yanın-
da, arazide bizim sistemimizi de yedek 
sistem olarak götürüp kullandılar. Al-
dığımız geri beslemelerle Rasadi Yön-
temli Meteoroloji Sistemi (RAYMET) 
adını verdiğimiz ürünümüzü geliştirdik.  
ROKETSAN, RAYMET’i hâla alt birim 
olarak kullanmayı sürdürüyor ve o iliş-
kimiz de hâla devam ediyor. Biz de bu 
ürünü, hiçbir zaman başka bir yere sat-
mayı düşünmedik. RAYMET’le de 2010 
yılında TESİD ödülü kazandık.
Asıl büyüme sürecine girdiğimiz dönem 
ise 2012’den sonra başladı. 2012’ye ka-
dar, hep tasarladık; çok az adetlerde 
satışlarımız oldu. 2012’den sonra ise 
tasarladığımız bu ürünlerden, yüksek 
adetlerde siparişler gelmeye başladı. 
Ar-Ge yatırımlarımızın ürüne ve satışa 
döndüğü bir süreç başladı.

Ümit BAYRAKTAR: Ayyazılım’ın 
bugünkü başlıca faaliyet alanları ve 
kabiliyetleri hakkında bilgi 
verir misiniz?
Atilla YENİDOĞAN: Geldiğimiz noktayı 
tek cümleyle ifade etmemiz gerekirse; 
“Kara araçları için platform entegratö-
rüyüz.” diyebiliriz. Müşterilerimiz, araç-
larını ve araç üzerinde kullanılacak alt 
sistemleri belirliyor; biz de bu alt sistem-
lere, kendi özgün tasarımımız olanları 
ekleyip, hepsinin entegrasyonunu yapa-

rak, müşterilerimize anahtar teslimi bir 
çözüm sunuyoruz. Son 2 yıldır yaptığımız 
işlerin özünde de bu yaklaşım var.
“Platform entegratörü” tabirinin altında 
yatan, alt niteliklerimiz de var. Ayyazı-
lım’ı, Türkiye’nin araç elektroniği sağla-
yıcısı olarak tanımlayabiliriz. Askeri ya 
da dayanıklı (rugged) alt sistem ihtiyaç-
ları çerçevesindeki; araçların elektro-
nik yazılım ve donanımları ile araçların 
kontrol mekanizmalarının tasarlanması 
ve üretilmesi, bizim uzmanlık alanları-
mız arasında yer alıyor.
Kendimize en güvendiğimiz alanlardan 
biri de ürünün malzeme tedariki süre-
ci. Dünya genelinde, stokta son kalan iki 
ürüne bile ulaşıp tedarik etme gücüne 
sahibiz. Hangi platformda olursa olsun, 
bir projenin gerektirdiği tüm malzeme-
leri toparlayabilecek birikime sahibiz.

Ümit BAYRAKTAR: Ayyazılım’ın başlıca 
ürünleri ve çözümleri neler?

Atilla YENİDOĞAN: RAYMET, RAYMET 
Aktif, AYMET, Alternatör Kontrol Birimi 
(ALKÜ), çöl şartlarında faaliyet göste-
ren ve 700 araç tarafından kullanılan 
merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) 
ve Bütünleşik Sürücü Konsolu ve Araç 
Bilgisayarı bizim başlıca ürünlerimiz 
arasında yer alıyor. ALKÜ, Raymet ve 
Bütünleşik Sürücü Konsolu ve Araç Bil-
gisayarı, ödüllü ürünlerimiz arasında.
Bu ürünlerimizin bazılarında, her ne 
kadar rafta hazır gibi görünseler de 
kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlama-
lar yapılması söz konusu. Dolayısı ile 
her kullanıcıya teslim ettiğimiz ürün, 
bir diğerinin birebir aynısı değil. Örne-
ğin, Bütünleşik Sürücü Konsolu ve Araç 
Bilgisayarı böyle bir ürün. Standart gibi 
görünse de hiçbir müşterimiz için ta-
sarladığımız Bütünleşik Sürücü Konso-
lu ve Araç Bilgisayarı, bir diğerinin ay-
nısı değil. Ürünlerimiz kendilerine has 
kabiliyetler içeriyor.

Ayyazılım’ın, yurt dışı projeler kapsamında elektrik ve elektronik sistemlerini tasarlayıp ürettiği 
araçlar, bu altyapılarının ne kadar iyi olduğu, yapılan zorlu testlerde de defalarca kez kanıtlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çok sayıda 
aracın elektrik ve elektronik altyapısının 
tasarım ve üretiminde görev alan Ayyazılım’ın 
üzerinde çalıştığı bir diğer araç.
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Sunduğumuz çözümlere baktığımızda 
ise araç elektroniğini, elektronik sistem 
entegrasyonunu ve test sistemlerini sı-
ralayabiliriz. Araç elektroniği konusunda 
çok derinleştik. Bu derinleşme, birbirine 
bağlı bir sürü proje getirdi. Askeri araç 
konusunda çalışıyorken birdenbire bu 
birikimlerimizi, New York’un ve Lond-
ra’nın taksi projelerine aktardık. Böy-
lece savunma alanında geliştirdiğimiz 
yetenekleri, sivil tarafa uyarlamış olduk.
Şu anda devam eden bir de denizaltı 
projemiz var. Denizaltı, uçak, gemi ayrı 
platformlar olarak görülse de aslında 
hepsinde platformu kontrol eden ya da 
platformun bir parçasını kontrol eden 
elektronik bileşenler ve yazılım var. 
İşte biz o bileşenlerle yazılımı gelişti-
rebiliyoruz; bunların entegrasyonunun 
gerektirdiği mekanik bağlantı arayüz-
lerinin hepsini tamamlayıp kullanıcıya 
çözüm sağlayabiliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Ayyazılım’ı 
sektörde nerede görüyorsunuz?
Atilla YENİDOĞAN: Yurt dışındaki pa-
zarda, benzer sektörlerde olduğumuz 

diğer firmaların maliyetlerinin çok yük-
sek olması, bizi bu alanda bir kaç adım 
daha ileri götürdü ve yurt dışında hatırı 
sayılır projeler gerçekleştirdik. Edindi-
ğimiz bu güçle beraber, Türkiye’de de 
ana entegratörlerin yükünü paylaşarak, 
proje sorumluluklarının bir kısmını tek 
başına alabilecek duruma geldik.
Karar mekanizmasının etkili ve hızlı bir 
şekilde işlediği bir şirketiz ve bu da Ay-
yazılım’ı çok hızlı hareket edebilen, çe-
vik bir yapı hâline getiriyor. Çünkü biz bir 
projeye teklif verdikten sonra, başlama 
sürecindeki etapları kendi içimizde hâl-
ledebiliyoruz. Bunun sonucunda da tes-
limat sürelerimiz, inanılmaz bir şekilde 
kısalıyor. Örneğin, bir İngiliz firması  
8 ay teslim süresi verebilirken biz, 3 ayda 
teslimat yapabilme kabiliyetine eriştik.
Ayyazılım’ı diğer firmalardan ayıran en 
önemli özelliği ise ele aldığı tüm ürün 
ve çözümlerde, kullanıcının isterlerinin 
ötesinde, aynı zamanda kendi aklını ve 
tecrübesini yansıtması. Kurulduğumuz 
günden bu yana, üretim felsefemiz, ya-
zılım ve donanımıyla özgün bir ürün or-
taya çıkartmak üzerine oldu. Kendimizi 

hiçbir zaman rafta hazır ürünlerin seri 
üretimini yapan bir yer olarak görme-
dik. Ürünlerimiz, her müşteriye farklı 
bir şekilde uyarlanabiliyor. Tamamıyla 
bizim kontrolümüz ve güvencemiz altın-
da olan ürünlerimizi, kullanıcıya anah-
tar teslim bir şekilde sunuyoruz.
Yarısından fazlası mühendislerden olu-
şan, 30 kişilik uzman kadromuzla işleri-
mizi yürütüyoruz. Büyümemiz gerektiği 
zaman, personel sayımızı arttırmak gibi 
bir yaklaşımı hiçbir zaman için benim-
semedik. Baktık ki dünyada birbiriyle 
çok iyi entegre olan, yeri gelip rakip de 
olabilen; ama yeri geldiğinde birbirleri 
için çözüm üretebilen firmalar var. Biz 
de kendimize böyle bir sistem kurmaya 
çalıştık. Bunu sadece yurt içinde yap-
mıyoruz, yurt dışında da yapıyoruz ve iş 
birliği yapabileceğimiz firmalarla bir-
likte çözüm üretiyoruz. Burada önemli 
olan; bizim ne kadar kısa zamanda, et-
kin ve yüksek performanslı bir çözüm 
ortaya koyabildiğimiz. Kalite tarafımız, 
zaten tartışılmaz; o tarafını söylemeye 
gerek bile duymuyorum. Böyle bir or-
tam içerisinde, dünyanın herhangi bir 
yerinde, faaliyet alanımızda ortaya çı-
kan bir ihtiyaca, çözüm üretebiliyoruz. 
Çözüm ortaklarımızla büyüyoruz.
Son 3 yıllık ciro ortalamamız 7.000.000 
dolar civarında oldu. Bunu, her yıl yüzde 
15-20 mertebelerinde arttırarak sürdü-
rülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Ay-
yazılım’ın, genel olarak iç pazar ve dış 
pazar cirosuna baktığımız zaman, bu 
cironun yüzde 85’inin, ihracat faaliyetle-
rimizden geldiğini görüyoruz.

Ayyazılım Genel Müdürü Atilla 
Yenidoğan’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Ayyazılım’ın bütünleşik sürücü konsolu ve araç 
bilgisayarı, kara araçlarının sürücü mahallerine, 
hava araçları ile benzer özellikler kazandırıyor.



Kasım 2016 - 81



MSI KARA SİSTEMLERİ SEMİNERİ  2016

Rheinmetall, 
Geleceğin
Tankına Hazır
Rheinmetall’in, faaliyetleri ile ilgili 
gelişmeleri uluslararası sektörel yayın 
kuruluşlarının temsilcileri ile paylaştığı 
Defence Talks 2016 etkinliği, 
6-7 Ekim tarihlerinde, Berlin’de 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, 
Rheinmetall’in, ana muharebe 
tanklarından hava savunma 
sistemlerine, eğitim sistemlerinden 
mobil sağlık ve hastane çözümlerine 
kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri 
ile ilgili son gelişmeler hakkında basın 
mensuplarına bilgi verildi. 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Rheinmetall’in davetlisi olarak katıldığımız ve yoğun 
bir programa göre planlanan etkinliğin ilk günün-
de, tarihi Kummersdorf Atış Sahası gezildi. Berlin’in 

güneyinde bulunan saha, 1945 yılına kadar, Alman Silahlı 
Kuvvetleri tarafından, yeni silah ve ekipman geliştirmek ve 
bunları test etmek için kullanılmış. Basın mensuplarına sa-
hayı gezdiren Krauss Aviation Müdürü Christian Bergner, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında, A1 ve A2 roketlerinin sıvı ya-
kıtlı motorlarının geliştirme ve test çalışmalarının burada 
başladığını ve bu motorların, hem ABD’nin ve Avrupa’nın 
hem de SSCB’nin uzay çalışmalarının temelini oluşturdu-
ğunu vurguladı.
Etkinliğin ikinci gününde ise Rheinmetall’in faaliyet göster-
diği farklı alanlarla ilgili bir dizi sunum yapıldı:
n Dr. Björn Lach, Rheinmetall’in Polonya ve Endonezya için
 yürüttüğü Leopard 2 modernizasyon çalışmalarını,
n Dirk Gerthenrich, günümüzün ve geleceğin ana
 muharebe tankı ana silahlarını,
n Dr. Jan-Phillipp Weisswange, güvenlik güçlerine 
 yönelik çözümlerini,
n Alain Tremblay, kamu ve sınır güvenliği çözümlerini,
n Dr. Marc Lemmermann, mobil sağlık ve 
 hastane çözümlerini,
n Stefan Klaes, hava aracı simülasyon çözümlerini,
n Heiko Schmidt, tek er modernizasyon sistemlerini,
n Fabian Ochsner ise alçak irtifa hava savunma
 sistemlerini anlattı.

Leopard 2 Modernizasyonunda
Adres Rheinmetall
Leopard 2 tanklarının 120 mm ana silahı, bu silahın mühim-
matı ve tankın atış kontrol sistemi, Rheinmetall imzasını 
taşıyor. Tankın tasarım ve geliştirme sürecinde de rol alan 
Rheinmetall, ayrıca Almanya ve Hollanda için 978 adet tankın 
üretimini de gerçekleştirmiş. Tankın günümüzde 
kullanılan A4 ve A6 sürümlerinin kulelerinde 
yer alan sistemlerin ise %60’ı Rheinmetall  
tarafından sağlanıyor.

Bu tabloda Rheinmetall, Leopard 2 modernizasyon çalışma-
larında, akla ilk gelen firmalardan biri olarak öne çıkıyor. 
Firmanın, Leopard 2 A4 sürümü üzerine şekillendirilen Mo-
düler Modernizasyon Konsepti, şu niteliklere sahip:
n Müşterilerin tercihlerine göre şekillendirilebilen 
 sistematik ve modüler yaklaşım,
n Tankı MLC70 sınıfı içerisinde tutan çözüm kümesi,
n Diğer ana muharebe tanklarına ve zırhlı muharebe 
 araçlarına da uyarlanabilen çözümler.
Modüler Modernizasyon Konsepti; hareket kabiliyeti, komu-
ta-kontrol, beka ve vuruş kabiliyeti konularında iyileştirme-
ler içeriyor.
Hareket kabiliyeti kapsamında, sürücünün çalışma şartla-
rı, sürücü kamerası ve sürücü görüntü ve kontrol birimi ile 
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Dirk Gerthenrich Dr. Björn Lach

©
 R

heinm
etall

Leopard 2 tankındaki, 
Rheinmetall tarafından sağlanan 

alt sistemler ve mühimmat.
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iyileştiriliyor. Rheinmetall’in bu 
konudaki çözüm paketinin en 
dikkat çeken bileşeni ise ko-
mutan freni. Özellikle meskûn 
mahalde yapılan operasyonlar 
için geliştirilen ek bir emniyet 
mekanizması olan bu sistem 
sayesinde, tank komutanı, tan-
kı, gerektiğinde tamamen dur-
durabiliyor.
Komuta-kontrol ile ilgili moder-
nizasyon paketinde; durumsal 
farkındalık sistemi, tank komu-
tanı için sayısal periskop, geliş-
tirilmiş gece görüş ve yedek güç ünitesi yer alıyor.
Rheinmetall, Leopard 2’lerin gelişen tehditlere karşı koya-
bilmesi için, tankın; balistik ve mayın koruma seviyelerini de 
arttırıyor. Ayrıca, tanka bir dizi pasif ve aktif kendini koruma 
yeteneği ekliyor: Aktif kendini koruma sistemi, ROSY, SOLAR 
SHIELD ve gelişmiş bir soğutma sistemi. Rheinmetall’in sis 
sistemi ROSY; TV, elektro-optik, kızılötesi ve lazer güdümlü 
füzelere karşı etkili bir sis perdesi oluşturabiliyor. Rheinme-
tall, sistemin 0,6 saniyede koruma sağladığını ve kalıcılığı 
ile çoklu saldırılara karşı koyabildiğini vurguluyor. SOLAR 
SHIELD ise sıcak iklimlerde kullanım için geliştirilmiş, gü-
neş ışınlarının kızılötesi ize olumsuz etkilerini azaltan, aynı 
zamanda radar izini de azaltan bir kamuflaj çözümü.
Vuruş kabiliyetine yönelik çözüm paketi ise elektrik motorla-
rının kullanımını, uzaktan komutalı silah sistemini ve DM 11 
mühimmatını kullanım kabiliyetini içeriyor.
Rheinmetall, Modüler Modernizasyon Konsepti ile Endonez-
ya ve Polonya Leopard 2 A4 modernizasyon ihalelerini ka-
zanmayı başardı. Konseptin modüler niteliğine uygun olarak, 
Endonezya’daki program:
n Mürettebat için iyileştirilmiş iklimlendirme sistemini,
n Arttırılmış balistik korumayı,
n DM11 mühimmatı kullanım kabiliyetini,
n Arka sektörü gören kamerayı ve
n Elektrik motorlarını içeriyor.
Polonya ise tanklarını Leopard 2 A5 seviyesine getirecek bir 
çözümü tercih etti. Modernizasyon çalışmalarında Leh fir-
maları da rol alacaklar.

130 mm’lik Ana Silah Geliyor
Batı dünyasında kullanılan tank toplarının büyük bir çoğunlu-
ğu, Rheinmetall imzası taşıyor. Firma, topların yanı sıra bunlar 
tarafından kullanılan mühimmatı da tasarlayıp üretiyor.

Son yıllarda, dünya genelindeki çatışmalarda yaşananlar ve 
özellikle Rusya’nın, başta T-14 Armata ana muharebe tankı 
olmak üzere zırhlı birliklerini modernize etmeye başlaması, 
askeri uzmanları, mevcut tankların etkinliği üzerinde düşün-
meye sevk ediyor. Hareket kabiliyeti ve beka gibi konuların 
yanı sıra tankın ana silahı da bu kapsamda ele alınan konu-
lardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde, tankların, hem mo-
dern zırhlı birliklere karşı koyabilmesi hem de piyadeye ateş 
desteği sağlayabilmesi gerekiyor.
Rheinmetall yetkilileri, Batılı uzmanların, Rusya’nın yeni ana 
muharebe tankı ile son yıllarda modernize edilmiş tankları-
nın zırhlarının dayanıklılığı hakkında kesin bilgilere sahip ol-
madığına dikkat çekiyorlar. Örneğin, son yıllarda, Rus tank-
larının üzerinde, eskiden bloklar hâlinde seçilebilen reaktif 
zırhlar görülmüyor.
Tankların ana silahları ile ilgili bir diğer gelişme de muha-
rebe mesafesinin artması. Etkinlikte yapılan sunumda, daha 
önceden 2.000 m civarında olan tank muharebesi mesafesi-
nin, 4.000 m’ye kadar çıktığı belirtildi.
Rheinmetall’in bu belirsiz ortamda, tankların etkinliği-
ni korumak için önerdiği çözümlerden bir tanesi, ana si-
lahın çapını, 120 mm’den 130 mm’ye çıkarmak. Firma,  
130 mm’lik 3 adet top sistemini hazır hâle getirmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi atışa ha-
zır ve topun, bu yıl sonuna kadar, sabit test düzeneğin-
de ilk atışını gerçekleştirmesi planlanıyor. Rheinmetall,  
130 mm’lik topun etkinliğini, aynı hedefe, hem 120 mm’lik 
hem de 130 mm’lik topla atış gerçekleştirerek göstermek 
istiyor.
Silahlı kuvvetlerin 130 mm’lik topu kullanmaya karar ver-
mesinin, mevcut tankların geleceği ile ilgili önemli etkileri 
olacak. 130 mm’lik top; sadece kendi boyutları, geri tepme 
kuvveti ve kullanacağı mühimmatın boyutları ile farklı bir 
tasarıma ihtiyaç duymayacak. Ayrıca, mühimmatın ağırlığı-
nın artması nedeniyle otomatik yükleyici kullanımını da bir 
zorunluluk hâline getirecek. Bu nedenlerle Rheinmetall, şu 
anda, 130 mm’lik topun, ancak yeni tasarlanan bir tankta 
kullanılabileceğini öngörüyor. Diğer yandan, müşterilerinin 
talep etmesi durumunda, topun Leopard 2’ye entegrasyonu 
da ele alınabilecek.
Rheinmetall’in tankların etkinliğine yönelik bir diğer çö-
zümü de mühimmat. Geleneksel zırh delici mühimmatın  
yanı sıra firma, genel kullanıma yönelik, havada infilak eden 
programlanabilir mühimmat (Air Burst Munition / ABM)  
çözümü de sunuyor. Bu tür mühimmatın, tanklara karşı 
kullanıldığında, optik sistemlerine hasar vererek tankları  
iş göremez hâle getirme potansiyeli de bulunuyor.
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Rheinmetall’in 130 mm’lik tank topu
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 ~
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Kummersdorf Atış Sahası gezisinden bir kare.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın himayesinde 
ve OSSA ile advanced business events (abe) organizas-
yonunda gerçekleştirilen ICDDA 2016’nın ilk gününde, 

açılış oturumu ve bir dizi konferans düzenlendi. Etkinliğin 
kalan 2 gününde ise konferanslar devam ederken bire-bir iş 
görüşmeleri de yapıldı. Katılımcı firmalar, ayrıca, stantların-
da hem yeteneklerini sergilediler hem de planlı görüşmele-
rin yanı sıra diğer görüşmelerini de gerçekleştirdiler.
Etkinliğin açılış oturumu, yine önemli mesajların verildiği 
bir platform oldu. İlk konuşma, OSTİM Savunma ve Havacı-
lık Kümelenmesi (OSSA) Koordinatörü Hilal Ünal tarafından 
yapıldı. Ünal, katılımcılara “Hoş geldiniz!” diyerek, etkinlikle 
ilgili istatistiki bilgileri paylaştı.
Ünal’ın ardından kürsüye gelen OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın da kısa bir konuşma yaptı. Aydın, ihracat 
hedeflerine vurgu yaparak şunları söyledi: “Şu anda 2 mil-
yar dolarlık bir ihracattan söz ediliyor; ama esas hedef 10 
milyar dolarlar mertebesinde olduğuna göre, bunu nasıl 
gerçekleştireceğiz? Küçük işletmelerimizi, ana tedarikçile-
rimizi ve yurt dışındaki çözüm ortaklarımızı buluşturarak, 
bunu geliştirmenin çabasını hep birlikte sarf edeceğiz. Ta-
bii Türkiye, savunma ve havacılıkta, aynı zamanda ciddi bir 
satın alma potansiyeli olan, önemli bir müşteri. Bu satın 
alma gücümüzün heba edilmemesi ve yönetilmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu anlamda, ülkemizin en önemli hava 
taşımacılık kurumu olan Türk Hava Yolları’nın uçak alımları, 
bütün firmalarımızı, bütün sektörümüzü ve sanayimizi çok 
yakından ilgilendiriyor. Onların satın alacağı uçaklardaki sa-
nayi katkısının arttırılmasını, sanayi olarak çok önemsiyoruz. 
Bunun arttırılmasını, bütün taraflardan ve burada bulunan 
muhataplardan istemeyi bir görev sayıyo-
rum. Bu, sektörün gelişmesi için çok önemli 
bir fırsattır.”

TUSAŞ, Alt Yüklenicileriyle 
Büyüyor
Bu yıl da etkinliğin platin sponsoru olan  
TUSAŞ adına konuşmayı, TUSAŞ Genel Mü-
dürü Muharrem Dörtkaşlı yaptı. Dörtkaşlı, 
öncelikle, çok sayıda yabancı konuğun da 
yer aldığı dinleyici kitlesine, 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili mesajlarını iletti:  
“15 Temmuz sürecinin sonunda, özellikle 

ICDDA, KOBİ’leri 
2023 Hedeflerine
Taşıyacak
KOBİ’lerle ana yüklenici firmaları bir araya 
getiren Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation 
Days in Defense and Aerospace / ICDDA) 
etkinliğinin 3’üncüsü, 11-13 Ekim tarihleri 
arasında, Ankara’da gerçekleştirildi. 
25 ülkeden ve 200 firmadan, yaklaşık 
1.900 katılımcının yer aldığı etkinlikte, 
5.300 civarında ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi. ICDDA, bu yıl da 
KOBİ’lerin; Türkiye’nin, savunma ve 
havacılıkta 2023 hedeflerine ulaşması 
için vereceği katkının miktarını arttıracak 
bir etkinlik oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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Etkinliğin sürprizi, ressam Hikmet Çetinkaya’nın, 

açılış konuşmaları tamamlanana kadar geçen sürede, 
canlı olarak bu tabloyu yapması oldu.
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yurt dışı müşterilerimize, üretim hatlarımızda ve yerel te-
darik sistemimizde herhangi bir aksama olamadığı göster-
miştik. Bir kez daha yabancı müşterilerimiz için vurgulamak 
istiyorum ki 15 Temmuz sürecinden sonra, ihracatımızda 
ve yerel tedarikimizde hiçbir aksama olmadı. Başta bakan-
lığımız ve müsteşarlığımız olmak üzere, devletimizin yoğun 
desteğini gördük. Ertesi sabahtan itibaren, kendi içimizde 
kullandığımız tabirle sistemimiz tıkır tıkır çalışmaktadır ve 
hiçbir taahhüdümüzü geciktirmedik. Hepsini zamanında 
gerçekleştirdik. Bu taahhüde katkıda bulunan, çoğunluğu 
OSSA üyesi tedarikçilerimiz. İş yoldaşlarımızla beraber, ça-
lışmalarımız artan bir motivasyonla devam ediyor.”
Dörtkaşlı, devam eden projelerle ilgili özet bilgiler verdi. Bu 
sırada, Özgün Helikopter’in ilk uçuşu için, 2018 yılının Eylül 
ayını hedeflediklerini açıkladı.
Sivil havacılıkta iş almak için gerekenlere de değinen Dört-
kaşlı, “Sivil havacılıkta, nihai tahlilde, siz rekabet gücünüzle 
konuyu bir yere kadar getiriyorsunuz; ama en son değerlen-
dirme, stratejik bir kıymetlendirme ile yapılıyor ve burada, 
ülkenizin büyüyen ekonomisinin, satın alma gücünün de et-
kisi oluyor. Dolayısıyla burada, devletimizin ve büyük teda-
rikçilerimizin de desteklerini bekliyoruz.”
Dörtkaşlı, alt yüklenicilere verdikleri işlerin son durumunu, 
şöyle özetledi: “Önceki etkinlikten bu yana, 2 yıl içerisinde 
yardımcı sanayimize aktardığımız işin hacmi, aşağı yukarı 
%50 artmış durumda. Yıllık tedarikimiz; 1,1 milyon parça-
dan, 1,6 milyon parçaya çıkmış durumda. Aynı dönem zarfın-
da, yan sanayimizde kullanmış olduğumuz tezgâh sayısı da 
%30’luk bir artışla 700 tezgâhtan 900 tezgâha çıkmış durum-
da. Dışarıya yönlendirebileceğimiz işlerin, bugün itibarıyla 
%46’sını, yardımcı sanayimizle paylaşıyoruz. Bu, 1,8 milyon 
saate denk geliyor. Bu 1,8 milyon saat, 2005 yılında biz TAI’yi 
yabancı hissedarlardan aldığımız dönemde, TAI’nin toplam 
iş yüküdür. Önümüzdeki yıl için hedeflediğimiz bütçe, 2,2 
milyon saattir. 2020 yılında da verilebilir işin, %70’ini dışarı-
ya vermiş olacağız. Mevcutta, TUSAŞ hâlen, 1.500 civarında 
yerli firmadan malzeme, ekipman ve hizmet alıyor. Bunların 
12’si stratejik ortak. OSSA, bizim en önemli ortağımız; ça-
lıştığımız firmaların yaklaşık %45’i OSSA üyesidir. Küme-
lenmelerin önemli olduğunu değerlendiriyoruz ve tedarik-
çilerimizle daha hızlı ve doğrudan iletişim kurabilmek için, 
TUSAŞ’ın Akıncı Yerleşkesi bitişiğinde, SSM’nin önderliğin-
de, Ankara Sanayi Odası’nın da katkılarıyla Ankara Havacılık 
ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni kuruyoruz. OSSA 
üyesi firmalarımızdan, son 2 yıl içerisinde, 20 tanesi Airbus 
tarafından; 12 tanesi de Boeing tarafından onaylandı. Bu fir-
malardan 9 tanesi, Airbus ve Boeing’e doğrudan iş yapıyor.”

Dörtkaşlı, Airbus ve Boeing gibi üreticilerin, artık 1’inci se-
viye tedarikçi sayılarını azaltmayı, az sayıdaki bu tedarik-
çileri “süper tedarikçi” hâline getirmeyi ve bunların 2’nci 
ve 3’üncü seviyedeki tedarikçileri yönetmesini beklediğini 
anlattı. TUSAŞ’ın da böyle bir rol için hazır olduğunu vur-
guladı.
Dörtkaşlı, son olarak, Airbus ve Boeing’e daha yakın olmak 
için; Hamburg yakınlarında yerleşik bir firmayı satın aldıkla-
rını, Denver’da da %100’ü kendilerine ait bir şirket kurduk-
larını anlattı.
Dörtkaşlı’nın ardından, Ankara Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nurettin Özdebir de kısa bir konuşma yaptı ve 
savunma ve havacılık sanayisinin önemine ve Ankara’nın 
sektöre sağladığı katkılara değindi.

Yerli-Yabancı Yatırımcı Ayrımı Yok
Açılış oturumunun son konuşmasını, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay yaptı. Alpay, savunma sanayisinde 
yerlilik oranını %80’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti ve 
“Biz, Türkiye’nin sanayisine, yan sanayisine ve KOBİ’lerine 
tereddütsüz güveniyoruz.” dedi.
Yabancı yatırımcılara yönelik önemli mesajlar da veren Al-
pay, şunları söyledi: “Dünyada, özellikle havacılık alanında 
en bilinen markalardan Rolls-Royce’nin CEO’su, geçtiğimiz 
günlerde ülkemizdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın 
Başbakanımızla görüşmeler yaptılar. Rolls-Royce, geçen yıl 
Türkiye’de teknoloji merkezi kurmak için bir protokol imza-
lamıştı. Artık ölçek büyütmekte kararlılar. Hem Türkiye’yi 
Ar-Ge merkezi olarak kullanmak istiyorlar hem de Türki-
ye’ye teknoloji transfer edip birlikte üretim yapmak istiyor-
lar. Türkiye’de uyguladığımız teşvik sistemi, dünyadaki en 
iddialı teşvik sistemi olma özelliğini taşıyor. Başbakanımızın 
deyişiyle hazır giyim ve konfeksiyon mantığı değil, terzi usu-
lüyle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Her yatırımı 
ayrı ayrı değerlendireceğiz ve o yatırımın ihtiyacına uygun 
teşvik ve desteği oluşturacağız… Mesela bir proje için nitelik-
li istihdam gerekebilir, bir diğerinde yatırım veya enerji ma-
liyetlerinin aşağı çekilmesi gerekli olabilir. Tüm bunları ayrı 
ayrı değerlendirip projeye özgü elbise dikeceğiz. Sizlere şu 
önemli noktayı da söylemek istiyorum, Türkiye’de yerli-ya-
bancı yatırımcı ayrımı yok. Yerli yatırımcıların yararlandığı 
her tülü imkânlardan ve kıstaslardan, yabancı yatırımcılar 
da yararlanabilir.”
ICDDA 2016, açılış oturumunun ardından, ilk gün düzenle-
nen; sivil havacılık, deniz projeleri, kara sistemleri, anayurt 
güvenliği ve tedarik zinciri ile ilgili 5 konferans oturumu ile 
devam etti.

Orhan Aydın Muharrem Dörtkaşlı Nurettin Özdebir Şuay Alpay
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DEICO Mühendislik 
A.Ş. savunma ve 
havacılık sana-

yisine test ve doğrulama 
konusundaki çözümleri ile 

ürün ve hizmet desteği ve-
ren bir mühendislik şirketidir.  

DEICO, hem sektördeki test şirketi 
açığını kapatarak sektörün ihtiyaçla-

rını karşılama hem de büyüyerek dünyaya test konusunda 
ürün ve teknoloji satma hedefi ile ASELSAN kökenli mühen-
dislerce, 2013 yılında kurulmuştur. Sistem mühendisleri, 
elektronik tasarım mühendisleri, makina mühendisleri ve 
diğer disiplinlerdeki profesyoneller, tam bir uyum içinde ça-
lışan 20 kişilik DEICO ekibini oluşturmaktadır.
Büyük projelerde, test çözümleri ile sektörün aranılan alt 
yüklenicisi konumuna gelen DEICO, 2015 yılında, kalite yöne-
tim sistemini kurarak sertifiye ettirmiş ve aynı yıl içinde, test 
ve ölçüm sistemleri konusunda, dünyada en büyük ve yetkin 
firma olan National Instruments (NI) ile partnerlik anlaşma-
sını imzalamıştır. DEICO, NI’nın, Türkiye’de test konusunda 
faaliyet gösteren tek partneri konumundadır.
DEICO ayrıca, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) 
Sektör Başkanlığı tarafından; kalite yönetim sistemi, altyapı 
ve tecrübe gibi kriterler ışığında değerlendirilerek test ta-
sarımı konusunda onaylı ASELSAN altyüklenicisi olmuştur.

DEICO Test 
Çözümleri
DEICO; otomatik test istas-
yonlarından, fonksiyonel test 
cihazlarına, boundary scan 
(sınır tarama) ürünlerinden, 
elektromekanik test cihaz-
larına geniş bir ürün gru-
bunda hizmet vermektedir.  
HIZIR, HİSAR, Özgün Heli-
kopter ve MİLGEM gibi bir-
çok projenin test sistemleri-
nin tasarlanıp üretilmesinde 
ASELSAN, ROKETSAN ve 
TUSAŞ gibi ana yükleniciler-
le çalışmalarını sürdürmek-
tedir. DEICO tarafından ge-
liştirilen ürün ve hizmetler, 
ilerleyen bölümlerde özet-
lenmektedir.

Otomatik Test 
İstasyonları
Otomatik test istasyonları 
(Automatic Test Equipment / 
ATE), askeri ve endüstriyel 
standartlarda tasarımı ve 
üretimi yapılan birimlerin 
performans ve fonksiyonel 

testlerinin gerçekleştirilmesin-
de kullanılan bilgisayar kontrollü 
test cihazlarıdır. ATE’ler; çoklu 
ölçüm, değerlendir-
me ve raporlama ka-
biliyetleri göz önüne 
alındığında, tasarım 
ve üretim süreçle-
rinde ihtiyaç duyulan 
testler için, en ucuz ve 
kaliteli çözüm olarak 
karşımıza çıkmakta-
dır. Esneklik, modüle-
rite ve kullanıcı dostu 
yapıları, ATE’leri, sa-
vunma ve havacılık 
sektöründe öncelikli 
bir çözüm olarak or-
taya koymaktadır.
DEICO, sektörde edin-
diği tecrübe ile müşteri 
isterleri doğrultusunda, genel ve 
özel amaçlı ATE tasarımı yapmakta 
ve mevcut ATE’lerin modernize edilerek yeni 
projelere uygun şekilde geliştirilmesi konularında 
çalışmalar sürdürmektedir.
Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri ta-
rafından tasarımı ve üretimi yapılan birçok birim ve sistemin 
testleri, DEICO tarafından geliştirilen ATE’ler kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir.

Fonksiyonel Test Cihazları
Elektronik birimlerin üretim sürecinde, üre-
tilen ürünlerin kalitesinin ölçülmesi kritik 

bir konudur. Normal koşullarda bu 
ölçüm ve testler, çeşitli montaj ba-
samaklarının her birinin sonunda 
yapılmaktadır. Bu basamaklardan 
biri ise üzerinde birçok elektronik 

ve mekanik komponent bulunan 
elektronik kartların son monta-
jıdır. Bu süreçte, kartın fonksi-
yonelliğini etkileyecek hataların 

yapılması çok muhtemeldir. Bir tahmi-
ne göre, üretilen tüm kartların %80’i, en az bir hata (yanlış 
elektronik komponent içerme, elektronik komponentlerin 
zarar görmesi vb.) ile üretilmektedir.
Fonksiyonel test, tasarımın işlevine göre tasarlanan test alt-
yapısı ile talep edilen girdiye beklenen tepkinin verilip veril-
mediğini; genel perspektifte ise ürünün görevini yerine getirip 
getirmediği test eden, tasarımların kararlı ve mükemmel ya-
pıya kavuşmasında sıkça kullanılan bir test biçimidir. DEICO, 
tasarladığı test sistemleri ile müşterilerinin fonksiyonel test 
ihtiyaçlarına modern ve kullanışlı çözümler sunmaktadır.
DEICO fonksiyonel test sistemlerinin genel özellikleri şöyle 
sıralanabilir:

  Sektörde Test Sistemleri
                DEICO’ya Emanet

Elektromekanik ve 
kablaj üretimi

Elektronik 
test cihazı

Otomatik test istasyonu
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n	 Yüksek çözünürlüklü dijital multimetreler ile analog 
 voltaj ölçümü,
n	 Güç kaynakları ile –10V ve +10V arası voltaj 
 ve –100mA ve +100mA arası akımların yaratılması,
n	 4 ya da 8 kanal voltaj desteği,
n	 Esnek sinyal matriksleme yeteneği,
n	 Geniş yük anahtarlama matriksi,
n	 Test edilecek ürün için gerekli veri yolu iletişiminin 
 sağlanması.

Elektromekanik Test Cihazları
DEICO, askeri ve endüstriyel birimlerin geliştirilmesine yö-
nelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tasarım ve 
üretim doğrulama amaçlı kullanılan, özel amaçlı test cihaz-
larını tasarlama ve üretme kabiliyetine sahiptir. DEICO, ku-
ruluşundan bugüne kadar; Lazer Arayıcı Başlık Test Cihazı, 
Daldırma Test Cihazı, Füze Kanatçık Test Sistemi, Objektif 
Test Düzeneği gibi farklı başlık ve konularda, birçok elektro-
mekanik test cihazının teslimatını gerçekleştirmiştir.

Boundary Scan
Boundary Scan (BScan) teknolojisi, IEEE 1149.1 standardı-
na paralel olarak dışarıdan erişimin kısıtlı olduğu, yüksek 
yoğunluğa sahip baskı devre kartlarında dahi gerek tasa-
rım gerekse üretim süreçlerinde yüksek kapsama oranında 
test ile hata tespit ve lokalizasyonu olanağı sağlamaktadır. 
Bu teknoloji konusunda dünyada öncü konumda bulunan 
JTAG Technologies ile iş birliği yapan DEICO, müşterilerinin 

BScan ihtiyaçlarına, hızlı ve kaliteli çözümler 
ile cevap vermektedir. JTAG Technologies BScan 

araçlarının, tasarıma hızlı ve kolay uygulanabilmesi ile 
hata lokasyonu tespit edebilme özellikleri, müşterilerimizin 
tasarım ve üretim test süreçlerinde zaman kayıplarını ön-
lemekte ve test maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir.
BScan testlerinin kullanıcıya sağlayacağı faydalar şöyle 
özetlenebilir:
n	 Tasarımların test edilebilirliğinin ölçülmesi,
n	 Prototip tasarımı sürecinden üretim sürecinin sonuna 
 kadar kontrol altyapısının oluşturulması,
n	 Hataları nokta atışı olarak belirten raporlar ile detayların
 şematik ve çizim üzerinden gösterilmesi,
n	 Tasarım düzeltme ve/veya üretim düzeltme 
 faaliyetlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf,
n	 Ürünün sahip olduğu kusurları müşteriden önce 
 tespit edilebilmesi.
BScan ve JTAG Technologies ürünleri konusunda uzman 
olan DEICO teknik ekibi, müşterilerinin test ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak en efektif çözümü oluşturmaktadır. 
Proje boyunca yerinde teknik destek ve sürekli eğitim ile ya-
pılan yatırımın efektif kullanımı sağlanmaktadır.

Elektromekanik Üretim ve Kablaj Üretimi
DEICO, IPC standartları ile uyumlu olarak uzman bir ekip 
tarafından gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar ile LRU  
ve sistem seviyesinde elektromekanik üretim hizmeti sun-
maktadır. Üretim alanında yer alan montaj hattı, geçerli en-
düstriyel ve askeri standartlara uygun biçimde, anti-statik 
deşarj (ESD) gereksinimlerini karşılarken, üretim personeli 
de bu konuda eğitimlidir.
Farklı nitelikteki proje ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya 
sahip olan şirket, teçhizat ve ekipman altyapısını sürekli ge-
nişletirken, kabiliyetlerini de her geçen gün arttırmakta ve 
müşterilerinin ihtiyacına göre, prototip ya da seri üretim se-
viyesinde üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Gerçek-
leştirilen üretim faaliyetleri arasında; askeri bilgisayarlar, 
komuta birimleri, askeri monitörler, konsol ve kabinetler 
yer almaktadır.
DEICO ayrıca, zorlu şartlarda ve yüksek güvenilirlikte ça-
lışan sistem ve alt sistemler için, askeri ve endüstriyel 
standartlara uygun kablaj tasarımı ve üretimi yapma kabi-
liyetine sahiptir. IPC standartları ile uyumlu olarak uzman 
bir ekip tarafından gerçekleştirilmekte olan çalışmalar  
ile farklı platformlar için hızlı ve kaliteli çözümler sunul-
maktadır.
Kablaj üretim faaliyetleri kapsamında; birim içi kab-
laj, birimler arası arayüz kablajı, test kablajı, çevre  
koşulları test gerekliliklerine uygun kablaj ve kablo ağacı 
hazırlama ve dokümantasyon çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir.

Fonksiyonel test cihazları
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Teknolojik gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiği ve henüz 
tüm potansiyelini göstermemiş olan sanal ve arttırılmış 
gerçeklik alanlarında; bu teknolojik yeniliklere çabuk 

ayak uydurabilecek ve yenilikçi yaklaşımlar getirebilecek, 
özellikle KOBİ boyutunda firmalar öne çıkıyor. Bunlardan 
bir tanesi de kuruluşunu henüz Ağustos ayında tamamlayan, 
AUGMEA Simülasyon Teknolojileri A.Ş. İlkbahar aylarında 
başlayan çalışmalar sonucunda uzun vadeli hedef ve stra-
tejilerini belirleyen AUGMEA, Kara Sistemleri Semineri’nde, 
“Sanal gerçeklik ortamında bir tank sürüş ve atış simülasyo-
nu” çözümünü sergileyecek.
Gerçeğinden ayırt edilemez benzerlikte bir sanal ortam yara-
tarak kullanıcılarına beklentilerinin üstünde bir hizmet verme 
misyonuyla yola çıkan AUGMEA, vizyonunu ise  “İmersif Çağın 
Lideri Olmak” şeklinde ifade ediyor. AUGMEA, vizyonunu açık-
larken, “imersif” kelimesine vurgu yapıyor; çünkü bu kelime-
nin, Türkçede tek sözcükten oluşan bir karşılığı bulunmuyor. 
İngilizce “immersive” kelimesi; “kendini içinde hissetmek, 
içine dalmış hissetmek” şeklinde tercüme ediliyor. AUGMEA, 
kullanıcının kendini, tüm duyuları ile sanal ya da sentetik orta-
mın içinde hissetmesini sağlayacak teknolojiler üzerinde ça-
lışıyor.  Sektörde, bu olgunun ve teknolojinin liderliğini yapıp, 
kullanıcılara gerçeğinden ayırt edilemez benzerlikte ve sada-
katte simülasyon ortamları ve çözümleri sunmayı hedefliyor.
Bu yolda AUGMEA’nın teknoloji ortağı, Crytek firması olacak. 
Firma, çalışmalarını, temelinde 15 yıllık bir Ar-Ge süreci ve 

150 milyon dolarlık bir yatırım olan Cryengine teknolojisine 
dayandıracak. Bu iş birliğinin temelinde ise AUGMEA’nın ku-
rucusu olan Avni Yerli’nin, aynı zamanda Crytek GmbH’nin 
kurucu ortağı ve Genel Müdürü olması yatıyor.
Savunma, havacılık ve otomotiv sanayilerine yönelik simü-
lasyon sistemleri, simülatörler ve sanal gerçeklik sistemleri 
konularında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip uzman kişilerden 
oluşan bir kadroya sahip olan AUGMEA, bu kadroyla beraber 
yenilikçi ürünler geliştirerek büyümeyi ve gelişmeyi hedefli-
yor. Bu hedefin müşteri kitlesi arasında ise TSKGV şirketleri, 
savunma ve havacılık firmaları ile otomotiv ve yan sanayi fir-
maları yer alıyor.
Şu anda savunma ve havacılık sektörünün simülasyon gerek-
sinimlerine yönelik “AUGMEA Simülasyon ve Sanal Gerçeklik 
Platformu” üzerinde çalışan AUGMEA, bunun yanında sanal 
prototipleme (virtual prototyping) modülleri de geliştiriyor.
Uzun vadede, tüm simülatör projelerinde stratejik ortak 
ve alt yüklenici olarak yer almayı hedefleyen AUGMEA, öte 
yandan, tüm kara, deniz, hava, uzay projelerinde, çözümle-
ri ve platformlarıyla çeşitli roller üstlenmeyi de planlıyor. 
Platformlarına ve sunacakları katma değerlere güvenen  
AUGMEA, ürün ve teknolojilerine; yüksek kalite, maliyet et-
kinlik, hız, inovasyon ve dünya çapında rekabetçilik kazandır-
mak isteyen müşterilerinin hizmetinde olacak.

AUGMEA, Sektörün, 
Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik 
Çözüm Ortağı Olacak
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