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08:30 - 09:00 Kay›t 
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09:00 - 09:45 Sergi Ziyareti 

(Exhibition Area Visit)

09:45 - 10:30 Aç›l›fl Konuflmalar› 
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- A. Zafer BETONER, Organizasyon (Organization)

- Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN, ODTÜ Rektör Yard›mc›s› (Vice President, METU)

- Sedat GÜLDO⁄AN, SSM Müsteflar Yard›mc›s› (Deputy Undersecretary, SSM)
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(Land Vehicles - Ahmet KARADERE, Project Manager, SSM)

Silah Sistemleri - Dinçer BATIRBEK, Daire Baflkan›, SSM 

(Weapon Systems - Dinçer BATIRBEK, Head of Department, SSM)

11:00 - 11:30 Ara
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(Project Manager, OTOKAR)
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(Parallel Sessions - 28 Presentations)

*Programda de¤ifliklikler olabilir.
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MSI Dergisi: Levent Bey, Say›n 

Müsteflar›m›z Murad Bayar’›n da 

sürekli vurgulad›¤›; “barda¤›n yar›s›n›

doldurduk; ama yar›s› halen bofl” 

bak›fl aç›s› çerçevesinde, kara araçlar›

alan›nda, yerlilik oran›n› daha da 

artt›rmak ad›na yap›lan çal›flmalarla 

ilgili bilgi verir misiniz?

M. Levent fiENEL: Öncelikle flunu belirt-
mek gerekir: Yerlilik oran›n› yükseltmek
ile ilgili çal›flman›n, tek bafl›na SSM Kara
Araçlar› Daire Baflkanl›¤›n›n projeleri
çerçevesinde ilerletilmesi mümkün de-
¤il. Bildi¤iniz gibi, TSK’dan ihtiyaçlar, bi-
ze, ana sistem ya da platform olarak bil-
diriliyor. SSM proje dairelerinin, tek bafl-

lar›na proje bafllatma yetkisi bulunmu-
yor. Bu süreçte, TSK için birinci öncelik,
talep edilen performans› sa¤layacak sis-
temlerin tedarik edilip kullan›mlar›na ve-
rilmesi. Dolay›s› ile proje dairelerinin de
birinci önceli¤i ve ana performans kriteri,
TSK’n›n ihtiyac›n› karfl›lamak. Bunun pa-
ralelinde, ikinci s›rada olmak kayd›yla
öncelik verdi¤imiz konular›n bafl›nda,
yerli sanayide tabana yay›lmak geliyor.
Tabana yay›lmay› da projenin takvimini,
bütçesini ve performans›n› olumsuz etki-
lemeyecek flekilde ve azami ölçüde yap-
maya çal›fl›yoruz. Genel strateji çerçeve-
sinde, SSM proje dairelerinin sözleflme-
lerinde, ana yükleniciler için belirledi¤i-
miz, asgari yüzde 70 oran›nda sanayi ka-
t›l›m› / offset (SKO) yükümlülü¤ü konu-
suna büyük özen gösteriyoruz. Bunu,
belli bir bölümü yan sanayi, belli bölümü
de KOB‹ olacak flekilde kurguluyoruz.
Aç›kça söylemek gerekirse; bu flekilde
sektörü ve oranlar› zorlarken ana yükle-
nici firmalar›m›zdan, serzenifller de ifli-
tiyoruz. Baz› alanlarda görev verecek

ÖZEL SAYI

Türkiye, 
Kara Araçlar›nda
Dünya Devi
Olmaya Haz›r
Türk Savunma Sanayisi, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) ve

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n öncülük etti¤i

sürecin sonunda, kara araçlar› alan›nda, ihtiyaçlar›n 

yurt içinden karfl›lanmas›nda, yüzde 70’i aflan bir yerlilik

oran›na ulaflmay› baflard›. Bu oran› daha yukar›lara

çekme yolunda en kritik bileflenler olan motor ve 

transmisyonun yerlilefltirilmesi için Güç Grubu 

Gelifltirilmesi Projesi çal›flmalar›na devam eden SSM,

Türkiye’yi, kara araçlar› alan›nda bir dünya devi haline

getirmeye kararl›. Bu süreç ve kara araçlar› ile ilgili 

güncel geliflmeler hakk›nda, SSM Kara Araçlar› Daire

Baflkan› M. Levent fienel’den bilgi ald›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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KOB‹ niteli¤inde bir altyüklenici bula-
mad›klar›; bulsalar bile bu KOB‹’nin ka-
lifiye olmamas› dolay›s›yla çeflitli s›k›nt›-
lar yaflad›klar›na dair serzenifl var. ‹ki
taraf› keskin bir b›çak gibi… Arada den-
ge bulmaya çal›fl›yoruz.
fiu anda, SSM Kara Araçlar› Dairesi aç›-
s›ndan tabana inme ile ilgili yürütülen
en önemli proje, kuflkusuz Güç Grubu
Gelifltirilmesi Projesi. Bununla beraber,
projeyi sadece basitçe tabana inmek
olarak aç›klayamay›z. Ayn› zamanda çok
stratejik bir proje. Ne kara, ne hava, ne
de deniz araçlar› alan›nda bugüne ka-
dar, motor ya da transmisyonla ilgili
kayda de¤er bir yol kat etmemifliz. Hat-
ta sivil tarafta da durum böyle. Bu en
önemli alt sistem, bugüne kadar hep it-
hal edildi ve kaynaklar›n büyük bir bölü-
mü de dolay›s› ile d›flar›ya gitmifl oldu.
Bu durum, sadece kayna¤›n d›flar›ya
transfer edilmesi ile de¤il, ayn› zaman-
da, ihracat çal›flmalar›nda savunma fir-
malar›m›z› k›s›tlamas› yönü ile de bizle-
ri tedirgin ediyor. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-

da, konunun stratejik önemi daha iyi an-
lafl›labilir. Güç Grubu Gelifltirilmesi Pro-
jesi baflar›ya ulaflt›¤› zaman, projede yer
alan sanayimizin bir güç grubu gelifltir-
me merkezi fleklinde faaliyetine devam
etmesini de öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Sözü aç›lm›flken, 

Güç Grubu Gelifltirilmesi Projesi ile 

ilgili çal›flmalar›n hangi aflamada 

oldu¤u hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

M. Levent fiENEL: Proje üzerinde, afla¤›
yukar› 3 senedir çal›fl›yoruz. Geldi¤imiz
noktada, Teklife Ça¤r› Doküman›
(TÇD)’n› yay›mlad›k ve teklifleri ald›k.
Teklif de¤erlendirme sürecinin de he-
men hemen sonuna yaklaflt›k. E¤er tek-
liflerle ilgili soru sorma-cevap alma sü-
recinde bir aksilik olmazsa Aral›k ay›n-
da gerçeklefltirilmesi planlanan Savun-
ma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’ne, bu
projeyi de sunmay› hedefliyoruz.
SS‹K’ten bir seçim karar› ç›kmas› duru-
munda da sözleflme ve proje icras› afla-
mas›na geçece¤iz.

MSI Dergisi: Güç Paketi Gelifltirilmesi

Projesi’nde nas›l bir kurgu 

öngörüyorsunuz?

M. Levent fiENEL: fiöyle bir model kur-
gulad›k: Ana yüklenici firmam›z› ihale ile
seçece¤iz. 3 tane firma teklif vermifl du-
rumda. Bunlardan biri olan BMC’nin tek-
lifini, flu anda kamu ihalelerinden yasak-
lanm›fl olmas› nedeni ile mecburen d›fla-
r›da b›rakmak zorunda kald›k. ‹ki teklif
kald› önümüzde: Birisi Hema Endüs-
tri’nin, di¤eri ise Tümosan’›n teklifi. Bafl-
lang›çta, TÇD’yi yay›mlamadan önce, fir-
malarla görüflmelerimiz esnas›nda, na-
s›l bir yöntem izlememiz gerekti¤i konu-
sunda onlar›n da fikrini ald›k. ALTAY pro-
jesinde, alt yüklenici olacak teknik des-
tek sa¤lay›c›y› da bir ihale kapsam›nda
biz seçmifltik. Güç Grubu Gelifltirilmesi
Projesi’nde de öyle yapabilirdik. Ancak
projedeki firmalar; “bu konuyu bize b›ra-
k›n” dedikleri için, bu sefer sadece ana
yüklenici aday› yerli firmalardan teklif al-
d›k; onlar› kendi teknik destek sa¤lay›c›-
lar›n› seçme konusunda serbest b›rakt›k.
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Biliyoruz ki flu anda, özellikle ALTAY
Projesi’nin takvimini yakalamak gibi bir
hedef söz konusu oldu¤unda, Türki-
ye’deki mevcut kabiliyetler yeterli de¤il.
Motor konusunda bir fleyler yap›lmakla
birlikte, transmisyon konusunda çok ek-
si¤iz. Her halükarda bir destek ihtiyac›
oldu¤unu net bir flekilde görüyoruz. Fir-
malar› da bu noktada serbest b›rakt›k,
herkes kiminle uyumlu çal›flaca¤›n› dü-
flünüyorsa ona göre bir ifl birli¤ine gitti.

MSI Dergisi: Buradaki serbest 

b›rakman›n arkas›nda yatan temel 

sebep neydi?

M. Levent fiENEL: Destek verecek flir-
keti biz seçti¤imiz zaman, bu sefer de
ana yüklenici adaylar›n›n; “anlaflamaya-
ca¤›m›z bir flirketle bizi zorla evlendiri-
yorsunuz” fleklindeki elefltirisi ile karfl›
karfl›ya kalabiliyoruz. Bunun olmas›n›
istemedik.
Tabii serbest b›rak›yoruz derken, hiç bir
flart öne sürmüyor da de¤iliz. Ana yük-
lenici aday› firmalardan talep etti¤imiz
birinci husus, yabanc› altyüklenicilerinin
hükümetlerinin, onlar›n teknolojisinin
bize transferi konusunda herhangi bir
k›s›tlama getirmeyece¤ini bize önceden
belgelemifl olmalar›. ‹kinci flart›m›z ise
tümüyle bu altyüklenici firmalara dayal›
de¤il, kendi alt yap›lar›n› öne ç›karan bir
teklif sunmalar›. Biz burada, ekonomik
taraf›ndan daha çok, stratejik nedenler-
le projeye girdi¤imiz için, Türkiye’de bir
tasar›m altyap›s›n›n kurulmufl olmas›n›,
bir “tasar›m evi”nin oluflturulmas›n›
tekliflerinde özellikle arayaca¤›m›z› be-
lirttik. Ana yükleniciye, teknik destek
sa¤layan bu altyüklenici firma görevini
tamamlay›p ayr›ld›ktan sonra, kendisine
yeni bir taleple gitmemiz durumunda bu
talebi rahatl›kla karfl›layacak bir mü-
hendislik altyap›s›n› oluflturmalar›n›
kendilerinden bekledi¤imizi söyledik.
Tekliflerde bunu da ar›yoruz.

ALTAY Projesi ile 
Psikolojik Eflik Afl›ld›
MSI Dergisi: ALTAY Projesi’nde sizce

Türkiye’nin en önemli kazan›mlar› 

neler oldu?

M. Levent fiENEL: Birinci kazan›m›,
Türkiye’nin kendine duydu¤u güvenin
artmas› olarak görüyorum. Bir psikolo-
jik efli¤i aflt›¤›m›z› de¤erlendiriyorum.
Art›k Türk mühendisinin, Türk endüstri-
sinin, Türk Savunma Sanayisi’nin, yerli
imkânlarla gelifltirme söz konusu oldu-
¤unda aflmas› gereken çok da uzun me-
safeler kalmad›¤›n› göstermifl olduk.

‹kincisi, tank üretmek herkesin, tabiri
caiz ise her yi¤idin harc› de¤il. Dünyada
kendi tank›n› üretmifl olan çok az say›da
ülke var. Ekonomi boyutunda Dünya’da
ilk 10’a girmek gibi bir hedeften bahset-
mekle birlikte, üstün teknolojiye sahip
kendi tank›m›z› üreterek ilk 7-8 ülke
aras›na girmifl, daha üst bir seviyeye
ç›km›fl oluyoruz. Türkiye’yi her anlamda
farkl› bir yere tafl›yacak bir geliflme...
Bir di¤er önemli kazan›m da TSK’n›n
ana muharebe tank› ihtiyac›n›n yerli im-
kânlarla karfl›lanmas› olacak. D›fla ba-
¤›ml›l›¤›m›z azalacak, harcad›¤›m›z pa-
ran›n önemli bir miktar› Türkiye’de kal-
m›fl olacak. Hatta Güç Grubu Gelifltiril-
mesi Projesi’ni sonuca ulaflt›rd›¤›m›zda,
bu oran daha da artacak.
Ciddi bir di¤er hedefimiz de ALTAY’› ih-
raç etmek. Bununla ilgili, özellikle Orta
Do¤u’da ciddi bir potansiyel oldu¤unu
görüyoruz. Di¤er yandan, bu pazara,
tank üreticisi di¤er ülkelerin de kendi
ürünleri ile atak yapt›¤›n› biliyoruz. Bu da
bizi, ALTAY Projesi’nde daha h›zl› olma
konusunda aç›kças› ileriye do¤ru itiyor,
motive ediyor, ayn› zamanda da üzeri-
mizde bir bask› unsuru oluflturuyor.
‹ki uç noktan›n ortas›n› da bulmam›z ge-
rekiyor: Çok h›zl› ilerleyece¤iz diyerek
baz› hatalar yap›labilece¤ini göz ard›
ederek gitmek ya da her fleyi do¤ru ya-
pal›m, sonuna kadar her fleyi test ede-
lim, seri üretime de öyle geçelim deyip,

seri üretimi 5-6 sene sonraya ötelemek.
Her ikisi de arzu etmedi¤imiz durumlar.
Ne tümüyle çok geçe b›rakmak ne de
tümüyle muhtemel eksiklikleri göz ard›
etmek. ‹kisinin ortas›n› bulaca¤›z.

MSI Dergisi: ALTAY Projesi’nde elde 

edilen, teknik boyuttaki kazan›mlar

için neler söyleyebilirsiniz?

M. Levent fiENEL: Say›n Baflbakan›m›z
Recep Tayyip Erdo¤an da ALTAY Projesi
ile ilgili 15 Kas›m’da gerçeklefltirilen tö-
rende yapt›klar› konuflmalar›nda bahset-
tiler, özellikle test altyap›s› konusunda
ciddi yat›r›mlar›m›z oldu. Bu yat›r›mlar
Otokar’da, ASELSAN’da, ROKETSAN’da
ve fiereflikoçhisar Tank At›fl Alan›’nda
yap›ld›. Özellikle Otokar’da kurulan, bü-
yük hacimli elektromanyetik uyumluluk
test merkezi önemli bir eksiklikti. Bu te-
sis, hem askeri hem de sivil ihtiyaçlar›
karfl›layabilecek.
Ayr›ca, özel önem verdi¤imiz baz› alt sis-
temlere yönelik ayr› projeler gerçeklefl-
tiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Muharebe
Sahas› Tan›ma Tan›tma Sistemi (MSTTS)
dedi¤imiz, hava araçlar›ndaki dost-düfl-
man tan›ma sistemi IFF benzeri bir sis-
tem. Bunu ASELSAN ile çal›fl›yoruz.
Olumlu bir flekilde ilerliyor. Tank için
yapmakla birlikte, tüm kara araçlar›nda
ortak kullan›labilecek bir sistem.
Di¤er bir proje de aktif koruma sistemi
gelifltirmeye yönelik. O konuda biraz ya-

ÖZEL SAYI

Ana yüklenici aday› firmalardan talep etti¤imiz birinci husus, 
yabanc› altyüklenicilerinin hükümetlerinin, onlar›n teknolojisinin 
bize transferi konusunda herhangi bir k›s›tlama getirmeyece¤ini 
bize önceden belgelemifl olmalar›. ‹kinci flart›m›z ise tümüyle 
bu altyüklenici firmalara dayal› de¤il, kendi alt yap›lar›n› 
öne ç›karan bir teklif sunmalar›.

ALTAY Projesi, Türk Savunma
Sanayisi’nin kendine olan 
güvenini artt›rd›.
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vafl ilerliyoruz; çünkü orada teknoloji dün-
yada da henüz oturmufl de¤il. De¤iflik tek-
nolojiler uygulan›yor, hangisinin Türki-
ye’ye uygun oldu¤u konusunda tereddüt-
lerimiz vard›. Ama art›k bir yolu seçmemiz
gerekti¤ine karar verdik. Önümüzdeki
günlerde bu projeyi h›zland›raca¤›z. Bu
projede hem teknoloji hem maliyet konu-
su gündemde. Sadece milli flirketlerimiz-
le mi devam edelim yoksa bir ortakl›k, bir
konsorsiyumla m› devam edelim? Bu ko-
nuyu analiz etmeye karar verdik. 
ASELSAN’›n bu konuda teklif vermesini
kapsayan bir çal›flmay› bafllat›yoruz.
En önemli teknik kazan›m ise z›rh ala-
n›nda. Türkiye’de uzun zamand›r balis-
tik z›rhlarla ilgili çal›flmalar yap›l›yor.
Ama büyük çapl› mermilere karfl›, tank
gibi sistemleri koruyacak z›rh sistemle-
ri üzerinde yap›lan hiçbir çal›flma yoktu.
Tankla ilgili en zay›f oldu¤umuz nokta
da z›rh sistemi idi. ALTAY için teknik
destek sa¤layacak firman›n seçimi ko-
nusunda, ibreyi Kore Cumhuriyeti (Ko-
re)’ne çeviren nokta da bu oldu. Di¤er
ülkeler z›rh teknolojisini bizimle paylafl-
mak istemedi. fiu an gerçekten önemli
bir z›rh teknolojisini kazanm›fl bulunu-
yoruz. Bu altyap› ROKETSAN’da kurul-
du. Testleri halen devam ettiriyoruz.

Proje içinde gizlili¤ine en dikkat etti¤i-
miz alan da bu. Bu bütün dünyada böy-
le; hiç kimse bu alana baflkas›n› sokmak
istemiyor. Dolay›s› ile biz de bu alana ya-
t›r›m yapmak ve bu teknolojiyi kazan-
mak zorunda hissettik kendimizi.

MSI Dergisi: ALTAY’›n millili¤i ve 

yerlili¤i de zaman zaman kamuoyunda

tart›fl›l›yor. Bu konuyla ilgili neler 

söyleyebilirsiniz?

M. Levent fiENEL: Burada konu, teknik
destek sa¤lay›c› olarak seçti¤imiz Ko-

re’nin tank› ise ALTAY’›n ve Kore’nin 
K2 tank›n›n farkl› oldu¤unu gösteren en
önemli parametre, a¤›rl›k. Kore tank› 50-
55 ton, ALTAY ise 60-63 ton aral›¤›nda bir
tank. Bu 10 tonluk fark, çok fleyi de¤iflti-
riyor. fiu anda Korelilerin gelifltirdi¤i süs-
pansiyon sistemini kullan›yoruz; ama
a¤›rl›k fark› sebebiyle K2’nin süspansiyo-
nunu birebir uygulamak mümkün olma-
d›, daha da gelifltirip test etmeleri gerek-
ti. Paletin dayanmas› gereken yük, moto-
run sa¤lad›¤› tork ve benzeri teknik özel-
likler de farkl›. Koruma isterlerimiz bafl-
l› bafl›na farkl›. O detaya girmem müm-
kün de¤il. Bunlar, iki tank›n aras›ndaki
fark› net bir flekilde ortaya koyuyor.
Belli konularda, teknik destek sa¤lay›c›-
n›n da bize cevap vermekte zorland›¤›
zamanlar oldu. Eski, yetersiz sanayi alt-
yap›m›z olsa, teknoloji transferinde hiç
sorun yaflanmazd›. Ne verilirse kabul-
lenmek zorunda kal›rd›k. Bugün ne iste-
di¤ini bilen, iflin kolay›na kaçmayacak
bir sanayi altyap›m›z oldu¤u için, pek
çok fleyi talep edebiliyoruz.

MSI Dergisi: ALTAY ile ilgili bir sorumuz

daha olacak. Tank gelifltirme konusunda

önümüzdeki bir örnek, Hindistan’›n 

Arjun tank›. 30 y›l› aflk›n bir süreç var 

ortada ve hala da tart›flmalar sona ermifl

de¤il. Çok daha k›sa sürede bir 

ana muharebe tank› ortaya ç›karmaya

soyunan Türkiye, Hindistan ile mukayese

edecek olursak, neyi daha iyi yap›yor?

Bir de Say›n Baflbakan›m›z Erdo¤an, 

15 Kas›m’daki, ALTAY’›n ilk prototiplerinin

kamuoyuna tan›t›ld›¤› törende yapt›¤›

konuflmada, ALTAY Projesi’nin, 

1-2 y›l daha öne çekilmesini istedi. 

Teknik taraf›ndan ele alacak olursak,

projenin h›zland›r›lmas› nas›l 

sa¤lanabilir?

Belli konularda, teknik destek
sa¤lay›c›n›n da bize cevap 
vermekte zorland›¤› zamanlar
oldu. Eski, yetersiz sanayi 
altyap›m›z olsa, teknoloji 
transferinde hiç sorun 
yaflanmazd›. Ne verilirse 
kabullenmek zorunda kal›rd›k.
Bugün ne istedi¤ini bilen, iflin
kolay›na kaçmayacak bir sanayi
altyap›m›z oldu¤u için, pek çok
fleyi talep edebiliyoruz.

ALTAY tank›, test pistinde ilerliyor.
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ALTAY Projesi kapsam›nda, Otokar’da kurulan büyük hacimli elektromanyetik uyumluluk test merkezi, önemli bir altyap› eksikli¤ini giderdi.
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M. Levent fiENEL: Aç›kças› bu sadece
tank projesi için de¤il, bütün milli aske-
ri projeler için geçerli bir konu: ‹rade ve
tek bir amaç etraf›nda toplanma. Türki-
ye’de, savunma sanayisini gelifltirmeye
yönelik çal›flmalar› destekleyen bir siya-
si irade var. Kullan›c› da bizimle birlikte
projeyi istedi¤i ve bizimle birlikte çal›flt›-
¤› için ve zorluklar› olsa bile do¤ru tek-
nik destek sa¤lay›c› ile birlikte çal›flma
imkân› buldu¤umuz için çok h›zl› ilerle-
me imkân› bulduk. Hindistan’›n, bas›n-
dan takip etti¤im kadar›yla en büyük ek-
sikli¤i, kullan›c› ile tedarik makamlar›
aras›nda bir fikir birli¤inin olmamas›.
Biz ise bugüne kadar, hep Kara Kuvvet-
leri Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›) ile birlikte
ilerledik. fiu ana kadar yekvücut ilerle-
mek burada en önemli faktör.
Daha h›zl› olabilir miyiz? Say›n Baflba-
kan›m›z, en üst irade noktas›nda. Bu da
h›zl› olmak konusunda bizi motive ede-
cektir. Burada, dikkat etmemiz gereken
birkaç konu var tabii. Projede teknik sü-
reçler bulunuyor ve h›zlanmak için bun-
lar› bypass etmek, teknik risk almay›
gerektirecektir. Ancak h›zlanmay›
flu flekilde yorumlayabiliriz: Seri
üretime geçifl safhas›n›, gelifl-
tirme ve test süreçleri devam
ederken, biraz daha erken ça-
l›flmak.
Seri üretim yat›r›mlar›n›n da bir
siparifl zaman› var. De¤iflik alt bi-
leflenler için de¤iflik süreler var.
Seri üretime geçti¤inizde de baz›
bileflenleri, flu andaki proje kurgu-
sunun d›fl›ndaki baz› yerlere yapt›-
racaks›n›z. En uzun siparifl zama-
n›, z›rh taraf›nda olacak gibi gözü-
küyor. Mevcut takvim ele al›nd›¤›nda,
bizim flu anda prototip gelifltirme ve ka-
lifiye etme sürecimiz olan “Dönem 1”

tamamland›¤›nda, hemen bir seri üre-
tim tank›n› al›p TSK’ya teslim etmemiz
için, yaklafl›k 24 ay öncesinde, bu yat›-
r›mlar› yapma ihtiyac› var. Seri üretim
safhas›na geçebilmek için TSK’dan si-
parifl rakamlar› konusunda teyit alma-
m›z, sözleflme miktar›n› belirlememiz
gerekecek. Bunun sonras›nda da belir-
lenen say› kadar tank›n seri üretimine
bafllamak için SS‹K’ten onay alaca¤›z.

Yeni Nesil Araçlar Gündeme
Gelmek ‹çin Bekliyor
MSI Dergisi: Yeni nesil bir z›rhl› 

muharebe arac› konusunda 

çal›flmalar›n›z var m›, varsa ne aflamada?

M. Levent fiENEL: Yine süreçleri dikka-
te alarak cevap verecek olursam,
TSK’dan bize intikal etmifl, yeni bir konu-
nun çal›fl›lmas›n› içeren bir proje henüz
bize ulaflm›fl de¤il. Bununla beraber, flu
noktay› da belirtmemiz gerekir: TSK bu
tür konular› harekât ihtiyac› kapsam›nda
önce kendi içinde tart›fl›yor. Bizim ileti-

flim noktam›z ise Genelkurmay ve Kara
Kuvvetleri Plan Prensipler Baflkanl›kla-
r›. Dolay›s› ile konu TSK taraf›ndan ince-
leniyor olabilir, içeride konuflulanlar he-
nüz d›flar› aksettirilmedi¤inden, bunlar›
bilemiyor olabiliriz.
Bu arada, Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›ndan bize ilk defa bir araç projesi geli-
yor; fakat do¤rudan de¤il, dolayl› olarak.
Havuzlu Ç›karma Gemisi (LPD) Proje-
si’nde yer alabilecek bir araç fleklinde.
Bu araç, ç›karma gemilerinde tafl›na-
cak; denizde, yüksek dalga fliddetlerin-
de dengesini sa¤layabilecek, z›rhl›,
muhtemelen paletli bir araç olacak. He-
nüz bafllang›ç aflamas›nda olan bu pro-
jede, teknik olarak s›n›rlar› zorlamam›z
gerekecek gibi görünüyor. Yerli yükleni-
cilerimizden teklif alarak, yine milli bir
proje olarak gerçeklefltirmeye çal›flaca-
¤›z. Eksik kal›nan noktalarda yurt d›fl›na
gidilemez, yabanc› ortak bulunamaz di-
ye bir k›s›t koymuyoruz. Daha ekono-
mik, h›zl› ve performansl› bir teklif gele-
cek olursa ona da aç›¤›z.

MSI Dergisi: Peki 6x6 z›rhl› araç 

cephesinde bir geliflme var m›?

M. Levent fiENEL: Bu konuda biraz ta-
rihçe bilgisi vererek geliflmeleri hat›r-
latmam›zda fayda var. SS‹K karar›yla ip-
tal edilen Silah Tafl›y›c› Araç Projesi var-

d›. O proje, 4x4 araçlarla ilgiliydi ve ip-
tal edilmeden önce, asl›n-
da projenin seçim karar›
öncesinde son aflamas›na

gelmifltik. Bir de keflif
araçlar›n› kapsayan, Özel
Maksatl› Taktik Tekerlekli

Araç projesi vard›. 6x6 araç-
lardan oluflan karmafl›k bir

projeydi. K.K.K.l›¤› bu projeyi tek-
rar çal›flmak istedi. Proje SS‹K’te

ÖZEL SAYI
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FNSS, PARS ailesi ile kara araçlar› 
sektörünün ihracattaki baflar›lar›n›n bafl aktörlerinden biri oldu.

Nurol Makina, EJDER 6x6 arac›n›,
FNSS'nin girmedi¤i 

pazarlarda gündeme 
getirecek.
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iptal edilmedi, halen K.K.K.l›¤›nda bekli-
yor. Son dönemde, bu iki projeyi birlefl-
tirerek silah tafl›y›c› arac› da 6x6 yapma
gibi bir plan ortaya ç›kt›. Bizim önümüze
henüz bir proje olarak gelmifl de¤il.

K‹RP‹ Projesinden Dersler Ald›k
MSI Dergisi: K‹RP‹ projesinin son 

durumu hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Jandarma Genel Komutanl›¤› 

(J.G.K.l›¤›)’n›n da araç ile ilgilendi¤ine

ve 200 civar›nda adetlerden 

bahsedildi¤ini duyduk.

M. Levent fiENEL: K‹RP‹ projesinde ön-
celikli gündemimiz, bir an önce TSK’ya
teslimatlar› tamamlamak. BMC firma-
s›nda yaflanan bir tak›m finansal s›k›nt›-
lar, bizi teslimatlarda gecikmeye itti.
Güncel ve yo¤un olarak bunu takip edi-
yoruz. Kas›m ay› sonuna do¤ru, çark›n
yeniden dönmeye bafllamas›n› ve tesli-
matlar›n da Mart ay›na kadar tamam-
lanmas›n› bekliyoruz. Aksayan teslimat-
lar aras›nda, bir miktar 2,5 ton s›n›f›nda
taktik tekerlekli araç da var. K‹RP‹ ile il-
gili ilave siparifl gelebilece¤ine dair du-
yumlar almakla birlikte, henüz resmi bir
talep gelmedi. J.G.K.l›¤› da K‹RP‹ ile ilgi-
leniyor. 200’lü siparifl rakamlar›ndan
bahsedildi; fakat bütçe k›s›tlar› çerçeve-
sinde nihai olarak 80 civar›nda araç si-
parifli telaffuz edildi. O esnada K.K.K.l›¤›
siparifl etti¤i 468 arac›n 80 tanesini
J.G.K.l›¤›na verme, kendi miktar›n› ise
azaltma gibi bir tercih kulland›. K.K.K.l›-
¤› sipariflini yine 468’e tamamlayacak
m›, bunu henüz bilmiyoruz. Bizim söz-
leflmemizde, flartlar ayn› kalacak flekil-

de, 468 adetlik siparifli 2 kat›na ç›karma
hakk›m›z var. Kullan›c›lar›n araçlardan
memnun olduklar›n› biliyoruz. Emniyet
Genel Müdürlü¤ü (EMG)’nün de 20 adet
araç talebi var; bunun için gerekli söz-
leflme de¤iflikli¤ini imzaya haz›r hale
getirdik, çark dönmeye bafllarsa bunlar›
da tedarik edece¤iz.

MSI Dergisi: Bu projede al›nan dersler

ile ilgili neler söylemek istersiniz?

M. Levent fiENEL: Öncelikle flunu be-
lirtmekte fayda var, birçok yerde de söy-
lüyoruz ve yaz›l› hale getirmeye de bafl-
lad›k; biz ana yüklenici say›m›z› s›n›rl›
tutuyoruz. Kara araçlar›nda FNSS, 

Otokar ve BMC, EGM k›sm› ile ilgili ola-
rak ise Nurol Makina bizim platform ana
yüklenicilerimiz. Önümüzdeki dönemde
düzelme görmezsek BMC’nin yerine bir
baflka firmay› ikame etme gibi bir yol iz-
lememiz de mümkün.
Al›nan dersler konusuna gelecek olur-
sak… Amac›m›z sa¤lam, sürdürülebilir
bir sanayi alt yap›s› ile yola devam et-
mek. Bu yüzden ana yüklenici say›s›n›
s›n›rl› tutuyoruz. Tabii bunun mühendis-
lik altyap›s› da var. BMC’nin durumu bi-
ze bir ders oldu. 25 senedir ilk defa kar-
fl›laflt›¤›m›z bir durum. Üründen herkes
son derece memnun; fiyat ile ilgili biz
memnunuz; performans›ndan kullan›c›

Al›nan dersler konusuna gelecek olursak… Amac›m›z sa¤lam, 
sürdürülebilir bir sanayi alt yap›s› ile yola devam etmek. Bu yüzden
ana yüklenici say›s›n› s›n›rl› tutuyoruz. Tabii bunun mühendislik 
altyap›s› da var. BMC’nin durumu bize bir ders oldu. 25 senedir 
ilk defa karfl›laflt›¤›m›z bir durum. 
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K‹RP‹ projesinde,
Kas›m ay› sonuna
do¤ru çark›n
yeniden dönmeye
bafllamas› 
bekleniyor.
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memnun; art›k bütün teknik riskleri bit-
mifl, sadece sistemleri birlefltirilip tes-
lim edilebilecek bir arac› firma teslim
edemiyor. Neden? Çünkü flirket, finan-
sal olarak iyi yönetilmemifl. Bu tür flir-
ketin iç finansal durumu, SSM olarak
bugüne kadar müdahil oldu¤umuz ko-
nular olmad›. Böyle bir problem bugüne
kadar yaflamad›k ve aç›kças› bu noktaya
gelece¤ini tahmin de edemedik. Bu pro-
je, BMC ile ilk defa çal›flt›¤›m›z bir pro-
jeydi. BMC’nin hem teknik hem mühen-
dislik hem de üretim altyap›s› güçlü. Di-
¤er taraftan, alt yüklenicileri de düflün-
dü¤ünüzde, BMC, 3-5 bin civar›nda aile-
nin geçim kayna¤›. Bizim sözleflmesel
olarak çoktan feshetme, ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi'nin getirdi¤i ihale yasa¤›-
n›, 1 sene önce getirme hakk›m›z vard›.
Biz ifle farkl› yönlerden bakt›¤›m›z için;
askeri ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›, sekte-
ye u¤ramamas›, oradaki altyap›n›n de-
vam etmesini düflündü¤ümüz için öyle
bir yasa¤› tercih etmedik. Devam etme-
si bizim için önemliydi. Mevcut flirketle-
ri de tan›yoruz; fakat bundan sonra yeni
bir flirket gelirse finansal konulara dik-
kat etmemiz gerekecek. BMC’de sorun-

lar devam ederse yerini alabilecek bir
flirketi düflünece¤iz. Çünkü kamyon ta-
raf›nda bir ana yükleniciye ihtiyaç var.
Küçük firmalar karfl›m›za gelebilir mi?
Ürüne ba¤l› olarak gelebilir. NBC elbi-
sesi bu konuda bir örnek. Bir konuda o
güne kadar üretim yap›lmam›flsa, karfl›-
m›za ç›kan firmalar aras›nda, en iyisini
seçiyoruz. Onlara süreçleri ö¤retmek
için elimizden gelen yard›m› yap›yoruz.
Savunma projeleri, sivil projelerden çok
farkl›. Projenin her safhas›n› kontrolü-
müz alt›nda tutuyoruz ve çok fazla dokü-
man üretmeye zorluyoruz. Yeni firmalar
bafltan bu süreci tahmin edemiyorlar ve
gecikmelere maruz kal›yorlar. Gecikme
demek ceza demek, bu da onlar› zor du-
rumda b›rak›yor. Bu durumda finansal
yap› önem kazan›yor. Firmalar›n finan-
sal yap›s›n› gelecekte daha iyi irdeleye-
ce¤iz fleklinde bir ders ç›kard›¤›m›z›
söyleyebilirim.

MSI Dergisi: BMC örne¤inde, 

alt yüklenicilerin de zor durumda 

kald›¤›n› gördük. Bu paralelde, 

alt yüklenicileri korumak ad›na da 

baz› tedbirler al›nmas› gündemde mi?

M. Levent fiENEL: Orada ince bir çizgi
var. Korumak ad›na bir tak›m önlemleri
sözleflmelere yerlefltirmeye bafllarsak,
o zaman da ana yüklenicinin almas› ge-
reken riskleri, devlete yüklemeye baflla-
r›z. Ya da bu önlemler sözleflmenin be-
delini artt›r›r. Dolay›s› ile o k›sma çok
fazla girmek istemiyoruz. Ana yüklenici-
nin iyi yönetmesini bekliyoruz. E¤er ana
yüklenicimiz finansal bak›mdan yeterli
ve proje yönetiminde tecrübeli ise bu
alanda s›k›nt› yaflayaca¤›m›z› düflünmü-
yoruz.

MSI Dergisi: Sayd›¤›n›z ana yükleniciler

aras›nda yer alan Nurol Makina, 

sektörün bir süredir sessiz kalan 

bir oyuncusuydu. Nurol Makina ile 

ilgili neler söyleyebilirsiniz?

M. Levent fiENEL: Nurol Makina, bizim
için kara araçlar› sektöründe tam ola-
rak nereye koyaca¤›m›z bilemedi¤imiz
bir firmayd›. Geçmiflte bizi tereddüde
sevk eden geliflmeler olmufltu. Ayn›
sermaye grubunun flirketleri olmas›na
ra¤men, FNSS ve Nurol Makina, 6x6 ve
4x4 araç ihalelerinde birbirleri ile reka-
bet eden iki firma görüntüsü veriyorlar-
d›. Bir süre önce Nurol Makina yöneti-
minde bir de¤iflikli¤e gidildi. Yeni yöne-
time bu endiflemizi dile getirdik, onlar
da bu konuda FNSS ile koordinasyona
girdiklerini, istisnai durumlar d›fl›nda
kendilerinin 6x6 ve 8x8 araç alanlar›na
girmeyeceklerini, FNSS’nin de 4x4 araç
alan›na girmeyece¤ini belirttiler. 

ÖZEL SAYI

Savunma projeleri, sivil projelerden çok farkl›. Projenin her safhas›n›
kontrolümüz alt›nda tutuyoruz ve çok fazla doküman üretmeye 
zorluyoruz. Yeni firmalar bafltan bu süreci tahmin edemiyorlar ve 
gecikmelere maruz kal›yorlar. Gecikme demek ceza demek, bu da onlar›
zor durumda b›rak›yor. Bu durumda finansal yap› önem kazan›yor. 

Nurol Makina, TOMA araçlar›nda
SSM'nin ana yüklenicisi olacak.
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Mevcut 6x6 EJDER araçlar›n› da sadece
FNSS’nin girmedi¤i pazarlarda günde-
me getirecekler. Geçmiflte, EGM’ye tes-
lim ettikleri Toplumsal Olaylara Müda-
hale Arac› (TOMA) var. Son kanun de¤i-
flikli¤inden sonra, EGM’nin TOMA ihtiya-
c› da bize gelince, önce BMC ile görüfl-
tük. BMC’nin finansal sorunlar› nedeni
ile alternatif aray›fl›na girdik. O s›rada
Nurol Makina’da yönetim de¤iflikli¤i ol-
du. Onlar da tasar›m hakk›n›n Nurol
Makina’ya ait oldu¤u 4x4 altyap›lar› ol-
du¤unu belirttiler, böylece araçta da
yerli katk› artm›fl oldu.
Bu süreçte flöyle olumlu bir geliflme de
gerçekleflti: sivil kamyon altyap›s› üze-
rinde z›rhland›r›lan araçlar, a¤›rl›k s›n›-
r› sebebiyle ancak hafif silahlara karfl›
koruma sa¤layabiliyordu. Daha yüksek
bir koruma ise yürüyen aksama a¤›r ge-
liyordu. Nurol Makina’n›n bize teklifi,
z›rhl› yeni bir araç gelifltirilmesi. Bu
araçta, z›rh korumas›n›n getirdi¤i a¤›rl›k
art›fl›nda s›k›nt› yaflanm›yor ve istenen
balistik koruma sa¤lanabiliyor. Nurol
Makina’n›n teklifinin maliyet ve tasar›m
yönleri de baflar›l›. EGM de tüm bu sü-
reçten memnun. fiu anda de¤erlendir-
menin son aflamas›nday›z.
Biliyorsunuz EGM ihtiyaçlar› SS‹K’e git-
miyor. Do¤rudan Say›n Baflbakan›m›z-
dan onay alaca¤›z. TOMA sözleflmesini
imzalayabilmek için 1 ay içinde bu süre-
cin tamamlanmas›n› öngörüyoruz. Ocak

ya da fiubat ay›nda ilk prototip ç›kacak,
önümüzdeki y›l›n ortas›na kadar da 25
adet TOMA’n›n teslimat› tamamlanacak.
Bize yeni TOMA talebi gelirse art›k ana
yüklenicimiz Nurol Makina olacak.

MSI Dergisi: 5’inci Deniz Sistemleri 

Semineri s›ras›nda, SSM Deniz Araçlar›

Dairesi taraf›ndan, tersanelerin ayakta

kalabilmesi için, y›ll›k belli bir ciroya 

ulafl›lmas› gerekti¤inden hareketle 

say›sal bir analiz gerçeklefltirilmifl 

ve ana yüklenici say›s› ile ilgili bir 

ç›kar›m yap›lm›flt›. Kara araçlar› için 

böyle bir çal›flma yap›ld› m›?

M. Levent fiENEL: Do¤rudan böyle bir
hesaba gitmedik. Gitmememizin nedeni
de flu; ana yüklenici olarak belirtti¤imiz
firmalar›n hepsinin ihracat faaliyetleri

güçlü bir flekilde devam ediyor. FNSS
d›fl›ndakilerin sivil iflleri de var. Dolay›s›
ile kara araçlar› sektöründe faaliyette
bulunan firmalar›n, biz tedarik yapma-
sak bile kendilerini ayakta tutacak sivil
ve yurt d›fl› pazarlar› var.

May›na Dayan›kl› Araçlarda
Söz TSK’da
MSI Dergisi: May›na dayan›kl› araçlar 

ile ilgili gelecek çal›flmalar hakk›nda 

bilgi verebilir misiniz?

M. Levent fiENEL: Bir süredir K.K.K.l›-
¤› ile may›n kolu olan, may›n› tespit et-
ti¤i zaman müdahale edebilen bir araç
konusunu çal›fl›yoruz. Bu, BMC ile ya-
flanan süreç nedeniyle biraz aksad›. Bu
arada BMC de bizim bir sipariflimiz ya
da ödememiz olmadan K‹RP‹ 6x6’y›
yapt›. Uzaktan komutal› silah istasyonu
konusunda, Yüksel Savunma ile bir ça-
l›flmalar› da var. Bunu destekliyoruz.
Ama kullan›c› siparifl vermeden, bu
çal›flmalarla ilgili yapabilece¤imiz bir
fley yok.

BMC de bizim bir sipariflimiz ya da ödememiz olmadan K‹RP‹ 6x6’y›
yapt›. Uzaktan komutal› silah istasyonu konusunda, Yüksel Savunma
ile bir çal›flmalar› da var. Bunu destekliyoruz. Ama kullan›c› siparifl
vermeden, bu çal›flmalarla ilgili yapabilece¤imiz bir fley yok.
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Muhtemel yeni nesil z›rhl› muharebe arac› projesi için flimdiden kollar› s›vayan FNSS, Kunda¤› Motorlu Namlulu
Alçak ‹rtifa Hava Savunma Silah Sistemi Projesi'nde kullan›lacak arac›n da üretim çal›flmalar›n› sürdürüyor.

SSM, K‹RP‹ projesinden 
ç›kard›¤› dersleri 
gelecek projelerinde 
uygulamay› planl›yor.
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MSI Dergisi: May›n tespit arac› 

konusunda bir geliflme var m›?

M. Levent fiENEL: ‹ç güvenlik çerçeve-
sinde, baflka flubelerimizde çal›flmalar
yap›l›yor. Buradaki öncelik, sanayinin
gelifltirmesi de¤il, ihtiyac›n h›zl›ca karfl›-
lanmas›. fiu anda may›n tespiti ile ilgili
dairemizde bir proje yok. May›n temizle-
me arac› ile ilgili projemiz ise halen
K.K.K.l›¤› taraf›ndan inceleniyor.

MSI Dergisi: Türkiye’de, ABD ordusunda

gördü¤ümüz gibi bir konvoy konsepti

oluflturulmas› ve buna göre özel 

araçlar›n gelifltirilmesi gibi bir kurgu 

öngörüyor musunuz?

M. Levent fiENEL: Mevcut süreçlerimiz
kapsam›nda bu konu, K.K.K.l›¤›n›n üze-
rinde çal›flaca¤› bir konu. Biz bu konu-
lar› da kullan›c› ile birlikte çal›flmaya ve
endüstrinin kabiliyetlerini de düflüne-
rek yenilikçi sistemler önermeye her
zaman haz›r›z. fiu anda TSK, konunun
uzman› olarak konsepti kendisi de¤er-

lendirmek istiyor. Çok fazla o alana gir-
miyoruz; ihtiyaç belirlendikten sonra fi-
zibilite çal›flmalar› aflamas›nda sürece
dahil oluyoruz.

MSI Dergisi: Yabanc› ülkelerin savunma

sanayisi flirketlerinin, kara araçlar› 

alan›nda Türkiye pazar›na girmeleri 

ile ilgili yaklafl›m›n›z hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

M. Levent fiENEL: Yabanc› savunma sa-
nayisi flirketleri, bizim kara araçlar›nda-
ki stratejimizi ve nas›l hareket etti¤imizi
biliyorlar. fiu an için sadece yerli sanayi-
mize aç›k olan ihalelere ç›kt›¤›m›z için
kendilerine bir TÇD gelmeyece¤inin far-
k›ndalar. Ancak ortakl›k yöntemi ile bir
fleyler olabilir. O da bizim izin verdi¤imiz
ölçüde; teknolojik olarak eksik oldu¤u-
muz alanlarda. Onu da kontrol alt›nda
tutuyoruz. Fikri mülkiyet haklar› ile ilgili,
ihracatta bize k›s›t getirmemesi yönün-
deki flartlar›, ana yüklenicilerin önüne
koyuyoruz. Bazen bir arada çal›flmalar›-

n› teflvik de ediyoruz.
Örne¤in; ASELSAN’dan,

aktif koruma sistemi konu-
sunda tümüyle milli çal›flmas› ile

ilgili teklifinin yan›nda birkaç firma ile or-
tak çal›flma ile ilgili, iki taraf›n da menfa-
atine olabilecek, maliyeti afla¤›ya çeke-
cek, teknik riski azaltacak alternatif bir
teklif üzerinde de çal›flmas›n› talep ettik.
Bu ayr›ca üçüncü ülkelere sat›flta da bir
ifl birli¤i anlam›na gelecektir. Bunun da
avantajlar› var. Fakat hiçbir zaman, istis-
nai durumlar hariç, yabanc› firmalar bi-
zim ana yüklenicimiz olmayacak.
Bir tane yabanc› büyük firma, Türkiye’de
yat›r›m yapabilir miyiz diye bize geldi;
üst düzeyde, Say›n Müsteflarla da gö-
rüfltü. “Ticari olarak avantaj görüyorsa-
n›z istedi¤iniz yat›r›m› yapabilirsiniz” de-
dik. “Peki, ihalelere girebilir miyiz?” di-
ye sorduklar›nda ise cevab›m›z olumsuz
oldu. Kara araçlar› sektöründe, plat-
form ana yüklenicisi seviyesinde daha
fazla oyuncuya ihtiyac›m›z yok.

Art›k Her fieyi Türkiye’de 
Yapabilecek Noktaya Geldik
MSI Dergisi: Projeler ve dairenizin

faaliyetleri hakk›nda eklemek istedi¤iniz

bir konu var m›?

M. Levent fiENEL: Ola¤an süreçlerle
bafllat›lm›fl bir proje olmamakla birlikte,
dolayl› projemiz olarak, Leopard 2 mo-
dernizasyonundan bahsetmek isterim.

ÖZEL SAYI

Fikri mülkiyet haklar› ile ilgili, ihracatta bize k›s›t getirmemesi 
yönündeki flartlar›, ana yüklenicilerin önüne koyuyoruz. Bazen 
bir arada çal›flmalar›n› teflvik de ediyoruz. Örne¤in; ASELSAN’dan, 
aktif koruma sistemi konusunda tümüyle milli çal›flmas› ile ilgili 
teklifinin yan›nda birkaç firma ile ortak çal›flma ile ilgili, iki taraf›n da 
menfaatine olabilecek, maliyeti afla¤›ya çekecek, teknik riski 
azaltacak alternatif bir teklif üzerinde de çal›flmas›n› talep ettik. 
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Çünkü bu tank›n nereden ç›kt›¤› merak
ediliyor. ASELSAN’›n, VOLKAN at›fl kon-
trol sisteminin kullan›ld›¤›, Leopard
1A1/A1A4 Tanklar› ‹yilefltirme Proje-
si’nde ortaya ç›kan bir ceza yükümlülü¤ü
vard›. Al›fl›lagelmifl yol, bu cezay› do¤ru-
dan ödemeden kesmekti. Fakat o günkü
flartlar içerisinde, bir yol bulduk ve ceza
kesmek yerine, K.K.K.l›¤›ndan bir Leo-
pard 2A4 tank›n› alarak, ASELSAN’dan
bu tank› modernize etmesini istedik.
ASELSAN da bu f›rsat› iyi kulland›; sade-
ce at›fl kontrol sistemini de¤il, baflka
özelliklerini de iyilefltirecek flekilde, z›rh
dahil bir modernizasyon çal›flmas› yapt›.
Bu çal›flma kapsam›nda KMW firmas› da
baflka pazarlarda ASELSAN ile ortak tek-
lif verebilir miyiz diye araflt›r›yor. Böyle-

ce, yeni bir projeye altyap› sa¤lam›fl ol-
duk. Halen fiereflikoçhisar’da at›fl testle-
ri devam ediyor. K›sa bir süre önce, Fin-
landiya’n›n önemli bir delegasyonu orada
a¤›rland›, at›fl testlerini izlediler. ‹hracat
bölümü Uluslararas› ‹flbirli¤i Dairemizin
takibinde olmakla birlikte, bafllang›c› bi-
zim dairemizin bir projesine dayan›yor.
M60 modernizasyonuna ilgi duyan ülke-
ler de var. Bugüne kadar dünyada kap-
saml› bir M60 modernizasyonu yapm›fl
tek ülke Türkiye. Bu konuda Otokar’› ön
plana almak istiyoruz. K.K.K.l›¤›n›n da
M60 modernizasyonunda önemli bir biri-
kimi var; onu kullanmak da önemli. Bu
da Uluslararas› ‹flbirli¤i Dairemizin pro-
jesi, biz ALTAY Projesi nedeniyle bir
ucundan tutuyoruz.

MSI Dergisi: ‹lki icra edilecek Kara 

Sistemleri Semineri ve sektörün gelece¤i

ile ilgili bir mesaj›n›z olacak m›?

M. Levent fiENEL: Kara araç-
lar› sektöründe art›k, 
ALTAY Projesi ile ilgili
kamuoyu ile paylaflt›¤›-

m›z en son geliflmelerden son-
ra, Türkiye’nin, tüm kara sis-

temlerini kendi altyap›s› ile ve sa-
nayisi ile karfl›layabilecek duruma

geldi¤ini söyleyebilirim. Gelecek dö-
nemde, çok istisnai durumlar d›fl›nda,
yabanc› yüklenicilerle do¤rudan çal›fl-
ma gibi planlar›m›z›n art›k olmayaca¤›-
n›, alt sistemlerle ilgili daha fazla yerli-
leflmeyi hedefleyece¤imizi ve bunu da
ana yüklenicilerden talep edece¤imizi
ve daha fazla kalifiye alt yüklenici olma-
s›n› bekledi¤imizi söyleyebilirim.
Gelifltirme projelerimiz artt›kça, test
altyap›s› ihtiyac›m›z da art›yor. ALTAY
Projesi ile test alan› ihtiyac›m›z› büyük
oranda karfl›layacak tesislere kavufltuk.
Sadece, dayan›kl›l›k ve kullan›m ömrüne
yönelik testleri do¤al arazi ve yollarda
yap›yoruz. Geliflmifl ülkelerde, bununla
ilgili özel kontrollü alanlar var. Burada
da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›-
n›n koordine etti¤i, TSE’nin sorumlulu-
¤unda yürüyen Otomotiv Test Merkezi
çal›flmas› var. Bu, epeyce büyük bir yat›-
r›m. Burada, savunmaya yönelik araçlar
için de bir bölüm ve altyap› konusunda
koordinasyon içindeyiz. Bu proje biraz
zaman alacak gibi görünüyor. Da¤›n›k da
olsa test ile ilgili belirli bir altyap› olufl-
tu. Art›k hemen hemen her fleyi Türki-
ye’de yapabilecek noktaya geldik.

SSM Kara Araçlar› Daire Baflkan› 
M. Levent fienel’e, zaman ay›r›p 
sorular›m›z› cevapland›rd›¤› için, 
okuyucular›m›z ad›na teflekkür 
ediyoruz.
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ASELSAN’›n VOLKAN at›fl kontrol
sistemi ile modernize etti¤i
Leopard 1T tank›

ASELSAN, Leopard 2A4 tank› 
modernizasyon çal›flmalar› 

kapsam›nda, sadece at›fl kontrol
sistemini de¤il, di¤er özellikleri de

iyilefltirecek flekilde, z›rh dahil 
bir modernizasyon çal›flmas› yapt›.

Foto¤rafta ASELSAN taraf›ndan
modernize edilmifl bir Leopard 2A4

(solda), modernizasyona 
tabi tutulmam›fl bir Leopard 2A4 ile

birlikte görülüyor.
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ÖZEL SAYI

ASELSAN, gelifltirdi¤i
KAPLAN serisi insans›z

kara araçlar›n›n bir versiyonu
olan “Keflif Gözetleme
Robotu” ile ABD Savunma
Bakanl›¤›’na ba¤l› TARDEC
(Tank Automotive 
Research, Development and
Engineering Center / Tank 
ve Otomotiv Ar-Ge ve
Mühendislik Merkezi) ve
JIEDDO (Joint Improvised
Explosive Device Defeat
Organization / Müflterek 
El Yap›m› Patlay›c› Mücadele
Teflkilat›) taraf›ndan Haziran
2012’de gerçeklefltirilen
“Robotics Rodeo” testlerine
kat›ld›. KAPLAN Keflif
Gözetleme Robotu, yap›lan
“Dayan›m Testinde”, 
8,5 km’lik mesafeyi batarya

de¤ifltirmeden ve bak›m
gerektirmeden baflar› ile
tamamlad›. “Sabit Tesis
Korumas› / S›zma Tespiti”
kategorisine kat›lmaya 
yeterli tek robot olan
KAPLAN, otomatik s›zma
tespiti yetene¤i ile göz
doldurdu ve üst düzey 
davetlilere, özel olarak
gerçeklefltirilen gösterimle
tan›t›ld›. ASELSAN taraf›ndan

özgün olarak gelifltirilen 
sistem, 100 metreye kadar
mesafede, 180 derecelik
bak›fl aç›s› içerisine giren
hedeflerin yerlerini otomatik
tespit edebiliyor ve 
bunlar›n kamera ile al›nan
görüntülerinin ayr›nt›l› olarak
incelenebilmesini sa¤l›yor.
Robot, otomatik hedef 

tespit ve takibi, gündüz /
gece görüfl sistemi, 
entegre 3 boyutlu 
co¤rafi bilgi sistemi ve 
faydal› yükünün 
de¤ifltirilebilir olmas› 
özellikleri ile s›n›f›nda
dünyan›n en geliflmifl 
sistemlerinden birisi olarak 
nitelendiriliyor.

Baykar Makina, Taktik ‹nsans›z Hava Arac› (‹HA) Sistemi

Çald›ran’›n, seri üretim aflamas›na yönelik ön tasar›m

çal›flmalar›n›, A¤ustos ay› içerisinde baflar›l› bir flekilde

tamamlad›¤›n›, Eylül ay›nda yapt›¤› aç›klama ile duyurdu.

Bu süreçte elektronik donan›m, yaz›l›m ve hava arac›

tasar›mlar›n› milli ve özgün olarak gerçeklefltiren 

Baykar Makina, birçok yenilik ve iyilefltirme faaliyeti 

yürüttü. Firma, bu aflamadan sonraki çal›flmalar›

kapsam›nda; 2009 y›l›nda baflar›l› bir flekilde gösterimi

tamamlanan, gece ve gündüz tam otomatik taksi, 

kalk›fl, inifl ve otomatik

hangara dönüfl özelliklerine

yönelik farkl› ilave teknik ve

yedeklilik sistemlerinin gelifltirilmesini

ve böylece daha etkili sonuçlara ulaflmay›

hedefliyor. Ayr›ca, elektronik, yaz›l›m,

tasar›m, test ve üretim 

kapsam›nda yürütülen her türlü

çal›flmada uygulanan çeflitli askeri ve

sivil standartlar do¤rultusunda, sistemin sivil

hava sahas›nda da uçabilecek güvenilirlik ve teknik

yeterlili¤e sahip olmas›, projenin amaçlar› aras›nda 

yer al›yor. Bilindi¤i üzere, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

taraf›ndan, 2007 y›l›nda, rekabet usulüne dayal› olarak

bafllat›lan Taktik ‹HA Gelifltirme Projesi kapsam›nda, 

2009 y›l›n›n Eylül ve Ekim aylar›nda, resmi heyet huzurunda, 

Bayraktar Taktik ‹HA Sistemi ile hedeflenen tüm 

performans kriterlerinin baflar›yla karfl›land›¤› uçufl 

testleri gerçeklefltirilmiflti. Bu testler esnas›nda, 

hangardan ç›kt›¤› andan itibaren tam otomatik taksi,

kalk›fl, uçufl, inifl, frenleme ve tekrar hangara dönüfl gibi

özellikler gösterilmiflti. 2010 y›l›n›n Ocak ay›nda

gerçeklefltirilen Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nde de 

2 Adet Taktik ‹HA Sistemi (toplam 12 uçak) için sözleflme

görüflmelerine bafllanmas›na karar verilmifl, ancak

sözleflme 20 Aral›k 2011’de imzalanabildi¤i için proje 

takvimi, geçti¤imiz Ocak ay› içerisinde bafllam›flt›.

Baykar Makina, Bayraktar Mini ‹HA Sistemi kapsam›ndaki

çal›flmalar›na da ara vermeden devam ediyor. Firma

taraf›ndan yap›lan aç›klamada, gerçek zamanl› video

mozaikleme ve stabilizasyon yaz›l›m› test sonuçlar› ile ilgili de

bilgi verildi. Türkiye’nin farkl› bölgelerinde, 2007 y›l›ndan bu

yana, baflar›l› bir flekilde kullan›lan

Bayraktar Mini ‹HA Sistemi'nin

görüntüleme performans›n›n

daha da iyilefltirilmesi

çal›flmalar› kapsam›nda, 

öncelikle iki eksen kamera sistemi

gelifltirilerek ürün haline getirilmiflti. 

Bu geliflmeyi izleyen süreçte, yaz›l›m tabanl› görüntü iflleme

çal›flmas› bafllat›larak, gerçek zamanl› video mozaikleme ve

stabilizasyon yaz›l›m› Baykar Makina taraf›ndan gelifltirildi.

‹lgili yaz›l›m algoritmalar›, Temmuz-A¤ustos aylar›

içerisinde, mevcut Mini ‹HA Kullan›c› Arayüzü Sistemi'nde,

gerçek zamanl› çal›flacak flekilde optimize edildi ve sisteme

entegre edildi. Yap›lan çeflitli uçufl denemelerinde, bu

çal›flmalar›n sonucunda, Mini ‹HA Sistemi görüntüleme ve

kullan›c›lar aç›s›ndan de¤erlendirme performans›nda ciddi

bir iyilefltirme gerçekleflti¤i görüldü.

ASELSAN’›n KAPLAN’›
Robotics Rodeo’da Kükredi

Çald›ran ‹HA’s›n›n Ön Tasar›m› Tamam

© Baykar Makina
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ÖZEL SAYI

ROKETSAN, 22-24 Ekim tarihlerinde ABD’de düzenlenen AUSA 2012; 

7-10 Kas›m tarihlerinde ise Endonezya’da düzenlenen INDODEFENCE 2012

fuarlar›na kat›ld›. AUSA fuar›na 2’nci kez kat›lan ROKETSAN, 55 m2 stand

alan›nda; C‹R‹T,  UMTAS, OMTAS, UMTAS-C‹R‹T lançer sistemi, Hava Savunma

Füze Sistemi ve Güdüm Sistemi

beraberinde, C‹R‹T 3D animasyon

filmi ve firma yeteneklerini anlatan

video filmler sergiledi. 

Fuar süresince, ABD ve di¤er ülke silahl› kuvvetlerinde görevli üst düzey subaylar

ROKETSAN stand›n› ziyaret ederek, ürünler ve gündemdeki projeler hakk›nda

görüflmeler yapt›lar. Bunlardan Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) Kara Havac›l›k

Komutan› ve BAE tedarik makamlar›ndan üst düzey yetkililere, BAE’de yürütülen

C‹R‹T program›n›n durumu hakk›nda bilgi verildi. MBDA Almanya firmas› ile 

üst düzey kat›l›ml› bir toplant› yap›ld›, genel ifl birli¤i imkânlar› görüflüldü; C‹R‹T

füzesinin Tiger helikopterine entegrasyonu ele al›nd› ve alt sistem seviyesinde ortak gelifltirme ve ortak üretim imkânlar›

de¤erlendirildi. Sikorsky Aircraft firmas› ile yap›lan toplant› çerçevesinde ise UH-60/S-70 BLACK HAWK helikopterlerine

C‹R‹T’in entegre edilmesi ve uluslararas› pazarda tan›t›m› konusunda ifl birli¤i konular› görüflüldü. ROKETSAN, 3’üncü kez

kat›ld›¤› INDODEFENCE fuar›nda üst düzey yetkililere eriflme imkân› buldu. ROKETSAN yetkilileri, Endonezya Savunma Bakan›

Purnomo Yusg›antoro ile birebir görüflme gerçeklefltirerek, ROKETSAN’›n yetenekleri ve ürün yelpazesi hakk›nda bir sunum

yapt›. Brunei Sultanl›¤› Savunma Bakan› Dato Hj Mustappa’ya da brifing veren yetkililer, ROKETSAN genel tan›t›m› ile 107 mm,

122 mm ve 300 mm roket ve silah sistemlerinin detayl› sunumunu gerçeklefltirdi. Bu temaslara ek olarak, fuar›n ev sahibi

ülkesi Endonezya’n›n Kara Kuvvetleri Komutan›’na ve Hava Kuvvetleri Komutan›’na C‹R‹T ve UMTAS’›n detayl› tan›t›m› yap›ld›.

Endonezya Silahl› Kuvvetleri Topçu Kuvvetleri Komutan›’na ise 107 mm, 122 mm ve 300 mm topçu roketleri tan›t›ld›.

ROKETSAN’›n Yo¤un Fuar Gündemi

Otokar, 19 Kas›m’da yapt›¤›
aç›klamada, toplam 

53,6 milyon liral›k yeni bir
COBRA siparifli ald›¤›n›
duyurdu. ‹ç güvenlik 
kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› amac›yla 
kullan›lacak COBRA 4x4 
taktik tekerlekli z›rhl›
araçlar›n›n tamam›n›n,
2013 y›l›nda teslim edilmesi
öngörülüyor. Dünyan›n birçok
bölgesinde yetenekleri
kan›tlanm›fl ve modern 
ordular›n tüm ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek yap› ve
özelliklerde tasarlanm›fl çok
fonksiyonel bir z›rhl› araç
olan COBRA’n›n farkl› tehdit,
görev ve ihtiyaçlara uygun
birçok versiyonu bulunuyor.

Bugün 10’dan fazla ülkenin
envanterinde yer alan
COBRA, Birleflmifl Milletler’in
bar›fl gücü operasyonlar›ndaki
baflar›l› performans› nedeni
ile her geçen gün daha fazla
ülke taraf›ndan tercih 
ediliyor. Üstün özellikleri ile
dünyadaki rakipleri aras›nda
farkl›laflan COBRA, en zorlu
arazi koflullar›nda eflsiz
hareket kabiliyetine, may›nlar
dahil üstün bir balistik 
korumaya ve keflif arac›ndan
ambulansa kadar birçok
farkl› göreve uygun modüler
bir yap›ya sahip.
Otokar, kendi
tasar›m› ve 

üretimi olan COBRA ailesine
her y›l yeni konfigürasyonlar
da ekliyor. Monokok yap›daki
genifl aç›l› z›rhl› gövdesi 
ile özellikle patlay›c› ve
may›nlara karfl› kendi
s›n›f›ndaki araçlar aras›nda
ön plana ç›kan COBRA,
ba¤›ms›z süspansiyonu,
sürekli 4x4 çeker özelli¤i,
patlak gider tipteki lastikleri
gibi pek çok özelli¤i
bünyesinde bar›nd›r›yor.
Küçük ve alçak profili ile 
dar alanlarda ve meskûn
mahallerde çok rahat görev

yapabilen araç, genifl
görüfl aç›s› ile de 
personele tam bir

hâkimiyet sa¤l›yor. Yüksek
hareket kabiliyeti, üstün
motor performans›, h›zl› ve
kolay inifl binifl sa¤layan
kap›lar›, gündüz ve gece
hareket imkân›, gerekti¤inde
havadan tafl›nabilme özelli¤i
ile COBRA, birçok farkl›
ülkenin silahl› kuvvetlerinin
görev ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak özellikleri
üzerinde tafl›yor. 
Otokar, geçti¤imiz günlerde,
Kazakistan Silahl›
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda, Kazakistan’da
COBRA üretimi için 
bir ön anlaflma da
imzalam›flt›.

Otokar’a ‹ç Güvenlik Araçlar› ‹çin Yeni COBRA Siparifli
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ÖZEL SAYI

BMC taraf›ndan üretilen K‹RP‹ may›na dayan›kl› araçlar›n›n
öncelikli görevi personel ve yük nakli olmakla birlikte, 

bu araçlar›n kendilerini savunmas› gerekece¤i ve ihtiyaç 
duyuldu¤unda bir muharebe arac› olarak da görev yapabilece¤i
gerçe¤inden hareket eden Yüksel Savunma Sistemleri A.fi.
(YSS) ve BMC, K‹RP‹’lere YAK stabilize uzaktan komutal›
gözetleme ve at›fl platformunu entegre etmek üzere kollar›
s›vad›. Entegrasyon süreci öncesinde, ihtiyaç makam›ndan
konsept çal›flmas› ile ilgili girdiler alan YSS ve BMC, potansiyel
ihtiyac› karfl›lamak üzere, YSS NÖBETÇ‹ silah platformunun
gece ve gündüz görüfl, hareket tespit, hedef takip, sis filtresi
gibi özelliklerine ilaveten; 12,7 mm makineli tüfek veya 40 mm
bomba atar tafl›yabilen, stabilizasyon yetene¤i olan ve askeri
muharebe araçlar› için uyarlanm›fl versiyonu olan YAK’›,
K‹RP‹’ye monte etmeye karar verdi. Ekim ay›n›n bafl›nda,
ihtiyaç makam› için yap›lacak bir toplu gösterimin hemen
öncesinde, BMC’nin üretim tesislerinde K‹RP‹’nin üzerine test
için monte edilen YAK, ilk testlerden geçti. YSS ve BMC, IDEF
fuar›nda, YAK ve K‹RP‹’yi birlikte sergilemeyi planl›yor.
YSS yetkilileri, YAK’›n, NÖBETÇ‹’ye göre daha güçlü motorlara
ve NÖBETÇ‹’den farkl› olarak stabilizasyon özelli¤ine sahip
oldu¤unu vurguluyorlar. YAK’›n bir di¤er önemli özelli¤i, sis-
temdeki balistik program›n otomatik olarak yönlendirdi¤i
motorlar›n, sensör kutusunu, silah›n do¤rultusundan farkl› bir
aç›da konumland›rabilmesi. Yatay eksende sürekli 360o ve
dikey eksende -20 / + 60o aras›nda hareket edebilen YAK’ta;
hareket tespit, hedef takip ve sis flartlar›nda daha iyi görüfl

sa¤lama yetenekleri ve lazer mesafe ölçme cihaz› standart
özellikler aras›nda yer al›yor. Uzaktan kurulabilen, kutusunda
kalan mühimmat› hesaplayabilen, niflanc› taraf›ndan elle de
kullan›labilen, flok emici tertibat› ile geri tepme kuvvetini
sönümleyebilen bir silah istasyonu olan YAK’›n, YAK-S 
olarak adland›r›lan bir sürümü de karakollar ve s›n›r güvenli¤i
projelerinde kullan›lmak üzere haz›rland›. YSS yetkilileri, at›fll›
testleri Polatl› Ac›k›r’da, yine Ekim ay› bafl›nda yap›lan YAK’›n,
son derece baflar›l› sonuçlar elde etti¤ini belirttiler. At›fllar
s›ras›nda ayn› zamanda flok, vibrasyon ve di¤er detaylarla ilgili
birçok do¤rulama testi de baflar›yla gerçeklefltirildi. YAK’›n,
MIL-STD 810 flartlar›nda ve entegrasyon sonras› test süreci
hâlen devam ediyor.

K‹RP‹’yi YAK Koruyacak
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MSI Dergisi: ‹lk olarak, FNSS’nin 

iç pazardaki çal›flmalar›n› sormak 

istiyoruz. Her ne kadar Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar’›n da ifade 

etti¤i üzere, “Malezya ile birlikte, 

baz› Orta Do¤u ülkeleri de art›k 

FNSS’nin iç pazar›” haline gelmifl olsa da

flimdilik, sadece Türkiye’yi soraca¤›z.

FNSS aç›s›ndan, flu an için Türkiye’deki,

en önemli gündem maddesi nedir?

Nail KURT: Birinci önceli¤imiz, tabii ki
mevcut sözleflmelerin baflar›yla yürü-
tülmesi. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
(SYHK)’nün ilk parti 12 arac›n›n kabulle-
ri, 29 Eylül itibari ile tamamland›. Bu
projede, kabul öncesindeki kalifikasyon
testleri bizim için çok önemliydi. Onlar›
baflar›yla tamamlad›k.
Eylül ay› bafl›nda ise Amfibi Z›rhl› ‹stih-
kâm ‹fl Makinesi (AZM‹M)’nin ilk gru-
bunda yer alan 3 arac›n kesin kabulü ya-
p›ld›. E¤itimleri devam ediyor. Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›) per-
soneline, depo seviyesi e¤itim sertifika-
lar›n› verdik.
Di¤er projeler de gayet iyi ilerliyor.
ASELSAN’›n alt yüklenicisi olarak yer
ald›¤›m›z, Kunda¤› Motorlu Namlulu Al-
çak ‹rtifa Hava Savunma Silah Sistemi
Projesi’nin çal›flmalar› devam ediyor.
May›s ay›nda, IDEF’te, fonksiyonel bir
arac› sergileyece¤iz.
Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi
Projesi’nde ise yine ASELSAN’›n alt yük-
lenicisi olarak araç sa¤layaca¤›z. Bu
projede, ASELSAN ile yürüttü¤ümüz
sözleflme görüflmeleri halen devam
ediyor. Yak›nda imzalanaca¤›n› öngörü-
yoruz. Bu araçlar›n, herhangi
bir projede teslim edece-
¤imiz araçlar olmas›n›n
ötesinde bir önemi var bi-
zim gözümüzde. Çünkü
bu araçlar›n, ayn› za-
manda, Türkiye’de muh-
temelen oluflabilecek, yeni

nesil bir z›rhl› muharebe arac› (ZMA) ih-
tiyac›n› karfl›layabilecek araç ya da onun
ön prototipi olabilece¤ini de¤erlendiri-
yoruz. Hava savunma için gereksinimler
üst düzeye ç›k›yor; ASELSAN’a teslim
edeceklerimiz de yeni nesil, çok üstün
nitelikli, 30-35 ton civar›ndaki araçlar
olacak. Dünya üzerindeki herhangi bir
silah sistemini tafl›yabilecek bu araçlar,
örne¤in hafif tank olarak da kullan›labi-
lecek.
Bunlar›n d›fl›nda, yavafl yavafl gündeme
gelen yeni projeler de var. Örne¤in Ha-
vuzlu Ç›karma Gemisi (LPD) Projesi
kapsam›nda, AAV (Amphibious Assault
Vehicle / Amfibi Taarruz Arac›) benzeri
araçlar›n tedarik edilmesi gündemde.
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n
projeyi flekillendirmesini bekliyoruz.
Haz›r al›m ya da tamamen yeni bir tasa-
r›m olarak gelifltirilmesi gündemde.
Bunun yan›nda, tekrar büyük önem ka-
zanan tekerlekli z›rhl› araç projeleri var,
Keflif Araçlar› ve Silah Tafl›y›c› Araç pro-
jeleri kapsam›nda, tekrar yüksek say›-
larda ihtiyaç ç›kaca¤›na dair belirtiler
var. K.K.K.l›¤›n›n bu konuda çal›flmalar›
devam ediyor.

MSI Dergisi: Herhangi bir 

ana projeye ba¤lanmam›fl, bir 

sözleflmeye dönüflmemifl olsa da 

yurt içi projeler aras›nda sayabilece¤imiz,

ASELSAN ile birlikte gelifltirdi¤iniz, 

Pençe uzaktan komutal› kulesi var. 

Çal›flmalar›n›z hangi aflamada?

ÖZEL SAYI

Türkiye’nin 
Küresel 

Kara Arac› 
Markas›:

FNSS
Savunma sanayisinde 

firmalar› s›n›fland›rabilecek 

onlarca parametrenin

hemen hepsi için ortaya

koyabilecek bir fleyi olan

FNSS; özgün üründen

ihracata, ça¤dafl yönetim

anlay›fl›ndan sosyal

sorumlulu¤a kadar farkl›

alanlarda yapt›¤› örnek

gösterilecek çal›flmalarla,

“tam ve mükemmel”

tan›m›na olabildi¤ince

yaklafl›yor. FNSS’nin 

bu niteli¤inin ipuçlar›n›,

FNSS Genel Müdürü 

Nail Kurt ile yapt›¤›m›z

söyleflide arad›k.
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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Nail KURT: Pençe de bizim için önemli
bir yenilik. fiu anda kalifikasyon testleri
aflamas›nday›z. At›fl testleri yap›ld›. Ta-
mamen fonksiyonel bir kule haline gel-
di. Bununla beraber, s›f›rdan gelifltirilen
bir kulenin yüzde 100 kalifikasyonu,
Türkiye’de çok bilinen bir konu de¤il ve
salt at›fl testleri de bu kalifikasyon için
yeterli de¤il. Pençe için yurt d›fl›ndan
gelebilecek talepleri karfl›layabilmek
amac›yla gerçek anlamda bir silah sis-
temi kalifikasyonu yap›yoruz. Bu durum
süreçleri uzat›yor; ama di¤er yanda da
30 mm topun bulundu¤u, insans›z bir
kule var ve herhangi bir ifllevin yanl›fl

çal›flmas› ya da hiç çal›flmamas›, çok
ciddi sonuçlar› olan olaylara yol açabilir.
Kalifikasyon konusunda ASELSAN ile
çok detayl› bir çal›flma yap›yoruz. Bildi-
¤im kadar› ile bu çal›flma, Türkiye için
bir ilk. Bu y›l›n sonu ya da gelecek y›l›n
bafl› gibi nihayete erdirece¤iz diye düflü-
nüyoruz.

Gündem: Teslimatlar
MSI Dergisi: SYHK’da, teslimatlar›n 

2012 bitmeden yap›lmas› 

öngörülüyordu. Teslimat takviminde 

bir de¤ifliklik var m›?

Nail KURT: Evet. Projede, müflteri ile
birlikte yapt›¤›m›z ilk kalifikasyon testi
sonras›nda ve ilk deneme ve e¤itim
setlerinin Narl›dere’deki ‹stihkam
Okulu’na teslim edilmesinin sonra-
s›nda gelen baz› ilave talepler oldu.
Say›lar› 30’un üzerinde. Her ne kadar
hepsi ufak konular olsa da gerekleri-

nin yap›lmas› ve getirdikleri konfigüras-
yon de¤iflikliklerinin gerçeklefltirilmesi
vakit alacak. Bunlar›n hepsinin gerçek-
lefltirilmesi için de projeye 6 ay ek süre
verildi. Karfl›l›kl› oturup anlaflmaya va-
r›lmas› sonucunda da proje sözleflmesi
tadil edildi ve süresi 6 ay uzat›ld›. Dola-
y›s› ile projede yaflanan bir gecikme ola-
rak alg›lanmamas› gerekir. Mevcut söz-
leflmeye göre, proje, 2013 y›l›n›n orta-
s›nda tamamlanacak.

MSI Dergisi: SYHK’dan devam edecek

olursak… ‹lk 4 arac›n teslimat 

töreninde yapt›¤›n›z konuflmada, 

tasar›m aç›s›ndan zor bir araç oldu¤unu;

üretim sürecinde de al›fl›k oldu¤unuz

yöntemlerin d›fl›nda, bir tak›m yeni 

yöntemler kulland›¤›n›zdan 

bahsetmifltiniz. O gün çok detay›na 

girmedi¤iniz bu konuyu 

ayr›nt›land›rabilir misiniz?
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ÖZEL SAYI

FNSS, SYHK 
projesinde dünyada 
efli çok az bulunan 
bir arac› tasarlay›p
üreterek, mühendislik
altyap›s›n›n ulaflt›¤› 
seviyeyi gözler 
önüne serdi.
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Nail KURT: Her fleyden önce, çal›fl›lan
malzeme çok farkl›yd›. Çok de¤iflik mal-
zemeler ile çal›flt›k. Araç bafl› üretim sa-
atleri, bizim klasik dünyam›zda 1000-1500
saatler mertebesindeyken, SYHK’da yak-
lafl›k 10.000 saatlere ç›kt›k. ZMA üretimi
ile k›yaslad›¤›m›zda, 7-8 kat artt›¤›n› söy-
leyebilirim. Araçtaki kaynak dikifllerinin
uzunlu¤undan, malzemenin uzunlu¤una;
çal›fl›lan sistemlerin karmafl›kl›¤›ndan,
entegrasyondaki komplikasyonlara ka-
dar, farkl› üretim ve montaj gereksinimle-
ri ile karfl› karfl›ya kald›k. Bütün bunlar›
göz önüne ald›¤›m›zda, çok farkl› metotlar
gelifltirmemiz gerekti. Projeye bafllad›¤›-
m›zda, tasar›m›n zor oldu¤unu; üretimin
ise görece kolay olaca¤›n› düflünüyorduk;
ama üretim de bizi epeyce zorlad›. Çok fley
ö¤rendik, kendimize olan güvenimiz artt›.
fiu anda sonuca bakt›¤›m›zda da iflin hak-
k›n› verdi¤imizi düflünüyoruz.

MSI Dergisi: 2012 y›l› sonuna kadar, 

12 adet AZM‹M’in üretilip teslim 

edilmesi planlan›yordu, bu takvimde 

bir de¤ifliklik var m›?

Nail KURT: Görünen bir gecikme yok;
ama çok say›da alt yüklenici ile çal›fl›yo-
ruz ve teslimat süremiz çok k›sa. Yerli
alt üreticilere yapt›rd›¤›m›z, çok karma-
fl›k parçalar var. Tüm parçalar›, ilk kez
muayene eder gibi inceliyoruz. Dolay›s›
ile küçük bir sarkma olursa, sadece se-
ri üretimle ilgili olabilir, tasar›mla ilgili
bir s›k›nt› yok. Geride b›rakt›¤›m›z sü-
reçte, içeride baz› ilave test gereksinim-
lerimiz de oldu. Bunlar sözleflmede aç›k
konulard›. Müflterinin iste¤i do¤rultu-
sunda, bunlar› da yerine getirdik. Bu ko-
nular ilk teslimat› biraz geciktirse de
son teslimat bunlardan etkilenmeyecek
flekilde, projeyi zaman›nda tamamlama
hedefimiz halen devam ediyor.

MSI Dergisi: Gerek SYHK gerekse 

AZM‹M projelerinde, üretim say›lar› 

düflük ve mevcut durumda da bir 

ihracat siparifli yok. Üretim bittikten 

sonra bir siparifl gelirse, tekrar üretime

bafllayabilmek için ne tür tedbirler 

al›yorsunuz?

Nail KURT: Burada al›nabilecek ilk ted-
bir sistemsellik. Bir sonraki hafta tekrar
bafllayacakm›fl gibi, yap›lan, tamamla-
nan her iflin dokümante edilmesi. Proje-
lerde tam bir dokümantasyon yap›ld›.
Tabii kompleks üretimlerin, durduktan
sonra ve üzerinden zaman geçtikten
sonra tekrar bafllamas› kolay de¤il. ‹lk
kez bafllama s›ras›nda yaflananlara
benzer baz› zorluklar olur. ‹flin altyükle-

©
F
N

S
S



24

MSI Dergisi - Kas›m 2012 www.milscint.com

niciler taraf› da var tabii. Yaklafl›k 2500
adet ZMA üretmiflken, 3 y›l aradan son-
ra bafllad›¤›m›zda, hiç beklenmedik so-
runlar yaflad›¤›m›z› da hat›rl›yorum. Ö¤-
renilen dersleri iyi çal›flmak ve sorunla-
r›n tekrarlanmas›n› engelleyecek ön-
lemler almak da kurumsall›¤›n önemli
bir kural› zaten.

MSI Dergisi: AZM‹M mi daha zor bir 

projeydi, SYHK m›?

Nail KURT: Kesinlikle SYHK. AZM‹M’de
müflterinin iste¤i, ABD’nin 30-40 sene
önce ortaya ç›kard›¤›, M9 ACE (Armoured

Combat Earthmover) benzeri bir araçt›.
M9 ACE art›k üretilmiyor. Ayr›ca, yüzsün
diye yap›lan; ama yüzmemifl bir araçt›.
Müflterimiz ise AZM‹M’in yüzmesini ta-
lep etti. Biz de bu çerçevede, 
M9 ACE’nin altyap›s›n› kulland›k. Orta¤›-
m›z BAE Systems’tan, M9 ACE ile ilgili
elinde ne varsa göndermesini istedik. O
bilgiler üzerine de AZM‹M’i infla ettik.

Örne¤in süspansiyonu s›f›rdan tasarla-
mad›k; ama tamamen yeni bir güç pa-
keti kulland›k. Z›rh korumas› daha iyi ol-
du. Tek kiflilik kokpitten, iki kiflilik kok-
pite geçtik. Araç çok daha modern sis-
temlerle donat›ld›. Ama tasar›m kon-
septi olarak M9’un konsepti kullan›ld›¤›
için, daha kolay oldu. Di¤er bir deyiflle 
AZM‹M’de, SYHK’daki gibi s›f›rdan bir
tasar›mdan bahsetmiyoruz. Aksi takdir-
de, mevcut bütçe ve takvime göre yap-
mak da mümkün olmazd›. Projeye, en
bafl›ndan bu konular üzerinde mutab›k
kal›narak baflland›.

ÖZEL SAYI

FNSS’nin ZMA ve AZM‹M araçlar› bir arada

Her bir
SYHK’n›n
üretilmesi için
10.000 saat
mertebesinde
iflçilik
harcan›yor.
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Yeni Nesil Araç fiekilleniyor
MSI Dergisi: FNSS’nin hava savunma

platformlar› kapsam›ndaki çal›flmalar›n›

biraz daha detayland›rabilir misiniz?

Nail KURT: Kunda¤› Motorlu Namlulu
Alçak ‹rtifa Hava Savunma Silah Siste-
mi Projesi’nde tasar›m› bitirdik. Araç flu
anda üretiliyor. Baflta da belirtti¤im gi-
bi, IDEF’te de fonksiyonel bir arac› ser-
gileyece¤iz. O tarihlerde, arac› da
ASELSAN’a teslim etmifl olaca¤›z. 
Tamamen yeniden tasarlanan bir gövde
ve güç paketi var. 700 BG civar›nda bir
güç paketi ve 6 adet yol tekeri olacak.
Süre k›s›t›m›z oldu¤u için, haz›r ve de-

nenmifl bir süspansiyon sistemi kullan-
d›k. Ancak ileride yeni bir proje olursa
tamamen ba¤›ms›z olacak flekilde, yeni
bir süspansiyon sistemi üzerinde de ça-
l›flabiliriz. Araç epeyce kabiliyetli bir araç
olacak. Hava savunma topunu tafl›yacak
arac›n, yüzme gereksinimi de var. 35 ton-
luk bir arac› yüzdürece¤iz. Dünyadaki
benzerlerinden afla¤›da kalmayacak bir
araç ortaya ç›k›yor. Bu tonajda, dünyada-
ki rakiplerimiz daha az; ama hepsi üst
düzey araçlar. KMW’nin Pumas›, BAE
Systems’in CV-90 ve Bradley’i ve hatta
Doosan’›n K-21’i gibi. Yurt d›fl› pazarlara
bakt›¤›m›zda, onlara rakip bir araçla or-
taya ç›kmam›z gerekiyor.

MSI Dergisi: Peki bu arac›, mevcut 

ZMA ile karfl›laflt›racak olursan›z 

neler söyleyebilirsiniz?

Nail KURT: Bir kere, daha büyük bir
araç olacak. Koruma seviyelerinde art›fl
görebiliriz; en az›ndan modüler koruma
olacak. Modern tanklarla yan yana iler-
leyebilecek; onlar›n h›z›na ulafl›p, arazi
kabiliyetine de sahip bir araç olacak.
Çünkü tankla birlikte, piyadenin de bu
araçlarla ilerlemesi gerekiyor. Ayr›ca
elektronik altyap› olarak da ZMA’dan
çok üstün olaca¤›n› ifade edebilirim.

‹hracat›n Y›ld›z› FNSS
MSI Dergisi: Son y›llarda, 

Türk Savunma Sanayisi’nin ihracat 

baflar›lar›nda söz ederken, hep o 

sistemlerin Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’n›n envanterine al›nm›fl olmas›n›n

çok büyük katk›s› oldu¤undan 

bahsediyoruz. FNSS’nin tekerlekli 

z›rhl› araçlar› ise Türkiye’de envantere

girmeden ihraç edildi. SSM’nin, 

2015 y›l›ndan itibaren proje say›s›n›n

azalmas›ndan bahsetti¤i bir dönemde,

Türk Savunma Sanayisi’nin, FNSS 

örne¤inde oldu¤u gibi, TSK envanterine

girmemifl ürünleri de ihracat portföyüne

eklemesi gerekebilecek. Bu durum, 

ayn› zamanda savunma sanayimizin 

ihracat rekorunu da elinde bulunduran

FNSS’nin ihracat baflar›lar›n›, daha da

de¤erli birer tecrübe haline getiriyor. 

Bu konuda, sektörle ve okuyucular›m›zla

neler paylaflmak istersiniz?

Nail KURT: Bahsetti¤iniz durumun en
bariz örne¤i, Malezya. Bu, bir flirkete du-
yulan güveni gösteriyor. Kendi silahl›
kuvvetlerinin henüz almad›¤›, kullanma-
d›¤› bir arac›n, yurt d›fl›nda tercih edilir
olabilmesi için, karfl› taraf›n bir fleye gü-
venmesi laz›m; çünkü ürünün flimdiye
kadar kullan›lmam›fl, yeni tasar›m ol-
mas›, do¤al olarak baz› soru iflaretlerini
de beraberinde getiriyor. Soru iflaretleri-
ni giderecek tek bir fley var: geçmifl per-
formans›n›zdan kaynaklanan müflteri
güveni. Yeni bir flirketseniz, yeni bir ürün
de pazarl›yorsan›z, satman›z gerçekten
çok zor savunma dünyas›nda. Ancak es-
ki ve güvenilir bir flirketseniz yeni ürünü-
nüzü satabilirsiniz. Bizim Malezya’daki
baflar›l› geçmiflimiz ve bize duyulan gü-
ven, bu kap›y› açt›. Kuflkusuz devletlera-
ras› ikili iliflkiler ve devletin deste¤i de
önemli. Bunlar hep birbirini tamamlayan
unsurlar. Ne ürünün çok iyi olmas› ne de
sadece devlet deste¤i tek bafl›na yeterli
olmaz. Tabii burada büyük çapl› sat›fllar-
dan bahsediyorum. Küçük çapl› sat›fllar›,
iyi bir sat›fl eleman› da yapabilir. Yüzler-
ce milyon dolarl›k, milyar dolarl›k proje-
leri almak ise önemli unsurlar›n bir ara-
ya gelmesi ile gerçekleflebiliyor. Müflteri
güvenini kazanmak aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, Orta Do¤u’daki bir di¤er müflterimiz-
de de benzer bir durum var. FNSS orada,
o ülkenin kara kuvvetlerine ait bir fabri-
kay› iflletiyor. 5 y›ld›r yükselen bir grafik-
le ifl yap›yoruz. 

AZM‹M, yüzme kabiliyetlerini sergiliyor.
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7 y›l önce, küçük bir sözleflme ile bafl-
lam›flt›k. Hacmi git gide artan sözlefl-
meler imzalad›k ve imzalamaya da de-
vam ediyoruz. ‹leriye dönük, çok daha
büyüklerini de hedefliyoruz. Bu konu-
lar, ayr›ca kültürel adaptasyon mese-
lesi. Herkese kültürel ve ticari olarak
ayn› davranamazs›n›z. Adaptasyon, gü-
ven de getiriyor. Her yerde ayn› davra-
n›fllar, kurallar çal›flm›yor. Her ülkenin
kendine has bir iflleyifl tarz› var. Buna
uymak laz›m. Bu, kâ¤›t üzerinde risk
gibi görünüyor; ama bunu iyi de¤erlen-
dirmek gerekiyor. Örne¤in, proje söz-
leflmesini, ifl bafllay›p da ürün ortaya
ç›kt›ktan sonra imzalayan ülkeler var.
Bildi¤imiz sözleflme modeline göre bu
bir risktir; ama o ülkenin gerçeklerine
göre risk olmayabilir. Tersi de söz ko-
nusu olabilir. Size çok emniyetli gelen
bir sözleflme, riskli olabilir. Bu tür ya-
n›lg›lar› da o ülkenin ifl kültürü ile ilgili
bilgi birikimi önler.

MSI Dergisi: Söz Malezya’dan 

aç›lm›flken, çal›flmalar›n son durumu 

ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Deftech taraf›ndan Malezya’da 

üretilecek PARS 8x8 araçlar› ile ilgili 

çal›flmalar nas›l gidiyor?

Nail KURT: Müflteriden, bekledi¤imiz
gibi, çok fazla de¤ifliklik talebi geldi. Ne-
redeyse araç s›f›rdan tasarland›. Y›lsonu
itibariyle de ilk arac›, Türkiye’den Ma-
lezya’ya gönderece¤iz. Bu, üzerinde an-
lafl›lm›fl ilk sürüm, ilk numune araç ola-
cak. Türkiye’de test edilmifl olarak yola
ç›kacak. Bu geliflmeleri gururla ifade

etmek istiyorum. Çünkü sözleflme im-
zalanmas›ndan 1,5 sene sonra, nere-
deyse s›f›rdan bir tasar›m yapacaks›n›z;
bu tasar›m, çok karmafl›k elektronik ve
silah sistemlerinin entegrasyonu içere-
cek; tüm bu süreçleri, bafl›nda FNSS’nin
bulundu¤u, Thales ve Denel’in de dahil
oldu¤u bir ekiple gerçeklefltireceksiniz
ve tüm çal›flmalar›n›z› da tamamen bat›
standartlar›nda, askeri spesifikasyonla-
ra uygun flekilde, kalifikasyonlar› dahil
yapacaks›n›z. Tüm bunlar, Bat› mant›¤›
ile yaklaflt›¤›n›zda, 2-3 senelik bir sü-
reçte ancak gerçeklefltirilebilecek fley-
ler iken bu süreyi yar›ya indirmek, ger-
çekten büyük baflar›. Geldi¤imiz nokta-
dan gurur duyuyoruz. Tabii gidecek da-
ha çok yolumuz oldu¤unun da bilincin-
deyiz. Keskin Niflanc› (Sharpshooter)
kuleli ilk arac›n ard›ndan, birkaç ay
sonra da 30 mm Denel kuleli araç gön-
derilecek. Üçüncü araç da may›n testi
için haz›rland›. Test için gerekti¤i ka-
dar, son konfigürasyona yak›n donan›m
içeriyor. Türkiye’de may›n testlerine
tabi tutulacak.

MSI Dergisi: Baflka bir projede, 

Türkiye’nin kendi açm›fl oldu¤u bir 

ihalede ve kendi imzalad›¤› bir 

sözleflmede, may›n testleri yurt d›fl›nda

yap›ld›. Siz ise yurt d›fl›na satt›¤›n›z 

bir arac›n testlerini, Türkiye’de 

yap›yorsunuz...

Nail KURT: Evet, sadece bu de¤il. 2001
y›l›nda, ikinci paket ZMA sözleflmesinde
de may›n testleri Türkiye’de yap›lm›flt›.
Bu kabiliyetlere sahibiz.

MSI Dergisi: DSA 2012 fuar› 

s›ras›nda yapt›¤›m›z k›sa söyleflide, 

bu iki arac›n Malezya’da test edilmesi 

ile birlikte, de¤ifliklikler talep 

edilebilece¤inden ve yeni ihtiyaçlar 

ç›kabilece¤inden bahsetmifltiniz. 

fiu an için nas›l bir tablo görmeyi 

bekliyorsunuz? Beklentilerinizde 

de¤ifliklik var m›?

Nail KURT: Çal›flmalar›m›z, bu tür bir
durum yaflanmas›n› engelleme yönün-
de. Malezya Kara Kuvvetlerinden 10 ki-
flilik bir subay ekibi, yaklafl›k 1 y›ld›r
FNSS’de çal›fl›yor. Deftech’ten de 20 ki-
flilik mühendislik ekibi görev yap›yor. Bu
ekiplerle koordineli yap›l›yor çal›flma-
lar. Bütün amaç, araçlar bitirildikten
sonra kalifikasyon gereksinimleri yeri-
ne getirilirse, bir daha testlere ya da ta-
sar›ma geri dönüfl olmamas›. Dolay›s›
ile tekrarlar›n önü al›nm›fl gibi gözükü-
yor. Ekipler beraber çal›fl›yor çünkü.

MSI Dergisi: Malezya ile ilgili eklemek

istedi¤iniz baflka bir nokta var m›?

Nail KURT: Mevcut sözleflme, 257 araç-
l›k bir al›m› içeriyor. Di¤er taraftan, bili-
yoruz ki ihtiyaç bunun iki kat› ve bu pro-
jenin pefli s›ra ilave al›mlar yap›lacak.
Tabi ifl birli¤inin mevcut kurgusu da de-
¤iflebilir. Oradaki teknoloji altyap›s›na
ba¤l› olarak, Malezya’da yap›lan iflin
hacmi artabilir. Yine de her durumda
iflin içinde olaca¤›m›z› öngörüyoruz.
Mevcut proje, 6-7 y›l sürecek. Di¤er pa-
ketler ise daha k›sa, örne¤in 5’er y›l sü-
rebilir.

MSI Dergisi: Önemli bir Orta Do¤u 

ülkesinde, bir askeri fabrika 

iflletti¤inizden bahsetmifltiniz. Oradaki

süreç nas›l gidiyor?

Nail KURT: Orada 2 tane küçük sözlefl-
menin ard›ndan, 2007’de ilk büyük söz-
leflme imzaland›. 2011’de de ilk büyük
paketin, bütçe olarak, yaklafl›k yüzde
50 üzerinde olan ikinci sözleflmeyi im-
zalad›k. Toplam sözleflme hacmimiz,
600 milyon dolara ulaflt›. fiimdi ise
3’üncü büyük paket ile ilgili bütçe çal›fl-
malar› yap›l›yor. Bunun, ikinci paketten
de büyük olmas›n› bekliyoruz. Bunlar›n
hepsi modernizasyon projeleri. Yeni
ürün talepleri de var. ‹flin gelece¤ine
bakt›¤›m›zda, bugüne kadar yapt›klar›-
m›z›n kat kat üstüne ç›kacak bir potan-
siyel var. Orada çal›flma yöntemimizi
de¤ifltirece¤iz. Birkaç ay içinde belli
olacak. Tüm bu süreçte, o ülkedeki sa-
nayinin de lokomotifi olduk. Buradan
Türk flirketlerini götürdük, orada 

ÖZEL SAYI
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flirketler kurdular, bize ifl yap›yorlar.
Oradaki yerli sanayiyi de gelifltirmeye
çal›fl›yoruz. Bu konuda baflar›l› örnek-
lerimiz var.

MSI Dergisi: Bu ülkede, M113 

modernizasyonu gerçeklefltiriyorsunuz.

Bu alanda kendinizi dünyada nereye 

konumland›r›yorsunuz?

Nail KURT: fiu anda, dünyada, M113
modernizasyonu konusunda, en etkin
ve yetkin firma oldu¤umuzu düflünüyo-
rum. Kapsam ve miktar olarak en bü-
yük projeyi, yurt d›fl›nda biz gerçeklefl-
tiriyoruz. Araçlar› ç›kartt›¤›m›z seviye,
flu anda bilinen, ABD’nin kulland›¤›
M113A3 konfigürasyonunun çok üze-
rinde. Zaten müflterimiz de M113A4
olarak adland›rd›. Bu konuda çok yet-
kin oldu¤umuzu ve ABD askeri depola-
r›n›n d›fl›nda, al›nm›fl ifl hacmi olarak,
uzak ara önde oldu¤umuzu söylemeli-
yim. M113’lerle ilgili bak›m iflleri d›fl›n-
da, elinde fazla say›da araç olan ülke-
ler hariç, modernizasyona pek ilgi kal-
mad›. Sadece Orta Do¤u ve Uzak Do-
¤u’da birkaç ülkede talep var. Teknolo-
jinin tam olarak hakimi oldu¤umuz
için, bu talepleri de karfl›layabilecek
altyap›m›z ve çözümlerimiz var. Dolay›-
s› ile bu konuda, dünyada, kendimizi
zirvede görüyoruz.

FNSS'nin yurt d›fl›ndaki M113 modernizasyon hatt›

©
M

S
I

D
ergisi

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt’tan, may›n ve el yap›m› patlay›c› testlerinde kulland›klar› 
test mankenleri hakk›nda da bilgi ald›k.
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MSI Dergisi: Birleflik Arap 

Emirlikleri cephesindeki geliflmeler ile

ilgili neler söylemek istersiniz?

Nail KURT: Orada büyük bir 8x8 ihalesi
var. FNSS’nin bu ihaledeki iddias› ve
flans› en üst seviyede devam ediyor.
Onun d›fl›nda, ZMA bak›m› ve yedek par-
ça tedarik sözleflmemiz devam ediyor.

MSI Dergisi: ‹hracat çal›flmalar› 

kapsam›nda, eklemek istedi¤iniz 

baflka ülkeler var m›?

Nail KURT: Umman’da 8x8 ihalesi var.
Testleri Eylül ay› sonunda bafllad›. Tek-
nik de¤erlendirmeler birkaç ay içinde
tamamlanabilir. Brunei Sultanl›¤›’n›n
ZMA ihtiyac› var. Endonezya’da ortak bir
ürün gelifltirme çal›flmam›z var. SYHK
ile ilgili, sürpriz ülkelerden enteresan
bilgi talepleri geliyor. Onlarla ilgili çal›fl-
malar›m›z devam ediyor. 3-5 sene için-
de AZM‹M ve SYHK’ya da müflteri ç›kar-
tabilece¤iz gibi görünüyor.

Ar-Ge Çal›flmalar›nda, 
Piramidin Tepesinde FNSS Var
MSI Dergisi: Ar-Ge binan›z ile ilgili son

durum ne? FNSS Ar-Ge çal›flmalar›nda

hangi konulara e¤iliyor ve bunlar›n 

mevcut ürünlere yans›malar› neler?

Nail KURT: Binan›n bitifli ve tafl›nma ifl-
lemleri Ocak–fiubat aylar›nda bafllar di-
ye planl›yoruz. Bahar aylar›nda da bir
aç›l›fl töreni düflünüyoruz.
Asl›nda klasik anlamda Ar-Ge diye
bakt›¤›m›zda, “Ar” k›sm›n› düflürme-
miz gerekiyor. Bizim çal›flmalar›m›z,
tamamen sistem baz›nda ürün gelifltir-
meyi içeriyor. Temel Ar-Ge diye bakar-
san›z, bu konuda üniversiteler ve arafl-
t›rma kurulufllar› var. Yeni bir malze-
me bulunmas› ya da yeni bir malzeme
teknolojisinin gelifltirilmesi, bizim do¤-
rudan çal›flt›¤›m›z alanlar de¤il. Bunla-
ra yönelik Ar-Ge çal›flmalar› yapm›yo-
ruz. Tamamen ürün gelifltirmeye yöne-
lik çal›fl›yoruz. Biz, kullan›c› ile iliflkisi
olan son üreticiyiz. Bunun arka plan›n-
da, alt sistem üreticileri, örne¤in mo-
tor ya da transmisyon alan›nda yenilik-
ler yap›yorlar. Biz de bunlar›n kullan›-
c›s›y›z. Sistem baz›nda, düflünce baz›n-
da, kullan›c›ya yenilikler sunulmas› ya
da dünyada yeni gelifltirilmifl teknoloji-
lerin araçlar›m›zda kullan›lmas› flek-

linde yaklafl›yoruz. Ana sistem üretici-
lerine bakt›¤›m›zda, dünyada da durum
böyle. Daha afla¤›ya girmek bizim ifli-
miz de¤il, hatta oradan uzak duruyo-
ruz. Son 7-8 y›ld›r, Ar-Ge konusunda
fark›ndal›¤›n ve fonlar›n art›fl›n› da vur-
gulamak gerekir. Devletin teflviklerini
vurgulamak laz›m. Bugün harcanan
yüksek bedellerin, Türkiye’nin gelece-
¤inde olumlu etki yarataca¤›n› belirt-
mek gerekir. Güzel fleyler yap›l›yor.
Kaynak ayr›lmas›, bunlar›n belirlenmifl
ihtiyaç alanlar›na yönlendirilmesi çok
önemli. Tabii ülke olarak bunlar›n geti-
risine, orta ve uzun vadeli bakmak ge-
rekir. Temel Ar-Ge’den gelir elde edil-
mesi için de bu teknolojilerin kullan›la-
ca¤› ürünler gelifltirmek ve müflterile-
re sunmak gerekir.

MSI Dergisi: Konuya, bahsetti¤iniz 

flekilde, yenilik aç›s›ndan bakacak 

olursak, son zamanlarda ürünlerinizde

görülen yenilikçi özelliklerden 

bahseder misiniz?

ÖZEL SAYI
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Nail KURT: Son yapt›¤›m›z testlerde an-
lad›k ki PARS’lar›, MRAP (Mine Resistant
Ambush Protected / May›na ve Pusuya
Karfl› Dayan›kl›) araç seviyesinde may›-
na dayan›kl› hale getirebiliriz. Tekerlek
alt›nda, 15 kilo patlay›c›ya dayan›mdan
bahsediyoruz. Konu, müflterinin kabul
etmeye haz›r oldu¤u a¤›rl›k art›fl›na
ba¤l›. Ya da maliyeti artt›r›p, daha hafif
malzemeler kullanabiliriz.
Bir di¤er önemli özellik de yeni gelifltir-
di¤imiz ürünlerde bulunan, mükemmel
elektronik alt yap›. Bunun önemli bir ge-
tirisi var. Girdi¤imiz uluslararas› ihale-
lerde görüyoruz. Çok de¤iflik sistem en-
tegrasyonlar› ve özellikle geliflmifl ülke-
lerin kulland›¤› yeni sistemler nedeni ile
araçlar müthifl bir elektronik altyap› ge-
rektiriyor. Bugün Malezya projemizde,
Thales ve Denel ile yapt›¤›m›z entegras-
yon görüflmelerinde -ki entegrasyonun
tepesinde FNSS var ve entegrasyondan
da biz sorumluyuz- bu firmalarla çok ra-
hat anlaflt›¤›m›z›, konufltu¤umuzu,
ürünlerini araca çok kolay entegre etti-
¤imizi gördük. Bir ZMA’ya bu kadar kolay
adapte edemeyebilirdiniz, o daha meka-
nik bir araçt›. PARS’ta aç›k bir mimari,
CAN veri yolu gibi sistemler var; altyap›-
s› entegrasyona müsait. Yeni gelifltirece-
¤imiz ZMA’da da elektronik altyap› güçlü
olacak. Bu altyap›, her türlü sistemin en-
tegrasyonuna olanak sa¤layacak. Ticari
araçlarda da benzer bir e¤ilim var, onla-
r› da yak›ndan takip edip kullan›yoruz.

MSI Dergisi: Konu may›n ve 

el yap›m› patlay›c›lara gelmiflken, 

bu tehditlerden korunma ve meskûn 

mahalde muharebe konular›nda, 

mevcut FNSS üretimi araçlarda 

ne gibi tedbirler yer al›yor?

Nail KURT: Yeni gelifltirdi¤imiz teker-
lekli araçlarda, may›n korumas› en üst
seviyede. El yap›m› patlay›c›larda bir ta-
rif s›k›nt›s› var. Çok farkl› malzemeler,
yöntemler, patlay›c›lar var. Tehdidin ta-
rifi çok önemli. Müflteri o tarifi yapt›kça,
biz de o korumay› sa¤layabiliriz. El yap›-
m› patlay›c›lardan korunma, malzeme,
yani a¤›rl›k ya da bütçe meselesi. Konu-
ya her iki aç›dan yaklaflmam›z› sa¤laya-
cak bilgi birikimimiz var. Özelikle klasik
malzeme kullan›m› ile oluflan ek a¤›rl›k
bir sorun yaratabilir. Dolay›s› ile PARS
araçlar›nda, aks tafl›ma kapasitesi çok
yüksektir. Ç›plak PARS, 22-23 tondur
ama 35 tona da ç›kabilir. Burada süs-
pansiyon da çok önemli. Haval› süspan-
siyon, a¤›rl›k art›fl›ndan çok fazla etki-
lenmeden, do¤rusal olarak de¤iflen bir
performans gösteriyor.

MSI Dergisi: Gelece¤in askeri konulu 

çal›flmalar kapsam›nda FNSS neler 

yap›yor?

Nail KURT: Bizim aç›m›zdan, elektronik
altyap›, bu çal›flmalar›n anahtar noktas›.
Çünkü gelece¤in askeri dedi¤inizde, ile-
tiflim konusu öne ç›kacak. Gelece¤in
muharebesinde, çok fazla karfl›l›kl›

elektronik haberleflme ihtiyac› olaca¤›n›
öngörüyorum. Bu ihtiyaca cevap verebi-
lecek sistemleri, araç üzerinde entegre
edecek bir altyap› gerekecek, bu da ara-
c›n altyap›s›n› ve mimarisini gündeme
getiriyor. Bunu takip ediyor olaca¤›z.
Bugün, piyadenin yükü, adam bafl› 30-40
kg’ye yaklafl›yor, araçlar buna haz›r. ‹flin
iki taraf› var: birincisi arac›n modern
ekipman› yerlefltirecek iç yap›ya sahip
olmas›, ikincisi de arac›n elektronik ha-
berleflmede baz istasyon olmas› ya da
hiçbir rol oynamasa bile en az›ndan
elektromanyetik etkileflime yol açma-
mas›.

MSI Dergisi: Bir di¤er konu, insans›z

araçlar konusunda FNSS neler yap›yor?

Nail KURT: Fikir baz›nda baz› çal›flmala-
r›m›z var. Ama flu anda ürün gelifltirme
çal›flmalar›m›z›n önünde yer alm›yor.
Baz› çok özel küçük araçlar›n; keflif,
bomba imha gibi görevlerde kullan›ld›¤›-
n› görüyoruz. Ancak bu tip araçlar konu-
sunda, pazarda çok oyuncu var ve arz-ta-
lep aç›s›ndan çok cazip bir pazar olmad›-
¤›n› düflünüyorum. Biz, büyük bir arac›n,
tamamen uzaktan kumandal› bir sürümü
gündeme gelebilir diye düflünüyoruz. Bir
yandan da geliflmeleri takip ediyoruz;
kendi aram›zda da fikir jimnasti¤i yap›yo-
ruz. fiu anda baflka önceliklerimiz var.
Mevcut, öncelikli ürün ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamaya çal›fl›yoruz. Örne¤in hibrit araç,
bizim için çok daha öncelikli.
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Gelece¤e Bak›fl
MSI Dergisi: FNSS’nin yeni araç projeleri

ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Nail KURT: Grup olarak, Nurol Makina
da dahil, araç yelpazesini, a¤›rl›k olarak
üste ve afla¤› do¤ru geniflletece¤iz. Za-
ten flu anda 30-35 tonlara ç›kt›k. Afla¤›
do¤ru da 10 ton ve alt›na do¤ru inece¤iz.
Bunun için belli bir strateji çerçevesin-
de, Nurol Makina ile birlikte hareket
edece¤iz.

MSI Dergisi: Özellikle biliflim alan›nda,

askeri taraf›n, sivil taraftaki 

geliflmeleri takip etti¤i bir dönem 

yafl›yoruz. Bu aç›dan ele alacak 

olursan›z, kara araçlar› taraf›ndaki 

durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Nail KURT: Öncelikle flunu vurgulamak-
ta fayda var: Biz sivil araç üretimine gir-
meyece¤iz. Dünyada askeri bir kurulufl
aç›s›ndan, baflar›l› bir örne¤i yok. Ama
sivil araçlar›n alt sistemlerinin, askeri
araçlar üzerindeki uygulamalar› aç›s›n-
dan bakacak olursak, evet, bu konuda
hep bir araflt›rma içindeyiz. Çok maliyet
etkin çözümler olabiliyor.

MSI Dergisi: Milli Güç Grubu 

Gelifltirilmesi Projesi konusunda neler

söyleyeceksiniz?

Nail KURT: Biz motor üreticisi olmad›¤›-
m›zdan, bu çal›flmalar›n d›fl›nda olmay›
tercih ettik; ama entegrasyon konusun-
da, deste¤e haz›r oldu¤umuzu da belirt-
tik. ‹fl, tank güç paketine gitti¤i için, flu
anda çok dahil olmuyoruz. Tabii 300-400
beygir gücü için, bu çal›flman›n benzeri
ya da tekrar› yap›labilir. Bu beygir gücü
aral›¤›nda, böyle bir çal›flma, ticari sek-
törde de kullan›labilir, böylece ekonomik
fayda da sa¤lanabilir. Di¤er yandan, ko-
nu savunma olunca, stratejik gereksi-
nim olarak görüp karar verebiliyorsu-
nuz. Transmisyon konusunda, çok büyük

zorlanma olaca¤›n› flimdiden söyleyebi-
lirim.  Biz 200 ila 400 beygir gücü aral›-
¤›nda motorlarla çal›flan paletli araç
transmisyonlar› konusunda, 20 y›ll›k bir
tecrübeye sahibiz. Çok karmafl›k elek-
tromekanik bir sistemden söz ediyoruz.
Dünyan›n en karmafl›k makinelerinden
birisi oldu¤unu, rahatl›kla söyleyebili-
rim. Böyle bir sistemin, 1500 beygir gü-
cünde bir tank için yap›lmas›, hele de bu-
nu, dünyada sadece iki firman›n baflard›-
¤› düflünüldü¤ünde, dikkatli olunmas›
gerekiyor. Transmisyon konusu, çok zor
bir konu, çok ciddi bir altyap› gerektiri-
yor. Basit bir diflli kutusu altyap›s›ndan
bafllayarak, afla¤›dan gelen bir sanayi
devinimi olsayd›, daha rahat sonuç alabi-
lirdik. Otomotiv sanayisi hacminin bu ka-
dar yüksek oldu¤u bir ülkeye göre, diflli
ve diflli kutusu sektörü, özellikle tasar›m
aç›s›ndan geride kalm›fl.

MSI Dergisi: Bahsetti¤iniz, Türkiye’nin

AAV ihtiyac› ile ilgili nas›l bir model 

öngörüyorsunuz?

Nail KURT: SSM’nin ortaya koyaca¤› her
modele aç›¤›z. Say›n›n azl›¤›, iflin biraz
ekonomik boyutunda, fizibilitesinde ka-
rar vericileri zorluyor. Ama teknolojik an-
lamda, Türkiye’de böyle bir iflin yap›labil-
mesi, arac›n tasarlanabilmesi, SYHK
benzeri bir projenin ortaya konmas›;
prestij, insan kayna¤› ve bilgi birikimi aç›-
s›ndan, çok büyük katk›larda bulunabilir.
Böyle bir yol izlenmesi, arac›n istenilen
zamanda ve istenilen yerde kullan›labil-
mesini de sa¤lar. Özgün tasar›m›n bede-
li yüksek olur; ama yap›lmas› gerekiyor-
sa yap›l›r ve FNSS bunu yapabilir. Konu,
yapabilir miyiz de¤il. Ne kadar bedel öde-
meye haz›r›z, bunu tart›flmal›y›z.

MSI Dergisi: FNSS’nin üstlendi¤i, önemli

sosyal sorumluluk projeleri de var.

Bu konuya da de¤inir misiniz?

Nail KURT: Kendi alan›m›zdaki çabala-
r›m›z devam edecek. Askeri kara araç-
lar› tasar›m yar›flmalar›, maket yar›fl-
malar› gibi faaliyetlerimizi, sektör aç›-
s›ndan çok faydal› görüyoruz. Sosyal so-
rumluluk alan›nda da gücümüzün yetti-
¤i oranda faaliyetlerimiz var. Bu konuda
çal›flan sosyal faaliyetler komitemiz var.
Onlar›n getirdi¤i her öneriyi de¤erlendi-
riyoruz. Sizlerin bilmedi¤i, bizim de ko-
nuflmak istemedi¤imiz ba¤›fllar›m›z
oluyor. Bunlara da elimizden geldi¤ince
bütçeden pay ay›r›yoruz. Genç ve çok
de¤erli çal›flanlar›m›zdaki büyük enerji-
yi, yo¤un çal›flma tempomuzda f›rsatlar
yaratarak, toplumsal faydaya çevirme
çal›flmalar›m›z var. Yönetim olarak, bu
faaliyetleri, topluma ve çal›flma arka-
dafllar›m›za faydal› faaliyetler olarak
görüyoruz. Çal›flma arkadafllar›m›z, bu
faaliyetlerden sonra, ifle daha motive ol-
mufl olarak dönüyor.

MSI Dergisi: Son olarak, ilki icra edilecek

Kara Sistemleri Semineri ile ilgili 

neler söyleyeceksiniz? Seminerden 

beklentileriniz neler?

Nail KURT: FNSS, seminerin ana spon-
sorlar›ndan birisi. Semineri destekle-
meyi bir görev olarak görüyoruz. Bek-
lentilerimiz; bilgi a¤›n›n daha etkin ol-
mas›, kara sistemleri konular›nda yap›-
lanlarla ilgili fark›ndal›¤› artt›rmak, dos-
ta ve düflmana bir kez daha kabiliyetle-
rinizi anlatmak ve sektördeki ifl birlikle-
rini gelifltirmek. Tüm bunlar›n ötesinde,
ayn› ortamda yan yana oturmak, sohbet
etmek bile faydal›. Ayr›ca her firman›n,
her oturumun, kat›l›mc›lara ve sektöre
bir fleyler kazand›raca¤›n› düflünüyoruz.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt’a, 
zaman ay›r›p sorular›m›z› 
cevapland›rd›¤› için, okuyucular›m›z
ad›na teflekkür ediyoruz. 

ÖZEL SAYI

FNSS taraf›ndan bu y›l 5’incisi düzenlenen "Askeri Kara Araçlar› Plastik Maket Yar›flmas›"n›n ödül töreni kat›l›mc›lar›
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Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (K.K.K.l›¤›)’n›n
ihtiyac› olan modern

ana muharebe tank›n›n teda-
riki konusunda, d›flar›dan
al›m ve lisans alt›nda üretim
yaklafl›mlar›n›n de¤erlendi-
rilmesinin ard›ndan, 2005 y›-
l›nda, Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM) taraf›ndan
görevlendirilen konsorsiyu-
mun haz›rlad›¤› fizibilite ra-
poru do¤rultusunda, milli
ana muharebe tank› çal›fl-
malar›na baflland›. Söz konu-
su fizibilite raporu, projenin
modelini; “gereken alanlar-
da yurt d›fl›ndan teknik des-
tek al›narak, ana muharebe
tank›n›n yurt içinde tasarlan-

mas› ve gelifltirilmesi” olarak
ortaya koydu.
Bu modele uygun olarak ha-
z›rlanan Teklife Ça¤r› Dosya-
s› sonras›nda, teklif de¤er-
lendirme süreci, 2 fiubat
2007 tarihi itibariyle tamam-
land›. 30 Mart 2007 tarihli
Savunma Sanayii ‹cra Komi-
tesi toplant›s›nda al›nan ka-

rar gere¤ince, K.K.K.l›¤›n›n
modern ana muharebe tank›
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla bafllat›lan Milli ‹m-
kânlarla Modern Tank Üreti-
mi Projesi’nde, ana yüklenici
aday› olarak Otokar ile söz-
leflme görüflmelerine bafl-
lanmas›na karar verildi. 

Sözleflme görüflmelerinin
tamamlanmas›n› takiben,
29 Temmuz 2008’de, Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
da kat›l›mlar› ile sözleflme
imza töreni Otokar tesisle-
rinde gerçeklefltirildi.

ÖZEL SAYI

Otokar, ALTAY Projesi ile
Türk Savunma Sanayisi’ni
Üst S›ralara Tafl›yor
Kara araçlar›n›n amiral gemisi olan tank, kuflkusuz, gelifltirmesi zor, 
bir o kadar da prestijli bir silah sistemi. Türkiye’nin, kara araçlar› konusunda
özgün yetenekleri d›fl›nda kalan az say›da platformdan birisi olan tank ile 
ilgili çal›flmalar›, ALTAY Projesi kapsam›nda Otokar yürütüyor.
Mehmet KARAASLAN / Otokar Tank Proje Müdürü
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Takip eden 6 ay içinde, önem-
li alt sistem tedarikçileriyle
sözleflmeler de imzalanarak,
ilk Türk Milli Tank› ALTAY’›n
tasarlanmas›, prototiplerinin
gelifltirilmesi, üretilen proto-
tiplerin test edilmesi ve kalifi-
ye edilmesi konusunda fiili
çal›flmalar, 15 Ocak 2009 tari-
hi itibar›yla bafllad›.

Ad›m Ad›m ALTAY’a
ALTAY Projesi; Dönem I Tasa-
r›m ve Prototip Üretimi, Dö-
nem II Seri Üretim olarak iki
dönem halinde planland›.
‹çinde bulunulan ve Otokar’›n
ana yüklenicili¤inde yürütü-
len Dönem I’in 6,5 y›lda ta-
mamlanmas› hedefleniyor.
Dönem I, Kavramsal Tasar›m,
Detayl› Tasar›m, Prototip

Üretimi ve Kalifikasyon olmak
üzere üç aflamadan olufluyor.
Proje kapsam›nda, mevcut
yerli kabiliyetlerin azami ölçü-
de kullan›lmas› suretiyle ve
gerekli alanlarda da Kore
Cumhuriyeti firmas› HYUNDAI
ROTEM’den teknik destek
al›narak, ALTAY tank›n›n yurt
içinde özgün olarak tasar-
lanmas›, gelifltirilmesi, pro-
totip üretimi, test ve kalifi-
kasyonunun yap›lmas› ile
tüm haklar› SSM’ye ait Tek-
nik Veri Paketi’nin oluflturul-
mas› hedefleniyor.
Projenin, Detayl› Tasar›m
Aflamas›’nda tank›n ön pro-
totiplerinin imal edilmesi ve
gelifltirme ve do¤rulama
testlerine tabi tutulmas›,
Prototip Üretimi ve Kalifi-
kasyon Aflamas›’nda ise ni-
hai konfigürasyondaki pro-
totiplerin üretilmesi ve at›fll›
ve at›fls›z testlerle kalifikas-

yonlar›n›n tamamlanarak
SSM’ye teslim edilmesi plan-
lan›yor. ALTAY tank›n›n tasa-
r›m ve prototip üretim süreç-
lerinin tamamlanmas›n› mü-
teakip, seri üretimi ise ayr›
bir sözleflmeye konu olacak.

ALTAY Ekip Çal›flmas›
ile fiekilleniyor
Projede, ALTAY tank›n›n ta-
sar›m› ve entegrasyonu ile
prototiplerin performans ve
kalifikasyonundan, SSM’ye
karfl› tek sorumlu olarak ana
yüklenici Otokar görev al›yor.
Mevcut durum itibariyle
40’dan fazla yerli alt yükleni-
cinin görev yapmakta oldu¤u
projede, modele uygun ola-
rak belirlenen alanlar d›fl›n-
da, tamamen yerli alt sis-
temlerin kullan›lmas›

hedeflendi. Önemli bafll›klar
olarak; Tank At›fl Kontrol
Sistemi, Tank Komuta Kon-
trol Muhabere Bilgi Sistemi
gibi elektronik alt sistemler,
ASELSAN taraf›ndan tasar-
lanarak prototipleri üretili-
yor; 120 mm’lik 55 kalibre
ana silah sistemi HYUNDAI
ROTEM kanal› ile teknoloji
transferi yap›larak MKEK ta-
raf›ndan üretiliyor; Modüler
Z›rh Paketi ise yine HYUNDAI
ROTEM kanal› ile teknoloji
transferi yap›larak ROKETSAN
taraf›ndan gelifltiriliyor.
Z›rh paketinin gelifltirilme-
sinin ard›ndan, üretiminin
de yurt içinde yap›lmas› ön-
görülüyor.
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ALTAY, Takvime 
Uygun Olarak ‹lerliyor
Projede birinci aflama olan
Kavramsal Tasar›m Aflama-
s›, 2010 y›l› içinde tamamlan-
d›. Kavramsal tasar›m son-
ras›nda, ALTAY tank›n›n bire
bir ölçekli modeli üretilerek
2011 y›l› May›s ay› içinde ger-
çeklefltirilen IDEF fuar›nda,
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün de kat›ld›¤› törenle
kamuoyuna tan›t›ld›.
Projenin en kritik aflamala-
r›ndan olan ve tasar›m›n
önemli ölçüde belirginleflti¤i
Ön Tasar›m süreci, SSM ve
K.K.K.l›¤› ile sürdürülen yo-
¤un bir çal›flma döneminin
ard›ndan, 2011 y›l› son çeyre-
¤inde baflar›yla sona erdi. Bu
süreçte sürdürülen tasar›m
faaliyetlerine paralel olarak,
ön prototiplerin imalat› da
bafllad›. Projenin en önemli
kilometre tafllar›ndan olan
ve sonuna gelinen Kritik Ta-
sar›m Aflamas›’n›n 2013 y›l›-
n›n ilk çeyre¤inde tamamla-
n›p, üçüncü aflama olan Kali-

fikasyon ve Kabul Testleri
Aflamas›’na geçilmesi hedef-
leniyor. ‹lk ön prototip olan
ve üretimi tamamlanan Ha-
reket Kabiliyeti Ön Prototipi
(Mobility Test Rig / MTR) ara-
c›n›n hareket testleri halen
devam ediyor. ‹kinci ön pro-
totip olan At›fl Testi Ön Proto-
tipi (Firing Test Rig / FTR)’nin
ise at›fl testleri haz›rl›k çal›fl-
malar› gerçeklefltiriliyor.
Ana sistemin yan› s›ra önem-
li alt sistemlerin tasar›m, ge-
lifltirme, üretim ve tedarik
süreçleri de Otokar koordi-
nasyonunda, ön prototiplerin
imalat program›na uygun
olarak sürdürülüyor.
Projede kullan›lan ve kulla-
n›lacak altyap› yat›r›mlar› da
program›na uygun olarak ya-
p›l›yor. Tamamlanan yat›r›m-
lardan önemli kalemler ola-
rak; Otokar’da devreye al›-
nan elektromanyetik uyum-
luluk (EMI/EMC) test merke-
zi ile ROKETSAN’da kurulan
Balistik Koruma Merkezi ya-
t›r›mlar› s›ralanabilir.

Ça¤dafl Gereksinimleri
Karfl›layan Tank: 
ALTAY
ALTAY’›n tasar›m›nda, Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin
gerçeklefltirebilece¤i her
türlü harekât flartlar› ve kat›-
l›m sa¤layaca¤› BM ve NATO
harekâtlar›n›n ihtiyaçlar› göz
önünde bulunduruluyor. Bu
kapsamda ALTAY, modern
tanklarda kullan›lmakta olan
en yeni teknolojilerle donat›-
l›yor. ALTAY, sahip olaca¤›
üstün atefl gücü ve isabet
oran›, yüksek hareket kabili-
yeti ve beka özellikleri ile
TSK’n›n en temel ve cayd›r›c›
güçlerinden biri olacak.
ALTAY tank›nda tank komu-
tan›, niflanc›, sürücü ve dol-
durucu olmak üzere dört
mürettebat görev yapacak.
Tank, zorlu arazi flartlar›nda
istenilen performans› sergi-
leyebilmesi için, 1500 beygir
gücünde yeni teknoloji ürünü
bir motor ve transmisyona
sahip olacak. ALTAY’›n üze-
rinde ana silah olarak, birçok
farkl› tipte mühimmat› atabi-
len 120 mm’lik 55 kalibre top
bulunacak. Ana silah ve yar-
d›mc› silahlar›n kontrol edil-
mesi için, ALTAY’a özel ola-
rak, yeni bir nesil at›fl kontrol
sistemi de tasarlan›yor. Bu
sistem sayesinde ALTAY, ha-
reket halindeki hedefleri de
çok yüksek isabet oran›yla
vurabilecek. Ayr›ca ALTAY
tank›nda, her türlü tehdide
karfl› tank› korumak üzere
tasarlanan modüler kompo-
zit z›rhlar ve mürettebat›n
kimyasal, biyolojik, radyoak-
tif ve nükleer (KBRN) tehdit-

lerin bulundu¤u ortamlarda
görev yapmas›na olanak sa¤-
layan yard›mc› sistemler de
bulunacak.

Yeni Nesil Özellikler
ALTAY’da
Günümüzde, z›rhl› birlikle-
rin kullan›laca¤› harekât çe-
flidi olarak, konvansiyonel
muharebeler (taarruz, sa-
vunma ve geri hareketler)
ile meskûn mahallerde mu-
harebe ve savafl d›fl› harekât
(iç güvenlik harekât›) görev-
leri öne ç›k›yor. Üçüncü ne-
sil tanklar bu kapsamda in-
celendi¤inde, özellikle kla-
sik muharebeler için haz›r-
lanm›fl olduklar› ve meskûn
mahal ve savafl d›fl› harekâ-
ta haz›rlanabilmesi için ila-
ve koruma, uzaktan kuman-
dal› silah sistemleri, 360 de-
rece yak›n gözetleme sis-
temleri, ana motor kullan›-
m›n› en aza indirebilecek bir
yard›mc› motor çözümü ile
may›n kiti uygulamas› gibi
özelliklerin ilave edilmesi
gereklili¤i ortaya ç›k›yor. ‹l-
gili harekât türlerinin ken-
dine has tehditlerine karfl›
koyabilecek esneklikte bir
tank›n konsept olarak gelifl-
tirilmesi, ALTAY tank›nda

ÖZEL SAYI
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temel yaklafl›m olarak ka-
bul edilerek, en k›sa haz›rl›k
süresi ile tüm harekât tür-
lerinde kullan›labilecek
özelliklerin ALTAY tank›na
adapte edilmesi prensibi
benimsendi.
ALTAY tank›n› di¤er tanklar-
dan farkl› k›lan özellikler;
beka, atefl gücü, hareket
kabiliyeti, komuta kontrol ve
haberleflme, entegre lojistik
destek (ELD) ve ergonomi
bafll›klar› alt›nda incelendi-
¤inde; görev, tehdit ve çevre
flartlar› ile uyumlu, kullan›c›
isterlerini azami oranda
karfl›layan ve üçüncü ve da-
ha üst nesil tanklara göre
ilave özellikleri ile her türlü
muharebe ortam›nda kulla-
n›labilecek esneklikte ve il-
gili görevlere adapte olabi-
len optimize bir tank oldu¤u
göze çarp›yor.
Bir sistemin hayatta kalabil-
me kabiliyeti olarak tarif
edilebilen beka kavram›
kapsam›nda, ALTAY tank›n-
da, temel yaklafl›m olarak,
birinci öncelikle müretteba-
t›n hayatta kalmas›n› sa¤la-
mak; ikinci öncelikle ise sis-
tem ve alt sistemlerin fonk-
siyonlar›n› en üst düzeyde
tutarken korunmalar› temel

hedef olarak öngörüldü. Yi-
ne muharebe sahas›nda
tank›n tehdidi niteli¤inde
olan nükleer ve kimyasal
tehditleri alg›layan, müret-
tebata zararl› seviyeye gel-
meden ikaz eden, gerekti-
¤inde iç bas›nçl› sistemi ile
personele olabilecek etkileri
en aza indirgeyen bir sistem
çözümü de uyguland›. Ayr›-
ca, Lazer Uyar› Sistemi ile
ALTAY tank›na, lazer mesafe
ölçer (Laser Range Finder /
LRF), lazer hedef iflaretleyici
(Laser Designator / LD) ve
lazer huzme izleyici cihaz-
lardan yönlendirilen lazer
tehditlerini k›sa tepki süresi
içinde ve yüksek hassasiyet-
le alg›lay›p tespit ve teflhis
etme, karfl› tedbir sistemle-
rini harekete geçirme kabili-
yeti kazand›r›ld›.
Yukar›daki hususlara ilave
olarak 360 derece yak›n me-
safe gözetleme sistemi ile
özellikle meskûn mahalde
ve tank›n dura¤an kullan›l-
d›¤› durumlarda, tanka yak-
laflabilecek tehdit unsurlar›-
n›n tespit edilmesi ve gerek-
li tedbirlerin al›nabilmesi
sa¤lan›yor ve tank için daha
güvenli bir harekât ortam›
elde ediliyor.

Yüksek Atefl Gücü ve
Hareket Kabiliyeti
ALTAY tank›nda ana silah
olarak, mevcut tanklarda
kullan›lan en uzun menzile
sahip 120 mm 55 kalibrelik
top; yard›mc› silah olarak
hem niflanc› hem de tank ko-
mutan› taraf›ndan kullan›la-
bilen, ana silahla efl eksenli
7,62 mm makineli tüfek; ay-
r›ca kule üzerinde, kuleden
ba¤›ms›z 360 derece döne-
bilen, gece ve gündüz görüfl
ve at›fl kabiliyetine sahip,
7,62 mm ve 12,7 mm silah ta-
k›labilen, hem tank komutan›
hem de doldurucu taraf›ndan
kullan›lma imkân› olan uzak-
tan kumandal› silah istasyo-
nu; gerekti¤inde doldurucu
taraf›ndan d›flar›dan kullan›l-
ma imkân› olan bir 7,62 mm
makineli tüfek de al›yor.
Tankta birinci derece görüfl
sistemi olarak; hareketli he-
defler dahil üstün bir ilk
at›mda vurufl performans›
sa¤layan ve birbirinin yede¤i
niteli¤inde, hem niflanc› hem
de tank komutan› taraf›ndan
kullan›labilen, Niflanc› Görüfl
Cihaz› ve kuleden ba¤›ms›z
olarak 360 derece dönebilen
Tank Komutan› Görüfl Cihaz›
bulunuyor. Bu cihazlar,

üçüncü nesil tanklara göre
daha kompakt, ana silah et-
kili menzili ile do¤ru orant›l›
olarak yüksek hedef tespit,
teflhis ve tan›ma kabiliyetleri
olan, entegre lazer mesafe
ölçücü ve stadyametre ile
mesafe ölçme yetene¤ine de
sahip.
Tankta ayr›ca, uzaktan ku-
mandal› silah sistemi ile bir-
likte kullan›lan ve at›fl kon-
trol sistemi ile entegre çal›-
flabilen görüfl cihazlar›na da
yer veriliyor. Bu sayede, çok
k›sa sürede birden çok hede-
fin gözetlenmesi ve farkl›
cinsteki hedeflerin atefl alt›-
na al›nmas›na imkân sa¤la-
yan bir tasar›m çözümü su-
nuluyor.
Hareket kabiliyeti kapsam›n-
da; 1500 BG’lik elektronik
kontrollü güç grubu, çabuk
de¤ifltirilebilir padl› palet sis-
temi ve zorlu arazi koflulla-
r›nda yüksek h›zla hareket
ederken tank floförü ve di¤er
mürettebat ile alt sistemle-
rin ihtiyaç duyabilece¤i dü-
flük seviyeli titreflim ve sar-
s›nt› imkân› sa¤layan bir süs-
pansiyon sisteminin kullan›-
m› öne ç›k›yor. ALTAY tank›,
yukar›da s›ralanan alt sis-
temlerin entegrasyonu ile
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muharebe sahas›nda ken-
dinden beklenen dik engel
ve hendek geçme, meyil t›r-
manma ve tank muharebe
a¤›rl›¤›nda iken k›sa haz›r-
l›k süresi ile 4 m’ye kadar
derin sulardan geçme im-
kân ve kabiliyetini kazan›-
yor. ALTAY tank› ayr›ca,
özellikle tank›n hareket si-
as›n›n artt›r›labilmesi için
ihtiyaç duyulabilecek yak›t
tasarrufunu sa¤layan ve güç
grubunun servis ömrünün
daha uzun olmas›n› müm-
kün k›lan, taktik aç›dan da
durgun muharebelerde, nis-
peten sessiz yard›mc› güç

grubu ile ana güç grubunu
çal›flt›rmadan birçok fonksi-
yonu yerine getirme yetene-
¤ine de sahip olacak.
Komuta kontrol bilgi sistemi
ve haberleflme kapsam›nda;
muharebe meydan›n›n tam
ve yeterli taktik-lojistik du-
rum bilgisinin, tarih ve za-
man bilgisinin, emir, mesaj
ve alarmlar›n; tek tank sevi-
yesinden tabur görev kuvveti
seviyesine kadar tüm muha-
rebe unsurlar›n›n kullan›m›-
na uygun olarak üretilmesi,
ifllenmesi, de¤erlendirilmesi
ve da¤›t›lmas›n›n sa¤lanmas›
hedefleniyor.

ALTAY tank›nda, Komuta
Kontrol Sisteminin ihtiyaç
duydu¤u haberleflme altya-
p›s›na da imkân sa¤layan,
yaz›l›m tabanl›, milli telsiz
mimarisi özelli¤i olan Çok
Bantl› Say›sal Müflterek Tel-
sizin kullan›m› öngörülüyor.
Sistemin kullan›lmas› ile 
ALTAY tank›na, muharebe
sahas›nda kriptolu ses ve ve-
ri haberleflmesi yapma im-
kân› kazand›r›lm›fl olacak.

ELD de Kapsam 
Alan›nda
ELD parametrelerinin, tasa-
r›m›n ilk aflamalar›ndan iti-
baren yap›lan çal›flmalarla
flekillendi¤i gerçe¤inden ha-
reketle projenin ilk safhas›n-
dan itibaren, ELD birimi fa-
aliyete geçirildi ve kavramsal
tasar›mdan bafllayarak, dü-
zenli bir flekilde tasar›m kon-
trol edilerek, tasar›m süreci-
ne girdi sa¤land›. Bu sayede,
ELD unsurlar› kapsam›nda
al›nmas› gereken tedbirler,
ALTAY tank› konsept tasar›-
m› aflamas›nda göz önünde
bulunduruldu. Özellikle ba-
k›m, onar›m ve desteklenebi-
lirlik konular› sürekli olarak
simüle edilerek, çeflitli yaz›-

l›m gereçleri ile denendi ve
mürettebat ve bak›m perso-
neline iflletme, bak›m, ona-
r›m ve desteklenebilirli¤i en
yüksek seviyede olan bir tank
tasarland›.
ALTAY Projesi’nde, interaktif
teknik manuel ve filo yönetim
sistemi demolar›n›n geliflti-
rilmesi gibi, ELD konusunda
yeni yaklafl›mlar da uygula-
maya al›n›yor. Bu çal›flma-
larla seri üretim döneminde,
lojistik sistemin etkinli¤i ve
ömür devri maliyeti aç›s›n-
dan, kullan›c›ya çok geliflmifl
imkânlar sa¤layabilecek bir
altyap› planlan›yor.
ALTAY tank›nda kullan›lan ve
say›sal bir altyap› bar›nd›ran
tüm alt sistemlerde, cihaz içi
test ile alt sistem ar›zalar›n›n
erkenden tespiti, takibi ve
ar›zaya ba¤l› olarak di¤er
sistemlerde ç›kabilecek da-
ha büyük ar›zalar› önleyici
tedbirlerin al›nmas›na imkân
sa¤lan›yor. ALTAY tank›nda
öne ç›kan di¤er bir özellik ise
insan makina arayüzlerinin,
kullan›c› dostu sistemler
olarak tasarlanm›fl olmas›.
Özellikle günümüzde kulla-
n›lan son teknoloji tufl tak›m›,
gösterge flekli, mesaj ve bilgi

ÖZEL SAYI

ALTAY Ana Muharebe Tank› 
Teknik Özellikleri
� Dört kiflilik mürettebat
� Yeni nesil 1500 BG güç grubu
� 120 mm 55 kalibre ana silah
� Modüler kompozit z›rh
� Yeni nesil at›fl kontrol sistemi
� Elektrikli top kule takat sistemi
� Komuta kontrol muhabere bilgi sistemi
� Muharebe sahas› tan›ma tan›tma sistemi
� Nükleer ve kimyasal tehdit alg›lama sistemi
� Yang›n söndürme ve infilak bast›rma sistemi
� Uzaktan kumandal› silah sistemi (7,62 mm ve 12,7 mm)
� Kule makineli tüfe¤i
� Lazer uyar› sistemi
� Yaflam destek sistemi
� KBRN korumas›
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ekranlar›, tanka uygun hale
getirilerek; otomatik, birbiri
ile h›zl› haberleflen, kullan›-
c›y› yormayan çözümler ha-
z›rland›. Yaz›l›m› milli olarak
gelifltirilen araç elektroni¤i
ile tank sürücüsüne sa¤la-
nan bütünleflik gösterge pa-
neli sayesinde, araca ait tüm
gösterge ve kumandalar bir
panel üzerinde toplanarak,
her türlü güncelleme ve ta-
sar›m de¤iflikli¤ine aç›k bir
sistem tasarland›.
Yeni nesil tüm z›rhl› araçlar›n
araç elektroni¤i ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek özellikte
olan, Otokar taraf›ndan ge-
lifltirilmifl “Araç Kontrol Sis-
temi”, sahip oldu¤u video ve
veri arayüzleri sayesinde çe-
flitli kamera ve çevre birim-
lerinin kolay ve h›zl› bir flekil-
de entegrasyonuna imkân
sa¤l›yor. Sistemin kullan›c›
arayüzleri sayesinde, araç ve
çevre ile ilgili durumlar,
an›nda mürettebata bildirili-
yor ve mürettebat›n, sistem-
leri entegre bir flekilde kon-
trol etmesi sa¤lan›yor. Araç
Kontrol Sistemi birimlerinin,
tamam› Otokar’›n kendi mü-
hendislik imkânlar›yla tasar-
lad›¤› donan›m ve yaz›l›mlar›,

geliflen teknolojiye uyum
sa¤layacak flekilde, de¤iflik-
likliklere aç›k bir mimari ya-
p›ya sahip. Ayr›ca d›fla ba-
¤›ml›l›k olmad›¤›ndan, farkl›
müflteri isteklerine h›zl› bir
flekilde uyarlanma imkân› da
elde edildi.
Tüm bu say›lanlar›n yan› s›ra
tankta mürettebat görevleri-
nin yap›lmas›n› kolaylaflt›ran
ergonomik kol, dirsek ve gö-
¤üs destekleri ile tutunma
çubu¤u ve ayak destekleri gi-
bi ilave hususlara da yer ve-
rildi.
Sonuç olarak günümüz mo-
dern tanklar›n›n uzun sürede
ve ilave sistemlerle haz›r ha-
le geldi¤i bir ortamda:
� K›sa sürede, hem klasik

hem de savafl d›fl› harekât
ortam›na uyum sa¤layan,

� Mürettebat›n hayatta 
kalmas›na en üst düzeyde
hizmet eden,

� Mürettebat görevlerini 
kolaylaflt›ran,

� Tanktan beklenen hareket
kabiliyeti isterlerine 
cevap veren,

� Mevcut görüfl ve alg›lama
sistemleri ile araç 
elektroni¤i ve komuta
kontrol bilgi sistemi 

sayesinde sürekli olarak
durum fark›ndal›¤› 
yaratan,

� Milli yaz›l›m alt yap›s› 
ile geliflmelere ve 
de¤iflikliklere aç›k,

� Ar›za tespit ve takibini 
sürekli ve otomatik olarak
yapan ve

� Mürettebata en üst 
düzeyde ergonomi 
sa¤layan 

ALTAY tank›n›n, mevcut do-
nan›mlar› ve esnek yap›s› ile
TSK envanterinde önemli bir
unsur olarak yer alaca¤› söy-
lenebilir.

Tank Üreticisi Olmak
Günümüzde, ana muharebe
tanklar›n›n, kara sistemleri
aras›ndaki en karmafl›k plat-
formlar oldu¤u düflünüldü-
¤ünde, dünyada sadece bir-
kaç ülkenin ana muharebe
tank› tasar›m ve üretim yete-
ne¤ine sahip olmas› kolayl›k-
la anlafl›labiliyor. Öncelikle,
Türkiye’nin bu yetene¤e sa-
hip olmas›, savunma sanayi-
sinde söz sahibi ülkeler ara-
s›nda yer almas› bak›m›ndan
büyük önem arz ediyor. Bu
proje ile baflta tank tasar›m
ve entegrasyon yetene¤inin

kazan›lmas› olmak üzere,
modern at›fl kontrol sistemi
ve kompozit z›rh gelifltirme
gibi yüksek teknoloji ve kabi-
liyetlerin yurt içinde sa¤lan-
mas›, Türk Savunma Sana-
yisi ad›na çok önemli bir
ad›md›r.
260’› Otokar bünyesinde ol-
mak üzere, 550’den fazla
personel, ALTAY Projesi’nde
görev al›yor. Böylece, proje
sayesinde yerli savunma sa-
nayisi flirketlerinde, paletli
platform ve alt sistem tasar›-
m›nda en yeni teknolojilerin
kullan›m ve entegrasyonunu
bilen, yetiflmifl bir insan gü-
cünün elde edilmesi, proje-
nin en önemli kazan›mlar›n-
dan biri olarak öne ç›k›yor.
Otokar aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, projenin ana yüklenicisi
olarak, mevcut tasar›m ye-
tenekleri, en karmafl›k kara
platformlar›n›n tasar›m ve
sistem entegrasyonunu ya-
pabilecek flekilde geniflliyor.
Projenin tamamlanmas›n›
takip eden süreçte, bu tasa-
r›m ve entegrasyon yetene-
¤inin, etkin flekilde kullan›-
larak daha birçok yeni pro-
jede hizmet verece¤i öngö-
rülüyor.
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Ümit BAYRAKTAR: Projenin teslimat

aflamas›yla ilgili mevcut durumunu 

özetleyebilir misiniz?

M. Emre YAZICI: Eylül 2007’de imzala-
nan ve Temmuz 2008’de yürürlü¤e gi-
ren ATAK sözleflmesinde, Kas›m 2010
içinde yap›lan tadilat çerçevesinde,
ilave edilen ve Erken Duhul Helikop-
teri olarak tan›mlanan 9 adet helikop-
terin, 15 ay erken teslim edilmesi ön-
görüldü. Bu kapsamdaki ilk helikop-
ter, yaklafl›k 3 ayl›k bir gecikme ile
Temmuz 2012 bafl›nda; ikinci helikop-
ter, yaklafl›k 1,5 ayl›k bir gecikme ile
Eylül 2012 ortas›nda ve üçüncü heli-
kopter de yaklafl›k 1 ayl›k bir gecikme
ile Ekim 2012 sonunda teslime haz›r
hale geldi. Sözleflme gere¤i, bu y›l
teslim edilecek olan dördüncü heli-
kopter ise proje takvimine uygun ola-
rak, Aral›k 2012 bafl›nda teslime haz›r
hale gelecek.

Ümit BAYRAKTAR: Geçen y›l 

gerçeklefltirdi¤imiz röportajda, 

TUSAfi Genel Müdürü Muharrem 

Dörtkafll›, T129’un teslimat süreciyle 

ilgili flunlar› söylemiflti: “Teslimatta

önemli gördü¤üm bir husus var ve 

bunu özellikle belirtmek istiyorum: 

Çok yo¤un çal›flmalar içerisindeyiz ve

çok karmafl›k bir sistem teslim edece¤iz.

Bu çal›flmalar s›rf TUSAfi’ta de¤il, alt

yüklenicilerimiz olan AgustaWestland,

ASELSAN ve ROKETSAN’da da devam

ediyor. Temsilcilerimiz, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) yetkilileri ve 

ÖZEL SAYI

T129 Bekledi¤imize De¤di
Türkiye’nin 1990’l› y›llarda bafllad›¤› taarruz
helikopteri maceras›, ATAK projesi kapsam›nda 
ilk teslimatlar›n›n 2012 y›l› bitmeden yap›lmas› 
beklenen T129 helikopteri ile mutlu sona ulafl›yor.
Projede, tasar›m ve gelifltirme faaliyetlerinden 
seri üretime geçiflin yafland›¤› bu dönemde, 
TUSAfi Helikopter Grup Baflkan› M. Emre Yaz›c› ile
ATAK projesinin farkl› yönlerini ele ald›¤›m›z bir
söylefli yapt›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

©
T

U
S
A

fi



39

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Kas›m 2012

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› personeli

neredeyse birlikte yafl›yorlar. Bu 

katk›lar›ndan dolay› da kendilerine 

müteflekkiriz. Projenin bundan sonraki

safhalar›nda da ekiplerde bir de¤ifliklik

olmadan, kazan›lan tecrübeleri 

kaybetmeyecek flekilde, bafl›ndan 

itibaren birlikte görev yapt›¤›m›z 

insanlar›n, kabul s›ras›nda da resmin

içerisinde olmas› ve kabul sürecine 

katk›da bulunmaya devam etmeleri 

gerekti¤ini düflünüyorum. Aksi takdirde,

“uça¤›m›z haz›r” dedi¤imizde, kabulünü

gerçeklefltiremez bir durumda 

kalabiliriz. Çünkü hava araçlar› son 

derece karmafl›k sistemler; uzunca bir

kalifikasyon sürecinden ve flartnamelere

uygunlu¤unun ispatland›¤› bir süreçten

geçiyoruz. Raftan haz›r al›nan basit 

bir sistemden bahsetmiyoruz.”

Bildi¤imiz kadar›yla bugün gelinen 

noktada, TUSAfi teslimata haz›r olmas›na

ra¤men, henüz bir teslimat gerçekleflmedi.

Muharrem Bey’in korktu¤u mu oldu? 

Konuyla ilgili de¤erlendirmelerinizi 

alabilir miyiz?

M. Emre YAZICI: Bu tür karmafl›k sis-
temlerin ilk örneklerinin kabulleri, ge-
leneksel olarak zaman alabiliyor. Ülke-
mizde gelifltirilen veya özgün olarak
modifiye etti¤imiz silah sistemlerinin
pek ço¤unun, ilk teslimatlar›n›n gecikti-
¤ini görüyoruz. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’nin, tüm dünyaca takdir edilen,
“zor be¤enen, titiz bir müflteri” kimli¤i
de ortada. Bu zorlu süreçlerin, TSK ta-
raf›ndan tercih edilerek envantere al›-
nan bir sistemin kalitesini ortaya koydu-
¤unu ve bu nedenle uluslararas› pazar-
lama faaliyetlerine destek olaca¤›n›
umut ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: TSK, uzun 

y›llard›r gündemde olan taarruz 

helikopteri ihtiyac› konusunda, 

büyük bir sab›r gösterdi ve milli 

savunma sanayisini gelifltirme 

hedeflerinin de ön planda tutuldu¤u 

bir süreç sonunda, T129 helikopterlerine

kavuflmak üzere.Bu sürecin 

sonunda, taarruz helikopteri 

konusunda, milli savunma 

sanayisini oluflturma ve gelifltirme 

ad›na yap›lanlar sizce yeterli oldu mu? 

Bu aç›dan bakt›¤›m›zda, 

“Türkiye’nin sabretti¤ine de¤di” 

diyebilir miyiz?

Projenin Kilometre Tafllar›
07 Eylül 2007 : 50 adet T129’un tedariki için ATAK sözleflmesinin imzalanmas›
02 Temmuz 2008 : Sözleflmenin yürürlü¤e girmesi
28 Eylül 2009 : ‹lk prototip P1’in ‹talya’da uçuflu
08 Kas›m 2010 : ‹lave 9 helikopterin (EDH) tedarikini kapsayan 

Sözleflme De¤iflikli¤inin imzalanmas›
11 Mart 2011 : ‹talya’da üretilen, ilk Temel Konfigürasyon Helikopteri 

(BCH) prototipi P3’ün uçuflu
17 A¤ustos 2011 : TUSAfi tesislerinde üretilen ilk prototip P6’n›n uçuflu
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M. Emre YAZICI: T129 üzerinde bulunan;
20 mm top, 70 mm roket, Stinger, C‹R‹T ve
UMTAS’tan oluflan befl “silah”›n en kritik
ikisi, C‹R‹T ve UMTAS, ROKETSAN’›n öz-
gün tasar›m›. Helikopter üzerinde yer
alan 70 adet aviyonik ekipman›n, 55’i de
ASELSAN taraf›ndan gelifltirildi. Görev
yaz›l›m› bütünüyle özgün. Bunca yeni sis-
temin; entegrasyonu, testi ve kalifikasyo-
nu, 4 y›ldan k›sa bir sürede, yabanc› des-
te¤ine ihtiyaç olmaks›z›n tamamland›.
Bence ATAK, kendisine yüklenen mis-
yonlar›n hepsinin alt›ndan, baflar› ile
kalkm›fl bir programd›r.

‹yi bir platform ald›k, 
gelifltirip mükemmel bir 
helikopter yapt›k!
Ümit BAYRAKTAR: T129’un, ‹talyan 

bir tasar›ma sahip olmas› ve projede bir

‹talyan firmas›n›n da var olmas›, 

d›flar›dan bakanlarda, TUSAfi’›n 

katk›lar› konusunda soru iflaretleri 

oluflturuyor. Bu soru iflaretlerini 

gidermek ad›na, TUSAfi’›n katk›lar›n› 

ve projede kazand›¤› kabiliyetleri 

özetleyebilir misiniz?

M. Emre YAZICI: Hep söylüyorum; “‹yi bir
platform ald›k, gelifltirip mükemmel bir
helikopter yapt›k!” diye. A129, pek çok
aç›dan do¤ru ve flanl› bir seçim. A129’dan
T129’a giden yolda, bu helikopterin; mo-
torlar›, aktarma organlar›, kuyruk rotoru
tümü ile de¤iflti. Kald›rma kapasitesi yüz-
de 20’ye yak›n artt›r›ld›. Modern aviyonik
ve silah sistemlerinin entegrasyonu ile
manevra kabiliyeti yüksek, iflitsel ve gör-
sel imzalar› küçük, atefl gücü yüksek, ifl-
letmesi ve idamesi kolay, yepyeni bir ta-
arruz helikopteri ortaya ç›kt›. Agusta-
Westland’›n projeye deste¤i küçümsene-
mez. Ama bu destek, önceki projelerimiz-
den farkl› olarak, bir a¤abey, bir ö¤ret-

men gibi de¤il, iyi bir “partner” olarak
gerçekleflmekte. Teknik yönden fleffafl›-
¤›n azami oldu¤u, karfl›l›kl› sayg›ya daya-
nan, iyi bir çal›flma temposu yakalad›¤›-
m›z› düflünüyorum. Helikopter üzerinde,
TUSAfi olarak yapt›¤›m›z yap›sal ve elek-
triksel modifikasyonlar, zaten iyi bildi¤i-
miz ifller. Gerçi, 20 mm’lik bir top salvo
at›fl› yaparken hemen üzerindeki 
ASELFLIR 300T’de herhangi performans
zafiyeti oluflmamas›, her ikisinin birlikte
ba¤l› oldu¤u yap›n›n tasar›m›n› kolay bir
ifl gibi gösteriyor olabilir.  Aldanmamak
laz›m… Ayr›ca, TUSAfi’›n, özellikle 2010
y›l›ndan bafllayarak, YARASA helikopteri-

nin görev yaz›l›m›n› millilefltirirken ve 
YARASA aviyoniklerini aya¤a kald›r›rken
edindi¤i tecrübeler, AgustaWestland,
ASELSAN, ROKETSAN ile di¤er yerli ve
yabanc› alt yüklenicilerimizin gönderdi¤i
donan›m ve yaz›l›mlar› entegre ederken
ihtiyaç duydu¤umuz süreyi çok k›saltt›.
Sorun ç›kmayan ifllerin kolay oldu¤unu
düflünmeye çok yatk›n›z. Görev Bilgisa-
yar› ASELSAN’dan, Uçufl Kontrol Bilgisa-
yar› AgustaWestland’dan gelirken, bu tür
bir entegrasyonun sorunsuz tamamlan-
mas›, TUSAfi’›n sistem mühendisli¤i ve
aviyonik entegrasyon birikimlerinin bafla-
r› ile verdi¤i bir s›navd›r. Bunun ötesinde,
bugüne kadar, ülkemizde herhangi bir
hava platformu üzerinde yap›lan en kap-
saml› uçufl test kampanyas›n› gerçeklefl-
tirdik. ‹ki prototip ile toplam 400 saatten
fazla uçtuk. Bu rakam, ‹talya’da uçufllar›-
na devam eden di¤er üç prototip helikop-
ter ile birlikte, toplam 1250 saate yaklafl›-
yor. Testler esnas›nda, 16.000’e yak›n
mermi, 600’e yak›n roket att›k. At›fllar ve
uçufllarda toplanan veriler sayesinde, al-
goritmalar›m›z› düzelterek yüksek vurufl
hassasiyeti sa¤lad›k. Bugüne kadar yap-
t›klar›m›za k›yasla çok derin bir çal›flma
oldu. Bu süre, bize, T129’un “sat›fl sonra-
s› deste¤i” aç›s›ndan da çok büyük tecrü-
beler kazand›rd›. Helikoptere hem teknik
aç›dan hem de kullan›m aç›s›ndan, ger-
çek manada hakim olduk.

ÖZEL SAYI
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Ümit BAYRAKTAR: HÜRKUfi’un

hangardan ç›k›fl töreni s›ras›nda, 

TUSAfi yetkilileri, bu tür uçaklar›n ana 

ve alt bileflenlerinin hangilerinin 

uça¤›n ana yüklenicisi, hangilerinin 

alt yüklenicileri taraf›ndan tasarlan›p 

üretildi¤inden bahsetmiflti. Örne¤in 

“motoru, pervaneyi, aviyonik sistemleri

alt yükleniciler yapar” gibi. Helikopter

konusunda bu aç›dan durum nedir? 

Örne¤in, pallerin malzeme 

muhteviyat› ve aerodinamik özellikleri

ana yüklenicinin sorumlulu¤unda m›d›r?

TUSAfi, kendi alan›na giren bileflenler 

ile ilgili neler yap›yor?

M. Emre YAZICI: Helikopterler, uçak-
lardan ciddi biçimde farkl› makinalar.
Uçaklarda, genellikle altyüklenicilerin
ifl pay›na düflen pek çok ifl, helikopter-
de, “çekirdek teknoloji”yi oluflturuyor.
Bunlar›n bafl›nda; transmisyon, paller
ve aviyonik entegrasyon geliyor.
T129’un pallerini, 25’inci helikopter-
den itibaren üretmeye bafllayaca¤›z.
Ama aktarma organlar›, ATAK projesi
kapsam›nda yok. Zaten bu tür “çekir-
dek teknolojiler”i, hiçbir üretici kolay
kolay transfer etmiyor. Do¤rusu, tabii
ki bir an evvel kendimizin yapmas›.
Elimizde, her türlü teknik verisine ula-
flabildi¤imiz, T129 gibi iyi bir helikop-
ter olmas›, bizim için gerçekten mü-
kemmel bir f›rsat. Kendi tasar›m›m›z

olan ilk palin üretimini, 2011 y›l› so-
nunda tamamlad›k. Pallerin davran›fl›,
her motor devrinde farkl›l›k arz ediyor.
Bu nedenle testleri zahmetli ve ciddi
bir bilgi birikimi gerektiriyor. Yine
kendi tasar›m›m›z olan Viril Kulesi’ni,
Nisan 2012’de iflletmeye ald›k. Böyle-
likle pal tasar›mlar›m›z› s›nama ve
do¤rulama f›rsat›m›z olufltu. ‹lk palle-
rimiz, Eylül 2012 içinde, “tam h›z”
olan, dakikada 425 dönüflle ilk kez
döndü. K›smetse bu palleri, yine kendi
tasar›m›z olan bir diflli kutusuna ba¤-
layarak, 2013 içinde, “mini G-‹HA”
(Gemiye Konufllu ‹HA) olarak kullan›-

labilecek bir platforma dönüfltürece-
¤iz. Bu arada, T129’un Kuyruk Diflli
Kutusu’nun özelliklerine göre tasarla-
d›¤›m›z ilk diflli kutusunun üretimi de
Temmuz 2012’de yan sanayide ta-
mamland›. ‹lk testlerini, Ekim 2012’de,
5’inci Ana Bak›m Merkezi Komutanl›-
¤›nda (ABM K.l›¤›) gerçeklefltirdik. Bü-
tün bunlar›n yan› s›ra bak›m ve ar›za
giderme faaliyetlerine yönelik, baz› alt
yap›lar› da gelifltirme f›rsat›m›z oldu.
Helikopterin, safhal› bak›mlar›nda
kullan›labilecek bu tür araçlar›n da
kullan›c›m›z taraf›ndan talep edilece-
¤ini düflünüyoruz.

Projede Yer Alan Firmalar ve Görev Da¤›l›m›
TUSAfi: Program›n ana yüklenicisidir. Temel helikopter üzerine eklenen 

tüm sistemlerin montaj›, entegrasyonu, yer ve at›fll› uçufl testleri ile
lojistik destekten sorumludur. Helikopter gövdesinin bütününün üretimi
(ana ve kuyruk rotor palleri dahil) TUSAfi taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
Helikopterin, tüm dünyadaki (‹ngiltere ve ‹talya d›fl›nda) pazarlama 
haklar›na sahiptir.

AgustaWestland: Program›n ana alt yüklenicisi olarak, temel helikopterin tasar›m›ndan 
sorumludur. T129 helikopterine, LHTEC firmas› taraf›ndan, 
Comanche helikopteri için gelifltirilen motorun entegrasyonu, 
güç aktarma sistemleri, kuyruk rotor pali, uçufl kontrol ve diagnostik 
bilgisayar› tasar›m› ve testlerinden sorumludur.

ASELSAN: Program›n alt yüklenicisi olarak, helikopterin; görev yaz›l›mlar›, 
aviyonik sisteminin tasar›m› ve laboratuvar seviyesi entegrasyonundan
sorumludur. Merkezi görev bilgisayar› dahil, 70 adet aviyonik ekipman›n 
55’i ASELSAN taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

ROKETSAN: C‹R‹T ve UMTAS füzeleri ile lançerlerinin tasar›m›ndan sorumludur.
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Ümit BAYRAKTAR: T129’un yerlilik oran›

konusunda neler söyleyebilirsiniz?

M. Emre YAZICI: Projenin 39’uncu heli-
kopteri ile bafllayacak olan 2’nci Faz’›n-
da; motorlar, aktarma organlar›, uçufl
kontrol bilgisayar›, diagnostik bilgisaya-
r› ve birkaç ufak bileflen d›fl›nda, d›flar›-
dan gelen bir fley kalmayacak.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK projesi ile 

sizce, TUSAfi etraf›nda, bir helikopter

altyüklenici-yan sanayi-KOB‹ platformu

olufltu diyebilir miyiz? Eksiklerimiz 

varsa nelerdir?

M. Emre YAZICI: ATAK kapsam›nda,
a¤›rl›kl› olarak Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› ba¤l› flirketleri ve
birkaç geleneksel altyüklenicimiz ile ça-
l›fl›yoruz. Ama yukar›da belirtti¤im “öz-
gün” çal›flmalarda, yan sanayimiz ve
üniversitelerimiz ile çok yak›n›z. 5’inci
ABM K.l›¤›, Adalar Makine, Akana Mü-
hendislik, Alp Havac›l›k, Ayruz Endüstri,
Bar›fl Elektrik, Bites, Erdiren Diflli, Li-
möz Diflli, METEKSAN Savunma, Nurol
Makina, Savronik, SDT, SimBT, Troy Ma-
kine, VIG Makine, Yüksel Savunma, At›-
l›m Üniversitesi, ‹TÜ Uçak ve Uzay Fa-
kültesi, ODTÜ Makine ve Havac›l›k Mü-
hendisli¤i Bölümleri ve Gaziantep Üni-
versitesi ilk elde akl›ma gelenler… Sa-
vunma sektöründe ifl yapmak için, ma-
raton koflucusu olman›z laz›m. Bitifl çiz-
gisi 42 km uzakta. Nefesinizi kontrol et-
mek de ciddi bir konu. Bu nedenle yan
sanayi firmalar›m›z›n birço¤u süreklilik
s›k›nt›s› çekiyor. SSM taraf› bu konuyu
ciddiyetle takip ediyor. Bu, umut verici.

Ümit BAYRAKTAR: Proje kapsam›nda

TUSAfi’›n en büyük baflar›s› sizce ne?

M. Emre YAZICI: ‹lk helikopteri 60’›nc›
ayda vermeniz beklenen bir projede,
45’inci ayda verebilirim diye ortaya ç›k-
mak ve her fleye ra¤men 48’inci ayda ilk
helikopteri verebilecek duruma gelmek.
“3 ay gecikmiflsin” diyenler de olacakt›r
elbette.

Ümit BAYRAKTAR: ‹talya’da yaflanan 

kaza da bir dönem s›kl›kla gündeme 

geldi. Bu konuda noktay› koymak ad›na,

kazan›n nedeni ve yap›lan çal›flmalar›

özetleyebilir misiniz?

M. Emre YAZICI: Güçlendirilen motorla-
r›n getirdi¤i yüksek torkun karfl›lanmas›
için büyütülen kuyruk pali ve kuyru¤a
uzanan aktarma organlar›n›n tafl›d›¤›
kuvvetlerin artmas› ile kuyruk dikmesi
üzerinde ve kuyruk rotor flaft› üzerinde
beklenmeyen stres birikimlerinin olufl-
mas› sonucu kuyruk rotorunun kayb›, P1
helikopterimizin külli hasar› ile biten bir
kazaya yol açm›flt›r. Burada güzel olan,
bir helikopter için olabilecek en büyük
felaket olan kuyruk rotorunun kaybedil-
di¤i bir kazada, can kayb› yaflanmamas›;
arkada oturan pilotun, helikopteri yürü-
yerek terk etmesi, önde oturan test mü-
hendisinin ise kuca¤›nda ve çevresinde
bulunan test ekipmanlar› taraf›ndan ya-
raland›¤› için, bunu yapamamas›d›r. Bul-
gular do¤rultusunda, Kuyruk Dikmesi
üzerindeki Kuyruk Diflli Kutusu’nun ba¤-
lant› noktalar› ile Kuyruk Rotor fiaft›’n›n
kal›nl›klar› artt›r›larak stres birikimleri
azalt›ld› ve sorun giderildi.

T129 ‹hraç Edilmeye 
Haz›rlan›yor
Ümit BAYRAKTAR: T129 helikopterini,

dünya taarruz helikopteri pazar›nda nas›l

konumland›r›yorsunuz? Bafll›ca rakiplerinize

göre üstün ve zay›f yönleriniz sizce neler?

M. Emre YAZICI: T129, henüz yeterince
tan›nm›yor. Ama boyut ve atefl gücü ile
bugünün konjonktürüne uygun, di¤er
bir deyiflle ilk edinim ve iflletme mali-
yetleri ehven, baflka ülkelerin ihracat
lisanlar›na tak›lmayacak modern silah
sistemleri ile donat›lm›fl yeni bir heli-
kopter. TSK, bu helikopteri envanteri-
ne al›p kulland›kça, ünü artacakt›r.
Kore Cumhuriyeti’nin AH-X ihalesi
benzeri uluslararas› bir ihalede bafla-
r›l› olmam›z durumunda ise bir anda
“best-seller” olmas› iflten bile de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: ‹hracat çal›flmalar›nda

son durum nedir? Bildi¤imiz kadar›yla

Kore Cumhuriyeti (Kore) ekibini, ABD’ye

gitmeden önce, T129’u de¤erlendirmeleri

için misafir etik. Bu süreç hakk›nda bilgi

verir misiniz? Kore d›fl›nda, resmi teklif

verilen ülke var m›? Yak›n zamanda teklif

verece¤iniz ülkeler var m›?

M. Emre YAZICI: Kore, 2012 y›l› içinde
sonuçland›raca¤› AH-X ihalesi ile 
36 adet taarruz helikopteri tedarik
edecek. Bu ihale kapsam›nda 30 Tem-
muz-17 A¤ustos tarihleri aras›nda, Ko-
re Silahl› Kuvvetleri ve Savunma Bakan-
l›¤› temsilcilerinden müteflekkil 9 kiflilik
bir Test ve De¤erlendirme Ekibi’ni,
Ak›nc›’da misafir ettik. Koreli pilotlar,
T129 ile yaklafl›k 45 saat uçtular. Heli-
kopterimizin, 500 ad›ml›k kontrol listesi
(check-list)’ndeki her isteri baflar›yla
karfl›lamas› sonucu, ihaledeki flans›m›z
önemli ölçüde artt›. Bu ihalede rakiple-
rimiz, AH-64D ile Boeing ve AH-1Z ile
Bell. Bu ligde oynamak bizi gururland›-
r›yor. Dost ve kardefl ülkelere T129’u ta-
n›tmaya devam ediyoruz. Somutlaflan
talepler olacakt›r kanaatindeyim.

Ümit BAYRAKTAR: T129’un 3’üncü 

ülkelere sat›fl› söz konusu oldu¤unda,

helikopterdeki ‹talya kaynakl› bileflen/

sistem yüzdesinin ne seviyede 

gerçekleflece¤i öngörülüyor?

M. Emre YAZICI: Önceden de belirtti¤im
gibi AgustaWestland’›n ifl pay›, yak›n ge-
lecekte “motorlar, aktarma organlar›,
uçufl kontrol bilgisayar›, diagnostik bilgi-
sayar› ve birkaç ufak bileflen”e indirgen-
mifl olacak. Al›c› taraf, bu sistemlerden
herhangi bir k›sm›n› kendisi vermeyi iste-
medi¤i sürece, bir farkl›l›k olmayacakt›r.

ÖZEL SAYI
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T129 Geliflmeye Aç›k
Ümit BAYRAKTAR: Hava araçlar›n›n 

çok s›k› test ve sertifikasyon süreçleri

var ve bu sebeple günümüzde elde 

edilmek istenen bir yetenek için 

çal›flmalar›n, kapsam›na ba¤l› olarak, 

en az 3-5 sene önce bafllamas› 

gerekebiliyor. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda,

“T129B” diyebilece¤imiz, daha da 

iyilefltirilmifl bir ATAK sürümü planlar›

flu anda masada var m› ya da 

bafllad› m›?

M. Emre YAZICI: fiu an teslime haz›r Er-
ken Duhul Helikopterleri, esasen T129A
tan›mlamas› tafl›yor. Bu, “atefl destek”

için optimize edilmifl, 20 mm top ve gü-
dümsüz roketler ile donat›lm›fl “hafif” bir
model. Mevcut sözleflmemiz do¤rultu-
sunda, 10’uncu helikopterden itibaren
UMTAS, C‹R‹T ve Stinger de atabilen ve
üzerinde; geliflmifl otopilot, say›sal kayan
harita, HF telsiz ve veri linkleri tafl›yan
T129B-1’leri teslim etmeye bafllayaca¤›z.
Bu “tanksavar” ve “havadan-havaya” ye-
teneklerine haiz bir model. 39’uncu heli-
kopterden bafllayarak, 2016 y›l› ortalar›n-
dan itibaren, üzerlerindeki elektronik
harp sistemine, radar ve lazer uyar›c›lar›
ile RF kar›flt›r›c›lar ve geliflmifl telsizler
entegre edilmifl T129B-2 modellerini tes-

lim etmeye bafllayaca¤›z. T129B-2’lerin
üzerindeki teçhizat›n çoklu¤u nedeni ile
helikopterin burun taraf›nda, bir uzatma
ihtiyac›n›n ortaya ç›kaca¤›n› öngörüyoruz.
Bu model ile ilgili yerleflim ve yap› tasa-
r›mlar›m›z, bugünden bafllam›fl durumda.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma sanayisi 

ile ilgili yabanc› kaynaklardan takip 

etti¤imiz taarruz helikopterleri ile 

ilgili haber ve analizlerde, 

helikopterlerin performanslar›n›n 

sürekli iyilefltirildi¤ini; fakat bu 

helikopterlere konan ek ekipmanlar›n

a¤›rl›¤›n›n etkisi nedeniyle performans

kazan›mlar›n› s›f›rlad›¤›n› okuyoruz. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ömür devri 

sürecinde, T129’un performans›n›n 

gelifltirilmesi ile ilgili planlar›n›z neler?

M. Emre YAZICI: T129, yüksek manevra
ve atefl kabiliyetine sahip bir platform.
‹tki ve dinamik sistemleri son derece
modern. En önemlisi, kolay kolay ar›za
yapmayan bir helikopter. Bu nedenlerle
daha ziyade, silah yükü ve menzilin art-
t›r›lmas›na odaklan›yoruz. Aviyonik do-
nan›mlar›n birlefltirilerek, yüzde 50 ka-
dar hafifletilmesi ile beraber, mevcut
yap›y› kuvvetlendirerek azami kalk›fl
a¤›rl›¤›n› yüzde 5 ila 10 kadar artt›rabi-
lirsek, atefl gücü veya menzil bir anda
yüzde 50’den fazla art›yor. Böyle bir iyi-
lefltirme, bu helikopteri gerçek bir “Cep
Herkül’ü” haline getirecektir.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak,

ATAK Ekibi ile ilgili neler söylemek 

istersiniz?

M. Emre YAZICI: Teknisyeninden mü-
hendisine, en gencinden en yafll›s›na;
projeye inanan, kendisine güvenen, bil-
giye dayal› çal›fl›p inisiyatif kullanmak-
tan kaç›nmayan bir ekibim var. Arala-
r›nda olmaktan gurur duyuyorum. Ama
ATAK ekibi, TUSAfi çal›flanlar› ile s›n›rl›
de¤il. Baflta AgustaWestland, ASELSAN
ve ROKETSAN çal›flanlar› olmak üzere,
bütün alt yüklenicilerimiz, ayr›ca SSM ve
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n bu pro-
jede görevlendirdi¤i bütün mesai arka-
dafllar›m›z, bu ekibin bir parças›. Bu ifl-
ler ekip ifli…

T129 Teknik Özellikleri
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Uzunluk 13,45 m 44.10 ft

Ana Rotor Çap› 11,90 m 39.00 ft

Genifllik 3,49 m 11.45 ft

Motor LHTEC CTS-800 LHTEC CTS-800
4A 2 x 1014 kW 4A 2 x 1361 shp

Yak›t Tank Kapasitesi* 762 kg 950 lt

Kalk›fl A¤›rl›¤› 5000 kg 11.023 Ib

Mürettebat 2 2 tandem

*Harici yak›t tank› mevcuttur.

Azami Seyir H›z› 269 km/sa 145 knots

Hover IGE Tavan› 3993 m 13.100 ft

Hover OGE Tavan› 3048 m 10.000 ft

T›rmanma Oran› 14 m/sn 2750 ft/min

Dikey T›rmanma Oran› 7,9 m/sn 1550 ft/min

Servis Tavan› 6095 m 20.000 ft

Menzil (Std Tank) 561 km 303 nm

Havada Kal›fl (Std Tank) 3 sa 3 hrs

� #1 ve #4
� 4 Adet Tanksavar Füzesi (UMTAS) ya da
� 4 Adet 2,75” Füze (C‹R‹T) ya da
� 19 Adet 2,75” Roket ya da
� 2 Adet Havadan Havaya Füze (Stinger) ya da
� Silah Podu (12,7 mm, 250 adet mermi)

� #2 ve #3
� 4 Adet 2,75” Füze (C‹R‹T) ya da
� 19 Adet 2,75” Roket ya da 
� 2 Adet Havadan Havaya Füze (Stinger)

� Hareketli Top (20 mm, 500 adet mermi)
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GRC-5220 Askeri IP
Radyo ile taktik saha
kullan›c›lar›n›n, gerek

sabit konumda gerekse mo-
bil kullan›mda haberleflme
ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›
amaçlayan, IP tabanl› bir ha-
berleflme sistemi gelifltiril-
mesi hedefleniyor. OFDM
(Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing / Dikey
Frekans Bölmeli Çoklama)
tabanl› bir sistem olan GRC-
5220, IEEE 802.16 WiMAX
standard›n›n, askeri koflulla-
ra adaptasyonu ile gelifltirili-
yor. Sistemin, tamamland›-
¤›nda, destekledi¤i haberlefl-
me özellikleri ile modern ile-
tiflim teknolojilerinin sahip
oldu¤u tüm yetenekleri
bünyesinde bar›nd›rarak
taktik saha kullan›c›lar›na
yüksek performans sunabi-
lecek bir haberleflme sistemi
olmas› öngörülüyor.
GRC-5220’de, ihtiyaç duyu-
lan birden fazla haberleflme
ihtiyac›n› yerine getirebilmek
ad›na, çoklu çal›flma modlar›
bulunacak. Kullan›c›, ihtiyaç
duyulan çal›flma modunu se-
çerek, taktik sahan›n dina-
mik olarak de¤iflen haber-
leflme ihtiyaçlar›n›, ayn› sis-
tem ile karfl›layabilecek.
GRC-5220’nin, çal›flma mod-
lar› ise flöyle:

1. Radyolink Modu:
Noktadan noktaya, yüksek
veri h›z› ve uzun haberleflme
menziline sahip, görüfl hat-
t›nda çal›flma modudur. Rad-
yonun çal›flma bant geniflli¤i,
ihtiyaca göre de¤ifltirilerek
ve hedef veri h›z›n› sa¤laya-
cak en küçük bant geniflli¤i
seçilerek, frekans band›n›n
verimli bir flekilde kullan›l-
mas› sa¤lanacakt›r. Radyo-
link modunda, haberleflme
mesafesi 70 km’ye kadar ç›-
kabilecek ve veri h›z› da 
50 Mbit/s’ye kadar destekle-
necektir.

ÖZEL SAYI

ASELSAN’›n 
Askeri IP Radyo

Çözümü:

GRC-5220
ASELSAN, taktik saha haberleflme 

sistemlerinin en önemli unsurlar›ndan

birisi olan ve birimler aras›ndaki 

haberleflmeyi kablosuz olarak yapmay›

sa¤layan radyolink cihazlar›na yönelik

tasar›m ve üretim çal›flmalar›n›, 1990’l›

y›llar›n ortalar›ndan itibaren, üniversiteler

ile yo¤un ifl birli¤i içerisinde sürdürüyor.

Tüm dünyada, devre anahtarlamal›

haberleflme altyap›lar›ndan IP tabanl›

haberleflme altyap›lar›na geçiflin 

h›zlanmas› ile birlikte, radyolink 

teknolojisinde de bu yönde bir geçiflin

zorunlu hale gelmesi ile ASELSAN da

dünyan›n önde gelen askeri haberleflme

firmalar› ile efl zamanl› olarak, bu yöndeki

çal›flmalar›na bafllad›. Bu kapsamda, 

2010 y›l›nda bafllayan GRC-5220 Askeri IP

Radyo Cihaz› gelifltirme çal›flmalar›,

büyük bir h›zla devam ediyor.
ASELSAN Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri 

Grup Baflkanl›¤›

GRC-5220 Genel Özellikleri
� Çal›flma Modlar›: Noktadan Noktaya (Point-to-Point / PTP),

Noktadan Çok Noktaya (Point-to-Multipoint  / PTM), Görüfl Hatt›
/ Görüfl Hatt› Ötesi (Line of Sight / Non Line of Sight; LOS/NLOS)

� Frekans Band›: NATO Bant III+ (1350-2690 MHz); 
NATO Bant IV (4400-5000 MHz)

� Eriflim Tekni¤i: TDD
� Kanal Geniflli¤i: 312,5 kHz (sadece PTP çal›flma modunda);

1,25 MHz, 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz 
(PTP&PMP çal›flma modlar›nda)

� ECCM: Tam Bant Frekans Atlama, Otomatik Güç Kontrolü
� Frekans Atlama Özelli¤i
� LOS Menzili: 70 km PTP, 30 km PMP
� Yönetim: SNMP v3
� PMP çal›flma modu için, tek hop otomatik röleleme yetene¤i
� Baz istasyonlar› / sektörler aras›nda otomatik geçifl
� Link performans›na ba¤l›, adaptif modülasyon teknikleri

(QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)
� QoS Deste¤i (Gerçek zamanl› trafik deste¤i, DiffServ, MPL)
� Çevre Koflullar›: MIL-STD-810G ile uyumlu

fiekil 1. GRC-5220 Taktik IP Radyolink Sistemi

fiekil 2. GRC-5220 Radyolink 
‹ç ve D›fl Birimleri



45

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Kas›m 2012

2. Hücresel Çal›flma Modu:
Baz istasyonu ve bu baz is-
tasyonundan servis alan ha-
reketli abone istasyonlar›n›n
oluflturdu¤u; noktadan çok
noktaya, yüksek veri h›z›na
sahip haberleflme modudur.
Bu modda, bir baz istasyonu-
na kay›tlanan abone istas-
yonlar›n›n say›s› 10 adede
kadar ç›kabilecek; baz istas-

yonlar› ise ayn› anda üç ayr›
sektöre hizmet verebilecek-
tir. Radyolink modunda oldu-
¤u gibi, ihtiyaca ba¤l› olarak
bant geniflli¤i de de¤ifltirile-

bilir olacakt›r. Hücresel Ça-
l›flma Modu’nda, haberleflme
mesafesi, hareketli unsurlar
için 10 km’ye kadar ç›kabile-
cek ve veri h›z› da 2 Mbit/s’ye

kadar desteklenecektir.
GRC-5220 cihaz›, d›fl birimi-
nin de¤ifltirilmesi ile gerek
NATO Bant III+ (1,3-2,7 GHz),
gerekse Bant IV (4,4-5,0 GHz)
frekanslar›nda çal›flabilecek.
Ayr›ca cihaz, elektronik har-
be karfl› yüksek korumaya;
iletim güvenli¤i aç›s›ndan ise
mevcut OFDM tabanl› askeri
haberleflme sistemlerinde
bulunmayan, yüksek h›zda
frekans atlama gibi birçok
tedbire de sahip olacak.
Faaliyetlerine haberleflme
cihazlar› konusunda çal›fla-
rak bafllayan ASELSAN, geri-
de b›rakt›¤› 37 y›lda, dünya-
daki en son teknolojik gelifl-
meleri zaman›nda izleyen,
gerçeklefltiren ve bunlar
hakk›nda söz sahibi olan bir
firma haline geldi. ASELSAN,
bu kapsamda çal›flmalar›n›
yürüttü¤ü GRC-5220 ile de
Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
hizmet vermeye devam
edecek.

fiekil 3. GRC-5220 Radyolink Çal›flma Modu

fiekil 4. GRC-5220 
Hücresel Çal›flma Modu
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Ak›ll› mühimmat ge-

lifltirme sürecinde

en önemli unsur-

lardan biri, mühimmat›n

farkl› çevre koflullar› al-

t›nda test edilerek kalifiye

edilmesidir. Söz konusu gelifltirme sürecinde, at›fll› testler

s›ras›nda, çevre flartlar›n›n mühimmat üzerinde oluflturdu-

¤u etkilere iliflkin verilerin, daha sonraki analiz çal›flmala-

r›nda kullan›lmak üzere kaydedilmesi amac›yla minyatür

telemetri sistemleri kullan›l›r. Gelifltirilen mühimmat bo-

yutlar› küçüldükçe, at›fl floku, uçufl h›z›, dönü h›z› gibi baz›

parametrelerin yüksek de¤erlere ulaflabilmesi nede-

niyle telemetri sisteminin çok zor çevre flartlar›nda ça-

l›flabilmesi gerekir.

ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve ‹stihbarat

Sistemleri (REH‹S) Grubu taraf›ndan ASELSAN

bünyesinde yürütülen projelerde, genel amaçl›

testlerde kullan›lmak üzere gelifltirilen Minyatür

Telemetri RF Modülü, 60.000 g’ye yak›n yüksek

at›fl flokuna, 25.000 rpm yüksek dönü h›z›na ve

yüksek titreflim de¤erlerine dayanabiliyor.

Çok küçük bir hacme s›¤abilen Minyatür Tele-

metri RF Modülü’nün çap› 24 mm; boyu ise sa-

dece 21 mm. Mühimmat testleri s›ras›nda, yer

istasyonunda yer alan ve Minyatür Telemetri RF Modülü ile

haberleflen Al›c› RF Modülü de ASELSAN REH‹S Grubu tara-

f›ndan gelifltirildi. Yap›lan at›fll› testlerde, mühimmat üze-

rinden yer istasyonundaki Al›c› RF Modülü’ne veri aktar›m›

baflar›yla gerçeklefltirildi.

Günümüzde, klasik mühimmatlara,

vurufl hassasiyetini ve hedefteki 

tahrip oran›n› artt›rmak amac›yla 

ilave edilen ak›ll› elektronik modüllerle

mühimmat›n, en uygun noktada

patlat›lmas› hedefleniyor ve böylece

klasik mühimmatlar, yerlerini ak›ll›

mühimmatlara b›rak›yor. Bu kapsamda

ASELSAN da muhtelif ak›ll› mühimmat

gelifltirme projeleri üzerinde

çal›flmalar›n› sürdürüyor.
ASELSAN Radar, Elektronik Harp 
ve ‹stihbarat Sistemleri Grup Baflkanl›¤›

Ak›ll› Mühimmatlar ‹çin
Minyatür Telemetri RF Modülü 

Minyatür Telemetre RF Gönderme Modülü

Minyatür
Telemetre RF
Gönderme Modülü
kutulanm›fl hali
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En genel ifadeyle bir
KKBS, komutan›n iki
temel soruya cevap

vermesine yard›mc› olur:
“Mevcut durum ile hedefle-
nen nihai durum aras›nda ne
kadar fark var?” ve “Mevcut
planlamay› tekrar düzenle-
mek gerekli mi?” Komutan,
komuta kontrol faaliyetini
daha iyi gerçeklefltirebilmek
için, KKBS’ye ihtiyaç duyar.
Komuta kontrol faaliyeti ise
harekât süreci içerisinde, di-
namik olarak gerçekleflir. Bu
süreç içerisinde planlama,
haz›rl›k, icra ve de¤erlendir-
me, döngüsel ve süreklidir.
Ancak bu faaliyetler, ard›fl›k
olmak zorunda de¤ildir. Ör-
ne¤in; bir harekât için haz›r-

l›k yap›l›rken, baflka bir hare-
kât planlanabilir veya farkl›
alt unsurlarla farkl› harekât-
lar icra edilebilir.
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
bünyesinde, farkl› seviyeler-
de, farkl› KKBS’ler gelifltiril-
mektedir. Bu sistemlerin,
mevcut kabiliyetlerinin ya-
n›nda, daha etkin olarak kul-
lan›labilmeleri için, birbirle-
riyle bilgi paylafl›m› içerisin-
de olmalar› da kaç›n›lmazd›r.
Bu da ancak farkl› alanlarda,
farkl› ihtiyaçlar ve farkl› tek-
nolojiler kullan›larak geliflti-
rilmifl olan sistemlerin, ortak
bir anlay›fl ve dil birli¤i ortak
paydas›nda toplanmas› ile
mümkün olabilir.
Bu ihtiyaçtan yola ç›kan Kara

Kuvvetleri Komutanl›¤›
(K.K.K.l›¤›), NATO’nun da
destekledi¤i, MIP (Multilate-
ral Interoperability Program-
me / Çok Tarafl› Birlikte Çal›-
flabilirlik Program›) çal›flma
gruplar›na kat›l›m karar› al-
d›. Bu sürece destek olan
HAVELSAN, K.K.K.l›¤› perso-
neli ile birlikte, 2001 y›l›ndan
bu yana, MIP çal›flma grupla-
r›na kat›l›yor.
MIP bünyesinde uluslararas›
birlikte çal›flabilirli¤i sa¤la-
mak amac›yla ortak bir veri
modeli olan JC3IEDM (Joint
Consultation, Command and
Control Information Exchange
Data Model / Müflterek Dan›fl-
ma, Komuta ve Kontrol Bilgi
De¤iflim Veri Modeli) ve sis-

temler aras›nda bilgi de¤ifli-
mini gerçeklefltirmek için
DEM (Data Exchange Mechanism
/ Veri De¤iflim Mekanizmas›)
standartlar› tan›mlan›yor.
Tan›mlanan JC3IEDM veri
modeli ve DEM uygulamas› ile
tüm üye ülke sistemlerinin,
ortak bir veri modeli üzerin-
den, belirlenen standartlara
uygun olarak birlikte çal›fla-
bilmesi hedefleniyor.
MIP kapsam›nda oluflturulan
çözüm, K.K.K.l›¤› taraf›ndan,
uluslararas› entegrasyonun
yan›nda milli sistemlerin en-
tegrasyonunda da temel al›na-
cak flekilde benimsendi ve bu
do¤rultuda uygulamaya geçil-
di. Bu kapsamda, KKBDVM
(Kara Kuvvetleri Bilgi De¤i-

ÖZEL SAYI

HAVELSAN’dan Komuta
Kontrol Bilgi Sistemlerine
Eksiksiz Çözüm
Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (KKBS), komutan›n, bir harekât› icra edebilmesi için
önemli olan birlik, personel, malzeme ve tesisleri, bilgi yönetimine ve prosedürlere
uygun olarak düzenlenmesini sa¤layan araçt›r. Silah sistemlerinin teknolojik olarak
giderek geliflti¤i ve karmafl›k hale geldi¤i günümüzde, KKBS de önemli bir uzmanl›k
gerektiren bir alan olarak öne ç›k›yor. Bu alan›n Türkiye’deki adresi ise HAVELSAN.
Sezai Gökce ÇEL‹K / HAVELSAN Deniz Savafl Sistemleri Grup Baflkanl›¤›, KKBSAY-DOOB Proje Yöneticisi
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flim Veri Modeli) ve VDM 
(Veri De¤iflim Mekanizmas›)
ürünleri, HAVELSAN taraf›n-
dan gelifltirildi. ‹liflkisel bir
veri modeli tasar›m› olan
KKBDVM, sistemlere, muha-
rebe sahas›nda ihtiyaç duya-
caklar› tüm nesneleri içeren
ortak bir taksonomi sunuyor.
MIP standartlar›na göre ge-
lifltirilen VDM uygulamas› ise
KKBDVM’den türetilmifl veri
havuzlar› aras›nda bilgi payla-
fl›m›n› sa¤l›yor. Bu uygulama
arac›l›¤›yla kuvvet karargâh›n-
dan tabur seviyesine kadar,
bilmesi gereken prensibi göz
önünde bulundurularak bilgi
paylafl›m› gerçeklefltiriliyor.
Sistemlerin, ortak veri mode-
linin sundu¤u veri yap›lar›
üzerine yap›land›r›lmas›, yeni

gelifltirilecek sistemler için
ideal bir durumken, hâlihaz›r-
da kullan›lmakta olan sistem-
ler düflünüldü¤ünde, maliyet
aç›s›ndan ve teknik olarak her
zaman en uygun çözüm de¤il-
dir. Bu nedenle mevcut sis-
temlerin entegrasyonuna yö-
nelik olarak, servis tabanl› bir
mimari kullan›larak, mevcut
uygulamalar›n entegrasyonu,
HAVELSAN taraf›ndan ger-
çeklefltiriliyor. ‹lk ad›m olarak
kabul edilen bu yöntemin ar-
d›ndan, sistemler aras›ndaki,
olas› tüm bilgi de¤iflim ihti-
yaçlar›na yönelik hizmetleri
içerecek olan ‹nternet tabanl›
servislerin oluflturulmas› ça-
l›flmalar› da devam ediyor.
Bu süreçte gelifltirilen 
HAVELSAN ürünleri, milli ve

uluslararas› test ve tatbikat-
larda baflar›yla kullan›ld› ve
elde edilen bilgi birikimiyle
de¤iflen ihtiyaçlar› da içere-
cek flekilde gelifltirildi. Sis-
tem gelifltirme ve entegras-
yonu ve bilgi paylafl›m› konu-

lar›ndaki tecrübe ve bilgi bi-
rikiminin, geliflen teknolojiy-
le de birlefltirilmesiyle ürün-
lerin daha da ileriye götürül-
mesi hedefleniyor. Bu hedef
do¤rultusunda, TSK’n›n te-
mel harp ve kaynak yönetimi
faaliyetlerinde kullanabile-
ce¤i yeni bir KKBS gelifltiril-
di. Bu KKBS ile en üst sevi-
yede harekât› yöneten komu-
tandan, en alt seviyedeki tak-
tik unsura kadar, temel ha-
rekât ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› hedefleniyor.
Harekât konsepti içerisinde,
stratejik seviyeden taktik
seviyeye do¤ru inildikçe ve
unsurlar›n hareketlili¤i art-
t›kça, muhabere güçleri
azal›yor ve bu da harekât›n
her seviyede farkl› flekilde

ele al›nmas›n› gerektiriyor. 
HAVELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen KKBS’de kullan›lan alt-
yap› ve harekâta bak›fl yakla-
fl›m›yla, bilgi paylafl›m› ve uy-
gulama, kullan›laca¤› seviye-
ye göre ölçeklenebiliyor.

Bu KKBS ile kullan›c›lar, te-
mel komuta kontrol faaliyetle-
rini, ulusal ve uluslararas› or-
tamlarda entegrasyon kayg›s›
olmadan yerine getirebilecek-
ler. Sunulan altyap› vas›tas›yla
NATO MIP uyumlu sistemler
ile müflterek harekâtlar da
kolayl›kla icra edilebilecek.
HAVELSAN taraf›ndan gelifl-
tirilen KKBS, ayn› zamanda,
mevcut ürünlere göre daha
basit, yüksek performansl›,
geniflletilebilir ve kolay yöne-
tilebilir özellikleri ile öne ç›k›-
yor. Kullan›c›n›n, uzun e¤itim
süreçlerine girmeden, temel
bilgisayar bilgisiyle uygula-
may› kullanabilmesinin he-
deflendi¤i ürünün, bu y›l›n so-
nunda pazara sunulmaya ha-
z›r hale gelmesi planlan›yor.

Komuta Kontol
Bilgi Sistemleri
Altyap› (KKBSAY)
Projesi
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
ait bilgi sistemlerinin entegre
olarak iflletilebilmesi için
gereken veri paylafl›m›n›
sa¤layan KKBSAY kapsam›nda
gelifltirilen yaz›l›m, 
hem NATO hem de milli test ve 
tatbikatlarda, Türkiye’nin 
milli yaz›l›m› olarak
kullan›lmakta olup, bu ürün
HAVELSAN ad›na tescil
edilmifltir.

DOOB (Defence Out Of a Box) 
Komuta Kontrol Bilgi Sistemi

HAVELSAN, 2011 y›l›nda, 
stratejik ve taktik seviye

komuta kontrol
alan›ndaki
çal›flmalar›na bir
yenisini ekleyerek

DOOB komuta kontrol 
sistemi Ar-Ge çal›flmalar›na

bafllad›. Proje kapsam›nda, 
Türk Silahl› Kuvvetlerinin temel harp ve

kaynak yönetimi faaliyetlerinde kullanabilece¤i
bir komuta kontrol bilgi sistemi üretilecek. 

Servis tabanl› bir mimari ile modüler olarak tasarlanan ürünün, 
d›fl sistemlerle kolay entegre olabilme, üçüncü taraflarca yeni
özellik eklenebilme gibi özellikleri sayesinde, dünya pazar›nda 
rekabetçi bir ürüne dönüfltürülmesi çal›flmalar› devam ediyor.
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MSI Dergisi: 20 y›l› aflk›n bir süredir 

savunma sanayisinde çal›fl›yorsunuz;

NMS’de üstlendi¤iniz bu önemli 

görev kapsam›nda, geçmifl 

çal›flmalar›n›z ve sizin için yeni bir 

alan olan kara araçlar› ile ilgili 

neler söylemek istersiniz?

Engin AYKOL: NMS’deki görevime bafl-
lamadan önce, 10 y›l› aflk›n bir süre, çe-
flitli yöneticilik görevlerinde bulundum.
Sektörümüzdeki geliflmeler do¤rultu-
sunda, firmam için orta ve uzun vadeli
stratejileri ortaya koymak ve takip et-
mek, bunlara ba¤l› ifl gelifltirme faali-
yetlerini planlamak ve uygulamak, neti-
cede konan hedefler do¤rultusunda so-
rumlulu¤um alt›ndaki bölümlerde yat›-
r›mlar› ve organizasyonu gerçeklefltir-
mek gibi konularla ilgilendim. Bu sü-
reçte, AYESAfi’ta kazand›¤›m tecrübele-
rin, çok önemli ve yararl› oldu¤unu; an-
cak bunlar›n ço¤unlukla havac›l›k proje-
leri ile alakal› oldu¤unu da belirtmeli-
yim. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’n›n ilgili tüm sektörler genelinde
oturmufl bir ifl yap›fl tarz› var ve bu yak-
lafl›m, hava araçlar› ile kara araçlar›
aras›nda pek de¤iflmiyor. Bu tabii ki be-
nim için bir avantaj oldu. Bununla bera-

ber, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Orta
Do¤u pazar›ndaki kullan›c›lar benim için
de oldukça yeni.

MSI Dergisi: NMS’deki görevinize 

bafllad›¤›n›z Haziran ay›ndan 

bu yana geçen süreç hakk›nda 

bilgi verebilir misiniz?

Engin AYKOL: NMS ve Nurol Holding
içerisinden gördü¤üm destek ile firmay›
tan›ma ve adaptasyon sürecini büyük öl-
çüde tamamlad›¤›m› belirtmek isterim.

Nurol Holding ile ilgili zaten çok olumlu
görüfllerim vard›; göreve geldikten son-
ra ise sahip oldu¤u yüksek ahlaki de-
¤erlerini ve sanayi kültürünü daha ya-
k›ndan görme imkân›m oldu. NMS, 
ülkemizin en eski savunma sanayisi fir-
malar›ndan birisi. 2013 y›l›nda, savun-
mada 20’nci y›l›m›z› kutlayaca¤›z. 1976
y›l›nda, metal sanayisine ürün sa¤lamak
üzere kurulan NMS, 1993 y›l›nda ise
FNSS’ye alt yüklenici olarak, z›rh ve ko-
mutan kupolas› üretimleri ile savunma

ÖZEL SAYI

Nurol Makina
Yeniden 
Sahne Almaya
Haz›r
Nurol Makina ve Sanayi A.fi. (NMS), özellikle son

y›llarda, savunma projeleri konusunda derin bir 

sessizli¤e gömülmüfltü. Haziran ay› bafl›nda, 

sektörün yak›ndan tan›d›¤› bir isim olan 

Engin Aykol’un, NMS Genel Müdürlü¤ü görevine

getirilmesi, sektör taraf›ndan bir k›p›rdanma iflareti

olarak de¤erlendirildi. Kara Sistemleri Semineri

öncesinde bir araya geldi¤imiz Aykol ile 

NMS’nin mevcut durumunu, çal›flmalar›n› ve

gelece¤ini konufltuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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sanayisine girmifl; Dragar tareti üreti-
miyle de devam etmifl. Nurol Holding’in,
di¤er ifl kollar›nda oldu¤u gibi, savunma
alan›na da bak›fl›, mevcut kültür ve ah-
laki de¤erleri neticesinde, kalite ve tes-
limat›n esas oldu¤u yönündedir.
NMS’de, oldukça deneyim sahibi ve biri-
kimleri olan bir kadro var. Bu kadroyu
hedeflerimiz do¤rultusunda zenginlefl-
tirmekle ifle bafllad›k. Yine sektörümü-
zün bilinen isimlerinden ve sektörde 15
y›l› aflk›n bir tecrübeye sahip An›l Karel
de Temmuz ay›nda, kadromuza ‹fl Gelifl-
tirme ve Sözleflmelerden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› olarak kat›ld›.
Kendisini, yine sektörden transfer etti-
¤imiz tecrübeli baflka k›ymetli arkadafl-
lar›m›z takip etti. NMS’nin yeni yönetimi
olarak, mevcut ifl bilir kadromuza hedef
ve yollar belirleyip, önlerini açmak, bi-
zim en önde gelen vazifemiz. Di¤er yan-
dan, NMS’nin yeni yüzü olarak, çeflitli
yeni stratejilerle potansiyel müflterileri-
mizin karfl›s›na ç›kt›¤›m›zda, çok olumlu
tepkiler ald›¤›m›z› da belirtmek isterim.
Bir di¤er ifadeyle müflterilerimizin ve
yan sanayimizin de bu geçen zaman zar-
f›nda yeni yönetimi benimsedi¤ini düflü-
nüyorum.

MSI Dergisi: Sizin göreve gelmenizle 

birlikte, NMS’de bir vizyon de¤iflikli¤i 

oldu diyebilir miyiz?

Engin AYKOL: K›sa, orta ve uzun vadeli
olarak kademeli planlamalar›m›z› olufl-
turduk. Önümüzdeki 5, 10 ve 20 y›l için
bir yol haritas› üzerinde çal›fl›yoruz. An-
cak arac›l›¤›n›zla vermek iste¤im çok
aç›k bir mesaj var. NMS, özellikle 2009
y›l› sonras›nda, çeflitli nedenlerle oda¤›-
n› kaybetmifl ve savunma sanayisi firma-
s› kimli¤inden biraz olsun uzaklaflm›fl.
Biz yeni yönetim olarak, bir kere çok net
bir biçimde flunu söylüyoruz: NMS bir
savunma sanayisi flirketidir; teknik alt-
yap›s› ve insan kaynaklar› buna göre se-
çilmifl ve flekillendirilmifl olup, yoluna bu
anlay›fla göre devam edecektir.

MSI Dergisi: NMS’nin flu andaki 

mevcut ürün portföyü ve çal›flmalar›

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Engin AYKOL: NMS’nin belli bafll› ürün-
leri aras›nda, EJDER 6x6 z›rhl› personel
tafl›y›c› ve Toplumsal Olaylara Müdahale
Arac› (TOMA)’n› sayabiliriz. Bunun yan›
s›ra çelik z›rh ve z›rh teknolojileri ve özel
kara platformlar›na yönelik ürün gelifltir-
me ve üretimlerimiz devam ediyor. De-

vam eden ifller için, yerli kullan›c›lar›n
yan› s›ra çeflitli Kuzey Afrika ve Orta Do-
¤u ülkeleri ve do¤umuzdaki yeni devlet-
leri saymak mümkün. NMS flu an itiba-
r›yla, 32’si mühendis olmak üzere toplam
157 kifli ile bu faaliyetlerini sürdürüyor.

Stratejik Ortaklar: 
NMS ve FNSS
MSI Dergisi: Peki, EJDER 6x6 arac›n› 

gelifltirdi¤iniz sürecin sonras›nda, 

2008 y›l›n› takiben gelinen bu noktay› ve

ayn› holdinge ba¤l› iki kardefl firman›n,

benzer ürünlerle rekabet ediyor olmas›n›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Engin AYKOL: Bu sorulara yan›t verme-
den önce, konunun geçmifli ve geliflimi-
ne dair bir miktar bilgi aktarmak iste-
rim. Nurol ortakl›¤›yla 1988 y›l›nda ku-
rulan FNSS paletli araç üretimi yapar-
ken; kullan›c›n›n tekerlekli araç ihtiyac›-
n› karfl›lamak amac›yla NMS, 1994 y›l›n-
da, RN-94’ü gelifltirip üretmifl. NMS,
2007 y›l› sonras›nda da EJDER 6x6 ile
yeni nesil bir araç planlam›fl ve tasarla-
n›p üretilen araç, 70 adetlik bir ihracat
baflar›s›n›n da alt›na imza atm›fl. Buna
karfl›l›k, art›k FNSS’nin de PARS 6x6 te-
kerlekli z›rhl› arac› vard›.
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Kusursuz arazi performans›n›n yan› s›ra may›na 
ve el yap›m› patlay›c›lara karfl› üstün koruma sa¤layan 
EJDER 6x6, 12 kiflilik personeli güvenle nakledebiliyor.
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Bu noktada, göreve geldi¤imizde biz flu
tespitte bulunduk; 6x6 ve 8x8 gibi araçla-
r› pazarlamak, önemli bir altyap› gerek-
tiriyor. Uluslararas› ihaleleri yak›ndan
takip eden bir ekibiniz olacak; bu ekip
hedef ülkelerde yerleflik ve/veya sürekli
seyahat halinde pazarlama faaliyetleri
içerisinde olacak; o ülkelerdeki mevzua-
t› yak›ndan bilecek ve gerekti¤inde de
yerel firmalarla ifl birli¤i yapabilecek ka-
pasitede olacak. ‹hracat rekorlar›n›n al-
t›na imza atm›fl bir firma olarak, FNSS,
bu konularda NMS’ye göre tart›flmas›z
olarak çok daha organize olmufl durum-
da. Neticede NMS olarak, EJDER 6x6
arac› için, FNSS’nin pazarlama faaliyeti
içerisinde olmad›¤› ülkeler d›fl›nda bir
faaliyet göstermeyi planlam›yoruz.

MSI Dergisi: Bu durumda nas›l bir yol 

izleyeceksiniz? Yeni ürünler cephesinde

plan›n›z nedir?

Engin AYKOL: Asl›nda, EJDER ailesini,
4x4 taraf›nda gelifltirmeye karar verdik.
Gelifltirmesine bafllad›¤›m›z EJDER 4x4
Çok Amaçl› Z›rhl› Araç (EJDER 4x4) bu 
ailenin yeni üyelerinden birisi olacak. 
EJDER 4x4 için, belli bir tonajda tasar›m
yap›yoruz. Sonraki hedefimiz içerisinde,
EJDER 4x4 ailesinin fertlerini ço¤altmak
da var.

MSI Dergisi: Biraz önce de¤indi¤iniz 

pazarlama konusunda, 4x4 s›n›f› araçlar

için nas›l bir yol izlemeyi planl›yorsunuz?

Engin AYKOL: EJDER 4x4’ün pazarlama
çal›flmalar›, hala yüksek maliyet getiriyor
ve bu alanda daha çok rakiple
mücadele etmeniz gerekiyor
olmakla birlikte, arac›n kul-

lan›m amac›, özellikleri ve fiyat› göz önü-
ne al›nd›¤›nda, üst s›n›f araçlar kadar
maliyetli olmayacakt›r. Ayr›ca bu arac›n,
Nurol Holding firmalar› aras›nda, daha
flimdiden benimsenmesine ve holding
flirketlerinin faaliyet gösterdi¤i ülkelerde
yayg›n bir flekilde tan›t›lmas›na gayret
ediyoruz. Örne¤in FNSS ile gelifltirme fa-
aliyetlerini koordine ediyor ve her afla-
mada kendilerini bilgilendiriyoruz.

EJDER Ürün Ailesi fiekilleniyor
MSI Dergisi: EJDER ürün ailesi 

nas›l flekilleniyor olacak?

Engin AYKOL: Evet, EJDER 6x6 belirli
pazarlar düflünüldü¤ünde, devam eden
mevcut bir ürünümüz; EJDER 4x4, 
EJDER 6x6 ve EJDER TOMA ile bir ürün
ailesini oluflturmay› hedefledik. Bu
araçlar›n çeflitli konfigürasyonlar› ile il-
gili olarak, farkl› kullan›c›larla görüfl-
melerimiz sürüyor.

MSI Dergisi: EJDER 4x4, kuflkusuz 

Türk Savunma Sanayisi’nde bir merak

uyand›racak. Araçla ilgili hangi 

ayr›nt›lar› bizlerle paylaflabilirsiniz? 

Gelifltirme takvimi hakk›nda da bilgi 

verebilir misiniz?

Engin AYKOL: EJDER 4x4’ün, kullan›c›-
n›n elindeki araçlara göre, farkl› bir to-
naja sahip oldu¤unu söyleyebilirim. Ay-
r›ca EJDER 6x6’da oldu¤u gibi, may›na
karfl› koruma ve operasyonel konfor
özellikleri üst seviyede olacak. Konfigü-

rasyona göre, personel say›s› maksimi-
ze edilebilecek. IDEF 2013’te de arac›
tan›tmay› hedefliyoruz. Burada flunu da
belirtmek isterim, NMS’de, EJDER
6x6’n›n tasar›m ve üretim sürecinde el-
de edilmifl önemli bir tecrübe var. Bu
geçmifl birikimlerimiz sayesinde,
EJDER 4x4’ün tasar›m ve prototip ima-
lat›n› k›sa sürede tamamlam›fl olaca¤›z.

MSI Dergisi: EJDER TOMA ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? O da EJDER 4x4’ün

üzerinde flekillenecek de¤il mi?

Engin AYKOL: NMS olarak, daha önceki
yaklafl›m›m›z, kullan›c›n›n tercihi do¤rul-
tusunda, çeflitli kapasitede ve markada
araçlar›n üzerinde farkl› konfigürasyon-
lardaki TOMA’y› flekillendirmekti. Bunu
yaparken de genellikle, mevcut altyap›n›n
üstüne z›rhland›rma yapma yoluna gidi-
yorduk. Bu yaklafl›mla üretilen TOMA’la-
r›n pazarlama faaliyetlerine devam et-
mekle birlikte, yeni nesil TOMA gelifltir-
me faaliyetlerimize de bafllam›fl bulunu-
yoruz. Buna göre, EJDER 4x4 alt sistemi
üzerinde gelifltirilmifl z›rhl› TOMA’y›, k›sa
bir süre içerisinde tan›taca¤›z. Bu yakla-
fl›m, mevcut kullan›c›lar›m›za da oldukça
cazip geldi. fiu anda, çeflitli kullan›c›larla
EJDER TOMA’n›n sat›fllar›na yönelik söz-
leflme görüflmelerimiz devam ediyor.

ÖZEL SAYI
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TOMA, 15 farkl› tip flase üzerine
tasarlanabiliyor ve su tanklar› 10.000 litreye
kadar artt›r›labiliyor.Müflteri talepleri 
do¤rultusunda, araca, ilave kabiliyetler de
kazand›r›labiliyor.
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MSI Dergisi: Bu ürün ailesinde, 

yerlilefltirmeye yaklafl›m›n›z nas›l?

Engin AYKOL: SSM politikalar› uyar›nca,
yerlilefltirmeye çok büyük önem veriyo-
ruz. Bu konuda çal›flmalar›m›z ve ara-
y›fllar›m›z NMS içinde ilgili birimlerce
sürdürülüyor. Belirtilmesi gereken bir
di¤er nokta da d›flar›dan ald›¤›m›z bile-
flenler konusudur. Gelifltirme tamamen
bize ait oldu¤u için herhangi bir model
ba¤›ml›l›¤›m›z yok. Bu sayede de kulla-
n›c› isteklerine karfl› esne¤iz.

Gürcistan EJDER’den Memnun
MSI Dergisi: EJDER 6x6 ile ilgili 

Gürcistan’dan nas›l geri bildirimler 

al›yorsunuz?

Engin AYKOL: Araçlardan son derece
memnunlar. Araçlar› oldukça zorla-
d›klar›n› biliyoruz. Örne¤in; arazide 
110 km/sa h›zla kullanmaktan kaç›nm›-
yorlar. Buna ra¤men, bir problem ya-
fland›¤›na tan›k olmad›k.

MSI Dergisi: Oradaki lojistik destek 

halen NMS taraf›ndan m› veriliyor?

Engin AYKOL: Garanti süremiz tamam-
land›; yürürlükte olan bir bak›m anlafl-
mam›z bulunuyor. Gerekti¤inde, orada
e¤itti¤imiz personel de var; ama bizim
deste¤imiz hala devam ediyor. Gürcistan
envanterindeki araçlar›, türev olarak;
komuta kontrol arac›, ambulans gibi çe-
flitlendirme konusunda bir teklifimiz var;
bu konuda görüflmelerimiz sürüyor. Ay-
r›ca, geçti¤imiz aylarda, Gürcistan’a da
TOMA sat›fllar›m›z oldu. Bu araçlar için
de lojistik deste¤imiz sürüyor.

MSI Dergisi: Z›rhl› araç kulesi ile ilgili

çal›flmalar›n›z devam edecek mi?

Engin AYKOL: fiu anda bu konuda bir
çal›flmam›z yok. Kulede bir tecrübemiz
olmufl; ama art›k klasik kule anlay›fl›

terk edildi ve uzaktan komutal› kuleler
gündemde. Bu konularda uzmanlaflan
firmalar›m›z var, kullan›c›n›n ihtiyac›
do¤rultusunda onlarla çal›flmam›z ge-
rekti¤ini düflünüyoruz.

MSI Dergisi: Peki z›rh konusu?

Engin AYKOL: Kullan›c›lar›n z›rhlama
ile ilgili talepleri artarak devam ediyor.
Özellikle çelik z›rh uygulamalar›na yö-
nelik çal›flmalar›m›z sürecektir. Ancak
z›rh konusunda, yeni teknolojiler olan
kompozit ve seramik esasl› z›rhlarda,
Nurol Teknoloji firmam›z ile çal›flmala-
r›m›z› koordine etmekteyiz.

Hedef: Kara Araçlar›n›n 
Entegrasyonu
MSI Dergisi: Mevcut cironuz ve ciro 

hedefleriniz hakk›nda ne gibi bilgiler 

verebilirsiniz?

Engin AYKOL: SSM’nin sektörle ilgili
yapm›fl oldu¤u de¤erlendirmeye göre 
25 savunma sanayisi flirketi içerisinde ilk
20 flirket aras›na giriyoruz. 2010 y›l› veri-
lerine göre, toplam cirosu 3,5 milyar do-
lar olan bu sektörde, 25. s›radaki flirke-
tin cirosu 6 milyon lira civar›nda. Asl›nda
bu de¤erler savunma sanayimizin ihra-
cat yoluyla daha da büyümesi gerekti¤i-
ni ve bu büyüme neticesinde ortaya ç›ka-
cak olan kapasite art›fl›n›n da sektördeki
di¤er paydafllarla karfl›lanarak, bu büyü-
menin dengeli bir flekilde sa¤lanmas› ih-
tiyac›n› gözler önüne seriyor.
Bu aflamada, NMS’nin ciro hedefi için
flunu söyleyebilirim, 5 sene sonra, ken-
dimizi, SSM’nin s›ralamas›nda ilk 10 flir-
ket aras›nda görmek istiyoruz. Ciro aç›-
s›ndan hedefimiz oldukça yüksek. Bu
hedefe ulaflmak için, flu anda bize biçil-
mifl olan altyüklenici rolümüzden s›yr›-
l›p, ana yükleniciler ligine geçmeyi he-
defliyoruz. Bir Nurol firmas› olarak, da-

ha iyi yerlerde olmak istiyoruz.
Bu nedenle bu süreçteki bir di¤er
önemli hedefimiz, NMS’nin bir teknoloji
firmas› olarak an›lmaya bafllanmas›d›r.
NMS, flimdiye kadar sadece mekanik
sistemlerde uzmanlaflm›fl. Koydu¤u-
muz hedefler do¤rultusunda, “Sistem
Mühendisli¤i” birimimizi oluflturarak,
elektronik ve yaz›l›m mühendisli¤i ko-
nular›ndaki ihtiyaçlar›m›z› da kendi içi-
mizden karfl›lamaya bafllad›k. Yolumuz
uzun, hedeflerimize do¤ru ilerliyoruz.

MSI Dergisi: fielter sistemleri ve çeflitli

özel platformlar da bu kapsamda 

ana bir ürün dal› m›d›r NMS için?

Engin AYKOL: Bir kaç ay gibi k›sa bir sü-
re içerisinde, fielter üretim hatt›n› elden
geçirdik, revize ettik ve kullan›l›r hale ge-
tirdik. Hatt›m›z, test üretimlerimiz sonra-
s›nda hedef kullan›c›lar taraf›ndan onay-
land›. fiu anda ASELSAN ve Baykar Maki-
na ile flelter ve flelter sistemlerine yöne-
lik projelerimiz bafllad› ve devam ediyor.
Ancak seri bir flekilde flelter üretme gibi
bir hedefimiz de yok. Kendimizi, potansi-
yel kullan›c› ve ana yükleniciler için, kara
araçlar› platformlar›nda, sistem enteg-
rasyonunu sa¤layacak parçalar› bir araya
getirmeye aday bir firma olarak görüyo-
ruz. Bu aç›dan, özel platformlarda da id-
dial›y›z. Örnek vermek gerekirse KBRN
gibi çeflitli amaçlara hizmet edecek özel
araç ve platformlar tasarlay›p üretmeye
devam edece¤iz. Bir baflka deyiflle, nihai
hedefimiz; bir teknoloji firmas› olarak,
kara araç ve sistemlerinin anahtar teslim
tasar›m, üretim ve entegrasyonunu yapar
hale gelmek.

NMS Genel Müdürü Engin Aykol’a, 
zaman ay›r›p sorular›m›z› 
cevapland›rd›¤› için, okuyucular›m›z
ad›na teflekkür ediyoruz.
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Tamamen özgün tasar›m› ve yerli imalat› ile bir ilke imzaatm›fl olan EJDER 6x6 z›rhl› personel tafl›y›c› araçlar 
sevkiyat haz›rl›¤›nda.
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ÖZEL SAYI

Türkiye’nin Z›rh Mükemmeliyet Evi:

ROKETSAN Balistik
Koruma Merkezi

Bu projenin öncelikli
amac›, ALTAY Projesi
kapsam›nda tasarla-

nacak olan ana muharebe
tank›n›n ihtiyaçlar›na yönelik
kompozit ve reaktif z›rhlar›n
tasar›m›, gelifltirilmesi, ba-
listik testlere yönelik z›rh
prototiplerinin üretimi, mon-
taj› ve testlerinin gerçeklefl-
tirilmesidir. Gelifltirilen z›rh
sistemi, ALTAY tank›n› gün-
cel ve potansiyel balistik teh-
ditlerden koruyacakt›r. Bu-
nunla beraber, sözleflme
kapsam›nda kurulan ve tank
z›rhlar› gibi a¤›r z›rh teknolo-
jileri alan›nda, ilk defa tasa-
r›m, test ve üretim yetenek-
lerini ayn› çat› alt›nda topla-
yan ve bu alanda, Türkiye’de
eksik olan birçok yetene¤in
kazan›lmas›n› sa¤layan Ba-
listik Koruma Merkezi
(BKM), yaln›zca ALTAY tank›-
n›n koruma ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› amac›yla de¤il,
ayn› zamanda, Türkiye’nin
balistik koruma konular›n-
daki di¤er ihtiyaçlar›na da
çözümler getirebilecek fle-
kilde yap›land›r›ld›. Böylece,
Türkiye’de z›rh teknolojileri
alan›nda yap›lan ve yap›lacak
olan çal›flmalar› izleyen ve
koordine eden bir teknoloji
merkezinin oluflturulmas›
hedeflendi.
ROKETSAN’›n BKM kapsa-
m›ndaki vizyonu; a¤›r ve hafif
z›rh tasar›m, gelifltirme ve
üretim konular›nda, Türki-
ye’nin z›rh mükemmeliyet
merkezi olmak ve özgün
ürün tasar›m› yetene¤i, ileri
teknolojisi, üretim ve test ka-
biliyeti ile balistik koruma
teknolojileri konusunda,
dünya pazar›na yön veren fir-
malar aras›nda yer almakt›r.
Bu hedefler kapsam›nda
planlanan BKM altyap›s›,
tank korumas›na yönelik pa-
sif ve reaktif z›rh ile her türlü
platform için hafif z›rh tasa-
r›m ve gelifltirme, üretim,
entegrasyon ve aç›k ve kapa-
l› balistik test yeteneklerini

içeriyor. ROKETSAN’›n El-
mada¤’daki yerleflkesinde
bulunan yedi binadan oluflan
BKM, toplam 6200 m2 kapal›
alana sahip.
Bu tesislerin yan› s›ra Türki-
ye’de daha önce bulunma-
yan ve yurt d›fl›nda, özel izin-
ler ile gerçeklefltirilebilen
büyük kalibreli kinetik ve
kimyasal enerjili mühim-
matlar›n, hem at›fl hem de
patlama testlerinin yap›lma-
s›na olanak sa¤layan “Z›rh
Aç›k Test Alan› (ZATA)” da
gerekli tüm test alt yap›s› ile
birlikte, fiereflikoçhisar’daki
Kara Kuvvetleri Tatbikat
Merkezi Komutanl›¤›’nda
kuruldu. ZATA, öncelikle 

ALTAY Projesi olmak üzere,
ROKETSAN bünyesinde ger-
çeklefltirilen çeflitli projeler-
de kullan›l›yor ve z›rhl› araç
tasarlayan di¤er firmalara
da hizmet sunuyor.

BKM kapsam›nda oluflturu-
lan tasar›m altyap›s›yla, da-
ha önce Türkiye’de yap›la-
mayan 3 boyutlu, çok kat-
manl›, kompozit a¤›r z›rh
çarpma analizleri ile üzerin-
de fazla çal›flma bulunma-
yan reaktif z›rh modelleme-
leri de gerçeklefltirilebiliyor.
Yap›lan bu simülasyonlar,
kapal› ve aç›k test alanlar›n-
da gerçeklefltirilen testlerle
de do¤rulan›yor.
BKM kapsam›nda oluflturu-
lan üretim altyap›s› ile de¤i-
flik tipte seramik tozlardan
kompozit (pasif) z›rh bloklar›

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile ROKETSAN aras›nda

imzalanan, “ALTAY Program› ‹çin Z›rh Sistemi Gelifltirilmesi

ve Balistik Koruma Merkezi Kurulmas› Projesi” sözleflmesi,

15 Ocak 2009 tarihinde yürürlü¤e girmiflti. Böylece, 

Türk Silahl› Kuvvetleri Güçlendirme Vakf›’n›n bir kuruluflu

olarak, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri ile C‹R‹T 

füzesi gibi yüksek teknoloji gerektiren güdümlü füze 

sistemlerinin tasar›m, gelifltirme ve üretim faaliyetlerini de

yürütmekte olan ROKETSAN, bu proje ile ALTAY Tank› Z›rh

Sistemi’nin tasar›m ve gelifltirme sorumlulu¤unu da ald›.
Yank› UZUNÇAKMAK* / yuzuncakmak@roketsan.com.tr
*Proje Mühendisi, ROKETSAN
Zeynep Ruzin KAL** / rkal@roketsan.com.tr
**Proje Mühendisi, ROKETSAN
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ve enerjetik malzemelerden
reaktif z›rh bloklar› üretimi
yap›l›yor. Ayr›ca elde edilen
bloklardan, tasar›m istekle-
rine ba¤l› olarak, çeflitli tip ve
geometrilerde, pasif ve reak-
tif z›rh modüllerinin üretimi
de gerçeklefltirilebiliyor. Ka-
zan›lan alt yap› ve yetenekler
ile Türkiye’de daha önce ya-
p›lamayan boyutlardaki z›rh
seramiklerinin üretimi de
mümkün hale gelmifl du-
rumda.

BKM bünyesinde, balistik
test amaçl›, 5,56 mm’den 
120 mm’ye kadar kinetik ve
kimyasal enerjili mühimmat-
larla z›rh testlerinin yap›lma-
s›na olanak sa¤layan bir test
alt yap›s› ve h›zl› kamera sis-
temi de yer al›yor. Ayr›ca,
Türkiye’de ilk defa kurulmufl
olan, barutlu ve gazl› f›rlatma
sistemleri bulunuyor. Söz
konusu altyap› ile farkl› z›rh
tasar›mlar›n›n balistik per-
formans testlerinin yan› s›ra

malzeme karakterizasyonu
ve ölçeklendirilmifl penetra-
tör-z›rh etkileflim testleri
gerçeklefltirilebiliyor. Testler
sonucunda oluflturulmakta
olan milli veri bankas› çal›fl-
malar›, üniversite ve araflt›r-
ma kurumlar› ile birlikte yü-
rütülen çeflitli çal›flmalarla
da destekleniyor.
ALTAY Projesi d›fl›nda, Türk
Silahl› Kuvvetlerinin di¤er ba-
listik koruma ihtiyaçlar›na yö-
nelik çözümler de BKM tara-
f›ndan gelifltiriliyor. Bu kap-
samda, askeri tesisler için
farkl› tipte kinetik ve kimyasal
enerjili silahlara karfl› modü-
ler koruma sa¤layan RZB-20

ROKETSAN Z›rh Blo¤u, 
RZK-7 ROKETSAN Z›rh Kafe-
si ve RZP-10 ROKETSAN
Parçac›k Kalkan›, BKM tara-
f›ndan gelifltirildi ve koruma
seviyeleri, balistik testler ile
do¤ruland›. Ayr›ca, modüler
mevzi konseptlerinin geliflti-
rilmesi, mevcut binalar›n ba-
listik olarak korunmas›, hava
ve kara platformlar› için hafif
z›rh sistemlerinin gelifltiril-
mesi, araç modernizasyon
projeleri ve z›rhl› personel
tafl›y›c›lara yönelik z›rh sis-
temlerinin gelifltirilmesi ko-
nular›na yönelik çal›flmalar
da BKM bünyesinde devam
ediyor.
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K. Burak CODUR: Fotoniks'in kurulufl 

süreci ve bugüne kadarki faaliyetleri

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Cem YAZICIO⁄LU: Fotoniks, 2010 y›l›n-

da, yüzde 100 yerli sermayeli, milli bir

KOB‹ olarak kuruldu. Kurucular›n›n geç-

mifl savunma sanayisi tecrübesi ›fl›¤›n-

da, Ar-Ge ve üretim idealleri do¤rultu-

sunda ortaya ç›km›fl bir kurulufltur. Fo-

toniks’in kurulufl amaçlar› aras›nda;

özellikle geliflen ileri teknolojilere daya-

l› gece görüfl, termal ve lazer cihazlar›n›,

Türkiye’de maliyet etkin bir flekilde

üretmek öne ç›k›yor. ‹nsan›n en yo¤un

olarak kulland›¤› ve beyninin en çok ve-

riyi ald›¤› görsel iletiflim yolunu daha et-

kin k›lacak olan meta veri ile görsel bir-

leflim üzerinde çal›fl›yoruz. Görsel füz-

yonu sa¤lamak ve bu ba¤lamda, hem as-

keri hem de sivil teknolojilerin uygula-

malar›n› yapmak üzere çal›flmalar›m›z

devam ediyor. Bu do¤rultuda, son 2 y›l

içerisinde, biri TÜB‹TAK hibe destekli ol-

mak üzere, 3 ayr› Ar-Ge projesini bafla-

r›yla bitirdik. Ayr›ca, elektro-optik sis-

temlerde idame, iflletme ve ömür devir

ÖZEL SAYI

Fotoniks, 
Elektro-Optik

Alan›nda Emin
Ad›mlarla ‹lerliyor

Türk Savunma Sanayisi’nde, elektro-optik gibi zor 

bir alanda, Ar-Ge’ye de a¤›rl›k vererek geliflmeyi

hedefleyen bir KOB‹ olarak yola ç›kan Fotoniks,

kuruldu¤u 2010 y›l›ndan bu yana geçen zamanda,

hayata geçirdi¤i çal›flmalar› ile dikkat çekiyor. 

Türk Savunma Sanayisi’nin bu yeni oyuncusunu,

Genel Müdürü Cem Yaz›c›o¤lu ile yapt›¤›m›z söylefli

ile okuyucular›m›za tan›t›yoruz.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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deste¤i faaliyetlerimiz ile taktik elektro-

optik ürünlerde üretim imkân ve kabili-

yetlerimiz de her geçen gün ilerliyor.

K. Burak CODUR: Türkiye'de, gerek 

askeri fabrika gerekse özel sektör olarak

elektro-optik sistemler üzerinde çal›flan

kurum ve kurulufllar, bir süredir hizmet

veriyor. Fotoniks'i bu sistemde nas›l 

ve nerede konumland›r›yorsunuz? 

Rekabet etmeyi mi, yoksa gördü¤ünüz

bir bofllu¤u doldurmay› m› 

hedefliyorsunuz?

Cem YAZICIO⁄LU: Öncelikle flunu be-

lirtmek istiyorum: Bildi¤iniz üzere, Tür-

kiye’ de askeri elektro-optik alan›nda

çok az say›da firma mevcut. Rekabet,

di¤er faktörlerin de aras›nda geliflimin,

kalitenin ve maliyet etkinli¤in anahtar›-

d›r. Rekabetin yoksunlu¤u, geliflimi

olumsuz olarak etkiler. Bunun say›s›z

örnekleri dünyada mevcut.

Biz, Fotoniks’i, daha çok taktik elektro-

optik sistemler üreten ve görsel füzyon

ve projeksiyon teknolojileri ile beyin

görsel veri yolu temelinde artt›r›lm›fl

gerçeklik sistemleri ve bunlara ait gö-

rüntüleme sistemleri konusunda Ar-Ge

yapan bir firma olarak konumland›r-

mak için çal›fl›yoruz. Ne yaz›k ki ülke-

mizde, faaliyet gösterdi¤imiz alanda,

rekabet ortam› henüz geliflme aflama-

s›nda. Türkiye’nin, yokluk y›llar›ndaki

ortam›yla günümüz ortam› aras›ndaki

müthifl geliflmeyi ve neticelerini, sade-

ce kendi uhdesinde tutmak isteyen ve

bunun d›fl›ndaki sanayi oluflumlar›n›

tehdit olarak gören bir sanayi anlay›fl›

mevcut. Ancak bunun da zaman içeri-

sinde de¤iflece¤ine inanarak çal›flmala-

r›m›za devam ediyoruz.

K. Burak CODUR: Fotoniks'in hangi 

noktalarda rakiplerinden ve benzer 

alanda çal›flan kurum ve kurulufllardan

farkl› oldu¤unu de¤erlendiriyorsunuz?

Cem YAZICIO⁄LU: Öncelikle biz bir 

KOB‹’yiz. ‹mkân ve kabiliyetlerimiz belli.

Bizler, kurdu¤umuz hayallere, gerçekçi

ad›mlarla ilerleme peflindeyiz. Sadece

göz boyayan ve gerçek geliflimi ve tekno-

lojiyi aramayan bir yap›y› asla kabul et-

miyoruz. Bugün Avrupa, Amerika ve hat-

ta Asya ülkelerine bakt›¤›n›zda, 15-20 ki-

fliyle kritik teknolojilere, bunlar›n sonu-

cu ortaya ç›kan ürünlere veya farkl› ma-

liyet etkinlik stratejileri ile ekonomik

ürünlere sahip mikro teknoloji firmalar›

mevcut. Bu firmalar, her fleyde de¤il, bir

veya birkaç fleyde en iyi olmay› hedefli-

yorlar. Bizim de hedefimiz; kendi alan›-

m›zdaki baz› uygulamalarda ön plana

ç›kmak ve milli ana yüklenicilerin alt

yüklenicisi olmak. Maliyet etkinlik ve son

teknolojileri kullan›c›lara sunma konu-

sunda, daha iyi oldu¤umuzu düflünüyo-

ruz. Örne¤in; üretim imkân ve kabiliyeti-

mizde var olan Yeni Nesil Termal Silah

Dürbünü, 450 graml›k a¤›rl›k ve mevcut

ürünlerden yüzde 30 daha ekonomik ol-

mas›yla ön plana ç›k›yor.

K. Burak CODUR: ‹nternet sitenizde, 

ulusal ve uluslararas› sinerji 

oluflturabilecek bir çal›flma anlay›fl›yla,

“birlikten kuvvet do¤ar” prensibiyle 

ifl birli¤i ile çal›flmak ve üretmeyi 

hedef olarak dile getiriyorsunuz. 

Bu kapsamda, mevcut ifl birlikleriniz 

konusunda bilgi verebilir misiniz?

Cem YAZICIO⁄LU: “Birlikten kuvvet do-

¤ar” prensibini ciddi manada benimse-

mifl bir flirket kültürümüz mevcut. Bu

noktada sinerjiyi yakalamak genelde

çok kolay olmuyor. Özellikle ayn› saha-

da çal›flan firmalar ile flu an için bu he-

men hemen imkâns›zl›k noktas›nda.

Ancak özel sektör firmalar› aras›nda ve

farkl› ifltigal sahas› olan ana yüklenici-

ler ile farkl› konular temelinde bu si-

nerji sa¤lanabiliyor. Hâlihaz›rda, bir-

kaç farkl› ifl birli¤imiz devam etmekte;

ancak projelerin kapsam›ndan dolay›,

bu firmalardan aç›k olarak bahsedemi-

yorum. Yerli firmalar›n d›fl›nda, özel-

likle baz› Avrupa firmalar› ile ürün ge-

lifltirme ve teknoloji paylafl›m› husu-

sunda, dünya pazar›n› hedef alan ifl bir-

liklerimiz de mevcut.

K. Burak CODUR: Elektro-optik 

sistemler, stratejik teknolojiler içeriyor

ve ihracatlar› da izinler ile düzenleniyor.

Fotoniks de Ar-Ge konusunda özel bir

vurgu yap›yor. Bu kapsamda, özgün 

stratejik teknolojiler konusunda 

çal›flmalar›n›z var m› ya da 

olacak m›?

Cem YAZICIO⁄LU: Burada, ne yaz›k ki

genel olarak çok gerçekçi yaklafl›mlar

yap›lam›yor. Bizce, bir ürünün tasar›m

sürecinde yer almad›ysan›z, sadece üre-

tim, sat›fl, pazarlama ve sat›fl sonras›

destek bölümünde yer alabilirsiniz. Bu

da de¤er zincirinin, de¤eri az olan k›sm›.

Dünyada, birçok ürün ve teknoloji, bir-

kaç farkl› kaynaktan ortaya ç›k›yor. Tek

noktada ve tek kaynaktan ç›kan entegre

ürün veya sistem say›s› az. Önemli olan;

tasar›ma sahip olup, kritik teknolojileri

elde edebilmek. Kritik teknolojiler, ken-

di ülkenizde mevcut ise ihracat imkânla-

r› ve potansiyeli o derece artar. ‹hracat

aç›s›ndan, kendi ülkenizin d›fl›nda ne ka-

dar çok say›da farkl› ülkeden izin almak

zorundaysan›z, o ürün üzerindeki yetiniz

de o derece azal›r.

Fotoniks'in Yeni Nesil Termal Silah Dürbünü'nden
al›nan görüntüler

Fotoniks Yeni Nesil
Termal Silah Dürbünü
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Fotoniks’in ürünlerinin temelinde yer

alan “Görüntü Yo¤unlaflt›rma Tüpleri

ve Termal So¤utmal› Detektörler” aç›-

s›ndan bir kritiklik söz konusu. Türkiye,

ülke olarak, bu temel ve kritik teknolo-

jide yurt d›fl›na ba¤›ml›. Ancak, özellikle

üniversitelerimizde yürütülen ümit ve-

rici çal›flmalar mevcut. Ama henüz

bunlar, seri olarak üretilebilir standar-

da ulaflamad›lar. Bir KOB‹ olarak, çok

yüksek yat›r›m gerektiren bu konularda

yat›r›m imkân›m›z, flu an için mevcut

de¤il. Zaten dünyada da bu konuda üre-

tim yapan ülke ve firma say›s› bir elin

parmaklar›n›n say›s›n› geçmiyor.

Farkl› olarak, bizler, bu temel teknolo-

jilerin uygulamas›nda, öncelikle özgün

tasar›mlarla ve bu teknolojilerin uygu-

lamalar›nda kullan›lan di¤er ürünlerle

yerlilefltirmeyi sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

Mühendislik alt yap›m›z›n geliflmesi, bi-

zim için çok önemli. fiu anda, baz› ürün-

lerde lisansl› üretim yoluyla elde etti¤i-

miz birikimi, o ürünlerin türevlerinde,

yerli ürün olarak, zaman da alsa, ortaya

koyabiliyoruz.

K. Burak CODUR: Fotoniks'i daha 

iyi anlatabilmek için, ürün ve gelifltirme

süreci hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Cem YAZICIO⁄LU: Elektro-optik alan›n-

da hâlihaz›rdaki temel kabiliyetimiz, Sa-

vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n,

teknoloji transferi konusunda bize olan

deste¤iyle bafllad›. Biz de her geçen

gün, bu temelin üzerine daha fazla ka-

biliyet eklemeye çal›fl›yoruz. Özellikle,

ülkemizin do¤u ve güneydo¤usundaki

sorunlu bölgelerindeki bak›m, onar›m

ve e¤itim faaliyetlerimiz esnas›nda al-

d›¤›m›z geri beslemeler ve yapt›¤›m›z

incelemeler neticesinde gelifltirdi¤imiz,

tasar›m› yüzde 100 bize ait olan C‹NGÖZ

hakk›nda bilgi vermek istiyorum. 

C‹NGÖZ, asl›nda bir modül olarak do¤-

du; ancak sonradan, bir komuta kontrol

ve ak›ll› görüntü sistemi olarak gelifli-

mini sürdürdü. Sistem, temelde, kendi

ifllemcisine sahip olan bir harekete du-

yarl›l›k modülü, arazi bilgisayar›, elek-

tro-optik sistem uzaktan kontrol ünite-

si ve sinerjiye örnek olabilecek çal›flma

ile Hydrofonik at›fl yeri tespit sistemi

eklenerek geniflletilmifl bir ürün. ‹sten-

di¤i takdirde, sadece “ak›ll› görüntü”

iflleminin yer ald›¤›, harekete duyarl›l›k

ve görüntü üstünde sanal katmanlar

oluflturan k›sm› da modül olarak kulla-

n›labilir. Ya da C‹NGÖZ MOB‹L dedi¤i-

miz ve üstteki tüm fonksiyonlar› içeren

ve otonom olarak arazide 6-8 saat kulla-

n›labilen uygulamas› tercih edilebilir.

Burada, sistemin tasar›m›, arkadafllar›-

m›z taraf›ndan, gelen geri beslemelerle

oluflturulan “Sistem Gereksinimleri Ta-

n›mlama” doküman› temelinde bafllad›.

Yaklafl›k 6 ay süren süreçte, bu dokü-

man 3 kez yenilendi ve kritik tasar›m,

ancak bu doküman esas›nda yap›lan

araflt›rma ve denemeler neticesinde or-

taya ç›kt›. Maliyet etkinli¤i sa¤lamak için,

mümkün mertebe var olan alt kompo-

nentler kullan›ld› ve bu komponentlerin

yüzde 70’ten fazlas› da Türkiye’den teda-

rik edildi. Sistem, arazi testlerinden geç-

ti ve flu anda kullan›ma haz›r halde.

K. Burak CODUR: Di¤er ürünleriniz 

hakk›nda da ana hatlar›yla bilgi 

verir misiniz?

Cem YAZICIO⁄LU: Fotoniks, flu an itiba-

riyle anayurt güvenli¤i, s›n›r güvenli¤i

ve özel elektro-optik görüntüleme ve

lazerli taktik sistemler konusunda üre-

tim altyap›s›na ve imkân›na sahip. Bu

ürünler, temelde;

� Elde tutulan ve üçayak sehpal› termal

kameralar ve kontrol sistemleri,

� Termal sürücü kameralar› 

ve panoramik görüntü sistemleri,

� Çok ifllevli keflif, gözlem ve 

istihbarat sistemleri,

� Lazer ayd›nlatmal› kameralar, 

ölçme ve iflaretleme sistemleri,

� Yeni nesil termal silah dürbünleri,

� Tüfek üstü niflan alma, iflaretleme

sistemleri ve

� Görüntü projeksiyonuna dayal› 

art›r›lm›fl gerçeklik sistemleri 

ve görüntü füzyonu

olarak tan›mlanabilir. Örnek ürün ola-

rak ayr›nt›s›n› verebilece¤im üçayakl›

bir termal kameram›z, yaklafl›k 21 kg

a¤›rl›¤›nda olup 640x512 çözünürlü-

¤ündeki dedektörü sayesinde ve de-

vaml› 5x optik yak›nlaflma ile yaklafl›k

12 km menzilden bir insan› tespit ede-

biliyor. Tespit edilen bölgenin mesafe-

sini ölçebiliyor ve GPS koordinatland›r-

mas›n› yapabiliyor. Sistem ayr›ca, renk-

li ya da renksiz 36x gündüz kameras›na

da sahip. Bu termal kameram›z›n mali-

yeti, yaklafl›k 5-6 y›l önce “rekabetsiz”

ortamda sat›lan daha düflük özellikler-

ÖZEL SAYI

Fotoniks ürünleri toplu halde görülüyor.

Fotoniks’in Kerkenez ürününden al›nan k›z›lötesi görüntüler

Fotoniks'in gündüz ve gece
kullan›labilen bombaatar niflangah›
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deki ve inan›lmaz a¤›rl›klardaki kame-

ralarla bugün fiyatlar› itibariyle ayn›.

Di¤er bir örne¤imiz, uluslararas› ifl bir-

li¤iyle ortaya koydu¤umuz, 450 gram

a¤›rl›¤›ndaki, Yeni Nesil Termal Silah

Dürbünü. Bu dürbün, 900 m mesafede

etkili olan termal görüntüleme sistemi-

ne, video kay›t imkân›na ve en önemlisi

lazer iflaretleme özelli¤ine sahip. Bu ve

bunun gibi ürünlerin yan› s›ra Türki-

ye’de üreterek daha maliyet etkin k›ld›-

¤›m›z ürünlerimiz de mevcut.

K. Burak CODUR: Eklemek istedi¤iniz

baflka bir konu var m›?

Cem YAZICIO⁄LU: Stratejik bir sektör
olan savunma sanayimiz, SSM’nin ulu-
sal ve taban› genifl bir sanayi öngörü-
süyle daha da h›zl› ilerliyor. “Birlikten
kuvvet do¤ar” prensibinin genifl tabanl›
uygulamas› ile kimsenin imtiyazl› olma-
d›¤›, çal›flan ve üretenin, ehliyet sahibi-
nin desteklendi¤i bir ortamda, sanayi-
mizin daha da geliflece¤i kesindir. Dev-
letimizin stratejik kontrolünde, tekno-
lojik k›r›l›mlar›n kollar›nda ve alt kolla-
r›nda, çok kat›l›ml›, tek kaynakl› olu-

flumlar›n birçok ürün ve teknolojiye
münhas›ran sahip ç›kt›¤› bir statüko d›-
fl›nda, verimlilik ve do¤ru planlamaya
esas bir yap›n›n oluflturulmas›n›n, özel-
likle KOB‹’lerin var olmas›na ve sürdü-
rülebilir bir geliflim sürecinde ilerleme-
sine faydal› olaca¤› inanc›nday›z. Soru-
lar›n›z için teflekkür ederim.

Fotoniks Genel Müdürü Cem 
Yaz›c›o¤lu’na, zaman ay›r›p sorular›m›z›
cevapland›rd›¤› için, okuyucular›m›z
ad›na teflekkür ediyoruz.

Fotoniks Yeni Nesil Termal Silah Dürbünü ve Holografik Niflan Aleti ile al›nan görüntü
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Kara araçlar› konusun-
da, özellikle So¤uk Sa-
vafl döneminde gelifl-

tirdi¤i S-Tank gibi kendine has
çözümlerle; özgün, yenilikçi
ve etkin ürünler ortaya koyan
‹sveç, günümüzde ise bu gele-
ne¤ini, uluslararas› pazara
yönelik ürünlerle devam etti-
riyor. Bu ürünlerden birisi
olan LEDS (Land Electronic
Defense System / Kara Elek-
tronik Savunma Sistemi), ka-
ra araçlar› için aktif koruma
ve iz yönetimi sa¤layabiliyor.
Modüler bir tasar›ma sahip
olan LEDS, de¤iflik bileflen-
lerin bir araya gelmesi ile
oluflturulan; sadece uyar› ve
iz yönetimi ifllevlerini içeren
LEDS-50, tehditleri dolayl›
yollarla etkisiz hale getiren
(soft kill) LEDS-100 ve tehdit-
leri do¤rudan hedef alan
(hard kill) LEDS-150 sürüm-
leri ile kullan›c›lar›na farkl›
seçenekler sunuyor.
LEDS sürümlerinde ortak
olarak, Aktif Savunma Kon-
trol Birimi (Active Defence
Controller / ADC) ve lazer
ikaz alg›lay›c›lar› bulunuyor.
360 derecelik ufuk hatt› kap-
sama alan›nda, lazer mesafe
bulucu, lazer iflaretleyici ve
lazer huzmesi gibi yay›nlar›
tespit ederek tehditleri belir-
leyen LEDS, ayn› anda 8 fark-
l› tehdidi izleyebiliyor. Tehdit-
ler ile ilgili mürettebata sesli
uyar›da bulunan, ayr›ca teh-
didin lazer yay›n band› ile il-
gili de bilgi veren sistem,
tehditlerin s›n›fland›r›lmas›-
na, tan›nmas›na ve öncelik-
lendirilmesine de olanak
sa¤l›yor. LEDS, düflük yanl›fl
alarm (asl›nda tehdit olma-
yan, çevredeki yay›n›mdan ya

da sistemden kaynaklanan
uyar›lar) oran›yla da dikkat
çekiyor. Operasyonel flartlar
alt›nda, 24 saatlik bir zaman
dilimi içinde yanl›fl alarm sa-
y›s› 1’in alt›nda olan LEDS’in,
tek bir tehdidin bulundu¤u
senaryolarda, tek darbeli la-
zer ›fl›n›m›n› tespit etme ola-
s›l›¤›n›n yüzde 95’in üzerin-
de; benzer senaryoda, çok
darbeli lazer ›fl›n›m›n› tespit

ÖZEL SAYI

Saab Aktif Koruma 
ve Radar Çözümlerini 
Ön Plana Ç›kart›yor

Kara sistemlerine yönelik; komuta

kontrol sistemlerinden, keflif ve

gözetleme sistemlerine; aktif 

ve pasif koruma sistemlerinden, 

hava savunma sistemlerine; destek 

hizmetlerinden, e¤itim sistemlerine 

ve tüm bunlar›n hizmet etti¤i, etkin 

ve güvenilir silah sistemlerine 

kadar hemen hemen tüm spektrumu

kapsayan çözümler sunan Saab, 

özellikle LEDS araç koruma sistemi 

ve Giraffe AMB çok rollü gözetleme

radar› ile Türkiye’nin ihtiyaçlar›na

cevap vermek istiyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Giraffe AMB Teknik Özellikleri
Frekans Band› : 5,4 – 5,9 GHz
Verici Türü : TWT
Huzme Geniflli¤i : 2,1 derece
Ortalama Kenar Lob Seviyesi : <-50 dB
Enstrümante Edilmifl Menziller : 40/120/180 km
Anten Dönüfl H›z› : Dakikada 30 ya da 60 dönüfl
Yükselifl Ekseni Kapsamas› : > 70 derece
Hedef Tespit ‹rtifas› : > 20.000 m
IFF : 1,2,3/A,S,4/NS
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etme olas›l›¤›n›n ise yüzde
99’un üzerinde oldu¤u belir-
tiliyor.
LEDS-100’de, LEDS-50’nin
üzerine ilave olarak, hare-
ketli ve yüksek h›zl› bir lan-
çer, genifl spektrumlu sis
bombalar› ve opsiyonel bir
k›z›lötesi kar›flt›r›c› bulunu-
yor. Karfl› taraf›n gerçeklefl-
tirece¤i tespit, izleme, men-
zil belirleme, silah ateflleme
ve güdüm ifllemlerini engel-
leyebilen LEDS-100, sis

bombalar›n›, elle ya da oto-
matik olarak atabiliyor. At›fl
öncesinde, hangi lançerde
kaç sis bombas›n›n kald›¤›,
tehdidin yönü, rüzgâr›n yönü
ve h›z› ile üzerinde bulundu-
¤u platformun hareketi gibi

parametreleri dikkate alan
LEDS-100, sis bombas›n›n en
iyi performans› sa¤layaca¤›
at›fl› gerçeklefltiriyor. Sistem
taraf›ndan at›lan sis bomba-
lar›, 1 saniyeden k›sa bir sü-
rede perdeleme ifllevini etkin
olarak gerçeklefltirmeye
bafll›yor. Entegre edildi¤i ka-
ra arac›nda bulunan sabit
lançerleri de kontrol edebi-
len LEDS-100, kendi lançer-
lerinde ise 12 adet sis bom-
bas› bulunduruyor. Sistemin

elle kullan›m›, özellikle pu-
suya düflülmesi gibi durum-
larda, sis bombalar›n›n h›zl›-
ca at›larak karfl› taraf›n
önünde bir perde sa¤lanma-
s› gibi senaryolarda günde-
me geliyor.

Tehdide kar-
fl› do¤rudan
tedbir alan
LEDS-150 ise entegre
edildi¤i kara araçlar›na
yönelen ve asgari 20 m
mesafeden at›lan RPG,
z›rh delici mühimmat,
geri tepmesiz top
mermisi ve tanksavar
top mermilerine karfl› 
Mongoose-1 füzelerini
ateflliyor ve tehdidi,
araca 5 ila 10 m me-
safede etkisiz hale
getirebiliyor. Araca,
5 m’nin üzerindeki
bir mesafede ger-
çekleflen bu karfl›la-
ma, araç çevresin-
dekilere gelebi-
lecek zarar›n da
en aza indirgen-
mesini sa¤l›yor. 
Sistem, tespit et-
ti¤i tehditlerin
hangilerinin plat-
formu vurabilece-
¤ini de hesaplaya-
rak, sadece plat-
forma yönelenlere
karfl› tedbir al›yor.
Saab yetkilileri,
sistemin,

p l a t f o r m a
do¤ru, hemen

hemen ayn› anda
at›lan mühimmata

karfl› da etkili oldu¤unu
belirtiyorlar.

BAE Systems’in CV90
z›rhl› muharebe araçlar›n-
da kullan›lan LEDS ailesi,
Eagle IV ve Piranha 3 z›rhl›
araçlar› ile M-60 ana mu-
harebe tank›na da entegre
edilerek at›fll› testlerden
geçmifl durumda.

Karada da Giraffe
Saab’›n, hem deniz hem de
kara uygulamalar›nda ad›-
n› duyuran radar› Giraffe

AMB, kara kuvvetlerinin
hava savunma ihti-

yaçlar›na da hizmet
veriyor. 3 boyutlu bir
radar olan Giraffe
AMB; k›sa ve orta
menzilli hava sa-
vunma sistemle-
rinde görev ya-
pabiliyor ve ge-
liflmifl sinyal
iflleme algo-
ritmalar›n›n
da deste¤i ile
roket, top ve
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Giraffe AMB'nin radar anteni, katlanabilir bir direk yard›m›
ile 12 m yüksekli¤e ç›kart›labiliyor.

LEDS, M-60
ana muharebe
tanklar›na da
uyarland›.



havan mermilerini tespit
edebiliyor. Radar›n anteni-
ni, katlanabilir bir direk
yard›m› ile 12 m yüksekli¤e
ulaflt›rabilen sistem, ayn›
anda 200 hava hedefini ve
50 adet kar›flt›rma kayna¤›-
n› takip etme kapasitesine
sahip. 
Saab, Giraffe AMB’nin ro-
ket, top ve havan mermisi
tespit yetene¤ini ise yine
kendi ürünü olan Arthur
silah tespit radar sistemi
ile kazand›¤› tecrübeye
ba¤l›yor. Radar, roket at›fl›
yap›lan yeri 20, havan at›fl›
yap›lan yeri 16 km uzaktan
tespit edebiliyor ve bunu
50 metrenin alt›nda bir
hassasiyetle gerçekleflti-
rebiliyor. Giraffe AMB,
baflta ‹sveç, Fransa, ‹ngil-
tere, Estonya, ABD ve
Avustralya olmak üzere,
dünyan›n çeflitli ülkelerinin
ordular› taraf›ndan kulla-
n›l›yor.

ÖZEL SAYI

BAE Systems’in CV90 Armadillo arac›, LEDS ile donat›ld›.
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Son y›llarda varl›klar›
s›kça tart›fl›lsa da ana
muharebe tanklar›, 40-

50 y›l daha ordular›n envan-
terinde kalarak, modern
z›rhl› flövalyeler olmaya de-
vam edecekler gibi görünü-
yor. Özellikle, Körfez savafl-
lar› ve Afganistan’da yürütül-
mekte olan operasyonlar,
tanklar›n, aç›k arazide vaz-
geçilmez oldu¤unu bir kez
daha kan›tlad›. Bu gerçekten
hareketle birçok ülke de si-
lahl› kuvvetlerinin envante-
rindeki tanklar›n, yetenekle-
rini artt›rma aray›fl›na girdi.
Örne¤in; yak›n geçmiflte ya-
flanan Afganistan operasyon-
lar›nda, tanklar› Amerikan
ana muharebe tanklar›n›n
yan›nda görev alan Kanada,
2006 y›l›nda yap›lan operas-
yonlar sonucunda, ana mu-
harebe tanklar›n›n vazgeçil-
mez oldu¤unu gerçek çat›fl-
ma flartlar›nda bir kez daha
gördü ve daha önceden tank
envanterinde bir azaltmaya
gitmiflken, 2007 y›l› sonra-
s›nda, envanterine daha yeni
ana muharebe tanklar›n› da-
hil etmek için çal›flma bafl-
latt›.
Beklentilerin aksine, ana
muharebe tanklar›n›n günü-
müzdeki kullan›m alanlar› da
yayg›nlafl›yor. Uluslararas›
bar›fl görevlerinin ana taktik
yaklafl›m› olan asimetrik ça-
t›flma ortam›nda da ana mu-
harebe tanklar› kullan›lmaya
baflland›. 

ÖZEL SAYI

Ana Muharebe 
Tanklar›, Gelece¤e 
ASELSAN ile Yürüyor
Görevleri ve etkinli¤i zaman zaman tart›fl›lsa da tank, muharebe

alan›n›n vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bu süreçte, çeflitli 

alt sistemlerde önemli geliflmelerin yaflanmas› ile birlikte, 

mevcut tanklar›n modernizasyonu da ön plana ç›k›yor. ASELSAN,

gerek yak›n zamanda dünyan›n en yeni tank› unvan›n› alacak olan 

ALTAY için gerekse mevcut tanklar›n modernizasyonu için

gelifltirdi¤i elektronik, elektro-optik ve elektro-mekanik sistem

çözümleri ile bu alanda önemli bir oyuncu haline gelmifl durumda.
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve 
Elektro-Optik Grup Baflkanl›¤›
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Bu duruma örnek olarak da
Birleflmifl Milletler ve 
NATO’ya ba¤l› birliklerin,
Balkan ülkelerinde yapt›¤›
operasyonlar gösterilebilir.
Ayr›ca, Orta Do¤u’daki çeflitli
operasyonlar da ana muha-
rebe tanklar›n›n, kentsel
operasyonlar sürecinde kul-
lan›ld›¤› di¤er örneklerdir.
Ülkemizin envanterindeki
M60 ve Leopard 1 tanklar›n›n
modernizasyonu, geçti¤imiz
on y›l içerisinde baflar› ile ger-
çeklefltirildi. Her iki moderni-
zasyon program›nda da bafla-
r›yla görev alan ASELSAN,
ana muharebe tank› konu-
sunda kazand›¤› bu tecrübe
ile ALTAY tank›n›n tüm ana
elektronik, elektro-optik ve
elektro-mekanik alt sistem-
lerini gelifltirdi ve ALTAY tan-
k›n›n ilk prototipine, bu sis-
temlerin entegrasyonu ger-
çeklefltirildi. Bu alt sistemle-
rin gelifltirilmesinde, ana ta-
sar›m kriteri olarak, azami
performans›n yan› s›ra asga-

ri lojistik maliyetler ve azami
görevde kalma süresi dikka-
te al›nd›.
ALTAY tank›na, dünya üze-
rindeki tüm tanklar›n üzerin-
de bir performans kazand›r-
mak üzere gelifltirilen bu alt
sistemler, ALTAY tank› ilk
prototipine entegrasyonun-
dan 1,5 y›l önce, bir Leopard
2A4 tank› üzerine entegre
edilerek test edilmeye bafl-
land›. Prototip Leopard 2A4
tank›, 1 y›ld›r tüm mevsim
flartlar›nda ve zorlu koflullar-
da, TSK personeli ile at›fll›
testlerle s›nan›yor ve elde
edilen sonuçlar, ALTAY tank›
ile özdefl alt sistemlere sahip
olan bu Leopard 2A4 konfi-
gürasyonunun, muharebe
performans›n›n çok yüksek
seviyelerde olaca¤›n› göste-
riyor.
Performans›n yan› s›ra çok
önemli bir di¤er faktör de bu
tank›n ALTAY tank› ile ayn›
e¤itim ve lojistik alt yap›s›n›
kullanabilecek olmas›. Bu

yaklafl›m, TSK’n›n e¤i-
tim ve lojistik maliyet-

lerini önemli oranda
düflürürken, etkin-
li¤ini de ayn› oran-
da artt›racak.

Leopard 2A4 Performans 
ve Ömür Artt›r›m Paketi
� Yeni Nesil At›fl Kontrol Sistemi: Sistem, biri niflanc›, di¤eri

komutana ait olmak üzere, tüm tank fonksiyonlar›n› gerçeklefltirebilen ve
birbirinin fonksiyonlar›n› devralabilen ba¤›ms›z iki periskop sisteminden
oluflmaktad›r. Periskoplar, niflanc› ve komutan taraf›ndan kontrol
edilebilmekte ve üstün görüntü kalitesi sayesinde; gece, gündüz ve 
her türlü kötü hava koflulunda, hedefe hassas bir flekilde angaje 
olabilmektedir. Sistemin mevcut at›fl kontrol sistemlerinin ötesinde 
bulunan özelliklerinden birisi de balistik hesaplamalar, niflangâh ve 
top stabilizasyonu gibi tüm at›fl kontrol fonksiyonlar›n›n her iki periskop
taraf›ndan da gerçeklefltirilmesi sayesinde, iki periskoptan birinin
ar›zalanmas› durumunda bile tank›n muharebe ortam›nda tam kapasite ile
görevde kalabilir olmas›d›r. Klasik at›fl kontrol sistemlerinden farkl›
olarak, hareketli tanktan hareketli hedeflere at›fllarda da çok 
yüksek ilk at›flta vurufl ihtimali (‹AV‹) de¤eri elde etmek amac›yla
Ataletsel Navigasyon Birimi de içermektedir. Ataletsel Navigasyon 
Birimi’nden al›nan veri ile desteklenen üstün hassasiyetli hedef 
takibi ve hedef konum tahmini yetene¤i sayesinde, niflanc› ya da
komutan periskoplar› kullan›larak, helikopterlere karfl› da 
yüksek ‹AV‹ de¤erleri elde edilebilmektedir.

� Elektrikli Top Kule Takat Birimleri: Birimler, Yeni Nesil At›fl
Kontrol Sistemi ile entegre bir flekilde çal›flarak, tank ana silah›na
hassas stabilizasyon ve yüksek ‹AV‹ performans› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca, tank›n beka yetene¤ini art›rmas›n›n yan›nda kalibrasyon 
ya da ayarlama ihtiyac› gerektirmemesi nedeniyle bak›m 
maliyetlerini ve ömür döngü maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktad›r.

� Tank Komuta Kontrol ve Muhabere Sistemi (TKKMBS): Sistem,
tabur görev kuvveti unsurlar›na durumsal fark›ndal›k sa¤larken, tek bir
noktadan planlama, h›zl› ve hassas karar verilmesi konular›nda
yard›mc› olmakta ve bu ba¤lamda operasyonel esneklik 
kazand›rmaktad›r. Sistem mimarisi içerisinde yer alan ‹ç Konuflma
Sistemi ve Telsizler ile birlikte TKKMBS, tabur seviyesinden bafllayarak,
tek tank seviyesine kadar tüm unsurlar için, muharebe sahas› ile ilgili
her türlü bilginin h›zl› bir flekilde, anlafl›l›r ve hassas olarak toplanmas›
ve paylafl›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r.

� Tank Sürücü Görüfl Sistemi (TSGS): Sistem, ileri ve geri termal 
ve gündüz kameralar› içermekte olup; sürücüye, gece/gündüz her türlü
zorlu hava koflulunda, üstün sürüfl imkân› sunmaktad›r.

� Uzaktan Komutal› Silah Sistemi (UKSS): Bu sistem sayesinde,
tank, kendini hava yer hedeflerinden koruyabilmekte; ayn› zamanda,
asimetrik muharebe koflullar›nda, meskûn mahalde de etkili 
olabilmektedir. ‹htiyaca göre; 7,62 mm hafif makinal› tüfek, 
12,7 mm a¤›r makinal› tüfek ya da 40 mm bombaatar ile kullan›labilen
UKSS, Yeni Nesil At›fl Kontrol Sistemi ile tam entegre olarak
çal›flabilmekte; doldurucu taraf›ndan, kendi kullan›c› arayüzü ve 
UKSS görüfl optikleri vas›tas› ile kullan›labilmesinin yan› s›ra tank
komutan› taraf›ndan da at›fl kontrol sistemi arayüzünden kontrol
edilebilmektedir.

� Tank Lazer Uyar› Sistemi (TLUS): TLUS, son teknoloji ürünü bir
tehdit uyar› sistemi olup; platform üzerine do¤rultulmufl lazer mesafe
bulucular ve lazer hedef iflaretleyiciler gibi lazer tehditlerinin alg›lama,
s›n›fland›rma ve tan›mlamas›n› gerçeklefltirebilmekte ve tank›
perdeleyerek düflman kuvvetlerden korumak için sis havanlar›n› an›nda
devreye sokabilmektedir. At›fl kontrol sistemi ve UKSS ile entegre bir
flekilde çal›flan TLUS, alg›lay›c›lardan gelen uyar› do¤rultusunda,
komutan, niflanc› ve/veya doldurucuya, kendi görüfl optikleri ile 
birlikte, ana silah ya da UKSS’yi gelen tehdit yönüne otomatik 
olarak yönelterek, düflman tehdidine karfl› tedbir alma imkân› da 
sunmaktad›r.
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‹lk Ad›m: Leopard 2A4
1970’li y›llar›n ortas›nda üre-
tilmeye bafllanan ve özellikle
Avrupa ülkelerinin envante-
rinde yo¤un olarak kullan›lan
Leopard 2A4 tanklar›, üretil-
dikleri zaman›n koflullar›nda,
üstün bir analog elektronik
teknolojisi içermekte olup;
performanslar›, o dönemin
beklentisini en üst düzeyde
karfl›lamakta idi. Ancak uzun
zaman beklentileri karfl›lasa
da günümüzde üretilmeyen
(obsolete) birim ve malzeme
sorunlar›, de¤iflen yeni ihti-
yaçlara cevap veremeyen
analog teknolojisi ile bu
tanklar, eski günlerinden
uzakta kald›lar. Nitekim

1990’l› y›llar›n sonunda, ge-
rek de¤iflen ihtiyaçlara cevap
verebilmek gerekse de tank-
lar›n performans›nda art›fl
sa¤layabilmek için, Leopard
2A4 tanklar›n›n bir k›sm›
Leopard 2A5 seviyesine yük-
seltildi. Bu modernizasyonun
öne ç›kan yanlar›, mevcut ko-
mutan periskobuna termal
görüfl yetene¤i kazand›r›l-
mas›; kule ve topun yönlen-
mesi için gerekli hidrolik sü-
rücülerin yerine, elektrikli
takat birimleri kullan›larak
daha üstün bir performansa
ulafl›lmas› ve tank-tanka
muharebe ortam› için, tank›n
ön taraftaki korumas›n›n ge-
lifltirilmesidir.

Leopard 2A5 tank›, yeni baz›
teknolojilere sahip olsa da
Leopard 2A4 ile temelde ayn›
olan elektronik ve elektro-
optik sistemleri, halen günü-
müz teknolojilerinin çok ge-
risindedir. Bunun yan› s›ra
en az 30 y›ll›k elektronik ve
elektro-optik sistemleri za-
man içerisinde yedek parça-
lar›n›n üretimden kalkmas›
gibi sorunlarla karfl›lafl›lma-
s›, tank›n operasyonel kulla-
n›labilirli¤i konusunda da
ciddi bir zafiyet oluflturuyor.
Mevcut Leopard 2A4 tank›n›n
üzerindeki elektronik ve
elektro-optik sistemlerin, 
30 y›ldan eski tasar›mlar› ne-
deniyle bugün için birçok

parças› hali haz›rda üretilmi-
yor; bulunan parçalar› ise
de¤erinin 10 ila 25 kat› yük-
sek fiyatlarla sat›l›yor. 
Leopard 2 kullan›c›s› ülkeler
taraf›ndan da beyan edildi¤i
üzere, bugün üretilmeyen ve
belirli tedarikçilerin elinde
bulunan kritik parçalar›n
maliyetinin, içinde kullan›ld›-
¤› sistemlerin de¤erini aflt›¤›;
bu nedenle Leopard 2A4
tanklar›n›n idame maliyetle-
rinin büyük bir h›zla artt›¤›
biliniyor.
ASELSAN, ALTAY tank› için
gelifltirdi¤i sistemlerle s›n›f›-
n›n en iyileri aras›nda bir
tank olan Leopard 2A4’ün,
hem performans›n› daha da
art›rd› hem de Leopard 2 kul-
lan›c›s› ülkelerin yaflad›¤›
h›zla artan lojistik maliyet
problemine, kesin bir çözüm
alternatifi oluflturdu. TSK ta-
raf›ndan en az 20 y›l daha en-
vanterde tutulmas› planla-
nan Leopard 2A4 tanklar›n›n,
bu “Performans ve Ömür
Artt›r›m Paketi” ile hem
ömür boyu idame maliyetle-
rinin düflürülmesi hem de
performanslar›n›n 3+ nesile
ç›kar›lmas› mümkün olabile-
cek. Bu flekilde, ALTAY pro-
jesi ile elde edilen kazan›m-
lar, daha da ileri götürülecek
ve önümüzdeki y›llarda en-
vantere girecek olan ALTAY
tanklar›n›n yan›nda ayn› sis-
temlerle donat›lm›fl Leopard
2A4 tanklar› da önemli bir
kuvvet çarpan› olarak yer
alabilecek.

ÖZEL SAYI

ASELSAN’›n Leopard 2A4 
performans ve ömür 

artt›r›m paketi
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Avrupa’n›n en büyük
teknik bot üreticisi
olan YDS, Umman’dan

Afganistan’a, fiili’den Kaza-
kistan’a kadar 25 ülke ordu-
sunun bot markas› olarak,
sektörün en çok ihracat ya-
pan firmas› konumunda. As-
keri botlar d›fl›nda, polis, ifl
güvenli¤i ve motorcu botu
üretimi yapan firma, alan›n-
da dünyan›n say›l› üreticileri

aras›na girmeyi de baflard›.
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› ta-
raf›ndan yap›lan, 4 senelik
bir süreyi kapsayan ve dün-
yan›n ciro baz›nda en büyük
askeri bot al›m ihalesine,
dünya çap›nda, alan›nda uz-
man 47 firma kat›ld›. 
1,5 senelik uzun bir de¤er-
lendirme ve eleme süreci
sonras›nda, YDS, ‹ngiliz or-
dusunun, resmi bot tedarik-
çilerinden biri olma baflar›s›-
n› gösterdi.

Zorlu Kullan›c›
‹ngiliz Kara Kuvvetleri, ABD
Deniz Piyadeleri ve Kara
Kuvvetleri d›fl›nda, bütün
dünya genelinde operasyon
yapan tek kuvvet olarak öne
ç›k›yor. Bu paralelde, aç›lan

büyük ihalede de birbi-
rinden farkl› do-

¤a ve co¤rafi
k o fl u l l a r a
uygun bot
al›m› plan-
land›. ‹hale

sürecinde, ilk aflamada, bafl-
vuran firmalar›n kapasite,
üretim kabiliyeti, Ar-Ge kabi-
liyeti, finansal yeterlili¤i, te-
darik zinciri gücü gibi özellik-
leri referans al›narak bir ön
eleme yap›ld› ve firma say›s›
14’e indirildi. Bu süreci ge-
çen firmalardan da so¤uk ik-
lim, çöl, orman ve devriye
flartlar›na uygun bot numu-
neleri haz›rlamalar› talep
edildi.
Kolombiya, Norveç ve Afga-
nistan gibi ülkelerde yap›lan
yürüyüfl ve kullan›m testleri
sonucunda, ürünleri baflar›l›
olan 4 firma, ‹ngiliz ordusu-
nun resmi tedarikçisi olmaya
hak kazand›. YDS, bu zamana
kadarki baflar›l› üretim ve ta-
sar›m süreci, üretim ve mar-
kalaflma konusundaki bilim-
sel çal›flmalar›, ‹ngiliz ordu-
su ile yak›n iliflkileri sayesin-
de, bu büyük ihalede hak et-
ti¤i baflar›y› yakalad› ve son 
4 firma aras›na kalarak, ‹ngi-
liz Kara Kuvvetleri’nin resmi
bot tedarikçisi oldu.

4 Y›lda 300.000 Çift 
Bot Üretilecek
YDS, bundan sonraki 4 sene
içerisinde, yaklafl›k 300.000
çift botu, ‹ngiliz Kara Kuvvet-
leri için üretecek. Firma, ‹n-
giliz Silahl› Kuvvetleri’ne yö-
nelik operasyon d›fl› bot, ifl
güvenli¤i ve ofis ayakkab›lar›
ihalesi için de h›zl› bir flekilde
çal›flmalara bafllad›.
YDS Yönetim Kurulu Baflkan›
Vedat Yakupo¤lu, geliflmeleri
flu sözlerle de¤erlendirdi:
“1,5 senelik özveri ve yo¤un
çal›flma sonunda, dünyan›n
cirosal anlamda en büyük as-
keri bot al›m ihalesinden ba-
flar›l› bir sonuç ald›k ve ‹ngiliz
ordusunun tedarikçilerinden
biri olmaya hak kazand›k. ‹n-
giliz ordusunun, titiz ve de-
tayl› al›m süreci, dünyan›n
her co¤rafyas›nda operasyon
yapan bir ordu olmas›, bu ba-
flar›y› daha da önemli bir hale
getirmektedir. ‹ngiliz asker-
lerinin, Türkiye’de yüksek ka-
lite ve teknoloji ile üretti¤imiz
YDS botlar› giymesi, hem 

ÖZEL SAYI

‹ngiliz Ordusu, 
YDS ile Zor Yok Diyecek!
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan aç›lan, dünyan›n, ciro baz›nda 

en büyük askeri bot al›m ihalesi sonucunda, dünyan›n birçok bölgesinde 

operasyon yapan ‹ngiliz askerlerin botlar›n› Yakupo¤lu A.fi. (YDS) üretecek.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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bizim hem de ülkemiz için
büyük bir gurur olmufltur. Bu
baflar› ile YDS olarak, dünya-
n›n en çok tercih edilen tek-
nik bot markas› olma yolun-
daki hedefimize, bir ad›m da-
ha yaklaflm›fl olduk. Bu sü-
reçte, büyük emek veren ça-
l›flma arkadafllar›ma ve des-
te¤ini esirgemeyen yetkilile-
re teflekkür ediyorum.”

YDS’den 
Askerler ‹çin En ‹yisi:
Çift Yo¤unluklu 
Kauçuk
DDR (Dual Density Rubber /
Çift Yo¤unluklu Kauçuk), zor-
lu arazi ve hava koflullar›nda
görev yapanlar ve a¤›r dö-
küm sanayileri gibi en çetin
ortamlarda çal›flanlar için ta-
sarlanm›fl; çok dayan›kl› ol-
mas›na ra¤men, hafiflik ve
rahatl›ktan taviz vermeyen,
benzersiz bir taban teknoloji-
sidir. Orta ve üst tabanlarda
farkl› yo¤unluklarda kauçuk

kullan›larak imal edilen
DDR, hem hafiflik ve rahatl›k
hem de dayan›kl›l›k unsurla-
r›n› mükemmel bir flekilde
bünyesinde birlefltiriyor.
SRC kayma direnci de¤erleri-
ne sahip dayan›kl› nitril kau-
çuk d›fl taban ve üstün flok
emicilik ve rahatl›k için hava
gözenekli hafif orta tabandan
oluflan DDR’de, bu katmanlar
do¤rudan enjeksiyon yönte-
miyle bir araya getirilir. DDR,
PU taban alternatiflerine k›-
yasla çok daha uzun raf ve
kullan›m ömrü sunarken, 
300oC s›cakl›¤a dayan›kl›l›k
gibi, en zorlu koflullar için de
en uygun seçenektir. Ayn› za-
manda, d›fl yüzeyden gelen
s›cak ya da so¤uk etkisini en

aza indirerek, kullan›c›n›n
aya¤›n› optimum ›s›da tutar.
Di¤er ço¤u tabandan farkl›
olarak, ayn› malzeme (kau-

çuk) kullan›lmas›ndan dolay›,
orta ve d›fl taban aras›nda
mükemmel bir ba¤ oluflur ve
bu sayede taban aç›lma ihti-
mali de s›f›ra indirgenir.
DDR taban kullanan ayakka-
b›lar›n avantajlar›; flok emici-
lik, hafiflik, so¤u¤a ve s›ca¤a
karfl› izolasyon ve esneklik ve
konfor bafll›klar› alt›nda top-
lanabilir. fiok emicilik özelli¤i
olan ayakkab›lar, zeminden
gelen flok dalgalar›n› emerek
ayak, diz ve kalçaya olan bas-
k›y› azalt›r. Böylece, her me-
safede ve koflulda, a¤r› ve ya-
ralanma riskini azaltarak

yüksek konfor sa¤lar. DDR
taban teknolojisi ile üretilmifl
ayakkab›lar›n flok emicilik
özelli¤i, ara taban›n süngersi
yap›s›ndan dolay›, di¤er flok
emici tabanlara göre, yüzde
60 civar›nda daha fazlad›r.
Giyilen ayakkab›n›n bir birim
a¤›rl›¤›, s›rtta befl birimlik bir
yük oluflturur. Bu nedenle
taban hafifli¤i, özellikle uzun
mesafeli yürüyüfllerde, a¤r›
riskini azaltarak konforlu bir
yürüyüfl sa¤lar. Bu alanda da
avantajl› olan DDR taban tek-
nolojisiyle üretilmifl ayakka-
b›lar, benzerlerine oranla
yüzde 30 daha hafiftir.

DDR taban, zeminden gelen
afl›r› s›cak ve so¤u¤un aya¤a
etkisini en aza indirir. Böyle-
ce, ayaklar›n, hem yaz hem
de k›fl aylar›nda, normal s›-
cakl›k derecesinde kalmas›n›
sa¤lar. DDR taban teknoloji-
sinin bu konudaki perfor-
mans› ise so¤u¤a ve s›ca¤a
karfl› yüzde 260 daha iyi izo-
lasyon sa¤lamas›d›r.
DDR taban teknolojisi ile
üretilmifl ayakkab›lar›n sün-
gersi ara taban›, ayakkab›ya
esneklik ve konfor sa¤laya-
rak, spor ayakkab› kalitesin-
de yürüyüfl ve hareket olana-
¤› sunar.
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F NSS ile Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) aras›nda,
toplam 1698 adet Z›rhl› Muharebe Arac› (ZMA), Geliflti-
rilmifl Z›rhl› Personel Tafl›y›c› (GZPT), Z›rhl› Tow Arac›

(ZTA) ve Z›rhl› Havan Arac› (ZHA) üretimi için yap›lan 1’inci
paket ZMA anlaflmas›, 15 A¤ustos 1989’da yürürlü¤e girmifl-
tir. Ankara Gölbafl›’nda 280.000 m2 alan üzerinde yer alan
FNSS tesisleri, A¤ustos 1991'de tamamlanarak üretime bafl-
lanm›flt›r.

Ar-Ge organizasyonu da FNSS’nin bafllang›c› ile birlikte olufl-
turulmufltur. Bafllang›ç y›llar›nda, ZMA araç ailesinin teknolo-
ji transferi ile üretimi için gerekli mühendislik çal›flmalar› yü-
rütülmüfltür. Ancak, FNSS’nin stratejileri do¤rultusunda
oluflturulan Ar-Ge stratejileri, FNSS’nin Ar-Ge’sini, uluslara-
ras› ve askeri standartlarda yetenekleri olan, yeni teknolojile-
ri kullanma ve sistem entegrasyonu becerileri gelifltirilmifl bir
organizasyon haline getirmifltir. Sahip olunan ve sürekli artt›-
r›lan yetenekler ile gelifltirilen tasar›mlar›n, ürün haline dö-
nüfltürülmesi sa¤lanmaktad›r.

ÖZEL SAYI

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin paletli z›rhl›

muharebe arac› ihtiyac›n› karfl›lamak

üzere, 1989 y›l›nda, bir ortak giriflim

flirketi olarak kurulan FNSS Savunma

Sistemleri A.fi. (FNSS), ayn› zamanda,

Türkiye’de, savunma sanayisine 

yönelik olarak kurulan ilk özel sektör

kurulufludur. 1989 y›l›nda z›rhl›

muharebe arac› üretimi ile yola ç›kan

FNSS, Kara Kuvvetlerimizin yan›nda ve

Türk kara gücünün bir unsuru olarak

çal›flabilme felsefesini benimsemifl,

genifl bir ürün yelpazesi içinde, birçok

kara sistemi tasarlayarak üretebilecek

ve bunlarla ilgili e¤itim ve lojistik

sa¤layabilecek bir milli kurulufl haline

gelmeyi baflarm›flt›r. FNSS, yapm›fl

oldu¤u çal›flmalar ile k›sa sürede

uluslararas› pazarda tan›nm›fl ve

ülkemiz için önemli olan yüzlerce 

milyon dolarl›k ihracat potansiyelinin

yarat›lmas›nda rol alm›flt›r.
Semiha YAfiAR* / semiha.yasar@fnss.com.tr
*FNSS Gelifltirme Programlar› Direktörü

FNSS’nin Tasar›m ve
Gelifltirme Kabiliyetleri
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FNSS, 7 Eylül 2009 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanl›¤› taraf›ndan Ar-Ge Merkezi olarak onaylanm›fl olup, bu
kapsamda sa¤lanan teflviklerden de yararlanmaktad›r.
FNSS Ar-Ge Merkezi’nde, Kas›m 2012 itibar›yla, doktoras›n›
tamamlam›fl 1,  yüksek lisans›n› tamamlam›fl 44 olmak üzere,
124 mühendis ve 18 teknik elemanla birlikte, 142 personel gö-
rev yapmaktad›r.

1. FNSS Mühendislik ve Ar-Ge Organizasyonu
FNSS Mühendislik ve Ar-Ge Bölümü, yetkin mühendislik kay-
na¤›n›, en verimli flekilde ürün gelifltirmeyi sa¤lamak üzere,
afla¤›daki gibi organize etmifltir.

1.1. Temel Mühendislik Fonksiyonlar›
Temel mühendislik fonksiyonlar›, yeni teknolojilerin kullan›l-
mas›, teknolojik geliflmelerin takip edilmesi ve yeni çözümler
oluflturulmas›, tasar›m çal›flmalar›n›n do¤rulanmas›, tasar›m
ve üretim teknolojilerinin ve yöntemlerinin tan›mlanmas› ve
uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, vb. çal›flmalar› yürütmektedir.
� Teknik Proje Yönetimi
� Sistem Mühendisli¤i
� Tasar›m Do¤rulama ve Geçerli K›lma 
� Balistik Tasar›m ve Malzeme Mühendisli¤i
� ELD (Entegre Lojistik Destek)
� PLM (Ürün Yaflam Döngüsü Yönetimi)

1.2. Ürün Gelifltirme Fonksiyonlar›
Bu gruplar, yeni ürün gelifltirme, ürün yelpazesindeki ürün-
lerde iyilefltirme çal›flmalar›, müflteri isteklerine göre var olan
ürünleri uyarlama, vb. çal›flmalar› yürütmektedirler.
� Otomotiv Alt Sistemleri Tasar›m›
� Güç Grubu
� Güç Aktarma 
� Sürüfl Sistemleri
� Süspansiyon Sistemleri
� Kullan›c› Alt Sistemleri Tasar›m›
� Hidrolik ve Pnömatik Tasar›m
� Elektrik, Elektronik ve Kontrol 
� Yap›sal Tasar›m
� Silah Sistemleri Tasar›m›

2.Temel Mühendislik Kabiliyetleri
2.1. Teknik Proje Yönetimi
FNSS, yurt içi ve yurt d›fl› projelerde farkl› kullan›c›larla birlik-
te proje yürütme altyap›s› ve yetene¤ine sahiptir. Malezya,
Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, vb. ülkelerde ve
SSM ile farkl› projeler yürütülmektedir.
Teknik Proje Yönetimi, Mühendislik ve Ar-Ge Bölümü faaliyet-
lerinin müflteri, program yönetimi ve idari yönetim ile koordi-
nasyonunu sa¤lamakla yükümlü birim olarak faaliyet göster-
mektedir. FNSS, Teknik Proje Yönetimi’nde dahi, Ar-Ge yakla-
fl›m›n› sürdürmekte, yeni proje yönetimi yaklafl›mlar› ile insan
gücü, takvim, maliyet etkin yönetim anlay›fl›n› uygulamaktad›r.
Projeler, FNSS Proje Yönetimi Süreci Prosedürü’ne göre ger-
çeklefltirilmektedir. Bu prosedürün temelinde, PMBoK 
(Project Management Body of Knowledge / Proje Yönetimi Bil-
gi Kitab›) referans al›nm›flt›r.

2.2. Sistem Mühendisli¤i
Sistem mühendisli¤i çal›flmalar›, INCOSE ve DEPARTMENT
OF DEFENSE, SYSTEMS MANAGEMENT COLLEGE’nin haz›r-
lad›¤› belgeler ve Sistem Mühendisli¤i Plan› temel al›narak
yürütülmektedir. Müflteri isteklerinin analizinden, ürün do¤-
rulama süreci boyunca gereksinim analiz ve yönetimi, sistem
mühendisli¤i faaliyetleri ile gerçeklefltirilmektedir. Müflteri
“istek, ihtiyaç ve yorumlar›” da tan›ml›, bütünlük içeren, ulafl›-
labilir ve test edilebilir gereksinimlere dönüfltürülmektedir.
Bu gereksinimler, tasar›mc›lara aktar›l›p, detayl› türetilmifl
gereksinimlere k›r›lmakta ve do¤rulama planlar› oluflturul-
maktad›r.
Sistem güvenli¤i çal›flmalar› da sistem mühendisli¤i faaliyet-
leri çat›s› alt›nda toplanm›flt›r. Fonksiyonel tehlike ve risk be-
lirleme faaliyetleri; kritik olarak s›n›fland›r›lan fonksiyonlar
için hata a¤ac› analizleri yap›lmaktad›r.

2.3. Tasar›m Do¤rulama ve Geçerli K›lma 
(Analiz, Araç Modelleme, Simülasyon ve Test Kabiliyetleri)
Yürütülen sistem tasar›m ve entegrasyon çal›flmalar› çerçe-
vesinde analiz, araç modelleme, simülasyon ve test çal›flma-
lar› gerçeklefltirilmektedir. Bu çal›flmalar, üç ana alan çerçe-
vesinde yap›lmaktad›r:

fiekil 1. Mobilite ve performans simülasyon çal›flmalar›

(a)

(d) (e) (f)

(b) (c)
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� Mobilite ve performans 
� Koruma
� Yap›sal mukavemet ve titreflim
Kara sistemlerinin, karada ve suda hareket kabiliyeti, kav-
ramsal, detay tasar›m ve prototip aflamalar›nda incelenmek-
tedir.

2.3.1. Mobilite ve Performans
Tekerlekli ve paletli araçlar›n, karada (e¤im, dik engel, hen-
dek geçme) ve suda (suya girifl, sudan ç›k›fl, yüzme ve s›¤ su
geçme) hareket kabiliyeti, temel modeller ile etkin olarak he-
saplanabilmektedir (fiekil 1.a-b).
Yüzerlik hesaplar›nda, FNSS taraf›ndan gelifltirilen, FNSS
HydroStability yaz›l›m› kullan›lmaktad›r (fiekil 1.c). Z›rhl› pa-
letli Tafl›y›c› Platformu (ZPTP) ve PARS 8x8 projelerinde bu ka-
biliyet kullan›lm›flt›r.
Paletli araçlar için sürüfl ve yol tutufl detay tasar›m simülas-
yonlar›nda (örne¤in ZPTP arac›); FNSS ve ODTÜ ifl birli¤i ile
gelifltirilen ve APG parkur testleri ile do¤rulanan MATLAB/
Simulink tabanl› TrackSim yaz›l›m› kullan›lmaktad›r 
(fiekil 1.e). Tekerlekli araçlar›n süspansiyon tasar›m›, yol tu-
tufl, dik e¤im, yan e¤im, dik engel ve hendek geçme perfor-
manslar›, ADAMS/Car yaz›l›m› ile dinamik olarak hesaplan-
maktad›r (fiekil 1.f).

2.3.2. Koruma
Kavramsal, detay tasar›m ve prototip aflamalar›nda, numune,
yar› gövde ve tam gövde boyutlar›nda may›n patlama analizle-
ri ve testleri gerçeklefltirilmektedir.

2.3.3. Yap›sal Mukavemet ve
Titreflim
Yorulma dayan›m›n›n do¤ru tes-
piti için, yüksek hassasiyette ge-
rilme, gerinim ölçümü hesapla-
malar›nda ANSYS Structural/
Mechanical yaz›l›mlar› kullan›l-
maktad›r. Bu çal›flmalar, SYHK,
AZM‹M, ZPTP, PARS 6x6 ve PARS
8x8 projelerinin, kavramsal ve
detay hesaplamalar›nda gerçek-
lefltirilmifltir.

2.4. Balistik Tasar›m ve Malzeme Mühendisli¤i
FNSS, balistik ve may›n koruma çözümlerini, uluslararas› stan-
dartlar› referans alarak gerçeklefltirmekte ve test etmektedir.
Yüksek performansl› z›rhl› gövde ve modüler z›rh çözümleri,
FNSS’nin, rakipleri aras›nda öne ç›kan mühendislik kabiliyet-
leri olarak de¤erlendirilmektedir. Bu kapsamda, yüksek per-
formansl› z›rhl› gövde (alüminyum, çelik), modüler z›rh (meta-
lik, kompozit, katmanl›, reaktif, vs.)  ve parçac›k kalkan› tasa-
r›m› ve uygulamalar› yap›lmaktad›r.
FNSS Ar-Ge bölümü, tasarlanan her parça/sistem için, mal-
zeme bilimi ve malzeme mühendisli¤ini en üst seviyede kul-
lanma kabiliyetine sahiptir. Söz konusu bilgi ve mühendislik

altyap›s›, metallerden poli-
merlere, metallere plastik
flekil vermeden talafll› imala-
ta kadar genifl bir alan› kap-
samaktad›r. Malzeme seçimi,
k›r›lma mekanizmalar›n›n
analizi, afl›nma önleyici ve
kaplama teknolojileri, kaynak
teknolojileri ve korozyon tek-
nolojileri, bu kapsamda olan
teknolojilerdir.

ÖZEL SAYI

fiekil 2. Mobilite ve performans
test çal›flmalar›

fiekil 3. Patlama analizleri

(a)

(b)

(c)

fiekil 4. Araç seviyesi may›n testleri ölçüm ve test çal›flmalar›
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2.5. Entegre Lojistik Destek
Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri, tasar›m faaliyetleri-
nin bir parças› olarak ele al›nmaktad›r. ELD faaliyetleri, sis-
tem mühendisli¤i yaklafl›mlar› kullan›larak iki ana grupta yü-
rütülmektedir:
� Desteklenebilirlik (Supportability Engineering)
� Ürün Destek (Support Engineering)

Desteklenebil irl ik
kapsam›nda, destek
sisteminin tasar›m›
yap›lmakta, ürün des-
tek kapsam›nda ise
destek sistemi ele-
manlar›n›n oluflturula-
rak, müflteriye tesli-
mat› gerçeklefltiril-
mektedir. FNSS, tasa-
r›m çal›flmalar›na, top-
lam sistemin (fiekil 8)
gereksinimlerini be-
lirleyerek bafllamak-
tad›r. Bu aflamada,
görev sisteminin kul-
lan›m profili, y›ll›k kul-
lan›m saatleri, sis-
temlerin konufllana-
ca¤› birlikler, söz ko-
nusu birliklerin sahip
oldu¤u tesislerin özel-
likleri, kullan›c› per-
sonelin e¤itim seviye-
si ve rütbeleri gibi bil-
giler kullan›lmaktad›r.

Tasar›m çal›flmalar›na paralel olarak, bak›m ve kullan›m gö-
revleri belirlenerek, görev analizleri yap›lmaktad›r. Bu analiz
sonucunda, görev sisteminin tasar›m›nda, kullan›m ve bak›ma
yönelik tasar›mda yap›lacak iyilefltirmeler belirlenmektedir.
Ayn› analizlerin sonucunda da kullan›m ve bak›m için gereken
destek donan›m›, tesis, e¤itim ve yedek parça ihtiyac› ortaya
ç›kmaktad›r.
ELD faaliyetleri, afla¤›da tan›mlanan planlar kapsam›nda yü-
rütülmekte ve bu planlar ve dokümanlar kullan›c› ile birlikte
oluflturulmaktad›r.
� ELD Plan›
� Bak›m Plan›
� Destek Donan›m› Listesi
� Teknik Dokümantasyon Plan›
� Kullan›c› ve Kullan›c› Bak›m E¤itici E¤itim Plan›
� Birlik ve Depo Seviyesi Bak›m E¤itici Plan›
� ‹nsan Gücü Plan›
� ‹kmal Destek Plan› 
� Kullan›m Dönemi Destek Plan›
� ‹ki Y›ll›k Yedek Parça
� Operatör ve Bak›m Kitaplar›
� Resimli Parça Katalo¤u
� Güvenilirlik Analizi
� Ömür Devri Maliyet Analizi

2.6. Ürün Yaflam Döngüsü Yönetimi
FNSS Mühendislik ve Ar-Ge Bölümü, tasar›m›n ürüne dönüfl-
tü¤ü süreçte, tasar›m gruplar›, üretim, di¤er flirket birimleri
ve kullan›c›lar aras›nda ara yüzü sa¤layacak teknik veri paket-
leri üretmektedir. Üç boyutlu modeller ve teknik resimler,
CAD (Computer Aided Desing /Bilgisayar Destekli Tasar›m)
araçlar› ile yap›lmakta, ürün yaflam döngüsü sistemleri (Pro-
duct Lifecycle Management / PLM Systems) verilerin yöneti-
mini gerçeklefltirmektedir.

fiekil 5. Yap›sal mukavemet ve titreflim çal›flmalar›

fiekil 6. Yorulma testi çal›flmalar› ve titreflim
ölçüm algoritmalar›

fiekil 7. Balistik ve malzeme test çal›flmalar›

fiekil 8. Toplam sistem
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FNSS bünyesinde, özel ihtiyaçlara göre flekillendirilmifl,
Smarteam ve Catia altyap›s› vard›r. Temel tasar›m ve model-
leme çal›flmalar›nda Catia V5; Ar-Ge veri yönetimi için de
Smarteam yaz›l›m› kullan›lmaktad›r. Yeni nesil PLM sistemi
olan Versiyon 6’ya geçifl için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. fiu afla-
mada, PLM pilot proje çal›flmalar› sürdürülmektedir.
Bu proje ile veri yönetim kabiliyetleri daha ileri bir noktaya ge-
tirilecektir. Tüm tasar›m ve mühendislik verileri, merkezi bir
ortamda yönetilecek; araç parça listesi yönetim süreci ve farkl›
araç varyasyonlar› da daha etkin olarak yönetilecektir.
FNSS global pazardaki rekabet gücünü ve verimlili¤ini artt›r-
mak için, mühendislik süreçlerini ortak bir platforma tafl›mak,
iyilefltirmek ve bilgiyi çok daha etkin olarak yönetmeyi hedefle-
mektedir.

3. Ürün Gelifltirme Kabiliyetleri
3.1. Mekanik Tasar›m Kabiliyetleri
FNSS’de, sistem görev gereksinimlerine uygun olarak, güç ve
güç aktarma sistemleri seçilmekte, tasarlanmakta ve enteg-
rasyonu yap›lmaktad›r. Farkl› konfigürasyonda motor, flanz›-
man ve sürüfl sistemi çözümleri bulunmaktad›r. Güç grubu-
nun bileflenleri olan; so¤utma, hava emifl, egzoz ve yak›t sis-
temleri, güç grubu karakteristi¤ine göre ve sistem perfor-
mans girdileri göz önüne al›narak tasarlanmaktad›r. Güç ve
güç aktarma sistemlerinin tasar›m, analiz ve entegrasyonu fa-
aliyetleri gerçeklefltirilirken, motor ve transmisyon d›fl›ndaki
tüm elemanlar, yerli alt yüklenicilerle birlikte gelifltirilmekte

ve tamamen yerli olarak üretilmesi sa¤lanmak-
tad›r.
Süspansiyon ve sürüfl sistemleri ise yönlendirme
ve sürüfl konforu gereksinimlerine göre tasarlan-
makta ve genellikle yerli firmalarla birlikte gelifl-
tirmeler yap›lmaktad›r. Bu sistemlerin tasar›m›,
ba¤lant› elemanlar›n›n tasar›m›ndan, kinematik
analizlere kadar birçok mühendislik kabiliyetinin
kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Kullan›c› alt sistemleri tasar›m› da müflteri
odakl› çal›flman›n temel prensip edinildi¤i Mü-
hendislik ve Ar-Ge Bölümü için, önemli faali-
yetlerdendir. Sürücü kontrol paneli, sürücü ve
mürettebat koltu¤u, direksiyon, pedal sistem-
leri, görüfl sistemleri, may›n korumal› sürücü
ve mürettebat koltu¤u tasar›m ve entegrasyo-
nu faaliyetleri, kullan›c› gerekleri göz önüne
al›narak, yenilikçi yaklafl›mlar ile gerçekleflti-
rilmektedir.
FNSS, ara yüz tasar›mlar›ndaki ergonomi ve ope-

rasyonel kullan›m gereklerinin harmanlanmas› ile güncel
ürün ailesinde farkl›l›k yaratmaktad›r. Kullan›c› ba¤›ml› olan
ergonomi karakteri, tasar›m sürecinde mühendislik görselleme

ÖZEL SAYI

fiekil 9. Ürün yaflam döngüsü yönetimi

fiekil 10. Güç ve güç aktarma sistemleri

fiekil 11. Süspansiyon ve sürüfl sistemleri
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araçlar›n›n kullan›m› ile
de¤erlendirilmekte; ula-
fl›labilirlik ve kullan›labi-
lirlik aç›lar›ndan analiz
edilmektedir. Ayna, pe-
riskop ve kamera yerle-
flim çal›flmalar› ile sis-
tem tasar›m›ndaki en
önemli faktörlerden olan
durumsal fark›ndal›k (situational awareness) parametresinin
artt›r›lmas› hedeflenmektedir.
Hidrolik ve pnömatik tasar›m› kapsam›nda hidrolik/pnömatik
devre tasar›m›, silindir tasar›m›, güç iletimi ve blok tasar›m›,
da¤›t›m sistemleri tasar›m›, fren ve direksiyon sistemleri kay-
nak entegrasyonu gibi mühendislik faaliyetleri gerçeklefltiril-
mektedir.

FNSS Mühendislik ve Ar-Ge Bölümü bünyesindeki bir di¤er
tasar›m faaliyeti de yap›sal tasar›md›r. Gövde, rampa, bak›m
kapaklar›, kap› ve ç›k›fl kapaklar›, kilitleme mekanizmalar›n›n
yap›sal ve fonksiyonel tasar›mlar›, FNSS’nin yap›sal tasar›m
kabiliyetleri aras›ndad›r. Modelleme ve simülasyon araçlar›
ile yap›lan statik yükleme ve yorulma analizleri ile yarat›c› ya-
p›sal çözümler gerçeklefltirilmektedir.

FNSS, silah istasyonu tasar›mlar› ile kulla-
n›c› isteklerine cevap vermeye yönelik

mühendislik çal›flmalar› da yapmak-
tad›r. Tek kiflilik, 25 mm stabilize,

keskin niflanc› kulesi ve
PENÇE uzaktan komuta-
l› kule tasar›mlar›, mev-

cut FNSS ürün ailesi sistemlerine entegre
edilmifltir. Çeflitli ülke ordular›n›n istekleri

üzerine, bu kuleler test edilmifl ve yüksek per-
formanslar› ile dikkat çekmifltir.

3.2. Elektrik, Elektronik ve Kontrol Tasar›m Kabiliyetleri
Elektrik, elektronik ve kontrol tasar›m fonksiyonu, güç yöneti-
mi, araç alt sistemlerinin elektronik tasar›m›, sistem enteg-
rasyonu, kart yaz›l›m ve tasar›m›, kablaj ve donan›m tasar›m›
konular›nda mühendislik kabiliyetine sahiptir. “CAN BUS” uy-
gulamalar› ile alt sistemler taraf›ndan sa¤lanan verileri iflle-
me kabiliyeti, yenilikçi araç kontrol algoritmalar›n›n uygula-
mas›na imkân tan›maktad›r. Böylece kullan›m profillerinin,
gerçek zamanl› araç kontrollerine yans›t›lmas› ve kullan›m
kalitesinin (handling qualities) artt›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
Bu fonksiyonun kabiliyetleri afla¤›da özetlenmifltir.
� Araç sistemleri tasar›m ve modellenmesi
� Araç sistemleri için say›sal kontrollü test düzeneklerinin

haz›rlanmas›
� Çok katl› elektronik kart tasar›m› ve uygulamas›

fiekil 12. Kullan›c› Alt Sistemleri

fiekil 13. Hidrolik ve Pnömatik Tasar›m›

fiekil 14. Yap›sal Tasar›m

fiekil 15. PENÇE uzaktan komutal› kule 
ve tek kiflilik, 25 mm Stabilize, 

Keskin Niflanc› Kulesi



� Analog ve say›sal elektronik devre analiz ve simülasyonu
� Dijital sinyal iflleme algoritmalar› oluflturma
� Yaz›l›m gelifltirme
� Araç elektrik sistemleri ve kablo tasar›m› ve uygulamas›
� Araç içi veri iletiflim a¤› (CAN BUS) yaz›l›m ve 

donan›m gelifltirme
Söz konusu kabiliyetler ile PARS arac› yükseklik kontrol siste-
mi, yard›mc› güç ünitesi ve klima kontrol sistemi, gösterge pa-
neli kontrol sistemi, güç grubu kontrol sistemi tasar›m› yap›l-
m›flt›r. SYHK projesi kapsam›nda; CAN BUS uyumlu SYHK
gösterge ve kumanda panelleri tasar›m›, hidrolik alt sistem-
ler, güç grubu, pompa jetleri, sürüfl yüksekli¤i ve sintine pom-
palar› için kontrol sistemleri tasar›m›, araç içi veri a¤› tasar›-
m›, iç ve d›fl ayd›nlatma sistemleri tasar›m› ve elektrik da¤›t›m
sistemi tasar›m› gerçeklefltirilmifltir.

FNSS, Türkiye ve dünya kara araçlar› pazar›nda, Ar-Ge kabili-
yetleri ile de öne ç›kmaktad›r. Sat›fllar›n›n yüzde 85’i ihracat
olan FNSS, art›k üretimini yurt d›fl›nda, Ar-Ge, tasar›m ve pro-
ses gelifltirme çal›flmalar›n› yurt içinde gerçeklefltirmektedir.
Bu kabiliyetler, geliflen teknolojilere ve kullan›c› gereksinim-
lerine paralel olarak gelifltirilmeye devam edecektir.

ÖZEL SAYI

Semiha Yaflar
Silahl› kuvvetlerin kullan›m› için, paletli
ve tekerlekli z›rhl› muharebe arac›
aileleri ile silah sistemlerinin tasar›m,
üretim ve sat›fl›nda önder bir kurulufl
olan FNSS’de, Gelifltirme Programlar›
Direktörlü¤ü ve Ar-Ge Merkezi
Direktörlü¤ü görevlerini üstlenmektedir.
Lisans ve yüksek lisans›n› Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli¤i

bölümünde tamamlamas› ile mekanik tasar›m mühendisi olarak
ASELSAN’da bafllayan kariyerini, 23 y›ld›r FNSS’de sürdürmektedir.
Bu süre boyunca, atand›¤› Ar-Ge Bölümü fiefli¤i ve Müdürlü¤ü
görevlerinde, bir yandan özgün ürün tasar›m›na önderlik ederken,
di¤er yandan da Ar-Ge bölümü yap›s›n›n geliflimine destek
vermifltir ve Ar-Ge bölümü bünyesinde, Sistem Mühendisli¤i,
Konfigürasyon Yönetimi, Entegre Lojistik Destek ve temel tasar›m
gruplar›n›n oluflmas›na katk›da bulunmufltur. Semiha Yaflar, 
SYHK projesi ile bafllayan de¤iflim sürecinde, yurt içi ve yurt d›fl›
projelerinin gelifltirme sürecinde yer almakta, FNSS’nin ürün 
yelpazesinin geliflimine ve yeni pazarlara aç›lmas›na katk›da
bulunmaktad›r.

fiekil 16. Elektrik, Elektronik ve Kontrol Tasar›m›
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Otokar, 2000’li y›llar›n
bafl›nda iyice kendini
hissettiren asimetrik

tehdit ile birlikte, operasyon
bölgesine h›zl› intikal edebi-
lecek, yüksek personel koru-
ma ve zorlu arazi koflullar›n-
da yüksek hareket kabiliyeti-
ne sahip z›rhl› araç ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere, tüm fikri
ve sinai haklar› Otokar’a ait
olan, tamamen özgün yeni
bir araç platformunun tasar-
lanmas›na karar vererek 
ARMA 6x6 ve 8x8 Taktik Te-
kerlekli Z›rhl› Araç Projesi’ni
bafllatt›. Arac›n tasar›m, ge-
lifltirme ve kalifikasyon dö-
neminde, bünyesinde bulun-
durdu¤u mühendislik imkan
ve kabiliyetlerini kullanan
Otokar, bu platform için ge-
rekli ilave tesis ve ekipman
yat›r›mlar›n› da kendi öz kay-
naklar› ile gerçeklefltirdi.
ARMA platformunun detay
tasar›m çal›flmalar› devam
ederken, 2008 y›l›nda, TSK
ihtiyaçlar› do¤rultusunda,

Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM) taraf›ndan yürütülen
ve yurt içi gelifltirme modeli
ile gerçeklefltirilmesi planla-
nan Özel Maksatl› Taktik Te-
kerlekli Z›rhl› Araç (ÖMTTZA)
Projesi için Teklife Ça¤r›
Dosyas› (TÇD) yay›mland›.
TÇD’deki gereksinimlerin,
ARMA 6x6 arac›n›n genel
konsepti ile büyük ölçüde
uyumlu oldu¤unu gören Oto-
kar, ARMA araç konseptinde
iste¤e ba¤l› olarak uygulan-
mas› planlanan baz› özellik-
leri, TÇD’deki gereksinimleri
dikkate alarak önceliklendir-
di. Bu kapsamda birçok özel-
lik, ARMA temel araç konfi-
gürasyonunda standart hale
getirildi.

ARMA platformunun tasar›-
m› ve simülasyon do¤rula-
malar› tamamland›ktan son-

ra, arac›n performans›n› ve
dayan›kl›l›¤›n› gerçek koflul-
larda do¤rulamak amac› ile

ÖZEL SAYI

Otokar’dan 
Yeni Bir Baflar› Hikâyesi:
ARMA Araç Ailesi

Otokar’›n kendi inisiyatifi ve 
öz kaynaklar› ile tasarlad›¤› 
ARMA tekerlekli z›rhl› arac›, 6x6 ve 
8x8 modelleri ve çeflitli görevler için
uyarlanm›fl sürümleri ile
kullan›c›lar›na ça¤dafl ve etkin bir 
platform sunuyor. Çeflitli ihracat
baflar›lar› da kazanm›fl olan 
ARMA araç ailesi, flimdiden Otokar’›n
bir baflka baflar› hikâyesi haline geldi.
Tamer SIRÇALI 
Otokar Taktik Z›rhl› Araçlar Birim Yöneticisi
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2008 y›l›nda ilk yürür proto-
tipler üretildi ve araç kalifi-
kasyon testlerine baflland›.
Prototip araçlar, farkl› arazi
ve iklim koflullar›nda uzun
süre koflturuldu ve öngörü-
len performans ve dayan›kl›-
l›k kriterlerinin de üzerinde
sonuçlar elde edildi. Arac›n
gövde ve teker alt›nda yap›-
lan patlatma testleri ile ara-
c›n may›n ve el yap›m› patla-
y›c› (EYP) tehditlerine karfl›
koruma seviyesi do¤ruland›.
ARMA 6x6 arac›n›n kalifikas-

yon testleri, 2010 y›l›nda ba-
flar› ile tamamland› ve böyle-
ce araç, seri üretime haz›r
hale geldi.
Araç ayn› zamanda, Körfez
ülkelerindeki zorlu çöl flart-
lar›nda, potansiyel kullan›c›-
lar önünde performans test-
lerine de tabi tutuldu ve ken-
di s›n›f›ndaki rakiplerine k›-
yasla elde etti¤i baflar› ile üs-
tün özelliklerini kan›tlad›.
ARMA 6x6 ile ayn› konsept
üzerine infla edilmifl olan ve
birçok alt sistemi ortak kul-

lanan ARMA ailesinin ikinci
üyesi ARMA 8x8 arac›n›n ta-
sar›m ve gelifltirme çal›flma-
lar› ise paralel olarak yürü-
tüldü ve ARMA 6x6’dan bir y›l
sonra, 2011 y›l›nda araç ka-
lifikasyon testleri ve seri
üretim haz›rl›klar› tamam-
land›.
Tüm bu süreçte, ARMA araç-
lar›, kat›ld›klar› uluslararas›
fuarlarda ve gösterimlerde
kullan›c›lar›n dikkatini çekti
ve Türk mühendisleri taraf›n-
dan özgün olarak tasarlan-

m›fl ve baflar›s›n› kan›tlam›fl
bir araç olarak yerli ve yaban-
c› bas›nda yer buldu. ARMA
6x6 arac›, tasar›m, gelifltirme
ve kalifikasyon süreçlerinin
tamamlanmas›n›n hemen ar-
d›ndan, 2011 y›l›nda, yurt d›-
fl›ndan farkl› kullan›c›lara ait
2 adet sözleflme ile üretim
safhas›na girdi. ‹lk sözleflme
ile ilgili teslimatlar tamam-
land› ve araçlar envantere
girdi. ‹kinci sözleflme ile ilgili
teslimatlar ise 2013 y›l› bafl-
lar›nda tamamlanacak.

ARMA üretim hatt›: Robotik kaynak hatt› (solda), montaj hatt› (sa¤da)
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Üstün Özellikler
Hem may›na dayan›kl› perso-
nel tafl›y›c›lar›n koruma sevi-
yesine sahip olan hem de ara-
zi kabiliyeti yüksek modern bir
z›rhl› araç olan “ARMA Teker-
lekli Z›rhl› Araç Platformu”,
flu temel özellikler dikkate
al›narak gelifltirildi:
� Farkl› arazi ve iklim 

koflullar›nda üstün 
hareket kabiliyeti,

� May›n ve EYP tehditlerine
karfl› yüksek koruma,

� Modüler z›rh yap›s› ve 
kinetik enerjili 
mühimmatlara karfl› 
yüksek koruma,

� Farkl› görev donan›mlar›n›n
ve silah sistemlerinin 
entegrasyonuna imkân
sa¤layan yüksek tafl›ma
kapasitesi ve genifl 
iç hacim,

� Modern araç elektronik
altyap›s›,

� 6x6 ve 8x8 araç 
platformlar› için ortak 
alt sistemler,

� Kendini kan›tlam›fl parça,
komponent ve alt 
sistemlerin kullan›m›,

� Yüksek haz›r olma ve 
güvenilirlik de¤erleri ve

� C-130 ile havadan nakil 
ve TCDD demiryolu 
gabarisine uygunluk.

ARMA z›rhl› personel tafl›y›c›
arac› 6x6 sürümü, sürücü ve
komutan dahil, toplam 10 per-
sonel; 8x8 sürümü ise toplam
12 personel tafl›yabiliyor. Bu
araçlara, kullan›c› ihtiyaçlar›-
na ve görev profiline uygun

olarak çeflitli görev donan›m-
lar›n›n entegrasyonu da müm-
kün. Ayr›ca, personel tafl›y›c›
araçlara atefl gücü kazand›r-
mak amac›yla 7,62 mm’den 
30 mm’ye kadar farkl› kalibre-
deki silah sistemleri de enteg-
re edilebiliyor.
ARMA platformu, monokok V
tabanl› gövde formunda ta-
sarland›. Araç, bu özelli¤i ile
yüksek tafl›ma kapasitesi su-
narken, araç içindeki perso-
nele de may›n ve el yap›m›
patlay›c›lar karfl›s›nda yük-
sek koruma sa¤l›yor. Otokar
taraf›ndan gelifltirilmifl olan
modüler z›rh yap›s› ise araç-

lar›n z›rh korumas›n› olufltu-
ruyor. Modüler z›rh ile kulla-
n›c› ihtiyaçlar› ve görev profi-
line uygun balistik koruma
seviyesi, arac›n gövde yap›-
s›nda de¤ifliklik yapmadan
sa¤lanabiliyor. Arac›n gövde
yap›s›n› oluflturan z›rh plaka-
lar› ve z›rh camlar›, Otokar’›n
Adapazar›’ndaki tesislerinde
bulunan Balistik Laboratuva-
r›’nda, askeri standartlara
göre de do¤ruland›.
ARMA platformu yeni nesil,
hafif ve kompakt yap›da güç
grubu ile donat›ld›. Common
Rail teknolojisine sahip mo-
toru, yüksek güç üretiyor ve

ÖZEL SAYI

ARMA may›n patlatma testleri

Oto Melara 30 mm kuleli ARMA 8x8
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genifl bir devir aral›¤›nda
sa¤lad›¤› sabit tork ile arazi
koflullar›nda araçtan yüksek
performans elde edilmesine
olanak veriyor. ARMA plat-
formu, farkl› iklim flartlar›n-
da arazi, asfalt ve stabilize yol
koflullar›nda yüksek hareket
kabiliyetine imkan veren alt
sistem komponentleri ile do-
nat›ld›. ARMA, merkezi lastik
fliflirme sistemi ve patlak gi-
der lastikleri sayesinde, zorlu
ve de¤iflken arazi koflullar›n-
da, tehdit alt›nda dahi hare-
ket kabiliyetini devam ettire-
biliyor. Araçlarda yer alan bo-
yuna ve enine yerlefltirilen di-
feransiyel kilitleri, arac›n her
poyras›nda bulunan cer diflli
sistemi ve çift sal›ncakl› ba-
¤›ms›z hidropnomatik süs-
pansiyonu sayesinde, en zor-
lu arazilerde bile üstün bir
hareket kabiliyeti sa¤l›yor.
Amfibi kabiliyet ise ARMA
platformunda iste¤e ba¤l› ola-
rak sunuluyor. Hidrolik tah-
rikli arkadan çift uskurlu am-
fibi sistem sayesinde, ARMA
platformu yüzebiliyor.
ARMA platformunda, yeni
nesil z›rhl› araçlar›n elektro-
nik ihtiyaçlar›n› karfl›layan;
tamam› Otokar taraf›ndan,
kendi öz kaynaklar› ile gelifl-
tirilen araç elektronik siste-
mi de yer al›yor. Bu sistem,

sahip oldu¤u video ve veri
arayüzleri sayesinde, çeflitli
kamera ve çevre birimlerinin
kolay ve h›zl› flekilde enteg-
rasyonuna imkân sa¤l›yor.
Sistemin kullan›c› arayüzleri
sayesinde, araç ve çevre ile
ilgili durumlar, efl zamanl›
olarak personele bildiriliyor
ve personelin araç sistemle-
rini entegre bir flekilde kon-
trol etmesi sa¤lan›yor.
ARMA platformunda güç pa-
keti, arac›n ön sa¤›na yerlefl-
tirilerek, araç içinde genifl,
kullan›fll› ve tek parça bir iç
hacim yarat›ld›. Personele,
arac›n sol ve arka taraflar›n-
daki iki kap› ile girifl ç›k›fl im-
kân› sunuluyor. Arka kap›,
h›zl› tahliye için rampa kap›
fleklinde de yap›labiliyor.
Rampa kap› uygulamas›nda,
kap›, hidrolik bir sistem ile
otomatik olarak kontrol edi-
lerek aç›l›p kapat›labiliyor.
Ayr›ca h›zl› tahliye için,
araçta sürücü, komu-
tan ve personel tavan
klapeleri de bulu-
nuyor.

ARMA, Körfez ülkelerinde zorlu çöl flartlar›nda performans testlerinde

ARMA performans ve kalifikasyon testleri
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Çeflitli Görevler, 
Tek Araç Ailesi
ARMA ailesi, kullan›c›lar›n,
tek bir platformu farkl› gö-
revlerde kullanabilme ihtiya-
c› do¤rultusunda, çok amaçl›
ve modüler flekilde tasarlan-
d›. ARMA, bu yap›s› ile günü-
müzde farkl› kullan›c›lar›n
ihtiyaç duydu¤u araç türevle-
rini karfl›layacak niteliktedir.
Bu araç türevlerinden bir
k›sm›n›n prototip üretimi de
gerçeklefltirildi.
ARMA 6x6 KBRN Keflif Arac›,
keflif görevlerinde, havadaki
ve topraktaki kimyasal, biyo-
lojik, nükleer ve radyolojik
tehditlerin alg›lanmas›, kir-
lenmenin analiz edilmesi,
uyar›lar›n›n yap›lmas› ve me-
teorolojik ölçümlerinin al›n-
mas› gibi ifllevlerin, mürette-
bat KBRN tehditlerinden etki-
lenmeden yerine getirebilme-
sini sa¤l›yor. Tasar›m ve gelifl-
tirmesi 2011 y›l›nda tamamla-
nan araç, yine ayn› y›l içinde
prototip üretimi tamamlana-
rak test ve tan›t›mlar için po-
tansiyel kullan›c›lar›n de¤er-
lendirmesine sunuldu.
ARMA 6x6 Keflif ve Gözetle-
me Arac› ise sahip oldu¤u
ileri teknoloji ürünü elektro-
optik alg›lay›c›lar ve bilgisa-
yar kontrollü altyap›s› ile he-

deflerin yüksek do¤rulukta
tespiti, teflhisi ve tan›mlan-
mas›n› gerçeklefltirebiliyor.
Bu arac›n tasar›m ve gelifltir-
mesi de 2012 y›l› içinde ta-
mamland›. Bunlara ek ola-
rak, ARMA platformu üzeri-

ne; Yaral› Tahliye Arac›, Ba-
k›m ve Kurtarma Arac›, Ra-
dar Arac›, EYP ‹mha Arac›,
Komuta Kontrol Arac›, Ko-
muta Yeri Arac› ve Destek
Arac› gibi araç türevleri ile il-
gili tasar›m ve gelifltirme ça-
l›flmalar›, farkl› kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›n› destekleyecek
flekilde gerçeklefltirildi.

ARMA ailesi, sa¤lad›¤› yük-
sek tafl›ma kapasitesi ve ge-
nifl iç hacim ile atefl gücü
yüksek, modern bir z›rhl›
muharebe arac› olarak da
farkl› kullan›c› ihtiyaçlar›n›
karfl›layabiliyor. ARMA arac›-
na, yan duvarlar› ve koruma
kalkanlar›yla kullan›c›ya çe-
peçevre koruma sa¤layan
7,62 mm, 12,7 mm, 14,5 mm
ve 20 mm makinal› tüfek, 
40 mm bombaatar gibi farkl›
silahlar›n kullan›m›na uygun
aç›k kule; 7,62 mm veya 
12,7 mm makineli tüfek
montaj›na uygun silah mah-
vesi ve gündüz / gece görüfl
periskoplu Kapal› Makineli
Tüfek Kulesi; 7,62 mm veya
12,7 mm silahlar›n›n, arac›n
korumas› alt›nda, araç için-
den kullan›lmas›na olanak
veren gündüz ve gece görüfl
kabiliyetli uzaktan kumandal›
silah sistemi; 40 mm / 35 mm
/ 30 mm / 25 mm / 20 mm or-
ta kalibreli otomatik toplara
uygun insanl› veya insans›z
silah sistemleri; tanksavar
veya uçaksavar füze at›fl ka-
biliyetli kuleler; farkl› kalibre
ve tiplerde havan topu ile 
105 mm ve 120 mm gibi
yüksek kalibre toplar tak›-
labiliyor.

ÖZEL SAYI

Dragar 20 mm kuleli ARMA 8x8

ARMA 8x8 rampa kap› uygulamas›
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ÖZEL SAYI

Arka Planda Kalan Kahramanlar:
Kara Konufllu Radar 
Elektronik Harp 
Sistemleri
Bar›fl zaman›ndan itibaren gerçeklefltirilen

çal›flmalarla etkinli¤ini göstermeye bafllayan

radar ve elektronik harp sistemleri, sonuç

almaya yönelik silah sistemlerinin perde

arkas›nda kalan en büyük yard›mc›lar›d›r. 

Bu alanlarda, Türkiye’de önemli çal›flmalara

imza atan ASELSAN, Türk Silahl› 

Kuvvetleri (TSK)’nin 

ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya 

devam ediyor.
Serhat ERDEM‹R
*Radar ET Sistem Programlar› Müdürü
ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve 
‹stihbarat Sistemleri Grup Baflkanl›¤›

Mobil radar ET sistemi
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Askeri doktrinlerin,
stratejilerin ve kuvvet-
lerin organizasyonel

yap›lar›n›n oluflumundaki ve
de¤iflimindeki tarihsel geç-
mifle bak›ld›¤›nda; baz› tek-
nolojik, politik ve sosyal ge-
liflmelerin etkin rol oynad›¤›
görülür. 1789 Frans›z Devri-
mi ve 19. yüzy›l ortalar›nda
gerçekleflen Endüstri Devri-
mi, bu tür olaylara örnek ola-
rak gösterilebilir. Bu anlam-
da, son de¤iflim, 1970’li y›lla-
r›n bafllar›ndan itibaren, tek-
nolojide yaflanan büyük s›ç-
ramalar sonucunda olufltu.
Yak›n dönemde gerçekleflen
askeri operasyonlar incelen-
di¤inde, sonuçlar› belirleyen
temel etkenlerin; h›zl› ve
do¤ru bir flekilde harp saha-
s›ndan bilgi toplama, bilgiyi
analiz etme, analiz sonuçla-
r›n› ilgili unsurlara aktarma
ve karfl› taraf›n bilgiye erifli-
mini engelleme yetene¤i ol-
du¤u görülüyor. Bu nedenle
günümüzde, tam anlam›yla
bir “Bilgi Harbi” yaflan›yor.
Bilgi Harbi’nde, harp saha-
s›nda üstünlük sa¤lamak için
karfl› tarafla ilgili do¤ru bilgi-
nin, do¤ru zamanda, do¤ru
yerde ve do¤ru kaynaklarla
kullan›lmas› kadar; karfl› ta-
raf›n dost unsurlar ile ilgili
bilgiye eriflimini engellemek
de önemlidir.
Bilgiye eriflimin engellenme-
si; ilgili sistemlerin tamamen
yok edilmesi, belli bir süre
çal›flamaz hale getirilmesi
veya yanl›fl bilgi edinmesinin
sa¤lanmas› (aldatma) flek-
linde olabilir. Bu anlamda
Elektronik Harp (EH) yetene-
¤i ön plana ç›k›yor. Çünkü
harp sahas›nda bilgi toplama
ve yayma (aktarma) ifllevi,
elektromanyetik spektrumu
kullanarak gerçeklefltiriliyor.
EH’nin temel amac›; elektro-
manyetik spektrumu kontrol
alt›na alarak, karfl› taraf›n
harp yetene¤inin azalt›lmas›
veya tamamen yok edilmesi;
dost birliklerin elektroman-
yetik spektrumu etkin bir fle-
kilde kullan›m›n› sa¤layarak
harp gücünün korunmas›d›r.

Yukar›da da vurguland›¤› gi-
bi, EH’nin baflar›s›, karfl› ta-
rafla ilgili toplanan bilginin
do¤rulu¤u ile yak›ndan iliflki-
lidir. Bilgi toplama faaliyeti,
sürekli bir faaliyettir. Bar›fl
zaman›nda bafllar, kriz dö-
nemlerinde devam eder ve
operasyon zaman›nda en
yüksek düzeyine ulafl›r. Karfl›
taraf›n elektromanyetik
spektrumdaki faaliyetleri iz-
lenerek, gücü ve yerleflimi
konusunda bilgi sahibi olu-
nur; de¤iflimler yorumlana-
rak niyeti ve bir sonraki ad›m›
alg›lanmaya çal›fl›l›r. Topla-
nan verilerin analizi, karfl› ta-
raf›n yetenekleri konusunda
bilgi verirken, zay›f ve sald›r›-
ya aç›k yönlerini de ortaya
koyar. Bu nedenle toplanan
bilgi ayn› zamanda, karfl› ta-
raf›n kritik sensörlerini, ko-
muta ve kontrol alt yap›s›n›
aldatmak veya kullan›lmaz
hale getirmek üzere de kul-
lan›l›r.

Radar Elektronik Harp
Keflif, gözetleme, hedef tes-
pit ve hassas vurufl yetene¤i-
ne sahip silahlar›n hedefe
yönlendirilmesini sa¤layan,
bu ifllevleri kötü hava koflul-
lar›nda bile yerine getirebi-
len radar, askeri gücün kritik
sensörlerinden biridir. Bu
nedenle, radarlara karfl› yü-
rütülen EH faaliyetleri de
yüksek derecede öneme sa-
hiptir.
Radar Elektronik Harp; Ra-
dar Elektronik Destek (ED)
ve Radar Elektronik Taarruz
(ET) olmak üzere iki temel
faaliyet üzerinden yürütülür.
Radar ED faaliyetleri; hedef
radar yay›nlar›n› arama, tes-
pit ve teflhis etme, yerini be-
lirleme ve Elektronik Muha-
rebe Düzeni (EMD)’ni olufl-
turma ifllevlerini içerir. Ra-
dar ET faaliyetleri ise hedef
radarlar›n etki sahalar›n›
azaltmak veya belli bir süre
boyunca ifl yapamaz hale ge-
tirmek amac›yla yürütülür.
Radar ED ve ET faaliyetleri,
genellikle kara veya hava
platformlar› üzerine yerlefl-

tirilmifl sistemler ile ger-
çeklefltirilir. Hava platform-
lar›, kara platformlar›n› ta-
mamlay›c› veya baz› durum-
lar için alternatif platform-
lar olarak yer alabilir. Yük-
sek irtifada görev yapabil-
meleri nedeniyle yeryüzü
flekillerinin olumsuz etkile-
rinden kurtulma, uzun
menzil, h›zl› hareket kabili-
yeti ve görev esnekli¤i, hava
platformlar›n› baz› uygula-
malar için avantajl› k›lan
özelliklerdir. Bununla bir-
likte; boyut, a¤›rl›k ve güç
sa¤lama konusunda getir-
di¤i k›s›tlar, anten yerlefli-
mindeki s›n›rlamalar, plat-
formdan gelen yans›malar
ve bunlar›n sonucunda olu-
flan performans k›s›tlar›,
hava platformu uygulama-
lar›nda dikkatle ele al›nma-
s› gereken hususlard›r.

Kara Platformlar›nda
Radar ED ve 
ET Sistemleri
Kara konufllu sistemler; sa-
bit, mobil ve tafl›nabilir ol-
mak üzere üç s›n›fa ayr›l›r.
Kara platformlar›nda radar
ED ve ET Sistemleri, yayg›n
olarak mobil platformlar
üzerine yerlefltirilmekle bir-
likte, bu makalede, sabit ve
tafl›nabilir sistem çözümleri-
ne de yer verilmifltir.
Kara platformlar›na yönelik
mobil radar ED ve ET sistem-
lerinin operasyonel gerekler
ve kullan›m özellikleri; sis-
tem çözümlerini, elde edile-
cek yetene¤i ve eriflilecek et-
kinli¤i belirler. Bu sistemler
için, sistem çözümlerini etki-
leyen temel faktörler, ilerle-
yen bölümlerde ayr› bafll›klar
alt›nda irdelenmifltir.
Her taarruz, yönlendirilmeyi
ve uygulama sonras›nda et-
kilerinin de¤erlendirilmesini
gerektirir. Örne¤in, topçu
birliklerinin at›fllar›n›n yön-
lendirilmesi ve at›fl sonras›
etkilerin de¤erlendirilmesi,
ileri gözetleyiciler sayesinde
olur. ET uygulamalar›nda, bu
ifllevi ED sistemleri yerine
getirir.
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Bar›fl ve kriz zamanlar›nda;
arama, tespit, teflhis ve ko-
num belirleme ifllevleriyle
karfl› taraf›n radarlar› ile ilgi-
li bilgi sa¤layan radar ED sis-
temleri, operasyonun baflla-
mas›yla ET uygulamalar›na
destek olma görevini üstle-
nirler. ET uygulanan hedefin
verdi¤i tepkilerin ve ald›¤›
karfl› tedbirlerin bir ED siste-
mi taraf›ndan izlenmesi, ET
etkinli¤inin sürekli k›l›nmas›
ad›na önemlidir. Mobil uygu-
lamalarda, radar ED ifllevi,
genellikle farkl› bir platform
üzerine yerlefltirilmifl sis-
temler taraf›ndan yerine geti-
rilir. Bunun temel nedeni,
yüksek güç yayan radar ET
sisteminin etkilerinden kur-
tulmas›d›r. Her iki ifllevin de
ayn› platform üzerinde oldu-
¤u durumlarda, sistemler
aras› yüksek izolasyon ge-
reklerinin ço¤unlukla sa¤la-
namad›¤›; buna ba¤l› olarak,
ayn› hedef üzerinde, ED ve ET
sistemlerinin ayn› anda çal›-
flamad›¤› görülür. Bu tür uy-
gulamalar için “ara bak›fl”
yöntemi kullan›larak, hedef
radardaki de¤ifliklikler izle-
nebilmekle birlikte; yöntemin
etkinli¤i, ET sisteminin u¤-
raflt›¤› hedef say›s› ve hedef-
lerin özellikleri ile iliflkilidir.

Çal›flma Frekans 
Aral›¤›, Menzil, 
Anl›k Bant Geniflli¤i ve
Aç›sal Kapsama
Radar ED ve ET sistemlerinin
çal›flma frekans aral›¤›,
menzili, anl›k bant geniflli¤i
ve aç›sal kapsama özellikle-
ri; “Hedef Radarlar›n Analizi”
ile uyumlu olacak flekilde ve
sistemlerin görev yapaca¤›
bölgenin koflullar›na uygun
olarak belirlenmelidir. Do¤al
olarak; tek araç üzerinde,
genifl çal›flma frekans aral›-
¤›na, yüksek anl›k bant ge-
niflli¤ine, uzun menzile ve
genifl anl›k aç›sal kapsamaya
sahip çözümler tercih edilir.
Ancak, bu gereksinimlerin
tümünün bir arada karfl›lan-
mas›, kimi zaman tafl›y›c›
platformun özelliklerine

ba¤l› olarak mümkün ola-
maz ya da bu gereksinimle-
rin sa¤lanabilmesi için bü-
yük, standart konfigürasyon-
da olmayan araçlar kullan›-
l›r; dolay›s›yla taktik sahada
manevra kabiliyeti azalan ve
yerleflim s›k›fl›kl›¤› nedeniyle
bak›m ve onar›m aç›s›ndan
dezavantaj yaratan sistem
çözümleri ortaya ç›kabilir.
Çal›flma frekans aral›¤›, an-
ten boyutlar› üzerinde, do¤-
rudan belirleyici bir para-
metredir. Çal›flma frekans›-
n›n alt s›n›r›n›n 2 kat de¤iflti-
rilmesi, ayn› anten kazanc›
korunmak kofluluyla, anten
aç›kl›¤›nda kabaca 4 katl›k
bir art›fla neden olur.
Menzil, hedef radar›n özellik-
leri (çal›flma frekans›, ç›k›fl
gücü, vb.) ile birlikte, radar
ED sistemleri için, anten ka-
zanc› ve duyarl›l›k seviyesine;

radar ET sistemleri içinse ç›-
k›fl gücüne, dolay›s›yla anten
kazanc›na ba¤l›d›r. Bir ante-
nin kazanc›, ayn› çal›flma fre-
kans› için, ancak anten aç›kl›-
¤› boyutlar› artt›r›larak yük-
seltilebilir. Kullan›lacak an-
tenlerin boyutlar›n›, büyük öl-
çüde üzerine yerlefltirildikleri
platformlar belirler. Örne¤in;
karada sabit tesislere konufl-
lu sistemler için, boyut ve
a¤›rl›k s›n›rlamalar› daha az
oldu¤undan, mobil sistemle-
re göre, çok daha yüksek ka-
zançl› (a¤›r ve büyük boyutlu)
antenlerin kullan›lmas›
mümkün olabilir. Bu nedenle
ayn› görev için kullan›lan sis-
temlerde, yerlefltirildikleri
platforma ba¤l› olarak, özel-
lik (yetenek) farkl›l›klar› ile
karfl›laflmak do¤ald›r.
Anl›k bant geniflli¤i; radar ED
sistemleri için, “hedef yaka-

lama olas›l›¤›” üzerinde etkin
bir parametredir. Yüksek an-
l›k bant geniflli¤ine sahip sis-
temlerin hedef yakalama
olas›l›¤› da yüksek olmakla
birlikte, anl›k bant geniflli¤i-
nin artt›r›lmas›, sistem du-
yarl›l›k seviyelerinin kötülefl-
mesine neden olur. Duyarl›-
l›k seviyesi, hedef alg›lama
menzilini etkiledi¤inden, ayn›
anten kazanc›na sahip sis-
temler için, anl›k bant genifl-
li¤ine ba¤l› olarak, farkl›
menziller elde edilir.
Benzer flekilde, anl›k aç›sal
kapsamalar›n artt›r›lmas›,
“hedef yakalama olas›l›¤›”n›
da artt›r›r. Ancak, aç›sal kap-
sama, anten huzme geniflli¤i
ve toplam anten say›s› ile
iliflkili oldu¤undan ve huzme
geniflli¤inin artt›r›lmas› ile
anten kazanc› düflece¤inden,
sistemde kullan›lacak anten

ÖZEL SAYI
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say›s›n›n artt›r›lmas› gerekir.
Radar ET sistemleri aç›s›n-
dan da benzer sonuçlarla
karfl›laflmak mümkündür.
Yüksek anl›k bant geniflli¤inin
veya genifl aç›sal kapsamala-
r›n, elektronik taarruz etkinli-
¤ini artt›raca¤› düflünülse de
di¤er sistem birimleri üzerin-
deki etkileri ve tafl›y›c› platfor-
mun getirdi¤i k›s›tlar nede-
niyle uygulanabilir çözümlere
ulaflmak her zaman mümkün
olamamaktad›r.
Görüldü¤ü gibi, radar ED ve
ET sistemlerinde, birçok
performans parametresi bir-
biri ile iliflkilidir. Bir para-
metreyi iyilefltirmek, di¤erle-
rinin bozulmas›na neden ola-
bilir veya çok say›da birim-
den oluflan, hantal sistem
çözümlerini zorunlu hale ge-
tirebilir. Bu nedenle sistem-
lerin performans gereksi-

nimleri belirlenirken, hedef
analizine ve görev bölgesi
koflullar›na göre karar veril-
mesi; operasyonel gerekleri
karfl›layan, bak›m/onar›m›
kolay, “göreve haz›r olma
olas›l›¤›” yüksek sistem çö-
zümlerinin üretilebilmesi
için kritik bir öneme sahiptir.

Araç Tipi, Say›s› ve
Hareket Yetene¤i
Kara konufllu mobil sistem-
ler; de¤iflik boyut ve tafl›ma
kapasitesine (4x4 5 ton s›n›f›,
6x6 10 ton s›n›f› vb.) sahip as-
keri araçlar üzerine yerleflti-
rilmekte olup, bu araçlar›n
taktik sahadaki manevra ka-
biliyetleri de farkl›d›r. Do¤al
olarak, büyük araçlar›n dön-
me çaplar›, küçük araçlara
nazaran daha büyük oldu-
¤undan, manevra kabiliyetle-
ri de daha düflüktür.

Genellikle tüm sistem birim-
lerini üzerinde tafl›yan, müm-
kün oldu¤unca küçük araçlar
tercih edilir. Ancak, görev
sistemlerinin yetenekleri ve
sahip olduklar› performans
özellikleri, do¤rudan tafl›y›c›
platformun kapasitesi ile s›-
n›rl› oldu¤undan, baz› uygu-
lamalarda, araçla birlikte rö-
mork veya birden fazla araç
kullan›lmas› da gündeme ge-
lebilir. Baz› sistem birimleri-
nin ikinci bir araca tafl›nmas›;
tek araç konfigürasyonuna
göre, daha küçük araçlar›n
kullan›lmas›na, dolay›s›yla
taktik sahada, daha “çevik”
sistem çözümlerinin üretil-
mesine olanak tan›yabilir.
Askeri sistemlerin düzgün
asfalt, düflük e¤imli yollar gi-
bi ideal ulafl›m koflullar›n›n
olmad›¤› bölgelerde görev
yapt›¤› bilinmektedir. Bu ne-

denle sistemlerin görev ya-
paca¤› bölgelere ulafl›m ko-
flullar› da dikkate al›narak,
araç boyutlar›n›n belirlen-
mesi gerekir. Sistem birim-
lerinin, birden fazla say›da,
daha küçük (manevra kabili-
yeti görev bölgesi ulafl›m ko-
flullar›na uygun) araçlara
yerlefltirilmesi iyi bir çözüm
seçene¤i olabilir.
Kara konufllu mobil radar ED
ve ET sistemlerinin hareket
yetene¤i, ba¤l› olduklar› bir-
li¤in di¤er unsurlar› ile
uyumlu olmal›d›r. Örne¤in;
kullan›ld›klar› birli¤in di¤er
unsurlar› s›k ve h›zl› bir fle-
kilde yer de¤ifltiriyorsa radar
ED ve ET sistemleri de bu
kullan›ma uygun araçlara
yerlefltirilmelidir. Bu gerek-
sinim, sistemleri tafl›yacak
arac›n seçiminde önemli bir
rol oynar.
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Hareket Halinde 
Kullan›m
Kara konufllu mobil uygula-
malar›nda, araç hareket ha-
lindeyken ED ve ET ifllevleri-
nin kullan›lmas›; arazi koflul-
lar›na, anten ve yükseltme
mekanizmalar›n›n getirdi¤i
fiziksel k›s›tlara ba¤l›d›r. Bu-
nunla birlikte, antenlerin
tam olarak yükseltilememe-
si nedeniyle oluflan perfor-
mans bozulmalar›; hareket
nedeniyle oluflan sars›nt›la-
r›n yön bulma do¤rulu¤u
üzerindeki ciddi olumsuz et-
kileri ve çal›flma ortam›n›n
operatörler aç›s›ndan uygun
olmamas› gibi nedenlerle ra-
dar ED ve ET sistemlerinin
hareket halinde kullan›mlar›,
genellikle tercih edilmez. Bu
tür sistemlerin yayg›n kulla-
n›m›; anten yükseltme me-
kanizmalar› kapal› bir flekil-
de görev bölgesine intikal
edilmesi, antenlerin yüksel-
tilip, gerekli ayar ve kalibras-
yonlar›n yap›lmas› sonras›n-
da, sistemlerin sabit olarak
kullan›lmas› fleklindedir.

Yüksek Güç 
Gereksinimi
Radar ET sistemi gibi yüksek
güç gereksinimi olan sistem-
lerin jeneratörleri de a¤›r ve
büyük boyutlarda olmakta-
d›r. Mobil sistemlerde, “gü-
venilirli¤i artt›rmak” üzere,
yedekli jeneratör kullan›lma-
s› tercih edilen yöntemlerden
biridir. Jeneratörlerin, görev
sistemi ile ayn› araç üzerinde
yer ald›¤› uygulamalarda,
arac›n tafl›ma kapasitesi ve
yerleflim aç›s›ndan olumsuz
etkiler yaratt›¤› s›kça görü-
lür. Jeneratörlerin römorka
yerlefltirilmesi ve araç tara-
f›ndan çekilmesi, özellikle
zor koflullarda görev yapacak
araçlar için manevra kabili-
yetlerini olumsuz yönde etki-
ledi¤inden, ço¤unlukla uy-
gun bir çözüm olmaktan
uzakt›r. Di¤er bir çözüm; je-
neratörlerin yük tafl›ma ka-
pasitesi ve yükleme alan› uy-
gun olan daha küçük bir ara-
ca tafl›nmas›d›r. Görev siste-

minin ayr› bir araca yerlefli-
minden elde edilen iyileflme
sayesinde, “eriflilebilirlik”
artt›r›labilir, dolay›s›yla ba-
k›m ve onar›m kolayl›¤› sa¤-
lanabilir.

Sahada Yerleflim
Özellikleri
Bütün kara konufllu sistem-
lerde oldu¤u gibi, radar ED
ve ET sistemlerinin perfor-
mans› da sahada yerleflimin
getirdi¤i k›s›tlara (yükseklik,
yeryüzü flekilleri vb.) ba¤l›
olarak de¤iflir. Sahadaki yer-
leflim konusunda dikkate
al›nmas› gereken hususlar,
flu flekilde özetlenebilir:
i. Menzil gereksinimlerini

karfl›lamak ve aç›k bir 
görüfl hatt› sa¤lamak 
üzere, mümkün oldu¤unca
yüksek bir noktaya 
yerleflilmelidir.

ii. Radar ED ve ET 
sistemlerinin ayn› hedef
bölgeyi kapsamas› 
sa¤lanmal›d›r.

iii.Radar ET faaliyetlerinin,
radar ED ve dost birliklerin
di¤er unsurlar›n› en az 
etkileyecek flekilde 
gerçeklefltirilmesine dikkat
edilmelidir. Yüksek 
yönlülü¤e sahip antenlerin
kullan›lmas› ve radar 
ET sistemlerinin di¤er 
unsurlara nazaran ön 
tarafa yerlefltirilmesi, 
etkileflimi azaltmak üzere
al›nan tedbirler aras›ndad›r.

iv.Radar ED ve ET 
sistemlerinin kendi 
aralar›nda, komuta ve
kontrol merkezleriyle 
ve di¤er EH unsurlar›yla
haberleflmesine olanak
tan›yacak bir noktaya 
yerlefltirilmeleri, düzenli
bilgi ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi
için önemlidir.

v. Karfl› taraf›n sald›r›s› halinde,
h›zla toplan›p, kolayl›kla
yer de¤ifltirilebilecek
bir noktaya yerleflilmelidir.

vi.Gerekti¤inde, lojistik 
deste¤in sa¤lanabilece¤i,
kolayl›kla ikmal 
yap›labilecek bir nokta 
seçilmelidir.

Sabit Konufllu Radar
ED ve ET Sistemleri
Kara konufllu sistemlerde bir
di¤er uygulama seçene¤i de
sabit tesislere kurulu sis-
temlerdir. Mobil kara plat-
formlar›na göre; a¤›rl›k, bo-
yut ve güç gereksiniminin
karfl›lanmas› aç›s›ndan bü-
yük avantajlar sa¤layan bu
tür sabit tesisler, hâkim nok-
talara kurulduklar› için, yer-
yüzü flekillerinden kaynakla-
nan k›s›tlardan da daha az
etkilenilmesini sa¤larlar.
Bununla birlikte; yüksekli¤in
getirdi¤i kötü çevre koflullar›
(yüksek rüzgâr h›z›, kar, buz
vb.) nedeniyle eriflim ve iflle-
tim zorluklar› vard›r. Ayr›ca,
Radar ED sistemi gibi pasif
sistemler bile görsel keflfe
daha aç›k hale geldiklerin-
den, düflmanca etkilere karfl›
özel koruma önlemlerinin
al›nmas›n› gerektirirler.

Tafl›nabilir Sistemler
Tafl›nabilir sistemler aç›s›n-
dan en büyük k›s›t, a¤›rl›k ve
boyuttur. Bu k›s›t nedeniyle
kötü arazi koflullar›nda, uzun
süreler boyunca insan taraf›n-
dan tafl›nmas› gerekebilecek
sistemlerde, anten boyutlar›-
n›n küçük olmas›; anten boyu-
tundan kaynaklanan düflük
kazanç ve dolay›s›yla k›sa
menzil; antenlerin yeterince

yükseltilememesi sonucunda
görüfl hatt› mesafesinde olu-
flan s›n›rlamalar; yine ayn› ne-
denden dolay› yerden gelen
yans›malar›n sebep oldu¤u
ciddi performans bozuklukla-
r›; düflük hacimde oluflan ›s›l
problemler ve yüksek güç ge-
reksiniminin yeterli sürelerde
sa¤lanamamas›, ilk anda say›-
labilecek olumsuz etkilerdir.
Bu nedenle, ancak yüksek
performans gerektirmeyen,
dar bantl›, düflük güçlü uygu-
lama ihtiyaçlar› için radar 
ED ve ET sistemlerinin tafl›na-
bilir olarak kullan›lmas› an-
lam kazan›r.

Sonuç
Di¤er elektronik harp unsur-
lar› gibi radar ED ve ET sis-
temleri de etkin kullan›lmala-
r› halinde, ülkelerin savunma
gücüne büyük oranda katk›
sa¤layan, kritik yetenekler
aras›nda yer alabilir. Bu sis-
temlerin etkinli¤i; gereksi-
nimlerin tan›mlanmas› afla-
mas›ndan bafllayarak, uygun
sistem çözümlerinin üretil-
mesi, bar›fl ve kriz zamanla-
r›nda toplanan bilgiler, saha-
daki yerleflim, görev planla-
ma ve di¤er unsurlarla koor-
dinasyon alt›nda çal›flma gibi
bir dizi faaliyetin eksiksiz ve
sürekli bir flekilde yerine geti-
rilmesiyle sa¤lanabilir.

ÖZEL SAYI

Mobil radar ED sistemi
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Zorlu flartlarda patlay›c›-
lar›n uzaktan imha edil-
melerini sa¤layan öz-

gün bir ürün olan ve son tek-
noloji ile donat›lan KAPLAN
Bomba ‹mha Robotu’nu ben-
zerlerinden üstün k›lan en
önemli özellikleri, sistemin
gücü ve sa¤laml›¤› ile uzak-
tan kullan›m kolayl›¤› olarak
öne ç›k›yor.
KAPLAN Bomba ‹mha Robo-
tu, ASELSAN’›n, KAPLAN
Paletli ‹nsans›z Kara Arac›
ailesinin bir üyesi. KAPLAN
‹nsans›z Kara Arac›, modüler
yap›s› sayesinde, görev ihti-
yac›na göre farkl› faydal›
yükler ile kolayl›kla donat›la-
rak, keflif, gözetleme, topra-
¤a gömülü may›n veya uzak-
tan komutal› patlay›c›lar›
tespit ve imha etme, elektro-
nik harp gibi birçok görevde
kullan›labiliyor.
KAPLAN Bomba ‹mha Robo-
tu, bomba imha personelinin
flüpheli bir nesneyi 500 met-
re mesafeden incelemesini
sa¤layan gözetleme sistemi-
ne ve bombay› detayl› incele-
me ve imha etmekte kullan›-
lan 7 hareket serbestli¤ine
sahip bir robot kola sahip.
Süspansiyon sistemi de bu-
lunan paletli araç, flüpheli
nesnelere ulaflabilmek için
merdiven inip ç›kabiliyor;
kar, çamur, su birikintisi gibi
zor zeminlerde hareket ede-
biliyor. Olumsuz hava koflul-
lar›nda ve -30° ile +69°C s›-
cakl›k aral›¤›nda çal›flabilen

sistem, batarya de¤ifltirilme-
den, 15 km yol gidebildi¤i gibi,
4 saati aflan bir süre boyunca,
bomba imha görevlerini yeri-
ne getirebiliyor. Yolu üzerin-
deki bir otomobili çekecek
kadar güçlü olan KAPLAN,
yol üzerinde gömülü flüpheli
cisimleri kolayl›kla yerinden
ç›kart›p, uzaklaflt›rabilecek
kabiliyete de sahip.
KAPLAN Bomba ‹mha Robo-
tu’nda yer alan gözetleme sis-
temi ve robot kol üzerindeki
kameralar sayesinde, flüpheli
nesneler yak›ndan ve yüksek
çözünürlükte incelenebilir.
Kullan›c›, robot kolu ile bir
arac›n alt›na veya bir menfezin
içine yerlefltirilmifl nesnelerin
yak›ndan al›nan kamera gö-
rüntülerini, canl› olarak Uzak
Komuta Birimi’nden izleyebi-
lir; isterse sonradan inceleye-
bilmek için kaydedebilir.
Robot, üzerinde yer alan mik-
rofon ile inceleme yap›lan or-
tam› dinleyip, gereken du-
rumlarda kullan›c›n›n sesli
uyar›lar›n›, bulundu¤u ortam-
da da duyurabiliyor. Bomba
imha uzman› taraf›ndan imha

edilmesine karar verilen pat-
lay›c›, robot kol üzerinde yer
alan su topu ile imha ediliyor.
Robot kol, flüpheli cisim üze-
rinde istenilen noktaya has-
sas olarak yönlendirilebiliyor
ve tüm ifllemler canl› olarak
uzaktan izlenebiliyor.
K›sa zamanda, yüksek hassa-
siyet ile gerçeklefltirilmesi
gereken bomba imha görevi,

Uzak Komuta Birimi’nde kul-
lan›lan geliflmifl yaz›l›m ara-
yüzleri ile de kolaylaflt›r›l›yor.
Arayüzde bulunan, robotun
görev yerine intikali sürecin-
de h›z ve yön kontrolü; robot
kolun inceleme ve at›fl yapa-
bilmesi için haz›r konumlar,
hassas yönlendirme imkânla-
r› sunuyor ve tüm bu ifllemle-
rin yaz›l›m ile yap›labilmesi

ÖZEL SAYI

El Yap›m› Patlay›c› ve 
Bombalar›n Bafl Düflman›:

ASELSAN KAPLAN 
Bomba ‹mha Robotu

El yap›m› patlay›c›lar ve bombalar ile
mücadelenin öneminin giderek artt›¤›
günümüzde, bu patlay›c›lar›n, insan
hayat›n› tehlikeye sokmadan, h›zl› ve
güvenilir bir flekilde tespit edilmesi, 
etkisiz hale getirilmesi veya imha
edilmesi ihtiyac› da ön plana ç›k›yor. 
Bu ihtiyaca yönelik olarak “KAPLAN
Bomba ‹mha Robotu”nu gelifltiren
ASELSAN, üretimine bafllad›¤› bu yeni
nesil insans›z sistem ile patlay›c›larla
mücadelede önemli bir ad›m atm›fl oldu.
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri 
Grup Baflkanl›¤›

ASELSAN’›n Kaplan Paletli ‹nsans›z Kara Arac› Ailesi
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sayesinde, kullan›c›n›n da gö-
revine odaklanabilmesi sa¤-
lanm›fl oluyor. Yaz›l›m ara-
yüzlerinde yer alan 3 boyutlu
robot gösterimi ile robot, kul-
lan›c›n›n gözle göremedi¤i bir
yerde iken bile robotun tüm

hareketleri izlenebiliyor. A¤
tabanl› haberleflme yetene¤i-
ne sahip KAPLAN Bomba ‹m-
ha Robotu, ayn› zamanda ko-
muta kontrol sistemlerine de
entegre edilebilecek flekilde
gelifltirildi.

Kaplan Bomba ‹mha Robotu
Teknik Özellikleri
F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Boyutlar : < 116 x 65 x 90 cm (boy x en x yükseklik)
A¤›rl›k : < 160 kg (batarya dahil)
Azami H›z : > 7 km/sa (düz, asfalt yol)
Asgari H›z : < 0,5 km/sa (düz, asfalt yol)
Çekme Kuvveti : > 100 kgf (düz, asfalt yol)
Çal›flma Süresi : > 4 saat
Engel aflma : Engel : < 22 cm

Hendek : < 60 cm
E¤im : < 45 derece
Merdiven : < 45 derece
Yan E¤im : < 35 derece
Sulardan Geçifl : < 15 cm
Çal›flma S›cakl›¤› : - 30° ile +69°C aras›

ROBOT KOL
Hareket Serbestli¤i : 7 eksen (5 dönüfl, 1 do¤rusal, 1 k›skaç)
K›skaç Aç›kl›¤› : >15 cm
AKSESUAR
�  Hoparlör
�  Mikrofon
�  Ön Sürüfl Kameras›
�  Ön LED Ayd›nlatmas› 
�  K›skaç 
�  Niflan Kameras›
�  Yan/Yükselifl Yönlendirilebilir Platform
�  20x Optik Yak›nlaflt›rmal› Kamera
�  Su Topu
�  Güvenli Ateflleme Sistemi
UZAK KONTROL B‹R‹M‹ (UKB)
UKB : Tafl›nabilir

Türkçe arayüz
Kablolu/kablosuz a¤ tabanl› iletiflim

Kullan›c› Arayüzleri : Canl› görüntü izleme ve kay›t
3 boyutlu robot gösterimi
Otomatik araç ve robot kol yönlendirme
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Elektromanyetik giri-
flim (Electromagnetic
Interference / EMI), bir

cihaz›n ya da sistemin, nor-
mal fonksiyonlar›n› devam
ettirmesini engelleyen bo-
zucu elektromanyetik etki
olarak tan›mlanabilir. Sabit
radyo ve televizyon vericile-
ri, baz istasyonlar›, uydu ha-
berleflme vericileri, yüksek
gerilim hatlar›, cep telefon-
lar›, araç telsizleri ve mete-
orolojik olaylar, giriflime se-
bep olabilecek kaynaklar-
dan baz›lar›d›r. Besleme
hatlar›ndaki anahtarlama-
lar, elektrostatik deflarj,
patlamalar, atmosferde
gerçekleflen y›ld›r›m gibi
olaylar ise geçici giriflim
kaynaklar› aras›nda say›la-
bilir. Elektromanyetik giri-
flim, cihaz ve sistemlerde
performans azalmas›na,
geçici süreyle fonksiyon bo-
zukluklar›na, bazen de kal›-
c› fonksiyon kay›plar›na ne-
den olabilir.
Elektromanyetik uyumluluk
(Electromagnetic Compatibility
/ EMC) ise bir cihaz›n ya da
sistemin, içerisinde bulun-
du¤u elektromanyetik or-
tamdan etkilenmeden veya o
ortamdaki di¤er cihazlar› ve
sistemleri etkilemeden, fonk-
siyonlar›n› devam ettirme ka-
biliyetidir. Bu kapsamda, EMC
testleri dört bölümde ele al›-
n›r: ‹letim yoluyla yay›n›m
(conducted emissions), iletim
yoluyla ba¤›fl›kl›k (conducted
susceptibility), ›fl›ma yoluyla
yay›n›m (radiated emission)
ve ›fl›ma yoluyla ba¤›fl›kl›k
(radiated susceptibility).

Yans›mas›z Oda
Askeri ve sivil standartlar,
testleri etkileyebilecek hiçbir
etkinin olmad›¤›, sadece ci-
hazdan yay›lan elektroman-
yetik sinyallerin al›nd›¤›, aç›k
saha test koflullar›n› simüle
edebilmek için yans›mas›z
odalar›n kullan›m›n› gerekti-
rir. Yans›mas›z odalar, d›fla-
r›dan gelebilecek etkilere
kapal›, metal odalard›r. Bu
metal odalar›n iç duvarlar›n-

da, test edilen cihazdan yay›-
lan elektromanyetik sinyal-
lerin geri yans›mas›n› büyük
ölçüde engelleyen, düflük
frekanslar için ferrit levhalar
ve yüksek frekanslar için
karbon emdirilmifl so¤urucu
süngerler kullan›l›r.
Otokar EMI/EMC Test Mer-
kezi’nde kurulan yans›mas›z
oda, boyutlar› itibariyle Tür-
kiye’nin en büyük, Avru-

pa’n›n ve Orta Do¤u’nun ise
say›l› büyük test merkezle-
rinden biridir. Merkezde,
yans›mas›z odaya ilaveten
EMC testlerinin yap›labilece-
¤i, iki ekranl› oda daha ku-
rulmufltur. Kontrol odas› ve
yükseltici odas›nda, iletim
yoluyla yay›n›m ve iletim yo-
luyla ba¤›fl›kl›k testleri yap›-
labilir. ‹çerisinde test cihaz-
lar›n›n ve kamera kontrolle-

rinin bulundu¤u kontrol oda-
s›, d›fl ortamdaki sinyaller-
den etkilenmemesi için, ek-
ranl› olarak tasarlanm›flt›r.
Yükseltici odas› ise d›fl orta-
ma istenmeyen sinyaller
vermemesi için, yine ekranl›
olarak yap›lm›flt›r. Bu saye-
de, yükselticilerin testlere ve
insan sa¤l›¤›na olumsuz et-
kilerinden korunma sa¤lan-
m›flt›r.

ÖZEL SAYI

Elektromanyetik 
Uyumlulu¤a Sahip 
Araçlar ‹çin 
Otokar EMI/EMC 
Test Merkezi

Otokar EMI/EMC Test Merkezi, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤›’n›n deste¤iyle Otokar’›n Arifiye, Sakarya’daki

tesislerinde, yaklafl›k 1400 m2’lik kapal› alana kuruldu. 

Test Merkezi’nin aç›l›fl› ise Milli Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz

taraf›ndan, 29 Mart’ta yap›ld›. Askeri araç testleri, 

sivil araç testleri, elektronik ekipman ve alt sistem testlerinin

yap›labildi¤i bu merkezde uygulanan test standartlar›ndan

baz›lar›; MIL-STD-461E/F, CISPR12, CISPR25, ISO 11451-2 

ve Otomotiv Direktifi 2004/104/EC olarak s›ralanabilir.
Sinan BAfiER / Otokar EMC Test Mühendisi
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Yans›mas›z Oda 
Özellikleri
Yans›mas›z odan›n zemin
haricindeki tüm iç yüzeyleri,
elektromanyetik dalga so-
¤urucu ferrit levhalar ve
elektromanyetik dalga so-
¤urucu süngerler ile kapl›-
d›r. Bu so¤urucular, yüksek
elektrik alan fliddetine karfl›
dayan›kl›d›r ve yüksek sö-
nümleme kabiliyetine sahip-
tir. Yans›mas›z oda, istenil-
di¤inde taban yüzeyine yer-
lefltirilebilen so¤urucular ile
tam yans›mas›z oda özelli¤i
de kazanabilir.
Epoksi ile kaplanm›fl metal
düz zemin, her türlü a¤›rl›k
ve ebattaki askeri ve ticari
araçlar› tafl›ma kapasitesine
sahiptir. Metal zeminin alt›n-
da bulunan kablo yollar›,
yans›mas›z odan›n birçok
bölgesinde test yapabilmeye
olanak sa¤lar. Metal zemin-
de bulunan eriflim panelleri
ile güç ba¤lant›lar›, RF kablo
ba¤lant›lar› ve fiber-optik
kablo ba¤lant›lar› kolayl›kla
yap›labilir.
Tüm odalara sa¤lanan elek-
trik beslemeleri, RF güç fil-
trelerinden geçirilir. Böylece,
kablo yoluyla d›flardan içeri-
ye sinyal tafl›nmas› engelle-
nir ve testler için gürültüden
ar›nd›r›lm›fl bir ortam olufl-
turulur. Ekranl› ve yans›ma-
s›z odalarda bulunan hava-
land›rma panelleri, herhangi
bir elektromanyetik sinyali
geçirmeyecek flekilde özel
olarak tasarlanm›flt›r.

Tüm odalarda, iç ortam s›-
cakl›¤›n› ve nemini sürekli
sabit tutabilen iklimlendirme
sistemi ve oluflabilecek yan-
g›n riskine ve zehirli gaz ris-
kine karfl› hava örnekleme ve
gaz alg›lama sistemi mev-
cuttur. Test edilen cihazda
veya araçta oluflabilecek
herhangi bir yang›n riski, ya-
k›t kaça¤›, CO ve CO2 gibi ze-
hirli gaz kaçaklar›, insan
sa¤l›¤› için riskli bir seviyeye
gelmeden önce sistem tara-
f›ndan tespit edilir ve alarm
ile kullan›c› uyar›l›r. Odada,
testler s›ras›nda cihaz›n du-
rumunu gözleyebilmek için
elektromanyetik alanlara
karfl› dayan›kl›, yüksek çözü-
nürlüklü, sabit ve hareketli
kamera sistemleri, mikrofon
ve hoparlör sistemi de mev-
cuttur. Ayr›ca yans›mas›z oda
içerisinde askeri ve ticariÖrnek test düzenekleri

Kamera sistemleri
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araçlar›n, motor çal›fl›r du-
rumda testlerini gerçeklefl-
tirmek üzere taze hava bes-
leme ve egzoz gaz› tahliye
sistemi bulunmaktad›r.
Ifl›ma yoluyla ba¤›fl›kl›k test-
lerinde, ilgili askeri ve ticari
standartlarda tariflenen
EMC testlerinin kara, deniz
ve hava platfomlar› için ge-
çerli frekans aral›¤›nda ve
yüksek seviyede elektrik
alan fliddeti oluflturulabilir.
Yay›n›m testleri için, yüksek
frekanslara kadar çok düflük
elektrik alan fliddetlerini öl-
çebilecek hassasiyette öl-
çüm al›c›s› ve antenler bulu-
nur. Ifl›ma yoluyla ba¤›fl›kl›k
testi s›ras›nda, kap›lar›n
aç›lmas› durumunda, insan-
lar›n elektromanyetik alan-
lara maruz kalmas›n› engel-
lemek amac›yla test sistemi-
ni kapatan güvenlik sistemi
mevcuttur. Tüm odalar, yu-
kar›da bahsi geçen askeri ve
ticari EMC test standartla-

r›nda ölçüm yap›lmas›na im-
kân verecek flekilde yüksek
bir ekranlama etkinli¤ine
sahiptir.
EMI/EMC Test Merkezi’nde
bulunan son teknoloji test ci-
hazlar›, istenilen testlere gö-
re modüler bir flekilde en-
tegre edilebilir ve bu cihazla-
r› kontrol edebilen yaz›l›m
sayesinde, testler yüksek

h›zla ve yüksek do¤rulukta
yap›labilir. Alan›nda uzman-
laflm›fl personel ile Test
Merkezi’nin iflletilmesi, Ar-
Ge çal›flmas› yapan firmalara
destek verilmesi, testlerle il-
gili gerekli simülasyonlar›n
ve analizlerin yap›lmas› gö-
revleri de yerine getirilmek-
tedir. Otokar EMI/EMC Test
Merkezi, Türkiye’de ve dün-

yada Ar-Ge çal›flmas› yapan
ve ilgili standartlara göre
EMC testleri yapt›rmak iste-
yen firmalar›n kullan›m›na
sunulmufltur.
Otokar EMI/EMC Test Mer-
kezi’nin ISO 17025’e uygun
bir flekilde akreditasyon ser-
tifikas›na sahip olmas› ad›na
gerekli çal›flmalar da sürdü-
rülmektedir.

ÖZEL SAYI

Kontrol odas›
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Bu gereksinimlerden
yola ç›karak ASELSAN,
komuta kontrol mer-

kezleri ile taktik sahadaki
birlikler aras›nda, güvenli ve
kesintisiz haberleflme imkâ-
n› sa¤lamak amac›yla uydu
haberleflme sistemleri gelifl-
tiriyor ve hizmete sunuyor.
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen uydu haberleflme termi-
nallerinden biri de Tafl›nabilir
X-Bant Uydu Haberleflme
Terminali’dir. Sistem tasar›-
m› ve yaz›l›mlar› ASELSAN
taraf›ndan gerçeklefltirilen
terminal, 4 adet çanta ile ta-
fl›nabilen, kolayl›kla kurula-
bilen bir yap›ya sahip.
Tafl›nabilir Uydu Haberleflme
Terminali, X-bant frekans›n-
da (7,25-7,75 GHz alma, 
7,9-8,4 GHz gönderme) çal›fl-
makta olup 2 Mbps veri h›z›
haberleflmesine sahiptir.
Terminal, 4 adet çantadan
oluflmaktad›r. 2 adet çanta
içerisinde 2,4 m’lik anten ve
ekipmanlar›; 1 adet çantada
SSPA (Kat› Hal Yükselteci) ve
1 adet çantada da terminal
cihazlar›n›n bulundu¤u kasa
yer almaktad›r.
Anten, 10 adet çok hafif ref-
lektör parças›ndan oluflmak-
tad›r. SSPA, anten çantas›
üzerine entegre edilmifltir.
Cihazlar›n bulundu¤u çanta

ile anten aras›ndaki ba¤lant›,
15 m’lik kablolar ile sa¤lan-
m›flt›r. Terminal içerisinde
yer alan sa¤lamlaflt›r›lm›fl
dizüstü bilgisayar üzerinde
koflan yaz›l›m sayesinde, ci-
hazlar kontrol edilebilmek-
tedir.
Terminalde oluflan alarm
bilgileri, yaz›l›m üzerinde
kullan›c›ya gösterilmek-
tedir. Cihaz ayarlar›nda
yap›lan her türlü de¤iflik-
lik ve alarm bilgileri de
yaz›l›m içerisinde tutul-
maktad›r. Terminal içeri-
sinde kullan›lan cihazlar,
kullan›c› taraf›ndan, ön
panelleri üzerinden de kon-
trol edilmektedir.

ASELSAN Tafl›na-
bilir X-Bant Uydu Ha-
berleflme Terminali; ta-
fl›nabilirlik özellikleri,
kolay kurulumu ve
üstün performans›
ile Türk askeri-
ne en iyi hiz-
meti veriyor.

ÖZEL SAYI

Hareket Kabiliyeti 
Yüksek Ordular›n Tercihi: 
ASELSAN Tafl›nabilir X-Bant
Uydu Haberleflme Terminali
Günümüz koflullar› göz önünde bulunduruldu¤unda, haberleflme aç›s›ndan 
vurgulanmas› gereken önemli özellikler; kesintisiz ve güvenli haberleflme, mobilite 
ve en uzak ve en zor co¤rafi koflullarda haberleflebilmedir. Bu kapsamda, silahl›
kuvvetler taraf›ndan taktik sahada gerçeklefltirilen 
harekâtlar s›ras›nda ihtiyaç duyulan; kesintisiz ses, 
görüntü ve veri haberleflmesi, uydu haberleflme 
sistemlerini öne ç›kar›yor.
ASELSAN Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri Grup Baflkanl›¤›

Tafl›nabilir X-Bant Uydu Haberleflme Terminali
Teknik Özellikleri
Çal›flma Voltaj› : 220 V AC 50 Hz
Eriflim fiekli : FDMA
Çal›flma Frekans› : X Bant (7,25-7,75 GHz alma, 7,9-8,4 GHz gönderme) Tx:RHCP-Rx:LHCP
Anten Çap› : 2,4 m manual anten
Gönderme Anten Kazanc› : 44,2 dB
Alma Anten Kazanc› : 43,7 dB
Veri H›z› : 2048 kbps 
Azami EIRP : 67 dBW
Çal›flma S›cakl›¤› : Cihaz rak› : 0ºC +45ºC  

Anten & SSPA : -20ºC +50ºC
Toplam A¤›rl›k : 240 kg, 4 çanta (70+50+40+80)
Temel Bant Arayüzü : E1 G703, 2Mbps
Terminal Yaz›l›m› : Windows tabanl› sistem kontrol yaz›l›m›

Tafl›nabilir X-Bant Uydu
Haberleflme Terminali, 
kurulu halde görülüyor.
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Tek kifli taraf›ndan s›rtta
tafl›nmas› planlanan
terminalin, ihtiyaç an›n-

da çok k›sa bir süre içinde
kurulmas› ve kullan›ma haz›r
hale getirilmesi öngörülüyor.
Kullan›ma haz›r hale getiril-
dikten sonra ise ses ve veri
haberleflmesi servislerinin
IP (Internet Protocol / ‹nter-
net Protokolü) arayüzü üze-
rinden sa¤lanacak olmas› ne-
deniyle, kullan›c›lara ‹nternet,
intranet, elektronik mesaj 
(e-posta), IP telefon (Voice
Over IP / VOIP) gibi çok çeflitli
hizmetler sunulabilecek.
Askeri standartlarda tasar-
lan›p üretilecek olan termi-
nalin, sunaca¤› servislerle
kullan›c›lar›na büyük kolayl›k
sa¤lamas› bekleniyor. Ter-

minal kapsam›nda, dahili
kripto çözümü de bulunacak
ve terminal, bahsi geçen tüm
hizmetleri, hem kriptolu hem
de kriptosuz olarak sa¤laya-
bilecek. Dahili kripto çözümü
için ise emniyetli IP Terminal
kullan›lacak. Ayr›ca DAMA
(Demand Assign Multiple 
Access) eriflim tekni¤i saye-
sinde, uydu kanallar›n›n da-
ha verimli kullan›lmas› ve
çok say›da kullan›c›n›n sis-
temden faydalanmas› da
sa¤lanacak.
Modüler bir tasar›m anlay›fl›-
na sahip olmas› öngörülen
yeni terminalde, ASELSAN’›n,
farkl› programlarda gelifltir-
mifl oldu¤u özgün tasar›m
unsurlar›ndan da faydalan›l-
d›. Bu sayede ASELSAN, ha-

berleflme alan›nda ortaya
koymufl oldu¤u di¤er ürün-
lerle de azami oranda ortak
alt birim kullan›m›n› da sa¤-
lam›fl olacak. Böylece, kulla-
n›c›lara da lojistik destek aç›-
s›ndan daha kaliteli, h›zl› ve
uygun bir hizmet verilmesi
hedefleniyor.

Henüz gelifltirme aflamas›nda
olan terminalin hedeflenen
teknik özellikleri, tablo’da yer
al›yor. ASELSAN, bugüne ka-
dar, uydu terminalleri konu-
sunda destekledi¤i Türk Si-
lahl› Kuvvetleri’ni, yeni nesil
ürünleriyle de gelece¤e tafl›-
maya devam ediyor.

ASELSAN’›n Yeni Nesil 
S›rt X-Bant Uydu Haberleflme
Terminali, Uydu Haberleflmesini
Gelece¤e Tafl›yacak
Türkiye’nin, bölgesinde artmakta 

olan stratejik önemine ba¤l› olarak,

gerek s›n›rlar› içinde ve gerekse de

s›n›rlar› d›fl›nda duymas› muhtemel

operasyonel ihtiyaçlar› göz önünde

bulunduran ASELSAN, yeni bir 

özgün ürün tasar›m program›n› 

hayata geçirerek, Yeni Nesil 

S›rt X-Bant Uydu Haberleflme

Terminali üzerinde çal›flmaya 

bafllad›. Yeni Nesil S›rt X-Bant Uydu

Haberleflme Terminali’ne ait çal›flma,

ASELSAN’›n, uydu haberleflmesi

alan›nda bafllatt›¤› en son tasar›m 

projesi olma özelli¤ini tafl›yor.
ASELSAN Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri 
Grup Baflkanl›¤›

Yeni Nesil S›rt X-Bant Uydu
Haberleflme Terminali’nin
Hedeflenen Teknik Özellikleri
Gönderme Frekans› : 7,90 – 8,40 GHz
Alma Frekans› : 7,25 – 7,75 GHz
Kutuplama : Dairesel 
Anten Büyüklü¤ü : 75 cm
RF Ç›k›fl Gücü : 5 Watt
EIRP : 36 dBW
Eriflim Tipi : FDMA-DAMA
Arayüz : Ethernet
Ses/Veri Toplam H›z› : 128 kbps
D›fl Besleme : 24 V DC
Çal›flma S›cakl›¤› : -25°C / +55°C
A¤›rl›k : < 20 kg (batarya dahil, e-VoIP hariç)

ASELSAN’›n 
özgün S›rt X-Bant
Uydu Haberleflme
Terminali 
(Foto¤raf, fonksiyonel
olmayan maket 
birimine aittir.)
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A SELSAN’›n, 20 y›l› afl-
k›n deneyim sahibi ol-
du¤u bu genifl radar

faaliyet alan› içinde, özellikle
do¤u ve güneydo¤u bölgele-
rinde kaçakç›l›k ve teröre
karfl› s›n›r güvenli¤i ihtiyaçla-
r› öncelik tafl›yor. Türkiye’nin,
bu alanda uzun y›llard›r süre-

gelen kara gözetleme radar›
ihtiyac›na, ASELSAN, ilk ola-
rak ASKARAD sistemini üre-
terek cevap verdi. ASKARAD
Kara Gözetleme Radar›, 1993
y›l›nda ASELSAN taraf›ndan
üretilmeye baflland› ve Tür-
kiye’de üretilen ilk radar sis-
temi unvan›n› ald›. Bu rada-

r›n üretimi ve saha testleri
s›ras›nda elde edilen dene-
yim ve altyap›lardan faydala-
n›larak, 1995 y›l›nda, Türki-
ye’nin ilk özgün radar gelifl-
tirme projesi, yine ASELSAN
taraf›ndan bafllat›ld›. ARS-
2000 Kara Gözetleme Radar›
ad› verilen bu sistemin tasa-

r›m›nda, ileri radar teknoloji-
leri uygulanarak, milli çö-
zümlerle ASKARAD sistemi-
nin bir ad›m ötesine geçen,
yeni bir kara gözetleme ra-
dar› Türkiye’ye kazand›r›lm›fl
oldu. Bu sistem, 2000’li y›l-
larda, TSK’n›n yan› s›ra Po-
lonya Silahl› Kuvvetleri 

ÖZEL SAYI

ASELSAN ACAR, 
Kara Gözetleme Radarlar›nda
Son Noktay› Tan›ml›yor

ASELSAN ACAR, 
Kara Gözetleme Radarlar›nda
Son Noktay› Tan›ml›yor
ASELSAN, 28 Ocak 1991 tarihli Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K) karar›ndan bu
yana, “Türkiye’nin Radar Teknoloji Merkezi” unvan›n› gururla tafl›yor. ‹lk olarak kara
gözetleme radarlar› özelinde radar üretmeye ve gelifltirmeye bafllayan ASELSAN, son
y›llarda üstlendi¤i çeflitli projeler kapsam›nda, ürün yelpazesini kara, deniz ve hava 
platformlar› için hava savunma, at›fl kontrol, sahil gözetleme, deniz gözetleme, kara
gözetleme gibi çok çeflitli uygulamalar› kapsayacak flekilde geniflletti. Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’nin görev ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirilen radarlardan oluflan bu
ürün yelpazesi, ASELSAN taraf›ndan özgün olarak milli kaynaklarla gelifltirilip üretilen,
dünyadaki muadilleri ile rekabet eden, yeni nesil bir radar ürün ailesi yaratt›. Bu sayede,
ülkemiz askeri radar ihtiyaçlar›, art›k a¤›rl›kl› olarak ASELSAN taraf›ndan sa¤lanabiliyor.
ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve ‹stihbarat Sistemleri Grup Baflkanl›¤›
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envanterine de girerek ayn›
zamanda yeni bir ihraç ürünü
haline geldi. ACAR (Advanced
Capability ASELSAN Radar /
Geliflmifl Yetenekli ASELSAN
Radar›) ise ASKARAD ile bafl-
lay›p, ARS-2000 ile devam
eden ASELSAN Kara Gözet-
leme Radarlar› ailesinin en
yeni ferdi.
Gelifltirme çal›flmalar›na
2010 y›l›nda bafllanan ACAR
Kara Gözetleme Radar›, seri
üretime haz›r hale geldi.
Esas olarak, kara veya deniz
üzerinde hareket eden veya
alçaktan uçan hedefleri tes-
pit ve takip eden, ayn› za-
manda topçu at›fl tanzimi de
sa¤layan ACAR, geliflmifl
teknolojiler kullanarak, bu
ifllevleri, muadil sistemlere
göre daha küçük ve hafif bir
yap›da sa¤l›yor. ACAR, kulla-
n›lan yar› iletken malzeme
teknolojisi ve yar›kl› dalga k›-
lavuzu anten yap›s› sayesin-
de, a¤›rl›k ve ebat avantaj›
sa¤l›yor ve iki asker taraf›n-
dan kolayl›kla tafl›n›p kurula-
biliyor. Temel olarak, Arama,
Takip ve At›fl Tanzimi olmak
üzere üç ana modda çal›flan
ACAR, ararken takip (Track
While Scan / TWS) özelli¤i
sayesinde, görev alan›n› ta-
rarken, ayn› zamanda 50’den
fazla hedefi de otomatik ola-
rak takip edebiliyor.
Ku-Bant frekans aral›¤›nda
çal›flan ACAR, tek bir yayay› 
12 km menzilden, araç kon-
voylar› gibi büyük hedefleri ise
40 km menzilden tespit edebi-
liyor. ACAR ayr›ca, tespit etti¤i
hedefi yaya, kara arac› veya
helikopter olmak üzere oto-
matik olarak s›n›fland›rabilme
yetene¤ine sahip. Görev ihti-
yac›na ba¤l› olarak ACAR, tek
bafl›na üç-ayak üzerinde, kule
veya direk (mast) üzerinde ya
da araca entegre flekilde kul-
lan›labiliyor.
Üç-ayak sehpa konfigüras-
yonu, radar›n kolayca tafl›na-
bilmesine ve konumland›r-
ma esnekli¤ine olanak verir-
ken kule ya da direk üzeri
konfigürasyon, da¤l›k veya
ormanl›k arazi gibi yüzeye

yak›n görüfl alan›n›n k›s›tl›
oldu¤u bölgelerde, daha ge-
nifl kapsama alan› olana¤›
sa¤l›yor. Araca entegre kon-
figürasyon ise radar›n mobil
uygulamalarda kullan›m›na
olanak veriyor. ACAR ayn› za-
manda, komuta kontrol sis-
temleri ile entegre edilerek
uzaktan kontrol edilebiliyor
ve daha genifl kapsaml› s›n›r
güvenli¤i / sahil güvenli¤i
sistemlerinin bünyesinde
kullan›labiliyor.

Tespit Ederken 
Fark Edilmemek de
Önemli
Say›sal sinyal iflleme ve darbe
s›k›flt›rma gibi ça¤dafl radar
teknolojilerin uyguland›¤›
ACAR sistemi için, elektronik
harp unsurlar› taraf›ndan tes-
pit edilmemek de önemli bir
gereksinim. Düflük Tespit Edil-
me Olas›l›¤› ( Low Probability
of Intercept / LPI ) olarak ta-
n›mlanan bu özellik, rada-
r›n, savafl ortam›nda, düfl-
man taraf›ndan tespit edil-
meden güvenle kullan›lma-
s›na olanak veriyor. ACAR,
LPI özelli¤ini, düflük ç›k›fl
gücü ve uygulanan özel dar-
be kodlama yöntemine
borçlu.
ACAR anteni, yancada 360°
dönebilme yetene¤i ile tam
çevre kapsama alan› sa¤lar-
ken; dikey yönde ±24° döne-
bilme özelli¤i ile engebeli
arazilerde de görev bölgesi-
ne yönelime olanak veriyor.

ACAR, istenirse 10-360° ara-
l›¤›nda tan›mlanabilen, daha
dar bir bölgeyi de tarayabili-
yor. Operatör taraf›ndan ko-
lay kullan›m amac›yla gelifl-
tirilen ve Microsoft Windows
tabanl› herhangi bir bilgisa-
yara yüklenebilen kullan›c›
arayüzü, radar ekranlar›n›n
kolayl›kla görüntülenmesine
ve operasyonel komutlar›n
etkin bir flekilde verilmesine
olanak sa¤l›yor. ACAR ayr›ca,
kolay kullan›c› arayüzü, 
B-Scope veya PPI radar ek-
ran› seçenekleri, seçilebilir
anten tarama h›zlar› ve
alarm bölgesi ve dost bölgesi
tan›mlama seçenekleri ile
operatöre önemli kullan›m
kolayl›klar› sunuyor. ACAR,
Ethernet arac›l›¤›yla uzaktan
komuta seçene¤i de sunuyor
ve bu sayede genifl çapl› s›n›r
güvenli¤i sistemleri ile de en-

tegre olarak kullan›labiliyor.
ACAR, LPI özelli¤inin yan› s›-
ra “sektör karartma” ifllevi
sayesinde de elektronik kar-
fl› tedbir özellikleri ile dona-
t›lm›fl durumda. S›n›r güven-
li¤i uygulamalar›n›n operas-
yonel ihtiyaçlar› gere¤i,
ACAR, 24 saat çal›flmaya uy-
gun yap›da ve dünyan›n çe-
flitli co¤rafyalar›nda karfl›la-
fl›labilecek afl›r› s›cak, afl›r›
so¤uk, yüksek nem, tozlu or-
tam gibi zorlay›c› çevre ko-
flullar›na dayanacak flekilde
gelifltirildi.

ACAR Hizmete Giriyor
Prototip üretimi ve do¤rula-
ma testleri bu y›l içinde ta-
mamlanan ACAR sistemi, y›l
sonuna kadar kullan›ma al›-
nacak. Önümüzdeki y›l ise
ACAR’›n seri üretimine bafl-
lanmas› planlan›yor. 

ACAR’›n araca entegre 
konfigürasyonu,
Polonya taraf›ndan 
tedariki planlanan 
keflif gözetleme arac›
ROSOMAK üzerinde

ACAR fabrika testleri



98

MSI Dergisi - Kas›m 2012 www.milscint.com

Özellikle ararken takip ve
çoklu hedef takibi gibi güncel
radar teknolojisinin getirdi¤i
özellikler ile LPI, uzaktan ko-
muta, tripod / araç / direk /
kule entegrasyonu gibi ope-
rasyonel avantajlar ve opera-
töre sa¤lad›¤› kullan›m ko-
layl›klar› ile ACAR, kara gö-
zetleme uygulamalar› için
yeni nesil bir çözüm sunuyor
ve ülkemizin potansiyel kul-
lan›c›lar›n›n yan› s›ra pek çok
ülkenin de ilgisini çekiyor.
Azerbaycan’da Kas›m ay›nda
bafllayan Keflif Gözetleme
Sistemleri gösteriminde,
ASELSAN çözümü kapsa-
m›nda ACAR kullan›l›yor.
ACAR ayr›ca, bu y›l Eylül

ay›nda Polonya’da gerçekle-
flen MSPO fuar›nda, Polon-
ya’n›n WZM firmas›n›n 
ROSOMAK keflif gözetleme
arac› gösterimi kapsam›nda,
araca entegre konfigürasyo-
nu ile yer ald› ve büyük ilgi
gördü. Polonya’n›n, 2013 y›l›
itibar› ile radar sensörü ola-
rak ACAR’›n yer alaca¤› 
ROSOMAK keflif gözetleme
arac› tedarikine bafllamas›
bekleniyor.
Dünya genelinde s›n›r güven-
li¤i ihtiyaçlar›n›n artmas›na
paralel olarak, çeflitli ulusla-
raras› ihaleler kapsam›nda,
ACAR’a ilgi giderek art›yor ve
önümüzdeki y›l seri üretimi-
nin bafllamas› ile birlikte,

ACAR’›n önemli bir ihracat
ürünü olarak öne ç›kmas›
bekleniyor. Hem ülkemiz ihti-
yac›na hem ihracat olanakla-
r›na yönelik, yerli üretim keflif

gözetleme araçlar›nda da ra-
dar sensörü olarak ACAR’›n
kullan›m› için, Türkiye’deki
z›rhl› araç üreticileri ile gö-
rüflmeler de halen sürüyor.

Gece ve gündüz hassas
gözetleme yetene¤i sa¤layan
elektro-optik alg›lay›c›lar› ve si-

lah›n atefl gücünün etkin flekilde kul-
lan›lmas›n› sa¤layan bilgisayarl› at›fl
kontrol sistemi ile SARP, gündüz, gece
ve zorlu koflullarda görev yapabilir; z›rh al-
t›ndan ve uzaktan kullan›m imkân› ile kul-
lan›c› personelin güvenli¤ini art›r›r.
Yan eksende 360°, yükselifl ekseninde -30°/+60° hareket ye-
tene¤ine sahip, 400 adet 12,7 mm veya 1000 adet 7,62 mm
mühimmat tafl›yabilen, hafif ve düflük profile sahip tareti sa-
yesinde SARP, özellikle asimetrik tehditlere karfl› etkin kul-

lan›m imkân› sa¤l›yor. Üzerinde bulunan entegre
termal ve TV kameralar›, lazer mesafe bulucu ve

at›fl kontrol bilgisayar› sayesinde,
gece ve gündüz koflullar›n-

da otomatik hedef tes-
piti ve hedef takibi ya-

pabilen SARP, yüksek
do¤rulukta balistik çözüm

ile sabit ve hareketli hedefle-
re isabetli at›fl yapabiliyor.

SARP sisteminin taktik araç
üzerinde kullan›ld›¤› durum-

larda, taret ve namluya uygulanan hassas stabilizasyon
özelli¤i sayesinde, hareket halinde de hedef tespit, takip ve
at›fl yap›labiliyor. Sistem ayr›ca, kumanda birimi ile uzaktan
kumanda edilme; kumanda birimi veya komuta kontrol mer-
kezleri taraf›ndan bildirilen hedefe otomatik olarak yönlen-
me ve takip etme yeteneklerine de sahip.
SARP’›n kullan›c› ekran›nda, niflangâh, taret yan ve yükselifl
ekseni aç› bilgileri, kameralar›n görüfl aç›lar›, kalan mermi
say›s›, sistemin çal›flma modu bilgileri, ar›za uyar› sembolle-
ri gibi, kullan›c›n›n sistemi kolay ve etkin bir flekilde kullana-
bilmesi için gerekli bütün bilgiler görüntüleniyor.
SARP, ALTAY ana muharebe tank›n›n yan› s›ra FNSS’nin

PARS 8x8’i gibi farkl› platformlara da entegre ediliyor.

ÖZEL SAYI

ASELSAN’dan
Taktik Araçlar ve
Sabit Tesisler için 
Uzaktan Komutal›
Silah Sistemi:

SARP
SARP Uzaktan Komutal› Silah Sistemi, 
taktik araçlar üzerinde ve sabit tesislerde,
kara ve hava tehditlerine karfl› yak›n
savunma amac›yla küçük ve orta kalibre
silahlar için gelifltirildi. SARP sistemine,
ihtiyaca göre; 12,7 mm makinal› tüfek, 
7,62 mm makinal› tüfek ve 40 mm 
bombaatar, de¤iflmeli olarak tak›labilir.
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri 
Grup Baflkanl›¤›

SARP 
Uzaktan Komutal›

Silah Sistemi

SARP Uzaktan Komutal› Silah Sistemi,
PARS 8x8 z›rhl› muharebe arac› üzerinde

ROSOMAK 
keflif gözetleme arac›,
MSPO fuar› 
sergi alan›nda





100

MSI Dergisi - Kas›m 2012 www.milscint.com

ASELSAN tara-
f›ndan geliflti-
rilen KiRPi Ya-

z›l›m Tabanl› RFEYP
Kar›flt›rma Sistemi,

GERGEDAN Aktif Kö-
reltme/Kar›flt›rma

Sistemi ve SAPAN
Programlanabilir
Aktif/Reaktif Elek-
tronik Kar›flt›rma
Sistemi, ulusal ve
uluslararas› ihti-
yaçlara cevap ve-
ren bir ürün ailesi
olarak öne ç›k›-

yor. Dünyan›n önde
gelen teknoloji fir-

malar›n›n da çal›fl-
t›¤› güncel bir alan-

da, etkin ve yenilikçi
ürünler ortaya koyan
ASELSAN, kullan›c›lar›-
na en iyi ürünü teslim et-
meyi hedefliyor.

Uyarlanabilir 
Kar›flt›rma Sistemi
KiRPi
KiRPi, RF köreltme/ka-
r›flt›rma sistemi, RFEYP
tehdidine karfl›, yaya
personelin, bomba imha
ekibinin, VIP araçlar›n,
servis araçlar›n›n ve kri-
tik tesislere ait girifllerin

ve nizamiyelerin korunmas›
amac› ile ASELSAN taraf›n-
dan, milli olarak gelifltirile-
rek üretilen, “hedef özelinde
programlanabilir” bir “Yaz›-
l›m Tabanl› Kar›flt›rma Siste-
mi (Software Defined Jam-
mer)”dir. Yaz›l›m tabanl› ka-
r›flt›rma sistemlerinin en
önemli özelli¤i; yeni haber-
leflme teknolojileri ve yeni
tehdit frekanslar› ortaya ç›k-
t›¤› anda, sistem üzerinde
herhangi bir donan›m de¤i-
flikli¤i yap›lmaks›z›n, bir di-
züstü bilgisayar arac›l›¤› ile
ba¤lan›p, Kullan›c› Program-
lama Arayüzü üzerinden
programlanarak, sistemin,
yeni tehdide karfl› etkili hale
getirilmesidir. KiRPi’nin ka-
r›flt›rma frekans bantlar› ve
ç›k›fl gücü, taktik ve operas-
yonel ihtiyaca göre ve de¤i-
flen tehdit profiline uygun
olarak h›zl› ve kolayca prog-
ramlanabilir özelliktedir.
KiRPi, modüler yap›s› ve ge-
nifl bantl› RF Güç Yükselteç-
leri ve Say›sal Frekans Sen-
tezleme Tekni¤i sayesinde,
RFEYP tehdidine karfl›, genifl
frekans band›n›n tamam›n›
tek bir cihaz ile kapatarak,
kompakt mimaride etkili ko-
ruma sa¤l›yor.

ÖZEL SAYI

Elektronik Harp (EH) alan›nda, 25 y›l› aflk›n deneyimi ve yüksek bilgi birikimi ile askeri
sistemler gelifltirme konusunda lider kurulufl olan ASELSAN, 1980’li ve 1990’l› y›llarda
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) envanterine kazand›rd›¤›, ilk “milli” Taktik Saha
Haberleflme Kar›flt›rma Sistemleri’ni takiben, 2000’li y›llarda ortaya ç›kan Radyo
Frekans Kontrollü El Yap›m› Patlay›c› (RFEYP) tehdidine karfl› da ilk “milli” Aktif ve
Reaktif RF Köreltme/Kar›flt›rma Sistemlerini gelifltirdi. Son 12 y›lda, karfl›lafl›lan
tehdidin gerektirdi¤i “h›zl› prototipleme ve seri üretim” yaklafl›m› ile ASELSAN taraf›ndan,
tamamen milli olarak gelifltirilerek üretilen S›rt Tipi RF Köreltme/Kar›flt›rma

Sistemleri ile Araç Tipi Aktif ve Reaktif RF Köreltme/Kar›flt›rma Sistemleri, bugün,
yurt içi ve yurt d›fl› kullan›c›lar taraf›ndan tim koruma, konvoy koruma,
VIP koruma ve sabit tesis koruma amaçl› uygulamalarda, yayg›n biçimde kullan›l›yor.
ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve ‹stihbarat  Sistemleri Grup Baflkanl›¤›

El Yap›m› Patlay›c›lara
ASELSAN Kalkan›

KiRPiTM DZ1/DZ2 
konfigürasyonu
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Sistem halen, zorlu çevre ko-
flullar›nda, yüksek kapasiteli
ve uzun ömürlü; tek ya da
çoklu kullan›m olana¤› bulu-
nan Li-Ion bataryalar› ile tak-
tik ve operasyonel sahada
aktif olarak kullan›l›yor. Tek
bir operatör taraf›ndan iflleti-
lebilen KiRPi, RF korumal›
elbisenin giyilmesini takiben,
ergonomik s›rt çantas› ile ta-
fl›narak, El Kontrol Ünitesi
üzerinden kontrol ediliyor.
KiRPi, kullan›m› kolay, ergo-
nomik tafl›ma arabas› ile
bomba imha ekipleri taraf›n-
dan da RFEYP tehdidine kar-
fl› tercih ediliyor. Olay yerin-
de yap›lacak durum de¤er-
lendirmesi ile tehdide göre
efl yönlü ya da yönlü antenler
kullan›labiliyor. Sistemin bir
di¤er kullan›m alan› ise VIP
araç ve servis araçlar›n›n ko-
runmas›. Araç üzerinde hiç-
bir modifikasyon yap›lmaks›-
z›n, m›knat›sl› anten platfor-
munun araç tavan›na kon-
mas›n› ve cihaz›n yolcu kol-
tu¤una tak›lmas›n› takiben,
sistem araç koruma görevi-
ne haz›r hale geliyor. KiR-
Pi’nin araç içerisine yerleflti-
rilmesinin tercih edilmedi¤i
durumlarda ise sistem port-
bagaj içerine konarak, araç
üzerine de yerlefltirilebiliyor.
KiRPi, VIP araç konfigüras-
yonunda; Türkiye’nin yan› s›-
ra Irak, Afganistan ve K›rg›-
zistan’da da aktif olarak kul-
lan›l›yor.

Tehditleri GERGEDAN
Köreltecek
Aktif kar›flt›rma uygulayan
ürünler aras›nda, en son tek-
nolojiye sahip olan ve KiRPi
gibi “hedef özelinde prog-
ramlanabilir” bir di¤er “Yaz›-
l›m Tabanl› Kar›flt›rma Siste-
mi” olan GERGEDAN Aktif
Köreltme/Kar›flt›rma Sistemi
de ASELSAN taraf›ndan milli
olarak tasarlan›p üretilerek,
yeni nesil bir kar›flt›r›c› ola-
rak TSK envanterine girdi.
Sistem, aktif kar›flt›rma uy-
gulamas› ile RFEYP düze-
neklerinin patlat›lmas›n› en-
gelleyerek, tehdidin etkisiz
hale getirilmesini sa¤l›yor.
GERGEDAN, hem araç üze-
rinde konvoy koruma ve VIP
koruma amaçl› hem de tören
alan›/sabit tesis koruma
amaçl› olarak kullan›labiliyor.
Sistem, herhangi bir araca
(SUV tipi araçlar, 4x4 araçlar,
askeri araçlar, minibüs, vb.),
araç üzerinde hiçbir modifi-
kasyon gerektirmeden enteg-
re edilebiliyor ve iki kifli tara-
f›ndan kolayl›kla tafl›nabilir
a¤›rl›k s›n›rlar› içerisinde ol-
mas› sayesinde, bir araçtan
di¤er araca kolayca tafl›nabi-
lerek, platform ba¤›ms›z bir
çözüm sunuyor. 

Servis arac› koruma uygulamas›

Mercedes Unimog, Land Rover, Ford Transit marka araçlar üzerinde GERGEDANTM uygulamalar›

GERGEDANTM’›n, Nissan Pathfinder marka araca entegrasyonu
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Kazan›lan bu yetenekler ile
yurt içinde benzersiz bir ko-
numa gelen GERGEDAN,
yurt d›fl›nda bulunan, benzer
ç›k›fl gücündeki sistemler ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha et-
kin ve programlanabilir ol-
mas›n›n yan› s›ra boyut ve
a¤›rl›k özellikleriyle de
önemli bir fark yarat›yor.
GERGEDAN’›n kullan›m alan-
lar›ndan bir di¤eri ise sivil
konvoylar›n ve VIP personelin
korunmas›. Bu alanda da
araç üzerinde hiçbir modifi-
kasyon yap›lmadan Nissan
Pathfinder marka araca yap›-
lan entegrasyonun yan› s›ra
antenlerin portbagaj içerisine
gizlendi¤i, Toyota Land Cruiser
marka araç entegrasyonu da
gerçeklefltirildi. BMC ile bir-
likte yürütülen çal›flmalar
kapsam›nda, GERGEDAN’›n,
firma taraf›ndan üretilen
K‹RP‹ arac›na entegrasyonu-
na yönelik ortak bir çözüm de
oluflturuldu.

SAPAN, 
Dünya Literatüründe
‹lkleri Gerçeklefltiriyor
SAPAN Programlanabilir
Aktif/Reaktif Elektronik Ka-
r›flt›rma Sistemi, TSK en-
vanterindeki ilk ve tek reak-
tif kar›flt›rma/köreltme sis-
temi olmas›n›n yan› s›ra
dünya genelinde de say›l›
sistemlerden biri olma özel-
li¤ini tafl›yor. fiu anda litera-
türde, SAPAN’›n ulaflt›¤› k›sa
sürelerde “tespit” ifllevini ta-
mamlayan baflka bir sistem
bulunmuyor.
ASELSAN, SAPAN aktif ka-
r›flt›rma sistemlerinin hâli-
haz›rda ulaflt›¤› veya ulaflabi-
lece¤i koruma mesafeleri
sayesinde, kullan›c›ya, k›yas-
lanamayacak kadar yüksek
etkinlik mesafeleri sunuyor.
Bu durum, aktif bir kar›flt›r-
ma sisteminin, reaktif kar›fl-
t›rma sistemleri ile ayn› et-
kinlik de¤erine ulaflabilmesi
için, yaklafl›k 1000 kat daha
fazla RF ç›k›fl gücünde yay›n
yapmak zorunda oldu¤u ger-
çe¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
daha net bir flekilde görüle-
biliyor.
SAPAN, havadaki anl›k tetik-
leme sinyallerinin tespitine

yönelik, çok h›zl› bir flekilde
frekans spektrumunu ç›kar-
t›yor ve çok k›sa bir süre içe-
risinde optimize edilmifl al-
goritmay› seçerek, kar›flt›r-
ma sinyalini yay›yor. “Tespit”
sürecinde, al›c› yap›s›n›n il-
gili frekans band›na ayarl›
olmas›, sinyalin örneklen-
mesi, spektrumun olufltu-
rulmas›, “aktif” frekanslar›n
listelenmesi, optimize algo-
ritman›n seçilmesi, kar›flt›r›-
lacak frekanslar ve ilgili ka-
r›flt›rma parametrelerinin
iflaret üretecine iletilmesi,
tehdide özel optimize edil-
mifl kar›flt›rma sinyalinin
sentezlenmesi ve gönder-
mecin anahtarlanarak hava-
ya ç›k›fl sa¤lanmas› ad›mlar›
gerçeklefltiriliyor. Uygun
tekniklerin otomatik seçil-
mesi ile kar›flt›rma uygula-

mas›, optimum hale getirili-
yor. Bu amaçla tüm dona-
n›m, yaz›l›m ve algoritmalar,
her türlü gecikmeyi önlemek
için, teknolojinin ulaflt›¤› en
yüksek h›zlar› yans›tacak fle-
kilde tasarlanm›fl durumda.
Proje bünyesinde, milli ola-
rak gelifltirilmifl olan; genifl-
bantl› tuner ve çok yüksek ifl-
lem/örnekleme h›z›na sahip
almaç yap›s›; çok yüksek h›z-
da iflaret üretme altyap›s›na
sahip DDS tabanl› Aktif/Pasif
(Reaktif) Teknik Üreteç Biri-
mi; tespit ve kar›flt›rma algo-
ritmalar›; süreci h›zland›ra-
cak, protokol kaynakl› gecik-
meleri engelleyecek özel
kontrol yaz›l›mlar›; kara plat-
formuna uygun anten yap›la-
r›n›n tasar›mlar› ve optimum
yerleflimde tüm yaz›l›m/do-
nan›m alt-yap›s›n›n uyumlu
çal›flmas›, proje ile elde edi-
len çok kritik teknolojik ka-
zan›mlar olarak öne ç›k›yor.
Mevcut tasar›m, yak›ndaki
tehditlerin “Reaktif Kar›flt›r-
ma” uygulamas›yla; uzaktaki
tehditlerin ise “Aktif Kar›flt›r-
ma” uygulamas›yla bertaraf
edilmesini sa¤layan yap›s›yla
aç›k literatürde bir ilk olma
özelli¤i tafl›yor.

ÖZEL SAYI

GERGEDANTM’›n BMC’nin 
K‹RP‹ arac›na entegrasyonu

Aktif ve Reaktif Kar›flt›rma Prensipleri

SAPANTM Programlanabilir Aktif/Reaktif Kar›flt›rma Sistemi
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Y eni Nesil fiAH‹NGÖZÜ
Keflif Gözetleme Ailesi,
de¤iflik dalga boylar›n-

da çal›flan ve de¤iflik yap›da
dedektörlere sahip termal
kameralardan, gündüz görüfl
kameras›ndan, tek darbeli
veya çok darbeli lazer mesafe
ölçerden ve istenmesi duru-
munda, lazer hedef iflaretle-
me cihaz› (laser target desig-
nator)’ndan meydana gelir.
‹htiyaca göre, istenilen konfi-
gürasyon oluflturulabilir ve en
uygun çözüm sunulabilir. Bu
kapsamda; fiAH‹NGÖZÜ-OD,
fi A H ‹ N G Ö Z Ü - O D / U M ,
fiAH‹NGÖZÜ-UD ve fiAH‹NGÖ-
ZÜ-IRST gibi çeflitli konfigü-
rasyonlar oluflturulmufltur.

fiAH‹NGÖZÜ-OD
fiAH‹NGÖZÜ-OD (Orta Dalga
/ Mid Wave); termal kamera,
gündüz görüfl kameras› ve
lazer mesafe ölçme yetene-
¤ine sahip, hafif bir elektro-
optik sensör sistemi olarak,
kullan›c›s›na gündüz, gece ve
olumsuz hava koflullar›nda
yüksek performansl› termal
görüntülemenin her türlü
avantaj›n› sunar. Sistemde

yer alan termal kamera, orta
dalga boyunda (3-5 μm) çal›-
fl›r ve sürekli (continuous)
büyütme imkân›na sahiptir.
Gündüz görüfl kameras› da
en dar ve en genifl görüfl aç›-
s› içerisinde, sürekli optik
büyütme yapabilir. Lazer
mesafe ölçme birimi ile gö-
ze zarars›z bantta mesafe
ölçümü gerçeklefltirilebilir.
fiAH‹NGÖZÜ-OD, üzerinde
bulunan Dijital Manyetik Pu-
sula ve GPS ile hedef koordi-
natlar›n›n, yüksek hassasiyet-
le tespit edilmesini de sa¤lar.
Sistem, üçayak ve yönlendir-
me birimi ile birlikte kullan›-
l›r ve harici kontrol ve görün-
tüleme birimi üzerinden kon-

trol edilebilir. Küçük boyutla-
r›, hafifli¤i ve birçok alt biri-
min entegre halde bulunan
yap›s› ile kullan›c›ya ve kulla-
n›c›n›n lojistik unsurlar›na
büyük avantaj sa¤lar.
fiAH‹NGÖZÜ-OD’nin sa¤lad›¤›
menzilden daha yüksek men-
zil isterinin oldu¤u durumlar-
da ise daha dar görüfl aç›s›na
sahip, fiAH‹NGÖZÜ-OD/UM
(Orta Dalga / Uzun Menzil)
sistemi, 0,8 dereceye kadar
inebilen dar görüfl aç›s› ile
daha yüksek menzil ihtiyac›n›
karfl›lar. fiAH‹NGÖZÜ-OD ve
fiAH‹NGÖZÜ-OD/UM, kulla-
n›m senaryosuna göre, araca
entegre edilmifl bir yükselti-
lebilir direk üzerinde, her-

hangi bir araç taraf›ndan çe-
kilebilen bir römork üzerinde
veya sabit noktaya konufllan-
m›fl bir üç ayak üzerinde kul-
lan›labilir.

fiAH‹NGÖZÜ-UD 
fiAH‹NGÖZÜ-UD (Uzun Dalga
/ Long Wave), termal kamera,
gündüz görüfl kameras› ve la-
zer mesafe ölçme yetene¤ine
sahip bir elektro optik sensör
sistemidir. Sistemde yer alan
termal kamera, uzun dalga
boyunda (8-12 μm) çal›flmak-
ta olup; matris yap›da dedek-
töre sahiptir. Gündüz görüfl
kameras› da en dar ve en ge-
nifl görüfl aç›s› içerisinde sü-
rekli optik büyütmeye sahip-
tir. Lazer mesafe ölçme biri-
mi ile göze zarars›z bantta
mesafe ölçümü yap›labilir.

fiAH‹NGÖZÜ-IRST
fiAH‹NGÖZÜ-IRST (Infrared
Search & Track Capability /
K›z›lötesi Arama ve Takip Ka-
biliyeti), yüksek çözünürlüklü
(high definition) termal ka-
mera, yüksek çözünürlüklü
gündüz görüfl kameras› ve
lazerle iflaretleme ve/veya

Tespit, tan›ma ve teflhis özellikleri kullan›larak tehditlerin 

detayl› olarak belirlenmesi, keflif ve gözetleme 

sistemlerinin en önemli fonksiyonudur. Gündüz, gece 

ve olumsuz hava flartlar›nda kullan›labilecek Yeni Nesil 

fiAH‹NGÖZÜ Keflif Gözetleme Ailesi de ASELSAN 

taraf›ndan, bu fonksiyonu en iyi flekilde yerine 

getirebilmek üzere tasarland›.
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Baflkanl›¤›

fiAH‹NGÖZÜ-OD/UM

Keflif ve Gözetlemenin 
K›z›lötesi Boyutu:

ASELSAN 
Yeni Nesil

fiAH‹NGÖZÜ Ailesi
fiAH‹NGÖZÜ-OD

fiAH‹NGÖZÜ-IRST

ÖZEL SAYI
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mesafe ölçme yetene¤ine
sahip, çok yüksek perfor-
mansl› bir elektro optik sen-
sör sistemidir. Her tür d›fl or-
tamda, 7 gün 24 saat 360°
panoramik keflif, gözetleme,
hedef tespit, hedef takip ve
koordinat belirleme imkân›
verir. IRST özelli¤i sayesinde,
saniyede bir yenilenen 360°
panoramik görüntü al›nabi-
lir. Çoklu monitörlerde, tüm
360° ayn› anda görüntülene-
bildi¤i gibi; genifl bir ekran-
da, istenilen aç›daki görüntü
ekranda kayd›r›larak da gö-
rüntülenebilir.
Uzun dalga boyunda (8-12 μm)
çal›flan, so¤utmal› yap›daki
termal kamera, gece ve gün-
düz, her türlü hava flart›nda
keflif ve gözetleme yapabilir.
Yüksek çözünürlüklü gündüz
görüfl kameras› ise en dar ve
en genifl görüfl aç›s› içerisin-
de, sürekli optik büyütmeye
sahiptir. Lazer mesafe ölçme
birimi ile göze zarars›z bant-
ta mesafe ölçümü, tek dar-
beli veya çok darbeli olarak
gerçeklefltirilebilir. Ayr›ca is-
tenmesi durumunda, lazer
hedef iflaretleme cihaz› da
sisteme entegre edilebilir.
Sistemi oluflturan elektro-
optik birimler, en küçük hac-
mi sa¤lamak üzere yerleflti-
rilmifl olup; sistemin sa¤lad›-
¤› fonksiyon ve performansa
oranla hafif ve modüler bir
yap›dad›r.
fiAH‹NGÖZÜ-IRST sistem
konfigürasyonunda, sensör
biriminin d›fl›nda, hassas yön-
lendirme birimi, kontrol gö-
rüntüleme birimi, yükseltilebi-
lir direk veya üçayak da bulun-
maktad›r. Yönlendirme birimi
ile yanca 360° ve yükseliflte
belli aç›lar aras›nda hareket
sa¤lan›r. Çok uzun menzilden
hedef tespit, teflhis, tan›ma ve
hedefi lazerle iflaretleme, çok
yüksek performansl› termal
kameralar ve çok yüksek per-
formansl› lazerle hedef iflaret-
leme cihazlar› taraf›ndan bile
ancak hareketsiz ve titreflim-
siz bir platform üzerinde kar-
fl›lanabilir. Bu nedenle araca
monteli direk üzerinde hassas

stabilizasyon ve otomatik
hedef takip yetene¤i,
standart olarak sis-
temde bulunur. 
fiAH‹NGÖZÜ-IRST,
sahip oldu¤u yüksek
stabilizasyon hassasi-
yeti ve otomatik hedef
takip yetene¤i sayesinde, sen-
sör biriminin monte edildi-
¤i yükseltilebilir direk sal-
lan›rken veya gerekti-
¤inde araç hareketli
iken bile titreflimsiz
görüntü alarak hedef
üzerinde kal›nmas›n›
ve hareketli bir hedefin
lazerle iflaretlenebilmesi-
ne olanak tan›r.
fiAH‹NGÖZÜ-IRST sisteminde
yer alan Kontrol ve Görüntü-
leme Birimi üzerinden, sen-
sör birimi ile ilgili tüm kon-
troller (termal kamera ayar-
lar›, gündüz görüfl kameras›
ayarlar› vb.) yap›labilir. Ter-
mal kamera ve gündüz görüfl
kameras› ile elde edilen gö-
rüntüler, bu birim üzerindeki
monitörde gösterilir. Ayr›ca,
birim ile birlikte verilecek
kontrol tutama¤› ile yönlen-
dirme biriminin kontrolü ger-
çeklefltirilebilir. Kontrol ve
Görüntüleme Birimi, araç
üzerindeki sistemin, araç içe-
risinden kontrol edilebilmesi-
nin yan› s›ra araç d›fl›ndan da
kontrol edilebilmesini sa¤lar.
fiAH‹NGÖZÜ-IRST, kullan›m
senaryosuna göre; araca en-
tegre edilmifl bir yükseltilebi-
lir direk üzerinde, herhangi
bir araç taraf›ndan çekilebi-
len bir römork üzerinde veya
sabit noktaya konufllanm›fl
bir üç ayak üzerinde kullan›-
labilir. Sensör birimi ve yön-
lendirme birimi, istendi¤i tak-
dirde, araç üzerindeki yüksel-
tilebilir direk üzerinden ç›kar-
t›l›p üçayak üzerinde kullan›m
imkân›na da sahiptir.
fiAH‹NGÖZÜ-IRST sisteminin
önemli özellikleri flöyle s›ra-
lanabilir:

� Dar görüfl aç›s› ile 
genifl bir alan› gözetleme
imkân›,

� 360° gündüz ve gece 
yüksek çözünürlükte 
panoramik gözetleme,

� Gündüz/gece otomatik 
hedef tespiti ve takibi,

� Çok yüksek menzil 
performans›,

� Çok hassas görüntü 
stabilizasyonu,

� Gündüz/gece görüntü
kayd›,

� Lazerle tek veya çok 
darbeli mesafe ölçüm,

� Lazerle hedef iflaretleme
(opsiyonel) ve

� HD Say›sal / HD Analog /
SD Analog video ç›k›fl 
seçenekleri.

fiAH‹NGÖZÜ-IRST, 4 adet ça-
l›flma durumuna sahiptir.
IRST Durumu’nda, sistem,
360° tarama yapar. Saniye-
de bir yenilenen görüntü
üzerinde, herhangi bir hedef
tehlikesi alg›land›¤›nda, sis-
tem otomatik olarak tehdidi
monitör üzerinde iflaretler
ve istenmesi durumunda
sesli ikaz verir. Sistem Ma-
nuel Gözetleme Duru-
mu’nda, kullan›c›n›n verece-
¤i komutlar ile hareket eder.
Yönlendirme birimi, 360°’lik
bölge içerisinde, istenen ye-

re yönlendirilerek gündüz
veya gece keflif ve gözetle-
me yap›labilir. Bir di¤er du-
rum olan Koordinat› Bilinen
Hedefe Otomatik Yönlenme
Durumu’nda, sistem, kulla-
n›c›n›n verece¤i komut ile
koordinat› bilinen hedefin
koordinatlar›na otomatik
olarak yönlenir. Otomatik
Hedef Takip Durumu ise
kullan›c›ya hareketli ya da

sabit araçtan, hareketli
bir hedefi çok hassas
bir flekilde takip ede-
bilme imkân› sa¤lar.
Sistem bu çal›flma

durumunda, kullan›c›-
n›n manuel gözetleme

yaparken seçti¤i hedefi, oto-
matik olarak takip edebilir.
Araç hareket halindeyken
veya sabitken, bak›fl aç›s› ve
flebeke otomatik olarak he-
def üzerinde kal›r.  
Tüm bu çal›flma durumla-
r›nda, istenmesi halinde,
hedef görüntüsü kaydedile-
bilir ve kullan›c› taraf›ndan
verilecek komut ile mevcut
çal›flma durumu sonland›r›-
l›p istenilen çal›flma duru-
muna hemen geçilebilir.

Sonuç
Her iki dalga boyunda çal›-
flan; termal görüntü, gün-
düz görüfl, mesafe ölçme,
hedef koordinat› belirleme,
istendi¤inde hedef iflaret-
leme gibi çok say›da ifllevi
olan, farkl› uygulamalara
cevap veren, hafif, kullan›-
m› kolay ve gelecekte ihti-
yaç duyulabilecek geliflme-
lere aç›k yap›da bir sistem
ailesi olan fiAH‹NGÖZÜ ile
ASELSAN, tüm keflif ve gö-
zetleme ihtiyaçlar›na çö-
züm sunuyor. Söz konusu
sistemler, üs bölgesi vb. as-
keri mekanlar›n yan› s›ra
rafineri, sanayi tesisi gibi
kritik sivil tesislerde kulla-
n›labilmenin yan› s›ra araca
entegre edilmifl bir yüksel-
tilebilir direk üzerinde veya
herhangi bir araç taraf›n-
dan çekilebilen bir römork
üzerinde de kullan›labil-
mektedir.

fiAH‹NGÖZÜ-IRST, kullan›m
senaryosuna göre, araca entegre
edilmifl bir yükseltilebilir direk
üzerinde ya da bir üç ayak üzerinde
kullan›labilir.
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K omuta, Kontrol, Ko-
münikasyon, Kompü-
ter, ‹stihbarat, Keflif

ve Gözetleme (K4‹KG) ad› ve-
rilen ve bir ordunun sahip ol-
du¤u tüm unsurlar› içine alan
sistemler sayesinde, muha-
rebe sahas›ndaki tüm bilgi-
leri, bilgisayarlarda topla-
mak; komuta merkezlerinde
de¤erlendirmek ve birlikleri
en uygun flekilde yönlendire-
rek tehdide karfl› üstünlük
sa¤lamak mümkün olabili-
yor. Muharebe sahas›ndaki
bütün bilgi ak›fl›, sivil dünya-
daki ‹nternet gibi bir bilgisa-
yar a¤› üzerinden gerçeklefl-

tirilebiliyor ve tek bir asker
dahi tüm bilgilere ulaflma
imkân›na sahip olabiliyor.
ASELSAN, baflta taktik saha
komuta kontrol uygulamala-
r› olmak üzere, kara, hava ve
deniz sistemlerinde, plat-
formlara entegre edilerek
veya elde tafl›narak kullan›-
labilen, muharebe sahas›n-
daki a¤›r çal›flma koflullar›na
uygun, yüksek performansa
sahip askeri bilgisayarlar ve
bunlar›n çevre birimlerini
gelifltiriyor ve üretiyor. 1985

y›l›nda, say›sal emniyetli me-
saj aktarma uygulamalar›n-
da kullan›lmak üzere “Veri
Terminali” gelifltirilmesi ile
bafllayan çal›flmalar sonu-
cunda, “Askeri El/Panel Bil-
gisayarlar›”, “Görev Bilgisa-
yarlar›” ve “Sa¤lamlaflt›r›l-
m›fl Ticari Ürünler” olmak
üzere, 3 ana ürün grubunda
toplanabilen çok say›da ürün,
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rildi. Bu ürünler, ASELSAN
taraf›ndan gelifltirilip üreti-
len, çeflitli kara sistemlerin-
de yayg›n olarak kullan›l›yor.

Askeri El ve 
Panel Bilgisayarlar›
ASELSAN Askeri El ve Panel
Bilgisayarlar›; en h›zl› flekilde
gerçek zamanl› veri topla-
mak ve kullan›c›ya iletmek
amac›yla, ileri güç kontrol ye-
tenekleri ile donat›larak, en
a¤›r askeri çevre koflullar›n-
da görev yapabilecek flekilde
tasarland›lar. Bu bilgisayar-
larda, ergonomik endüstriyel
tasar›m, dokunmatik ekran,
fonksiyon tufllar›, görsel ve
iflitsel uyar›lar ile etkin bir
kullan›c› cihaz arayüzü yakla-
fl›m› uygulan›yor. Bilgisayar-
lar, modüler yap›lar› sayesin-
de farkl› uygulama ihtiyaçla-
r›na uygun esnek ifllemci,
bellek, arayüz ve aksesuar
seçenekleri de sunuyor.
Tekerlekli ve paletli taktik
kara araçlar›nda komuta
kontrol ve bilgisayar uygula-
malar› için gelifltirilen MP-
7260 Askeri Panel Bilgisaya-
r›, 10,4 inçlik dokunmatik ek-
ran, stylus kalemi, yön tuflla-
r›, nümerik klavyesi, iflaret-
leyicisi ve fonksiyon tufllar›y-
la; her türlü co¤rafi bilgi sis-
temi ve durumsal fark›ndal›k
uygulamas› için h›zl›, kolay
anlafl›l›r bir kullan›c› arayüzü
sunuyor.
Bir di¤er ürün olan HT-7244
Elde Tafl›nabilir Bilgisayar,
tekerlekli ve paletli taktik ka-
ra araçlar›na monte edilebi-
lece¤i gibi araç içinde veya
d›fl›nda elde tafl›narak da
kullan›labiliyor. Kendi üze-
rindeki bataryadan veya ara-

ÖZEL SAYI

Muharebe 
Sahas›n›n

Bilgisayarlar› da
ASELSAN’dan

Sivil alandaki kadar h›zl› olmasa da

askeri uygulama 

alanlar›na da yans›yan 

bilgi teknolojilerindeki ve biliflim 

sistemlerindeki geliflmeler, geliflmifl

askeri bilgisayarlar›n kullan›m›n› 

gündeme getiriyor. ASELSAN da 

1985 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü askeri

bilgisayar gelifltirme çal›flmalar› 

sonucunda, ulaflt›¤› ürün ailesi ile 

kullan›c›lar›na hizmet vermeye 

devam ediyor.
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri 
Grup Baflkanl›¤›
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c›n güç kayna¤›ndan besle-
nerek çal›flabilen cihaz, 
8,4 inç dokunmatik ekrana,
klavyeye, fonksiyon tufllar›na
ve iflaretleyiciye sahip.
HT-7250 Askeri El Bilgisaya-
r› ise tek er uygulamalar›na
yönelik olarak tasarland›. Bu
bilgisayar, 5 inç dokunmatik
ekran› ve çal›fl›r durumda
kesintisiz pil de¤ifltirme ye-
tene¤i ile taktik sahadaki as-
keri tablet bilgisayar ihtiyac›-
n› karfl›l›yor.

Görev 
Bilgisayarlar›
Görev bilgisayarlar›; gerçek
zamanl› ve zaman kritik aske-
ri uygulamalar›n iflletildi¤i,
a¤›rl›kl› olarak at›fl kontrol /
silah kontrol sistemlerinde
kullan›lan bilgisayarlard›r. Bu
bilgisayarlar, afla¤›da belirti-
len özelliklerin seçimi ile ka-
ra, hava ve deniz platform-
lar›nda de¤iflik kullan›m ve
görevler için yap›land›r›la-
bilir:
� ‹fllem gücü ve iflletim 

sistemi, 
� Gereksinimlere göre 

flekillenebilen kullan›c›

arayüzü  (ekran, harici
bellek kullan›m›, DVD 
sürücü, yaz›c› kullan›m›,
klavye/fare/iztopu 
kullan›m›),

� Gereksinimlere göre 
flekillenebilen harici 
birimler için haberleflme
arayüzü (PCI-Express gibi
yüksek h›zl› veri yolu 
haberleflmeleri, Ethernet,
seri kanal, CAN veri yolu,
1553 vb.),

� Gereksinimlere göre 
flekillenebilen harici 
birimler için kontrol 
ara yüzü (girifl-ç›k›fl 
iflaretleri, sistem kumanda
paneli arayüzleri),

� Güç tüketimine göre 
flekillenebilen so¤utma
çözümü (fanla so¤utma
veya iletimle so¤utma) ve

� Kullan›m alan›na göre 
ve kullan›laca¤› platforma
uygun mekanik yap› (araç
içerisinde ya da d›fl ortamda
kullan›m, iklimlendirilmifl
ortamda/operatör flelteri
içerisinde kullan›m, görev
bilgisayar› için belirlenen
a¤›rl›k ve boyut s›n›rlar›,
sökme/takma tamir-bak›m
gereklerine göre belirlenen
montaj flekli ve 
tafl›nabilirlik gerekleri).

Sa¤lamlaflt›r›lm›fl 
Ticari Ürünler

Sa¤lamlaflt›r›lm›fl tica-
ri ürünler, haz›r ticari ürün
(COTS) olarak piyasada
mevcut bilgisayar çevre bi-
rimleri veya modüllerin,
ASELSAN taraf›ndan aske-
ri kullan›m koflullar›na
uyumlamak amac›yla sa¤-

lamlaflt›r›lmas› yoluyla gelifl-
tirilmektedir. Bu ürün gru-
bunda 12 inç,18 inç ve 20 inç
LCD ekranlar, lazer yaz›c›lar,
Ethernet anahtarlar› ve klav-

yeler yer al›yor. Bu ürünler
de askeri bilgisayarlar gibi
genifl s›cakl›k aral›¤›nda ça-
l›flma, flok ve titreflim dayan›-
m›, EMI koruma gibi özellik-
lere sahiptir.

ASELSAN askeri bilgisayar ürünlerinin
kullan›m›na bir örnek: 
FIRTINA obüsü at›fl kontrol sistemi

ASELSAN askeri bilgisayar ürünlerinin kullan›m›na bir örnek: Hava Savunma Erken
‹kaz Komuta Kontrol Sistemi (HER‹KKS) Hava Savunma Harekât Merkezi
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Naile BAYRAKTAR: Öncelikle F‹GES 

hakk›nda k›saca bilgi verebilir misiniz?

Dr. fiadi KOPUZ: F‹GES, 1990 y›l›nda, Dr.
Tar›k Ö¤üt taraf›ndan, ileri mühendislik
hizmetleri vermek amac›yla kurulmufl
bir flirket. Bu do¤rultuda, 70 kiflilik kad-
romuzla çeflitli sektörlere mühendislik
hizmeti veriyor ve ürünler sunuyoruz.
Kuruldu¤u ilk dönemden bu yana, simü-
lasyon hizmetleri alan›nda dünyan›n li-
der yaz›l›m› olan ANSYS’in ve sistem
modelleme alan›nda dünya lideri olan
MATLAB’›n, Türkiye'deki temsilcili¤ini
yürütmekteyiz. Son dönemde, kadro-
muzu güçlendirerek ve yeni ofisler aça-
rak, özellikle mühendislik hizmetleri
alan›nda kendimizi gelifltirdik. Gelece¤e
yönelik vizyonumuzda tasar›m, prototip
imalat› ve analiz alanlar›nda mühendis-
lik ortakl›¤› ve kendi projelerimizin ge-
lifltirilmesi de yer al›yor. fiu an firmam›-
z›n, ‹stanbul, Ankara, Bursa ve ‹zmir ol-
mak üzere, dört ilde flubesi bulunuyor.

Naile BAYRAKTAR: F‹GES ne gibi 

hizmetler veriyor?

Dr. fiadi KOPUZ: Mühendislik ekibimizle
öncelikli olarak tasar›m, prototip imala-
t›, analiz ve sistem modelleme alanla-
r›nda hizmet veriyoruz.
Müflterilerimizin ihtiyaçlar›na göre sis-
tem, makina, mekanizma ve test sis-
temleri tasar›m›; iki ve üç boyutlu mo-
delleme; parça listelerinin ç›kart›lmas›;
imalat resimlerinin yarat›lmas› ve pro-
totip imalat› yap›yoruz. Anahtar teslim

projeler ve özellikle prototip imalat›na
uzanan tasar›m hizmetlerimiz, artan bir
ivme ile büyüyor. Analiz alan›ndaki hiz-
metlerimizi; mukavemet, yorulma ve
titreflim hesaplamalar›, patlama, dev-
rilme ve çarpma simülasyonlar› gibi di-
namik analizler ile ›s›l, ak›flkanlar dina-
mi¤i, elektromanyetik ve akustik ana-
lizlerden oluflan genifl bir yelpazede su-
nuyoruz.
2011 y›l› içerisinde ald›¤›m›z stratejik
büyüme karar› do¤rultusunda, son y›l-
larda gerçeklefltirdi¤imiz hesaplamal›
ak›flkanlar mekani¤i (CFD) çal›flmala-
r›n› yürüten mühendislik ekibimi-
zi, 2012 y›l› itibariyle hem nite-
lik hem de say› olarak güçlen-
dirdik. fiu anda, 2’si uzman ol-
mak üzere 7 CFD mühen-
disi ve 5 yar› zaman-
l› CFD eleman›,
fl i r k e t i m i z d e
görev yap›yor.
Bu mühendisler,
ANSYS ailesi prog-
ramlar›nda uzmanlafl-
man›n yan› s›ra baflta MATLAB ol-
mak üzere, çeflitli programlama dille-
rinde algoritmalar oluflturarak da mü-
hendislik hizmeti veriyorlar.
Sistem modelleme teknolojileri grubu-
muz ise test ve ölçüm cihazlar› tasar›m›
ve üretimi, sistem modelleme ve kon-
trol sistemleri uygulamalar›, görüntü
iflleme sistemleri gelifltirme, test sis-
temleri oluflturma, teknik yaz›l›m gelifl-
tirme ve titreflim ölçümleri konular›nda
projeler yürütüyor.

Naile BAYRAKTAR: Tasar›m alan›ndaki

faaliyetlerinizi biraz daha açar m›s›n›z?

Dr. fiadi KOPUZ: Tasar›m alan›nda, di-
¤er hizmetlerimize göre yeniyiz. Ama bu
süreçte h›zl› bir deneyim ve uzmanl›k
kazand›k. fiu anda, hem Ankara hem de
Bursa ofisimizde, savunma sanayisine
yönelik tasar›m ve prototip imalat› iflleri
yap›p teslim ediyoruz. Tasar›m, analiz ve
üretimi kapsayan anahtar teslim proje
paketleri almak birinci hedefimiz. Bu
projelerde, bilgisayar destekli mühen-
dislik geçmiflimizi kullanarak, tasar›m-

lar›n mukavemet, tit-
reflim ve ömür hesapla-

malar›n› da yapabiliyoruz.
Projelerin imalat aya¤›nda, An-

kara OST‹M’deki, savunma sanayisinde
faaliyet gösteren ana yükleniciler tara-
f›ndan onayl› firmalarla çal›fl›yoruz. 
OST‹M’deki üretime daha yak›n olabil-
mek ve tasar›m ekibimizi büyütebilmek
için, Ekim ay›nda, ODTÜ-OST‹M Tekno-
kent binas›nda bulunan Ankara’daki
ikinci ofisimizi açt›k.
Bu tip anahtar teslim projelerimizden
en önemlisi, M‹LGEM (Milli Gemi) proje-
sinde TCG HEYBEL‹ADA korvetinin hava
emifl ve egzoz sistemlerinin tasarlan-

ÖZEL SAYI

F‹GES Mühendislik,
Savunma Faaliyetlerini

Geniflletiyor
Son y›llarda önemi giderek artan ileri mühendislik
hizmetleri sektörünün lokomotif firmas› 
F‹GES Mühandislik (F‹GES)’i ve çal›flmalar› 
hakk›nda, firman›n Genel Müdürü 
Dr. fiadi Kopuz’dan bilgi ald›k.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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mas› ve imalat resimleri ile parça liste-
lerinin oluflturulmas›d›r. ROKETSAN
için ise kuyruk test cihaz› ile cihaz›n tüm
elektrik ve elektronik ekipmanlar›n› ta-
sarlad›k ve prototip olarak üretip teslim
ettik. Son dönemde, özellikle ASELSAN
için yapt›¤›m›z, prototip imalat dahil,
anahtar teslim projelerimizi de baflar›
ile sonuçland›rd›k. 2012 y›l›nda, teslim
edilen veya devam etmekte olan, toplam
12 adet prototip imalat projemiz bulu-
nuyor. Bunlar›n yan›nda at›k ›s›n›n geri
kazan›lmas›nda kullan›lacak büyük öl-
çekli bir türbin tasar›m› yapt›k. Baflka
bir sektörde ise CFD grubumuz taraf›n-
dan yak›t pili tasarland›.

Naile BAYRAKTAR: Son y›llarda 

savunma sektöründe gerçeklefltirdi¤iniz

projelerden bahseder misiniz?

Dr. fiadi KOPUZ: F‹GES, flu an Anka-
ra’da, ODTÜ kampüsü içerisindeki tek-
nokentte ve OST‹M Teknokent’teki iki
ofisiyle 20 personele ulaflt›. Bu ofisler,
tamam›yla savunma sanayisi odakl› fa-
aliyet gösteriyor. Yapt›¤›m›z projeler,
s›rf analiz a¤›rl›kl› -yap›sal analizler,

ak›flkan mekani¤i analizleri, elektro-
manyetik analizler- veya tasar›m, analiz
ve prototip imalat› fleklinde anahtar tes-
lim proje paketi olabiliyor. Analiz hizme-
ti verdi¤imiz firmalar›n en belli bafll›lar›-
n› ASELSAN, ROKETSAN, MKEK, FNSS
ve Pi Makina olarak sayabiliriz. Analiz
projelerini kara ve deniz araçlar›n›n ve-
ya bu araçlara ba¤l› silah ve radar gibi
ekipmanlar›n genel ve lokal mukavemet
hesaplamalar›, titreflim özellikleri, flok
ve at›fl yükleri alt›nda dinamik davran›-
fl›n›n belirlenmesi olarak özetleyebiliriz.
Anahtar teslim prototip imalat› projele-
rimizin büyük ço¤unlu¤unu ASELSAN,
ROKETSAN ve TÜB‹TAK SAGE için test
düzenekleri oluflturuyor. Test düze-
neklerinin mekanik tasar›m› ve ana-
lizlerinin yan› s›ra sistem modelinin
ç›kar›lmas›; kontrol yaz›l›m›n›n ve ve-
ri toplama arayüzünün (Simulink,
LabView, vb.) oluflturulmas›; sensör
ve di¤er veri toplama donan›mlar›yla
entegrasyonu, kontrol mühendisli¤i
ekibimiz taraf›ndan, mekanik tasar›m
ekibinin de kat›l›m›yla yürütülüyor.
Test düzeneklerinin ve platformlar›n

yan› s›ra kara ve deniz araçlar› üze-
rindeki birimlerin, ekipmanlar›n, me-
kanizmalar›n ve muhtelif ebatlarda
elektronik kutular›n, tasar›m ve pro-
totip imalat› ifllerini de baflar›yla yürü-
tüyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Bundan sonras› için

hedefleriniz ve planlar›n›z nelerdir?

Dr. fiadi KOPUZ: ODTÜ Teknokent’te
daha büyük bir ofise geçerek, bu bölge-
de daha da büyümeyi ve savunma sana-
yisine daha güçlü destek vermeyi planl›-
yoruz. OST‹M Teknokent’teki ofisimizde
geniflletece¤imiz tasar›m ekibimizle de
2013 y›l›nda imalat atölyesi açmay› he-
defliyoruz.
Savunma sektöründe, sadece hizmet
tedarikçisi olarak de¤il, ayn› zamanda
mühendislik çözüm orta¤› olarak da gö-
rev almak istiyoruz. Buna istinaden, çe-
flitli kurulufllar›m›zla ortak Ar-Ge proje-
leri gelifltirmek ve yürütmek yönündeki
planlar›m›z› k›sa zamanda gerçekleflme
aflamas›na getirece¤iz.
Bir di¤er plan›m›z ise do¤rudan ürün ç›-
karmaya yönelik, teknoloji gelifltirme
yönü a¤›r olan çal›flmalar yürütmek. Bu
sayede F‹GES markal› ve patentli ürün-
ler ortaya ç›karmak istiyoruz.
‹stanbul ofisimiz de Ankara ofisimiz gibi
son y›llarda artan bir ivme ile büyüdü.
Buradaki ekibimiz, sivil ve askeri gemi-
cilik projelerinde ileriye yönelik daha
fazla görev alacak. Özellikle ‹zmir böl-
gesindeki sa¤l›k sektörüne yönelik ürün
ve yaz›l›m gelifltirme faaliyetlerine daha
da önem verece¤iz. Bursa ve ‹zmir böl-
gelerindeki faaliyetlerimizde de h›z kes-
meyece¤iz. Çal›flmakta oldu¤umuz sek-
törlere, kendi alan›nda deneyimli ve bil-
gili mühendis temini yönündeki faaliyet-
lerimize önem vermeye devam edece-
¤iz. Bununla ilgili çeflitli kurs ve e¤itim
faaliyetlerini kendi bünyemizde gerçek-
lefltiriyoruz.
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Muharebe alan›nda,
do¤ru zamanda do¤-
ru karar› verebilmek

ve görev icras› için en uygun
ekibi kurabilmek; modern
bilgi paylafl›m yöntemlerinin,
durum fark›ndal›¤› araçlar›-
n›n ve harbe haz›rl›k tatbikat-
lar›n›n en üst seviyede en-
tegrasyonu ile mümkün ola-
bilir. Savafl› kazanan kuvvet-
ler, günümüz muharebe or-
tam›nda hareket kabiliyetleri
optimize olmufl, istihbarat›
kuvvetli, güvenlik aç›klar›n›
iyi tan›yan, operasyonel ve-
rimlili¤i idame ettirebilen ve
h›zl› kararlarla harekât› yü-
rütebilen kuvvetlerdir. Bu
do¤rultuda, a¤ destekli ope-
rasyonlar ve geliflmifl C4ISR
kabiliyetleri, kara harekâtlar›
için de giderek daha önemli
hale geliyor.
Bu tabloda, azalan savunma
bütçelerinin de etkisi ile sa-
nal ortamda e¤itim faaliyet-
leri daha fazla önem kazan›-
yor. Sanal ortamda, çevre ile
etkileflim deneyimini ve gün-
cel istihbarat verilerini kulla-
narak görevi icra edecek ta-
k›mlar›n görev e¤itiminin
sa¤lanmas› ise öncü sanal
gerçeklik teknolojilerinin ve
mobil saha uyumlu e¤itim
teknolojilerinin kullan›m› ile
mümkün olabiliyor.
Modern kara kuvvetlerinin,
sürekli ulafl›labilir mobil e¤i-
tim teknolojilerine önem ver-
mesinin di¤er nedenleri ara-
s›nda, ordular›n; savafl d›fl›
harekâtlara (Operations 
Other Than War / OOTW) da
kat›lmalar›; müflterek ya da
uluslararas› operasyonlarda
görev yapmalar› ve a¤ mer-
kezli muhabere ve asimetrik
muhabere gibi harekât or-
tamlar›nda yer almak zorun-
da olmalar› bulunuyor.
Bu konuda verilebilecek ör-
neklerin bafl›nda gelen ‹ngi-
liz Kara Kuvvetleri, yeni ne-
sil mobil tablet uygulamala-
r›n› e¤itim doktrinine dahil
eden ilk askeri kuvvetlerden

biri oldu. Topçu personelinin
e¤itimi için, etkileflimli bi-
reysel ve çok kullan›c›l› bir
uygulama kullanarak daha
verimli ve özelleflmifl bir
e¤itim yöntemini devreye
alan ‹ngiltere, Savunma Ba-
kanl›¤›n›n bir uzaktan ö¤-
renme portal› oluflturmas›

ile konvansiyonel bilgisayar
destekli e¤itim yaklafl›m›n›,
mobil platformlar arac›l›-
¤›yla her zaman eriflebile-
cekleri flekilde ö¤rencilerin
kullan›m›na sundu. Bu sa-
yede, ö¤retmen subaylar
hata düzeltme, özel yön-
temler ve özel görev e¤itim-

leri gibi üst segmentteki
e¤itim bileflenlerine de da-
ha fazla zaman ay›rabilir
duruma geldiler. Amerikan
Silahl› Kuvvetleri de 2015 y›-
l›na kadar, yeni nesil mobil
e¤itim teknolojilerini, tüm
kuvvetlerinde devreye sok-
maya haz›rlan›yor.

ÖZEL SAYI

B‹TES Savunma’dan
Bugünün Karmafl›k
Muharebe Alan› ‹çin 
Yeni Nesil E¤itim

U¤ur COfiKUN*
ugur.coskun@bites.com.tr
*B‹TES Savunma Genel Müdürü

Günümüzün önde gelen silahl› kuvvetleri, her zamankinden 

daha karmafl›k teknolojilerin kullan›ld›¤› a¤ merkezli 

muharebe alanlar›nda, ak›ll› silah sistemleri ile çal›fl›yor. 

Geliflen tehditler ve artan operasyonel ihtiyaçlar›n yaratt›¤› 

yüksek tempoya ra¤men, modern ordular›n bütçeleri ciddi

anlamda küçülürken, kullan›lan sistemlerin sat›n alma ve

iflletme maliyetleri ise yükseliyor. Bu durumun do¤al bir 

sonucu olarak de¤iflen e¤itim doktrinleri kapsam›nda, 

yeni nesil e¤itim ve simülasyon teknolojileri, askeri temel 

e¤itimler ve göreve haz›rl›k e¤itimleri için maliyet etkin ve 

verimli bir yöntem olarak yerini sa¤lamlaflt›r›yor.
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B‹TES Haz›r
B‹TES, 2004 y›l›ndan bu yana,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ih-
tiyaçlar›na yönelik, en ileri
teknolojilerin kullan›ld›¤›, ye-
nilikçi ve yeni nesil ürünler
ve hizmetler gelifltiriyor.
ODTÜ Teknokent’teki ofisinin
verdi¤i avantajla önemli say›-
da Ar-Ge projesi yürüten 
B‹TES, insan merkezli sis-
temler gelifltirmedeki uz-
manl›¤› sayesinde, hedefi
olan bugünün karmafl›k mu-
harebe ortamlar›ndaki kritik
görevlerin e¤itim gereksi-
nimlerine yönelik, yeni nesil
e¤itim ve sanal gerçek-
lik/sentetik çevre simülasyo-
nu uygulamalar› ile modern
çözümler sunuyor. Genç ve
dinamik bir teknoloji firmas›
olan B‹TES, h›zl›, etkin karar
verme kabiliyetine ve bilgisa-
yar tabanl› sanal e¤itim sis-
temleri ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere, genifl bir yelpa-
zede çözümlere sahip.
B‹TES’in yeni nesil e¤itim çö-
zümleri, belirli e¤itim ihti-
yaçlar› ve bütçelere göre
özellefltirilebilmelerini sa¤-
layan esnekli¤e de sahip. 
B‹TES’in, kara kuvvetleri ve
kara sistemlerine yönelik
sundu¤u, ileri teknoloji ürü-
nü, yenilikçi ve yeni nesil e¤i-

tim, bilgi ve yönetim sistem-
leri çözümlerinden baz›lar›
flöyle s›ralanabilir:
� Bilgisayar Tabanl› / 

Mobil A¤ Merkezli E¤itim
Sistemleri,

� Etkileflimli Elektronik
Teknik Yay›nlar,

� E¤itim Yönetim Bilgi 
Sistemleri,

� E¤itim Ölçme ve 
De¤erlendirme Sistemleri,

� K›smi Sanal Görev 
E¤iticileri,

� Sanal Bak›m E¤iticileri,
� Mobil Görev Planlama ve

Görev Sonras› Analiz 
Sistemleri,

� Araç Filo ve Lojistik 
Yönetim Sistemleri ve

� Sentetik Çevre Modelleme
ve Askeri Sanal Gerçeklik
Uygulamalar›.

B‹TES’in, kara sistemlerinin
lojistik paketinde çok önemli
bir yere sahip e¤itim sistem-
lerinin en temel bilefleni olan
bilgisayar tabanl› e¤itim sis-
temi çözümlerinde, 8 y›ll›k
bir birikimi mevcut. B‹TES’in
Bilgisayar Tabanl› E¤itim
Sistemi (BTES) çözümü, kurs
program›n›n orijinal içeri¤ine
sad›k kal›narak; 2 ve 3 boyut-
lu animasyon, video ve ses
efektleri ile destekli ve inte-
raktif olarak haz›rlanan ve
bir sunucu arac›l›¤›yla mobil
(ak›ll› telefon, tablet, laptop)
ya da masaüstü istemciler-
den, tüm müfredata, zaman
k›s›t› olmadan, 7x24 ulafl›la-
bilmesini sa¤layan bir ürün-
dür. BTES, s›nav ve soru ha-
z›rlama, sorular› konulara
göre gruplama, s›nav analizi,
istatistiksel de¤erlendirmeler
ve ö¤rencinin s›nav kay›tlar›-
n›n tutulmas› fonksiyonlar›n›
yerine getirerek, interaktif bir
e¤itim sa¤layan yeni nesil bir
e¤itim teknolojisi uygulama-
s›d›r. Özellikle kara sistemle-
ri için büyük gereksinim olan
bu yeni nesil e¤itim yard›mc›-
s›n›n temel özellikleri:

� LCD dokunmatik ekranl›
e¤itim teçhizat›,

� Donan›m Yönetim 
Sistemleri ve di¤er tüm
donan›m ile entegrasyon 
seçene¤i,

� Aktif flematikler,
� Tam sistemler simülasyonu,
� Normal ve ar›za prosedür

uygulamalar›,
� Bak›m fonksiyonunu 

ekleme seçene¤i,
� Ders planlama editörü,
� Çoklu görev tipleri 

aras›nda kolay konfigüre
edilebilirlik,

� Prosedür e¤itimleri,
� Kolay güncellenen, 

müflteriye yönelik veri 
tabanlar›,

� Belirli bir kara platformu
konfigürasyonuna göre
özellefltirme,

� Üst seviyede yeniden 
flekillendirilebilirlik ve
özellefltirilebilirlik,

� Destekleyici donan›m 
eklemeye imkân vererek
e¤itim kalitesini kolayl›kla
yükseltme,

� Mobil tasar›m, yer 
de¤ifltirmede kolayl›kla
sökülebilme,

� HTML5, C++ ve Java 
altyap›s› ile her platformda
web tabanl› uzaktan 
e¤itim imkân›,

� SCORM uyumlu Ö¤renme
Yönetim Sistemi 
(Learning Management
System / LMS) deste¤i,

� Düflük maliyet ve kalitesi
yükseltilebilir sanal ortam,

� Panel ve kontrollerinin 
3 boyutlu yüksek 
çözünürlüklü modeller ile
temsil edildi¤i, tümüyle
etkileflimli operatör 
mahalleri ve

� Dokunmatik ekranla 
çal›flan, kullan›c› dostu
ve çok yönlü e¤itim 
ortam›d›r.



B‹TES’in 
Ana Uzmanl›k
Alan›: E¤itim
Say›sallaflt›r›lm›fl
kara muharebe ala-
n›ndaki geliflmifl
komuta ve kontrol
sistemleri, temel
taktik durum far-
k›ndal›¤› sa¤larlar.
Bu araçlar›n en et-
kin flekilde kullan›-
labilmesi ve döngü
içinde insan faktörü
verimlili¤inin en üst
düzeye ç›kar›labil-
mesi, ancak tümle-
flik e¤itim çözümle-
ri ile mümkün ola-
bilir.
B‹TES, kara kuvvet-
leri için beceri gelifl-
tirme ve uygulamaya yönelik
a¤ merkezli ve etkileflimli 3
boyutlu simülasyonlar, dina-
mik görsellefltirme teknikle-
ri ve ak›ll› mobil ders araçla-

r› da dahil olmak üzere ö¤-
renme teknolojilerinin tam
bir yelpazesini içeren çö-
zümler sunuyor. Ürünlerin-
den en iyi ö¤renme ç›kt›lar›n›

elde etmek maksad› ile 
B‹TES, bünyesinde olufltur-
du¤u disiplinler aras› tak›m-
larda, yenilikçi ö¤retim tasa-
r›mc›lar›na, biliflsel psikolog-

lara, oyun tasar›mc›-
lar›na ve medya uz-
manlar›na yer veriyor.
B‹TES yeni nesil sa-
nal e¤itim ve bilgi
teknolojileri konula-
r›nda oluflturdu¤u
alan derinli¤i ve uz-
manl›kla bugün oldu-
¤u gibi yar›n da elde
etti¤i tüm birikimi,
Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’n›n e¤itim
ve bilgi sistemleri ih-
tiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas›nda kullanmay›
ve gelifltirdi¤i yeni ne-
sil ürünleri uluslara-
ras› pazara ihraç et-
meyi vizyon edinmifl-
tir. B‹TES, yeni nesil

e¤itim sistemlerinin,
kara sistemleri e¤itim ge-
reksinimlerine uygun tasar-
lanmas› için gerekli tüm uz-
manl›k ve kabiliyetlere sa-
hiptir.

ÖZEL SAYI
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