






2

MSI Dergisi - Mayıs 2013                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL SAYI

4   SAVUNMA HABER
         ■  FNSS Zırhlı Muharebe Araçlarında 
        Son Nesil: ZMA30
         ■  RAST 2013 Konferansı, 
        Uzayı İstanbul’a Getirecek
     ■ Otokar’dan Yeni Bir Hafif Paletli 
        Zırhlı Araç: TULPAR
         ■  Samsun Yurt Savunma’dan 
        İğne Ateşleme Sistemi ve Polimer
        Gövde Yeniliği
         ■  SELEX’te Yeniden Yapılanma Sürüyor
         ■  Eurofighter Jagdflugzeug GmbH’ye
        Yeni CEO ve Denetim Kurulu Başkanı
         ■  MBDA Marte, Airbus Military 
        C295’in Portföyüne Girdi
         ■  Kore Cumhuriyeti Apache’yi Seçti
         ■  F-35 Cephesinde ABD, İngiltere,
        Norveç ve İsrail’den Gelişmeler Var

12   RÖPORTAJ / Türkiye’nin Savunma
     Sanayisindeki Kozu: SSM
     Ümit BAYRAKTAR, K. Burak CODUR

26  “Savunma ve Havacılık Sanayi 
     İhracatçıları Birliği - 
     Genel Değerlendirme ve Hedefler”
     Latif Aral ALİŞ

28  RÖPORTAJ / SSİ Birinci Stratejik Planı 
     Yıl Sonuna Kadar Hazır Olacak
     MSI Dergisi

30  FNSS’nin, Paletli Araçlar Arenasına 
     Getirdiği Yenilik: KAPLAN
     Oykun EREN

38  Türkiye’nin Radar, Elektronik Harp 
     ve İstihbarat Sistemleri Mükemmeliyet
     Merkezi: ASELSAN REHİS 
     Grup Başkanlığı

44  Otokar, ALTAY Projesi’nde 
     Emin Adımlarla Yoluna 
     Devam Ediyor

50  Fotoniks, ATLAS MKG ile Keşif
     ve Gözetleme Sistemlerine
     Modülerliği Getiriyor
     Şebnem ASİL

52  RÖPORTAJ / Dünya Savunma Pazarının
     Bilinen ve Aranan Markası: MKEK
     Ümit BAYRAKTAR

66  Anayurt HAVELSAN ile Güvende
     Alparslan KULOĞLU, 
     Bünyamin KARADENİZ

70  RÖPORTAJ / CWAT, “Harekette Yenilik”
     İçin IDEF’te
     Naile BAYRAKTAR

74  RÖPORTAJ / MilSOFT, Yazılımda,
     Teknoloji ile Projeler Arasındaki
     Köprüyü Kuruyor
     Ümit BAYRAKTAR, K. Burak CODUR 

88  ROKETSAN, Yüksek Teknolojiyi Yenilikçi
     Yaklaşımlarla Buluşturuyor
     K. Burak CODUR

92  Uzak Dostun Nesi Var, 
     İyi Komşunun Sesi Var
     Anatoliy AKSENOV

96  ASELSAN HBT, Muhabere 
     Sistemlerinden Siber Güvenliğe 
     Kadar Çözümleri ile Kullanıcılarının
     Yanında
102Cumhuriyetin 100. Altın Kuruluş 
     Yılında ATEL

104Neredeyse Mükemmele Erişmek: 
     ONUK MRTP34
     Ümit BAYRAKTAR

106FNSS ve Gelecek 20 Yıl
     Haluk BULUCU

108RÖPORTAJ / DEARSAN, Tuzla Sınıfını
     Ötesine Geçmeye Hazır
     Ümit BAYRAKTAR, K. Burak CODUR

112 ASELSAN MGEO, Ürün Çeşitliliği ile
     Dikkat Çekiyor

116 RÖPORTAJ / Gemiler İçin Anahtar Teslim
     Elektrik Sistemlerinin Adresi: Elkon
     Ümit BAYRAKTAR, Savaş BİÇER, 
     Can EREL

126Akılcı, Duyarlı, İlkeli Üretim 
     Anlayışı ile Türkiye’nin 
     “Sarsılmaz” Gücü
     Hasan DAĞLI

130Zorlu Şartlar İçin Milli Arazi Aracı
     Çözümü: TURKAR
132Siber Güvenlikte TÜBİTAK BİLGEM
     Tahsin TÜRKÖZ

138Deniz Platformlarının Tüm Spektrumu
     STM’nin Kapsama Alanında

142RÖPORTAJ / Büyüyen 
     Meteksan Savunma’yı Geleceğe 
     Taşıyan Vizyonu
     Ümit BAYRAKTAR

146Otokar, ARMA Araç Ailesi ile 
     Yeni Başarılar Peşinde
152İnsansız Hava Araçlarının Motorları 
     TEI’den
     K. Burak CODUR

156Nurol Makina, EJDER Ailesini 
     Yeni Üyeleriyle Genişletiyor
     K. Burak CODUR

160Türkiye'nin Alternatör ve Jeneratör
     Merkezi: İŞBİR
162VESTEL Savunma, KARAYEL’deki
     Teknoloji Kazanımı Yükümlülüklerini
     Yerine Getiriyor
     Şebnem ASİL

164ASELSAN REHİS, Radar ve Elektronik
     Harp Çözümlerinde Liderliğini Sürdürüyor

166FNSS, AV-8'de Teslimata Doğru İlerliyor
     Savaş BİÇER

168RMK Marine, Askeri Gemi İnşasının 
     Amiral Gemisi Olmak İstiyor
     K. Burak CODUR

170MİKES, RTSim ile Radar Geliştiricilerin
     Elini Kolaylaştıracak

172 TÜBİTAK BİLGEM’den Yeni Nesil Kriptolu
     Cep Telefonu: MİLCEP-K2

174 ASELSAN SST’den, Kara Sınırlarından
     Denizlere, Özgün ve Yenilikçi Çözümler

178 YDS, Askeri Botlarda Yeniliğin Adresi 
     Olmaya Devam Ediyor

180YALTES, Yeni Ürün ve Hizmetleri ile 
     IDEF’te Boy Gösterecek

182ALTAY’da İmkânsız, Sadece 
     Daha Uzun Zaman Alır

184ANOVA, Esnek Mermi Yolu ile 
     Özgün Çözümlere Adım Atıyor
     Ümit BAYRAKTAR

186infoTRON ve Sanal Gerçeklik Çözümleri

188Siber Silahlar
     Aydın ASLANTAŞ

190PENÇE’nin Gelişimi Devam Ediyor
     Oykun EREN

Military Science &
Intelligence / MSI
Yerel Süreli Yayın
Mayıs 2013 / Sayı: 093

www.savunmahaber.com

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

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

YAYIN
Genel Yayın Yönetmeni
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör / ANKARA
Tuğgeneral (E) Hüsamettin ESEN
hesen@savunmahaber.com

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Savaş BİÇER
s.bicer@savunmahaber.com

İş Geliştirme Sorumlusu
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR
editor@savunmahaber.com

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

Editör
Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

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

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Süleyman TOLUN
Prof. Dr. Adil YÜKSELEN
Prof. Dr. Okan ADDEMİR
Prof. Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Prof. Dr. Gonca COŞKUN
Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan ATAPEK

Hukuk Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hakan KIZILARSLAN
Av. Ilgın Şaziye BİÇER

Kapak Kolajı:
HAVELSAN

Ad Sales Italy
Ediconsult Internazionale Srl
Piazza Fontane Marose 3
16123 Genova Italy
Tel: +39 010 583684 • Fax: +39 010 566578
e-Mail: difesa@ediconsult.com

Ad Sales Russia & CIS
Yuri LASKIN
Krasnokholmskaya Nab.11, Stroenie 1, App. 132
Moscow 115172, Russian Federation
Tel: +7 495 9112762 • Fax: +7 495 9121260
e-Mail: ylaski@mail.ru



3

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Mayıs 2013

Yönetim Kurulu Temsilcisi
Can EREL
c.erel@savunmahaber.com

YÖNETİM MERKEZİ
Mutlukent Mah. 
Angora Cad. No: 184/27 
Beysukent Çankaya
Ankara TÜRKİYE
Tel:    +90 312 225 41 73
Faks: +90 312 225 41 74

Military Science & Intelligence Aylık Savunma Teknolojileri
Dergisi UMSA Ltd. Şti. Tarafından T.C. Yasalarına 
Uygun Olarak Yayımlanmaktadır. 
Military Science & Intelligence Aylık Savunma 
Teknolojileri Dergisi’nin İsim ve Yayın Hakkı UMSA 
Ltd. Şti’ye Aittir. Dergide Yayımlanan Yazı, Fotoğraf,
Harita, İllüstrasyon ve Konuların Her Hakkı Saklıdır. 
Kaynak Gösterilmek şartıyla Alıntı Yapılabilir. 
Yayınlanan Eserlerin Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.

Teknik Hizmetler
Baskı: Ada Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi
E Blok No: ZE-2 Kat 1
Topkapı İstanbul
Tel: +90 212 567 12 42 Pbx

İLAN VERENLER / ADVERTISERS
■ HAVELSAN ...............................Ön Kapak
■ FNSS ....................................Arka Kapak
■ ROKETSAN ..........................Ön Kapak İçi
■  Yonca-Onuk Tersanesi .....Arka Kapak İçi
■ STM ............................................1. sayfa

■ Airbus Military...........................11. sayfa
■ Alp Havacılık ...........................105. sayfa
■ ASELSAN.....................................5. sayfa
■ ATC .........................................155. sayfa
■ ATEL..........................................29. sayfa
■ AYESAŞ....................................137. sayfa
■ BMC ........................................145. sayfa
■ DEARSAN ..................................17. sayfa
■ DEFENCE TURKEY ......................81. sayfa
■ DIMDEX 2014...........................125. sayfa
■ DSA 2014.................................123. sayfa
■ Elkon.........................................19. sayfa
■ EUROSATORY 2014...................151. sayfa
■ FNSS.......................................111. sayfa
■ Havelsan Teknoloji Radar ..........61. sayfa
■ Kale Havacılık ...........................65. sayfa
■ Küçükpazarlı Havacılık ............135. sayfa
■ MilSOFT...................................129. sayfa
■ Mil-Sys....................................103. sayfa
■ MKEK ........................................15. sayfa
■ MSI Dergisi..............................163. sayfa
■ Nurol Makina ............................87. sayfa
■ Otokar..................................24-25. sayfa
■ Öztiryakiler................................99. sayfa
■ RAST 2013.................................79. sayfa
■ Rosoboronexport .......................33. sayfa
■ SAAB.........................................35. sayfa
■ SAFKAR...................................159. sayfa
■ Samsun Yurt Savunma...............77. sayfa
■ Sarsılmaz.............................42-43. sayfa
■ SDT ...........................................41. sayfa
■ SSI ............................................49. sayfa
■ TARGET....................................121. sayfa
■ RTD Embedded Technologies ...167. sayfa
■ TEI...............................................9. sayfa
■ Teknopark İstanbul....................21. sayfa
■ TURKAR.....................................57. sayfa
■ TUSAŞ.........................................7. sayfa
■ TÜBİTAK BİLGEM .......................55. sayfa
■ USMOS 2013............................101. sayfa
■ Vestel Savunma.........................59. sayfa
■ YALTES......................................95. sayfa
■ Yüksel Savunma........................73. sayfa
■ Zyvex Technologies..................149. sayfa

■ Altay........................................114. sayfa
■ ANOVA.......................................51. sayfa
■ ARES.........................................72. sayfa
■ AVM Apart ...............................154. sayfa
■ Ayyazılım.................................157. sayfa
■ BİTES.......................................179. sayfa
■ CNK Aerospace........................187. sayfa
■ Curtiss Wright...........................85. sayfa
■ FİGES.......................................161. sayfa
■ Fotoniks....................................86. sayfa
■ GATE Elektronik.........................37. sayfa
■ infoTRON.................................171. sayfa
■ İşbir Elektrik............................141. sayfa
■ Me-Ge Teknik ..........................169. sayfa
■ Onuk-BG..................................189. sayfa
■ DCI............................................40. sayfa
■ YDS ...........................................83. sayfa

TAKVImsi Etkinlik yayını için:
+90 (312) 225 41 73

s.asil@savunmahaber.com

MAYIS
IDEF 2013
7-10 Mayıs 2013
İstanbul
http://www.idef13.com/

MRO Regional - Eastern Europe,
Baltics & Russia Conference
14-15 Mayıs 2013
Vilnius, Letonya 
http://events.aviationweek.com/cur-
rent/mrobeers/

HAZİRAN
ATC
2-5  Haziran 2013
Washington DC,  ABD
http://www.the-atc.org/

USMoS 2013
(Ulusal Savunma Uygulamaları 
Modelleme ve Simülasyon Konferansı)
11-12 Haziran 2013
Ankara
http://usmos.metu.edu.tr/

RAST 2013 Conference
12-14 Haziran 2013
İstanbul
http://www.rast.org.tr/

Paris Air Show
17-23  Haziran 2013
Le Bourget - Paris, France
http://www.paris-air-show.com/

AĞUSTOS
MAKS 2013
27 Ağustos – 1 Eylül 2013
Zhukovsky-Moskova, 
Rusya
http://www.aviasalon.com/en

EYLÜL
DESI 2013
10-13 Eylül 2013
ExCel - Londra, İngiltere
http://www.dsei.co.uk/

KASIM
MILIPOL 2013
19-22 Kasım 2013
Paris, Fransa
http://en.milipol.com/Milipol/Milipol-
Paris

ARALIK
BRIDEX 2013
3-7 Aralık 2013
Jerudong, Brunei Darussalam
http://bridex2013.com/

NİSAN 
DSA 2014
14-17 Nisan 2014
PWTC, KL, Malezya
http://www.dsaexhibition.com/

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize…

…en üst seviyeli ,
… en geniş,

katılımı sağlamak istermisiniz?

Etkinliğinizi bildiriniz;
TAKVImsi içinde yayınlayalım:

Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

+90 (312) 225 41 73

©
V

ER
R

IER
 SU

N
LIG

H
T

-IM
A

G
E



4

MSI Dergisi - Mayıs 2013                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL SAYI

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve AKINCI ZMA 
ürünleri ile Türkiye ve ihracat pazarlarında önemli

başarılar kazanmış olan FNSS, yeni nesil
paletli muharebe aracını, IDEF fuarında
görücüye çıkartıyor. ZMA30 (30 Ton Sınıfı
ZMA), FNSS ürünleri olan ve başta Türk 
Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, dünya 
orduları envanterlerinde bulunan ZMA ve
AKINCI ZMA temel alınarak tasarlandı.
ZMA ve AKINCI ZMA'ya göre daha ağır olan,
çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve 
arttırılmış güç gurubu performansına sahip olan
ZMA30, bu özellikleri sayesinde, 105 mm top ve hava 
savunma platformları dâhil, çok daha ağır yükleri taşıyabilir.
Amfibi özellikte olan platformun şasisi, özel bir zırh korumasına

sahiptir ve mayınlara karşı dayanıklı olan aracın 
konfigürasyonu, müşteri operasyonel ihtiyaçlarına göre 
tasarlanabilir ve piyade, ana muharebe tankı destek ve 
topçu sınıfı aracı olarak kullanılabilir. 

IDEF fuarında, ZMA30 aracının, ASELSAN
ana yükleniciliğinde yürütülen, 
35 mm Kundağı Motorlu Namlulu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah
Sistemi Projesi kapsamında
geliştirilen Silah Sistemi Aracı
(SSA) sürümü ASELSAN 
standında; aynı projede 

kullanılacak Komuta Kontrol 
Aracı (KKA) ise FNSS standında 

sergilenecek.

Hava Harp Okulu 
Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Enstitüsü 
tarafından iki yılda bir
uluslararası düzeyde 
düzenlenen Uzay 
Teknolojilerindeki Son 
Gelişmeler Konferansı 
(International Conference
on Recent Advances in
Space Technologies /
RAST)’nın 6’ncısı, 
12-14 Haziran’da, 
öncekiler gibi, yine 
Harbiye Askeri Müze
ve Kültür Sitesi 
Komutanlığı tesislerinde 
gerçekleştirilecek.
Uzay teknolojilerinde 
dünyada yaşanan son 
gelişmelerin tartışılmasının
ve bilgi aktarımının 
amaçlandığı RAST 
konferanslarının ilki, 
20-22 Kasım 2003 tarihleri
arasında düzenlenmiş; 
32 ülkeden yaklaşık 
300 bilim insanının 
katıldığı etkinlikte, toplam 
146 bildiri sunulmuştu. 
O tarihten bu yana, 
iki yılda bir düzenli olarak
gerçekleştirilen RAST 
konferansları, IEEE ve AIAA
gibi dünyanın önde gelen
mühendislik kuruluşları
tarafından tanınmış 
ve kendi alanında, 

dünyanın önde gelen 
konferanslarından biri 

olarak bilim dünyasında
yerini almıştır.
6. RAST Konferansı da 
ülkemizin ve dünyanın 
uzay alanında çalışan 
öncü kurum ve kuruluşların
temsilcileriyle seçkin 
üniversitelerden bilim 
insanlarının katılımıyla
gerçekleştirilecek. RAST
2013 Konferansı’nın ana
teması, “Toplumun Faydası
İçin Uzaya Erişmenin Yeni
Yolları” (“New Ways of 
Accessing Space for the
Benefit of Society”) olarak
belirlenmiş olup konfe-
ransa, yaklaşık 700 bilim
insanının katılımı 
bekleniyor.
RAST 2013 Konferansı’na;
ABD, Avrupa, Hindistan ve
Çin’in uzay konusunda
önde gelen kurum ve 
kuruluşlarından katılacak
çok sayıda üst düzey 
davetli konuşmacıdan 
bazıları, Tablo 1’de 
yer almaktadır.
Konferansta ayrıca, 
Türkiye’nin milli uzay 
politikalarının tartışılacağı
bir panel de yapılacak. 

Panele, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, TÜBİTAK ve
Hava Harp Okulundan 
temsilciler katılacak. 
Konferansta, Türkiye’nin
ilk gözlem uydusu olan
GÖKTÜRK-2 ile ilgili de 
bir özel oturum yapılacak
ve detaylı bilgiler 
uluslararası bilim dünyası
ile paylaşılacak.
RAST 2013 Konferansı’nda,
aşağıdaki ana başlıklar 
altında, 200’ün üzerinde 
bilimsel bildiri sunulması
bekleniyor:
n Uzaktan Algılama
n Seyrüsefer ve Kontrol
n Uydu Dizaynı
n Uzay Sistemlerinde 

İtki ve Fırlatma
n Hava / Uzay Yapıları
n Öğrenci Uyduları, 

Küp Uydular ve Eğitim
n Uydu Haberleşmesi
n Uzay ve Güvenlik
n Uzay Bilimleri
n Yapay Açıklıklı Radar
n Sosyal Faydaları 

ve Eğitim
n Uzay Ortamı
n Hava/Uzay Malzemeleri

ve Karakterizasyonu
n Uluslararası İş Birliği
n Uzay Robotiği
n Uzaydan Enerji
n Biyo-Uzay
RAST2013 Konferansı ile
ilgili ayrıntılı bilgiye,
www.rast.org.tr 
İnternet adresinden 
ulaşılabilir.

FNSS Zırhlı Muharebe Araçlarında Son Nesil: ZMA30

RAST 2013 Konferansı, Uzayı İstanbul’a Getirecek

Adı/Soyadı Kurumu Ülke
Bülent Altan Space-X Aviyonik Sistemler Direktörü ABD
Sandra H. Magnus Emekli Bayan Astronot, 

AIAA Executive Director
ABD

Sir Prof.Dr. Martin Sweeting Surrey Sattelite Technology Başkanı İngiltere
Mark Sirangelo Sierra Nevada Firması 

Kurumsal Başkan Yardımcısı
ABD

Sam Scimemi Uluslararası Uzay İstasyonu Direktörü ABD

Tablo 1. RAST 2013 Konferansı’nın 
davetli konuşmacılarından bazıları

©
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Bu yıl, kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlayan Otokar, 
yeni hafif paletli zırhlı aracı TULPAR’ı ilk kez IDEF fuarında

sergileyecek. TULPAR; muharebe sahasında yeni nesil tanklara
etkin destek verebilen, sınıfının en üstün balistik ve mayın 
korumasına haiz, indirilmiş manga personeline yüksek ateş
desteği sağlayabilen, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi
şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunan, meskûn mahal 
görevleri ve barış gücü operasyonları da dâhil farklı görevlere
uygun, çok amaçlı bir araç platformu olarak tasarlandı. 
Muharebe sahasında ihtiyaç duyulabilecek tüm görev 
donanımlarını standart olarak sunan TULPAR’ın; Türkiye’nin
yeni nesil askeri nakliye uçağı A400M ile taşınabilirlik, modüler
koruma yapısı, elektronik altyapı ve düşük siluet gibi teknik ve
taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe araçları arasında
yer alması bekleniyor. Araç; geniş iç hacmi, yüksek taşıma 
kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek

zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
genişleme kapasitesine de sahip. TULPAR, fuarda MIZRAK 30
kulesi ile birlikte sergilenecek. Otokar, fuarda ayrıca COBRA,
ARMA ve KAYA gibi dünyaca tanınan araçlarının farklı modelleri
ile ALTAY tankını sergileyecek.

Otokar’dan Yeni Bir 
Hafif Paletli Zırhlı Araç:
TULPAR

Finmeccanica’nın; SELEX Elsag, SELEX Galileo ve SELEX 
Sistemi Integrati iş kollarını birleştirerek oluşturduğu 

SELEX ES’te yeniden yapılanma konusunda atılacak adımlar
netlik kazanmaya başlıyor. Finmeccanica tarafından 5 Nisan’da 
yapılan açıklamada iletilen bilgilere göre; firmanın, mevcut 
durumda, yaklaşık 550 adet üründen oluşan portföyü, pazar 
gereksinimlerini daha iyi karşılayacak teknolojileri içeren 
350 adet ürüne düşürülecek; İtalya ve İngiltere’de farklı 
konumlarda bulunan 25 tesis ve ofis kapatılacak, çalışan sayısı

ve çalışanların konumları ile ilgili konular ise sendikalarla 
görüşülecek. İtalya ve İngiltere’de toplam 2.529 personeli 
etkileyecek iş gücü değişiklikleri kapsamında, İtalya’da 
810 çalışanın yerinin değiştirilmesi ve yönetici pozisyonlarındaki
120 kişinin işten çıkartılması konularında anlaşma sağlandı. 
İngiltere’de de toplam iş gücünün yüzde 10’unun değişikliklerden
etkilenmesi bekleniyor. Geçen yıl da toplam 650 kişi, İtalya 
ve İngiltere’de işten çıkartılmıştı. Verimliliği ve etkinliği 
arttırarak SELEX ES’in faaliyetlerini ve ürünlerini dünya 
pazarlarının ihtiyaçları ile paralel hale getirmeyi amaçlayan 
çalışmaların, firmanın Türkiye’deki çalışmalarını ve varlığını
nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

SELEX’te Yeniden 
Yapılanma Sürüyor

Samsun Yurt Savunma
(SYS), IDEF fuarında,

diğer modellerinin yanı sıra
özellikle TP9 ve TP40 
tabancaları ile boy gösterecek.
SYS, 2,5 senelik bir Ar-Ge
çalışmasının sonucunda 
geliştirilen ve geçtiğimiz yıl
satışa çıkartılan TP9 modelinin,
iğne ateşleme sistemi ve 
polimer gövde özelliğine
sahip, Türkiye’nin ilk silahı
olduğuna dikkat çekiyor.
Firma, aynı zamanda, 50.000
mermi ile mukavemet 
testinden başarı ile geçen
TP9’un, bu performansı ile de
dünyada örneği olmayan bir
başarı sergilediğini 
vurguluyor. Dünyada, kolluk

kuvvetleri tarafından, hem
hafif olmaları hem de 
performansları sebebi ile
son 15 senedir tercih edilen
tabanca olan iğne ateşleme
sistemli, polimer gövdeli 
silahlar arasında yerini alan
TP9, toplam 16 ülkeye ihraç
edildi. Bu ülkeler arasında,
ABD de yer alıyor. SYS, 
ihracat yapmakta olduğu
ülke sayısını arttırmak 
yerine, bulunduğu ülkelerde
satış rakamlarını arttırmayı
ve mevcut bulunduğu 
ülkelerdeki ürünlerini, 
kolluk kuvvetlerinin standart
silahı haline getirmeyi 
hedefliyor. SYS, TP9’un, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve

Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihale şartnamelerinde 
yerini bulabilmesi için 
tanıtım çalışmalarına da tüm
hızıyla devam ediyor. 
Geliştirme çalışmalarına
devam eden SYS, bu sene
içinde, TP9’un 11 mermi
kapasiteli ve 40 kalibrelik

sürümü olan TP40’ı çıkarttı.
İlerleyen dönemde ise bu
modellerin kompakt sürümleri
olan TP9C ve TP40C satışa
sunulacak. Gelecek yıl ise 
45 kalibre sürümü olan TP45
ve onun kompakt sürümü
TP45C satışa sunularak 
TP ailesi tamamlanacak.

Samsun Yurt Savunma’dan İğne Ateşleme Sistemi 
ve Polimer Gövde Yeniliği
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Kore Cumhuriyeti’nin 
taarruz helikopteri 

ihtiyacı kapsamında açtığı ve
toplam 36 adet helikopterin
tedarik edilmesini içeren 
ihalede ipi göğüsleyen, 
AH-64 Apache helikopteri ile
Boeing oldu. Apache’nin yanı
sıra TUSAŞ’ın T129, Bell 
Helicopter’ın ise AH-1Z 
helikopterleri ile yarıştığı 
ihalenin sonucunun açıklanması,
Kore Cumhuriyeti’ndeki 
seçimler nedeni ile ertelenmişti.
Kore Cumhuriyeti’nin 
savunma tedarik kurumu
DAPA tarafından sözlü olarak
17 Nisan’da açıklanan ihale
sonucunda AH-64E Guardian
modelinin seçildiği bildirilse de

ABD’nin yabancı askeri 
satışlarla ilgili Savunma 
Güvenlik İş Birliği Kurumu
(Defense Security Cooperation
Agency / DSCA)’nun 25 Eylül
2012 tarihinde ABD Kongresi
için yaptığı bilgilendirmede,
alımı talep edilen helikopterin

modeli AH-64D Apache 
Longbow Block III olarak 
geçmişti. Koreli yetkililer,
Apache’nin motor kapasitesi,
silah yükü ve gelişmiş 
hedefleme yetenekleri ile 
ihaleyi kazandığını belirttiler.
Kore Cumhuriyeti’nin havacılık

şirketi KAI, bu ihaleden 
bağımsız olarak, Boeing’in
altyüklenicisi olarak Apache
helikopteri için gövde üretimi
gerçekleştiriyor. Apache 
alımı ile ilgili sözleşmenin
toplam bedelinin 1,6 milyar
doları bulması bekleniyor.

Eurofighter Typhoon 
uçağının tasarım, üretim

ve güncelleme faaliyetlerini
koordine etmek üzere çok
uluslu bir şirket olarak 
kurulan ve merkezi Almanya’da
bulunan Eurofighter 
Jagdflugzeug GmbH’de, iki
önemli yönetim pozisyonunda
görev değişikliği oldu. Firma 
tarafından 22 Nisan’da 
yapılan açıklamada, 
Eurfighter Konsorsiyumu 
kararları ile yapılan 

atamalarda, Alberto Jose 
Gutierrez Moreno’nun CEO;
Maurizio De Mitri’nin ise 
Denetleme Kurulu Başkanlığı
görevine getirildiği bildirildi.
Gutierrez, 2007 yılının 
Temmuz ayından beri Airbus 
Military’de Operasyonlar 
Başkanı olarak görev 
yapıyordu. Yeni görevi ile ilgili
görüşlerini paylaşan Gutierrez,
“Bu görev, kariyerimdeki tepe
noktası ve benim için yeni bir
meydan okuma. Önceliklerim;

Eurofighter Typhoon’u, dünya
pazarında daha da başarılı
kılmak için rekabetçilik, 
pazarlama faaliyetleri ve 
yeteneklere odaklanmak 
olacak. Eurofighter
Typhoon’u küresel bir iş 
birliği haline getirmemiz,
bunun için de yeni ortakları
bu programa davet etmemiz
gerekiyor. Etkin, kendini 
kanıtlamış ve güvenilir bir 

savunma sistemi olarak ün
yapmış Eurofighter
Typhoon’un, gelecek 
birkaç yılda yeni müşteriler
kazanacağından eminim”
dedi. Gutierrez ve halen 
Alenia Aermacchi’nin Askeri
Uçak Sektöründen Sorumlu
Kıdemli Başkan Yardımcısı
olarak görev yapan 
De Mitri, yeni görevlerine 
1 Haziran’da başlayacaklar.

Airbus Military ve MBDA firmaları, üzerinde test ve ölçüm
enstrümanları bulunan, aktif olmayan bir Marte Mk2/S

güdümlü mermisini, deniz karakol konfigürasyonundaki bir
C295 uçağının kanadında 
bulunan silah taşıma 
istasyonundan bırakılma 
testini başarıyla gerçekleştirildi.
Airbus Military tarafından 
15 Nisan’da yapılan açıklamada,
testin, MBDA ile ortak yürütülen
denemeler serisinin son 
aşaması olduğu belirtildi. Söz
konusu denemeler, Marte güdümlü mermisinin, C295 uçağı
ile aerodinamik entegrasyonu kapsamında, uçağın 
performansındaki ve uçuş özelliklerindeki değişimleri ölçmek
amaçları ile gerçekleştirildi. Böylece, denizaltı savunma harbi
kapsamında Mk46 torpidoları taşıma yeteneğine sahip C295
uçaklarının, su üstü harbine yönelik bir füze taşıma kabiliyeti

kazanması yolunda da önemli bir adım atılmış oldu. İtalyan
Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve AW-101 ve NH90
helikopterlerinin donanma sürümleri ile entegre edilmiş olan

Marte Mk2/S; 310 kg ağırlığında,
3,85 m uzunluğunda, at ve unut
özelliğine sahip, orta menzilli 
ve deniz yüzeyini yalayan uçuş
profili ile hedefine yaklaşan bir
güdümlü mermi. Uçuşunun 
son aşamasına kadar ataletsel
algılayıcılarla hedefine ilerleyen,
son aşamasında ise radar 

güdümü ile hedefini bulan füzenin, görece küçük boyutlu 
su üstü hedeflerini batırabilecek, büyük boyutlu hedeflere ise
önemli derecede hasar verecek etkinlikte olduğu 
belirtiliyor. Füzenin ER sürümünün, Eurofighter Typhoon 
ile entegre edilmesi ile ilgili çalışmalar ise halen devam 
ediyor.

Eurofighter Jagdflugzeug
GmbH’ye Yeni CEO ve 
Denetim Kurulu Başkanı

Kore Cumhuriyeti Apache’yi Seçti

MBDA Marte, Airbus Military C295’in Portföyüne Girdi
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JSF Projesi, Nisan ayında
da çeşitli gelişmelere

sahne oldu. Projede, 
ABD ile birlikte uçaklarını
teslim almaya ve test, 
eğitim ve göreve hazırlık
faaliyetlerinde kullanmaya
başlayan İngiltere’nin 
3. F-35B uçağı, ilk uçuşunu
2 Nisan’da gerçekleştirdi.
ZM137 olarak numaralandırılan
uçak, Lockheed Martin ve
İngiltere’nin gerektirdiği 
bir dizi kontrol uçuşunun
ardından, İngiliz Savunma
Bakanlığına teslim 
edilecek. İlk uçuşunu 
Forth Worth’da yapan 
uçağın, teslim alındıktan
sonra, İngiltere’nin diğer iki
uçağına katılmak üzere
Eglin Hava Üssü’ne intikal
etmesi ve pilot ve bakım
personelinin eğitiminde
kullanılması planlanıyor.
Nisan ayında projede bir
görev değişikliği de 
gerçekleşti. Lockheed 
Martin F-35 Programı’nın
Başkan Yardımcılığı ve
Program Yöneticiliği 
Yardımcılığı görevlerine 
Jeff Babione atandı. 
Daha önceden F-16 / F-22
Entegre Muharip Uçak Grup
Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü olarak görev yapan
Babione, 20 yıl önce, 
Boeing’de YF-22 çağının 

yapısal analizi konusunda
yaptığı çalışmaların 
ardından, Lockheed 
Martin’e katılmıştı. 
Babione, 2006-2010 yılları
arasında F-22 Programı’nın
şef mühendisi olarak 
çalıştı. Bu görevi sırasında,
Raptor geliştirme takımı ve
Lockheed Martin, havacılık
alanındaki başarıları nedeni
ile Robert J. Collier Trophy
ödülüne layık görüldü. 
Babione, Virginia Tech 
Üniversitesi’nden havacılık
ve okyanus mühendisliği 
lisans diplomasına, 
Washington Üniversitesi’nden
havacılık mühendisliği 
yüksek lisans diplomasına
ve Tennessee Üniversitesi’nden
işletme yüksek lisans 
diplomasına sahip.
F-35 programında 
konsorsiyum üyesi olarak
yer almasa da uçağın 
tedariki konusunda birçok
konsorsiyum üyesinden
daha önce karar alan İsrail,
uçakların kanatlarını 
üretmek için önemli bir
adım attı. Israel Aerospace
Industries (IAI) şirketi 
tarafından 23 Nisan’da 
yapılan açıklamada, kanat
üretimi ile ilgili sözleşmenin
Lockheed Martin ile 
imzalandığı bildirildi. 
IAI, ürettiği kanatları, 

2015 yılından itibaren 
teslim etmeye başlayacak.
10 ila 15 sene sürmesi 
beklenen sözleşme 
kapsamındaki satışların, 
2,5 milyar dolara 
ulaşabileceği tahmin 
ediliyor. IAI, sözleşme 
imzasından önce, gelişmiş
sistem ve teknolojilere 
öz kaynakları ile yatırım 
yaparak, kanat üretim 
seri hattının kurulması 
çalışmalarına başlamıştı.
Nisan ayının son gelişmesi
ise konsorsiyum üyelerinden
Norveç’in, F-35 tedariki ile
ilgili nihai karar yönünde
önemli bir adım atması
oldu. Norveç Hükümeti, 
6 adet F-35 uçağının satın
alınması ile ilgili resmi 
onay talebini, 26 Nisan’da,
Norveç Parlamentosu’na
gönderdi. Uçakların 2017
yılında teslim edilmesini
içeren talep, Norveç’in, 
toplam 52 adet olması 
öngörülen F-35 tedarikinin
takvimini daha uzun bir 
süreye yayarken, ilk alımı
bir sene geriye çekiyor.
Buna göre, Norveç, 
2017 yılından 2024 yılına
kadar, her sene 6 uçak 

teslim alacak. Böylece,
Norveç’in, eğitim amaçlı
2015 ve 2016 yıllarında 
teslim alacağı 4 adet F-35
uçağı ile birlikte, toplam
uçak adedi 52’ye ulaşacak.
Bununla birlikte, 2017-2024
yılları arasındaki alımlar,
her yıl parlamento onayına
sunulmaya devam edecek.
Norveç Hükümeti’nin 
talebinin mali boyutu, 
2,18 milyar dolar olarak
açıklandı. Bu miktar, hem 
6 adet uçağın maliyetini
hem de eğitim, simülatör 
ve entegrasyon maliyetleri
gibi kalemleri içeriyor. 
Talepte, gerektiğinde 
507,2 milyon dolarlık ek 
bir bütçe kullanımı da 
yer alıyor. Norveç Savunma
Bakanlığı, konu ile ilgili
yaptığı açıklamada, F-35’in
operasyonel ihtiyaçlarını
karşılayan tek uçak 
olduğunu ve Kongsberg 
tarafından geliştirilmekte
olan Müşterek Taarruz 
Füzesi (Joint Strike Missile
/ JSM)’nin F-35’in Blok 4
sürümü ile entegrasyonu
konusunda güvence 
aldıklarını özellikle 
vurguladı.

F-35 Cephesinde ABD, 
İngiltere, Norveç ve 
İsrail’den Gelişmeler Var
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Jeff Babione, TUSAŞ’ta
üretilen son Blok 50 modeli
F-16 uçağının 11 Aralık’ta
yapılan teslimat törenine
katılmıştı.
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MSI Dergisi: SSM, son yayınladığı 
Stratejik Planda, “Program Yönetimi” 
konusuna vurgu yaptı. Bu konuda 
yapılan çalışmaların son durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Murad BAYAR: Konu ile ilgili olarak hâli-
hazırda yaptığımız faaliyetler, daha çok
program yönetimi hakkında bilgi birikimi-
mizi arttırmak ve fikriyatımızı geliştirmek
için çalışmalar yapmak. SSM’nin tüm bi-
rimlerinden katılımcıların bulunduğu bir
çalışma ekibi oluşturduk. SSM’ye bu ko-
nuda yol gösterecek olan ekip, belli bir
program dâhilinde çalışmaya başladı.
Ekipte farklı alanlardan, farklı tecrübe-
lere sahip arkadaşlarımız var.
Program yönetiminden beklentimiz şu:
Bugüne kadar proje odaklı bir çalışma
sistemimiz ve kültürümüz vardı. Projeler
arttıkça ve karmaşıklaştıkça, bunlar ara-
sındaki ilişkileri kurma gereğimiz de arttı.
Proje yönetiminden bir kademe yukarı çı-
kalım; projeleri yürütürken, aradaki iliş-
kileri de kuralım dedik ve bu da bizi
program yönetimine götürdü. Yaptığımız

en son organizasyon değişikliği ile oluşan
teşkilatımız da bunu yansıtıyor. Şimdi içini
doldurmaya çalışıyoruz. Kara Araçları
Daire Başkanlığı ya da Deniz Araçları
Daire Başkanlığı dediğimizde, orada zaten
proje gruplarımız tek bir projeye bakmı-
yor, ilgi alanı kapsamındaki projeleri de-
ğerlendiriyor. Örnek vermek gerekirse
tank grubu, sadece ALTAY Projesi’ne bak-
mıyor; modernizasyon dâhil tüm tank pro-
jelerine bakıyor. Bu organizasyondan da
beklentimiz, ilişkileri kurmak ve bunu
uzun vadede biraz daha verimli bir yapıya
dönüştürmek. Tüm bu çalışmaların, ile-
ride lojistik manada da ciddi kolaylık sağ-
layacağını öngörüyoruz. Program
yönetimi, önemsediğimiz, Stratejik Planı-
mızda yer verdiğimiz bir çalışma.

MSI Dergisi: Kurumsal yapı olarak,
SSM’nin mevcut durumu ile sizce olması
gereken noktayı karşılaştırdığınızda, 
tüm hedeflere ulaşıldığını 
değerlendiriyor musunuz? Hangi 
noktalarda eksiklikler görüyorsunuz?

Murad BAYAR: SSM’nin geçmişine bak-
tığımızda, esnek bir modeli tercih eden bir
teşkilat yapısı görüyoruz. Ancak, zamanla
şunu fark etmeye başladık ki proje sayısı
arttıkça ve karmaşıklaştıkça, bizim de
usullerimizi standardize etmemiz ve belli
prosedürler geliştirmemiz gerekiyor.
Bunları oluşturmaya başladık. Birkaç se-
nedir bazı revizyonlar yaparak, olgunlaş-
tırıyoruz. Neredeyiz derseniz, bugün itibari
ile proje yönetim süreçlerinin temelini
oluşturduk diyebilirim. Bundan sonra,
bunun optimize ve rafine edilerek iyileşti-
rilmesi gerekiyor. Bugüne kadar, bu te-
melden de söz edemiyorduk. Her
dairemizin kendi tarzı vardı ve işlerini
buna göre yapıyordu. SSM ile çalışan yük-
leniciler, eğer birden fazla birimimizle
muhatap olurlarsa farklı uygulamalarla
karşılaşabiliyordu ve “Kaç tane SSM var?”
eleştirisi gelebiliyordu. Kuşkusuz usulle-
rin standardize edilmesi ve prosedürler
tanımlanması, ek bir bürokrasiyi de bera-
berinde getiriyor. Fakat prensibimiz, bu
bürokrasiyi teorik bir şekilde yaratma-

ÖZEL SAYI

Türkiye’nin 
Savunma 

Sanayisindeki 
Kozu: SSM

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM),
gerek belirlediği 
stratejiler gerekse 
uygulamaları ile sektöre
öncülük etmeye devam
ediyor. Önemli 
ana sistem projelerinin
sonuçlarının ortaya 
çıkmaya başladığı ve
başta ihracat olmak
üzere, sektörün pek 
çok konuda kabuk 
değiştirmeye başladığı
bu dönemde, SSM’nin 
öngörülerini, planlarını
ve eylemlerini, Savunma
Sanayii Müsteşarımız
Murad Bayar’dan 
dinledik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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mak. İşlerimizi, 25 senelik tecrübemizle
nasıl yapıyorsak, standartlara ve prose-
dürlere de onları yazmaya çalıştık. Şimdi
işlerimizi yazdığımız şekli ile uygulamaya
çalışıyoruz. “Yaptığımızı yazalım, yazdığı-
mızı yapalım” prensibimiz var.
SSM, bunu ilk kurulduğu yıllarda yap-
saydı, büyük ihtimalle prosedürler çalış-
mazdı; çünkü tecrübe yoktu. Şimdi,
birkaç proje çevriminden sonra, neyin
çalışıp çalışmadığını tespit etmiş durum-
dayız. Bunları usullerimize de yansıttık.
Şimdi yansıttıklarımızı yapacağız; bun-
dan sonra da bu bir iyileştirme döngüsü
olarak devam edecek.

MSI Dergisi: ABD’de savunma ile ilgili 
yapıya bakıldığında, kişilerin, Savunma
Bakanlığı ile savunma sanayisi arasında
sürekli bir iş / görev değişimi yaşadığı
görülüyor. Hatta bu konuda “revolving
door” (döner kapı) şeklinde bir deyim de
var. Kuşkusuz ABD ile Türkiye arasında
önemli farklılıklar var; bununla beraber,
savunma sanayimizde, SSM ve 

firmalar arasında böyle bir personel 
sirkülasyonunun olması, personelin
proje yönetim tecrübesi açısından faydalı
olabilir mi? Değerlendirmelerinizi 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Murad BAYAR: Bunun son derece faydalı
olacağı kanısındayım; aslında çok da arzu
ettiğimiz bir şey. Ama bu “revolving door”
bizde tek taraflı çalışıyor; bir yöne dönü-
yor, diğer yöne dönmüyor. Bu da açıkçası
özlük haklarından kaynaklanan bir
durum. Tabii ki biz sektördeki tecrübeli
bir kişiyi bu tarafa almak isteriz. Ama ka-
munun sunduğu maddi imkânlar, buna
izin vermiyor. Belli bir kıdeme gelmiş ki-
şiyi, bizim buraya almamız çok zor.
Öte yandan, SSM’den sektöre doğru ge-
çişler oluyor. Bunu ne teşvik ediyoruz ne
de engelliyoruz. İnsan kaynağımız daha
zengin olsa buradaki tecrübenin sektöre
aktarılması ve birbirimizi daha iyi anla-
mak için bu geçişlerin daha fazla olmasını
arzu ederiz. Ama SSM’nin şu andaki ve gi-
derek artan iş yükü ile mevcut iş gücü
orantılı değil; hala açığımız var. İnsan kay-

nağını geliştirmenin kamudaki hemen
hemen tek yolu ise gençleri alıp yetiştir-
mek. Onları almak bir süreç, yetiştir-
mekse ayrı bir süreç. Arkadaşlarımız bir
süre sonra ayrılırlarsa, bu bizi zorluyor.

MSI Dergisi: Sizce bu problemi çözmek
için neler yapılabilir?
Murad BAYAR: Bir takım yöntemler üze-
rinde çalışıyoruz. Malum, hâlihazırda uy-
guladığımız bir yöntemimiz de var.
Sözleşmeli olarak istihdam ettiğimiz,
sektörde en az 2 senelik iş tecrübesi edin-
miş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşları-
mızdan çok istifade ediyoruz; hakikaten
bize büyük bir sektör tecrübesi getirdiler.
Onları tutmakta tabii ki zorlanıyoruz. Bir-
kaç sene çalışıyorlar, o da kabulümüz;
ancak gönül ister ki, sektör tecrübesi ile
gelsinler, bizde birkaç sene çalışsınlar ve
sektöre geri dönsünler.

FNSS PARS 8x8 tekerlekli zırhlı 
muharebe aracının Malezya’nın ihtiyaçlarına 

yönelik olarak geliştirilmiş sürümü olan AV-8, 
Türk firmalarının henüz yurtiçinden 

sipariş almadıkları sistemlerle 
kazandığı ihracat başarılarının 
ihracat başarılarının en önemli 

örneklerinden biri.
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Şirketlerin Halka 
Arz Edilmesi, Sektör İçin
Çok Olumlu Bir Gelişme
MSI Dergisi: Sivil sektörde de önemli 
faaliyetleri olan Otokar’ı değerlendirme
dışı tutacak olursak, ağırlıklı olarak 
savunma sanayisinde faaliyet gösteren
ve bu niteliği ile borsada işlem gören 
tek şirket olan ASELSAN’ın ardından, 
TUSAŞ’ın da hisselerinin borsada işlem
görmesi planlanıyor. Savunma sanayisi
şirketlerinin halka arz edilmesi, SSM’nin
sektördeki düzenleyici rolünü nasıl 
etkileyecek?
Murad BAYAR: Bence şirketlerin halka
arz edilmesi, sektör için çok olumlu bir
gelişme. Şirketlerin finansal yönetimi ve
mali yapı olarak uluslararası sisteme
uygun çalışması, bizim takibimizde değil.
Biz tabii ki proje maliyetleri açısından
takip ediyoruz; ama şirketin finansal yö-
netimi açısından herhangi bir takibimiz
yok. Şirketlerin borsaya açık olmalarını
ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dene-
timine girmelerini, ASELSAN örneğinde
olduğu gibi, son derece olumlu bir ku-
rumsal gelişme olarak değerlendiriyo-
ruz. Bu sayede, bazı maliyet unsurları
daha görünür hale geliyor. Biz “maliyet
artı” modeliyle proje yaptığımızda,
ASELSAN ile bu konuda bir mekanizma
oluşturabildik. Halka açık olmamasına
rağmen, TUSAŞ’ın da sistemi iyi; orada
da kuruluşundan bu yana süregelen bir
yapı var. Halka açık olmak, şirketlere be-
lirli bir kurumsal kimlik ve birikim ka-
zandırıyor. Teşvik ettiğimiz bir durum.
Tüm büyük şirketlerimizin zaman içeri-
sinde halka açıldığını görmek isteriz.

MSI Dergisi: PMI (Project Management
Institute / Proje Yönetim Enstitüsü)’nın,
22-24 Nisan tarihleri arasında, 
İstanbul’da düzenlediği PMI Global 
Congress 2013 – EMEA etkinliğinde,
üçüncü günün açılış konuşmacısı olarak
yer aldınız. Burada önemli mesajlar 
verdiniz. Okurlarımız için bu mesajlarınızı
burada da tekrarlar mısınız?
Murad BAYAR: Bu etkinlik, PMI’nın küre-
sel kongresiydi. Bu kongrede, bölgedeki;
Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki proje yö-
neticileri ve bu konudaki profesyoneller bir
araya geldiler. Proje yönetimindeki geliş-
meleri konuştular, tecrübelerini paylaştı-
lar. Her sektörden, 800’e yakın katılımcı
vardı; bunların 200’e yakını Türkiye’den
gelmişti. Kongrede ben de bir konuşma
yaptım. Sadece savunma sanayisi değil,
kamu olarak, tüm dünyada proje yönetimi
anlamında ciddi bir sorunumuz olduğunu
vurguladım. Büyük projelere bakarsanız,
belli yönetim ve performans sıkıntıları gö-
rülüyor. Burada proje yönetim uzmanlığı
ve ihtisası adına yapılması gereken şeyler
olduğunu düşündüğümü belirttim ve bu
konuda yardıma ihtiyaç duyduğumuzu
ifade ettim. Bugün dünyada yeni bir oto-
mobil geliştirmek 2 yıl, muharip uçak ge-
liştirmek ise 20 yıl sürüyor. Otomotivde ve
elektronikte birkaç yılda tamamlanan sü-
reçler, savunma ve havacılıkta uzun yıllar
alıyor. Otomotiv ve elektronik alanında yü-
rütülen projelerin bazıları, belki de başa-
rıya ulaşamıyor, bunlardan haberimiz bile
olmuyor. Yine de o sektörlerdeki perfor-
mans çok daha yüksek. Savunmada ana
sistemler için rafta hazır ticari ürün kon-
septi uygulanamıyor; ürünler, örneğin
Apple’ın iPhone ya da iPad’i geliştirmesi
gibi ortaya çıkartılıp sunulamıyor. Sa-
vunma ve havacılıkta, projeleri devlet baş-
latıyor, fonluyor ve yönetimine de ciddi
şekilde katılıyor. Belki bunların da etkisi ile
dünya genelinde bu tür projelerde ciddi bir
sorun var. Yine de bizim süreçlerimiz, hala
Batı’ya göre esnek ve verimli görünüyor.
Batı’nın süreçleri, artık imkânsıza doğru
gitmiş durumda. Maliyetleri çok yükseldi,
çok ağır prosedürler var. Kara ve deniz
projelerinde süre, maliyet ve performans

olarak bizim projelerimizi çok rekabetçi
görüyorum. Kuşkusuz kara ve deniz sek-
törlerinde geçmişte ticari alandan gelen
bir birikim de var.

Havacılıkta Yeni Alanlara 
Girmeliyiz
MSI Dergisi: Sivil havacılık için 5 milyar
dolar ciro hedefi koymuştunuz. 
Bu hedefin ne kadar yakınındayız? 
Örneğin Farnborough Airshow gibi bir 
etkinlikte TUSAŞ ve TEI’nin yanında 
sadece birkaç tane Türk firmasının 
olması, bu hedefle örtüşüyor mu? 
Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Murad BAYAR: Uluslararası şirketlerle
aradaki köprüyü kuracak birkaç tane
lider şirketimizin olması lazım. Uluslar-
arası şirketlerle herkesin temas etmesi
mümkün değil. Ana şirket temasları
sağlayacak, işi getirecek ve burada pay-
laştıracak. Havacılık sektöründe girme-
miz gereken daha birçok alan var.
Havacılık dediğimizde, sadece yapısal
imalatları anlıyoruz; parça üretimi ve ta-
laşlı imalat gibi. Ama bunlar, motoru ayır-
dığınız zaman, değer olarak uçağın yüzde
15-20’si mertebesinde. Sivil uçaklarda,
aviyonik alanında faaliyetimiz yok, oysa
askeri aviyoniklerde önemli çalışmaları-
mız var. Benzer şekilde hidroliklerde, iniş
takımlarında, eyleyicilerde yokuz. Yeni
oyuncuların ya da mevcut oyuncuların bu
alanlara girmesi gerekiyor. Ciro hedefine,
ancak o şekilde ulaşabiliriz. OSTİM’in dü-
zenlediği Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri’nde, hem
uluslararası sanayinin ilgisi hem buradaki
oyuncuların etkinliği göz önüne alındı-
ğında, bir potansiyel gördük. Kuşkusuz,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığındaki yeni yapılanma da bu süreçte
etkili olacaktır.

MSI Dergisi: SSM’nin, sanayinin tabana
yayılabilmesi açısından KOBİ’lere yönelik
aldığı tedbirlerin sonuçları görülmeye
başlandı mı? KOBİ’ler açısından olumlu
değerlendirilebilecek bazı değişimler
oluyor mu? Sizin bu konudaki 
gözlemleriniz neler?

ÖZEL SAYI

Havacılık dediğimizde, sadece yapısal imalatları anlıyoruz; parça 
üretimi ve talaşlı imalat gibi. Ama bunlar, motoru ayırdığınız zaman,
değer olarak uçağın yüzde 15-20’si mertebesinde. Sivil uçaklarda, 
aviyonik alanında faaliyetimiz yok, oysa askeri aviyoniklerde önemli 
çalışmalarımız var. Benzer şekilde hidroliklerde, iniş takımlarında, 
eyleyicilerde yokuz. Yeni oyuncuların ya da mevcut oyuncuların 
bu alanlara girmesi gerekiyor. Ciro hedefine, ancak o şekilde ulaşabiliriz. 
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Murad BAYAR: Güçlü bir şekilde sonuç-
lar alınmaya başlandı. Artık sektörde,
ciddi sayıda KOBİ faaliyet gösteriyor.
Toplam KOBİ sayısı ile ilgili bir istatistik
elde yok; ama 1000 civarında olduğunu
tahmin ediyoruz. Onlara tek tek ulaşa-
mayacağımız için de kümelenmeyi teşvik
ediyoruz.
Ana yüklenici firmalar da bu konuda
daha iyi organize olmaya, KOBİ’lerle iliş-
kilerini daha iyi tanzim etmeye başladı-
lar. Bu konuda bir süre sonra, bizim
fazla bir şey yapmamıza gerek kalmaya-
cak; sektör dinamiği oluşacak; büyük
oyuncular küçüklerin, küçükler de bü-
yüklerin değerini anlayacak. Bu konuda,
Yüksel Kompozit’i örnek vermek isterim.
Geçtiğimiz günlerde, firmanın, Başkent
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinin
açılışına gittik. Oradaki ekip, hemen
hemen olduğu gibi TUSAŞ’tan gelerek
Yüksel Kompozit’te görev aldılar. TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı da
açılıştaydı. TUSAŞ, Yüksel Kompozit’i, bir
anlamda kendi uzantısı gibi görüyor. Ta-
nıdıkları bir ekip, aynı süreçler orada da
var. Yüksel Kompozit, TUSAŞ ile iş, yatı-
rım ve kabiliyet planları gibi konularda
uyumlu bir çalışma içerisinde.

“TSK’da Kullanılıyor mu?” 
Sorusu Hep Gündemde Olacak
MSI Dergisi: Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin 
Sapanca’da düzenlediği arama 
konferansında, savunma sanayimizin
önüne, zorlu bir hedef koyuldu: 

2023 yılında 25 milyar dolar ihracat.
SSM’nin bu süreçteki rolü hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Murad BAYAR: SSM’nin rolü, daha çok
muhatap ülkelerle, onların alıcı makam-
ları ile ikili ilişkileri tanzim etmek olacak.
Böylece, bu konularda biraz daha yukarı,
stratejik seviyeye doğru çıkacağız. Şu
ana kadar daha taktik bir seviyede çalı-
şıyorduk; ancak, SSI’nin kurulması ve
buna paralel olarak, Savunma ve Hava-
cılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD)’nin de daha iyi organize olması
sayesinde, artık yavaş yavaş sektörün
kendi kurumları ile bu işlerin yapılabile-
ceğini, bunu da bizden daha rahat ve
etkin gerçekleştirebileceğini değerlen-
diriyorum.

MSI Dergisi: İhracat penceresinden 
baktığımızda, birbiri ile çelişen iki söylem
olduğunu görüyoruz: Birincisi, “Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanmaya 
başlamadan ihraç edemeyiz”, ikincisi de
“Küresel pazarda rekabet edebilecek
ürün geliştirerek satabiliriz”. Her ikisi
için de verilebilecek örnekler var; 
örneğin DEARSAN’ın Yeni Tip Karakol
Botu ve ASELSAN’ın çeşitli ürünleri ilk
duruma; FNSS PARS 8x8, Otokar 
ARMA ve Yonca-Onuk MRTP34 ise 
ikinci duruma verilebilecek 
örnekler. Siz bu söylemleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz; sektör bir
söylemde birleşmeli mi?
Murad BAYAR: Tabii ki TSK’nın bir ürünü
kullanması, büyük referans. Firmaları-

mızın küresel pazara yönelik kendi ön-
görüleri ile ortaya çıkarttığı ürünler için
de bu geçerli. O ürünler de TSK envan-
terine girseler, bu firmalarımızın yurt
dışı çalışmaları çok daha etkili hale gelir.
Çünkü hala, o ürünlerle ilgilenen ülke-
lerin yetkilileri, firmaların yetkinliklerin-
den bir şüpheleri olmasa da bu soruyu
soruyorlar. O soru hep gündemde ola-
cak. Diğer yandan, bir firma pazarı ve po-
tansiyeli gördüğü zaman, kendi
kaynakları ile çalışma yaptığında daha
hızlı netice alabilir; bu noktayı da göz ardı
etmemek gerekir.

MSI Dergisi: Sapanca’daki arama 
konferansında da gündeme gelen, 
“destek alımı” konusunu ihracat 
açısından değerlendirir misiniz?
Murad BAYAR: Onu henüz kurgulama-
dık. Benzer bir uygulamaya ihtiyaç var
gibi görünüyor. Asıl maksat, destek alımı
yapmak değil. ABD’de Foreign Compa-
rative Testing (Yabancı Karşılaştırmalı
Test) adı altında bir program var. ABD dı-
şında üretilen ürünlerin, deneme mak-
satlı alımını yapıp, testlerini
gerçekleştirerek raporunu veriyorlar.
ABD, bunu teknolojiyi takip etmek için
yapıyor, katılanlar da ABD sisteminden
bir rapor almış oluyor. Benzer bir şey ya-
pabiliriz. TSK envanterine alıyormuş gibi
testlerden geçirip firmalara raporlayabi-
liriz. Bu da onlar için bir girdi olur. Bunun
aslında bir örneği var. Otokar’ın Cobra
araçlarından SSM, 1990’larda deneme
amaçlı 5 tane almıştı.

ÖZEL SAYI
©
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Otokar, COBRA araçlarının bakım ve idamesinde 
aktif rol alarak, sektörün lojistik konusunda 

yapması istenen açılıma öncülük eden firmalar 
arasında yer alıyor. 
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MSI Dergisi: Sapanca’da alınan 
kararlarla ilgili SSM tarafında neler 
yapılıyor?
Murad BAYAR: Süreç yürüyor, o bizim
artık SSI ile ortak yol haritamız. Henüz
bir uygulama dokümanına dönüştürme-
dik; ama dönüştüreceğiz. Daha sonra
sektörle de paylaşacağız.

MSI Dergisi: Firmalarımızın, örneğin
hafif silah üreticilerinin, yurt dışında da
kıyasıya bir rekabet içerisinde olduğunu
görüyoruz. SSM bu konuya nasıl 
yaklaşıyor?
Murad BAYAR: Bu, dikkat etmemiz ge-
reken bir konu. Lehte tarafları da var.
Şöyle ki biz ilişkilerimizi bir seviyeye ge-
tirdiğimiz ülkelerde, “Türkiye ile çalışın,
biz size rekabeti de getirelim” diyebiliyo-
ruz. Diğer bir deyişle, “Türkiye ile çalış-
mak, tek kaynak anlamına gelmeyecek,
sadece Türkiye ile çalışarak da rekabet
sağlayabilirsiniz” mesajını veriyoruz.
“Kara, deniz, elektronik ve yazılım gibi
bazı alanlarda, size kıyasıya rekabet eden
rakipler getirebiliriz” diyoruz. Bu da bazı
durumlarda faydalı oluyor. Çünkü o ülke
Türkiye ile çalışmak istiyor; ama hiçbir
alıcı, biz dâhil, başka bir ülkenin firması
ile tek kaynak çalışmayı çok tercih etmez.
Tabii “biz rekabeti getirebiliriz” derken
şuna da dikkat etmek gerekiyor;  firma-
larımızın, rekabet ederken birbirini alt

edip bir başka ülkenin aradan çıkmasına
fırsat vermemesi gerekiyor.

Lojistikte İşin Felsefesi 
Oluştu
MSI Dergisi: Lojistik konusunda 
merakla beklenen gelişme, eskiden 
askeri fabrika ve bakım merkezlerinde
ele alınan işlerin, ne kadarının yeni 
dönemde savunma sanayisine 
aktarılacağı. Bu konuda, SSM’nin 
yürüttüğü çalışmaların son durumu 
ve görüşmeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Murad BAYAR: Aslında bu konunun
fikri temelinde, bayağı çalıştık, lojis-
tik konferansları ve çalıştaylar yaptık.
İşin felsefesi oluşmuş durumda, TSK
ile de bir noktaya geldik. Bundan
sonra uygulamalar, pilot örnekler
şeklinde olacak; sektörün de bu ma-
nada kendi hazırlığını ve altyapısını
geliştirmesi gerekiyor. Henüz sektör
o noktada değil. Lojistik ile ilgili ça-
lışmalar için ciddi bir kapasite gere-
kecek. Artık lojistik destek
dediğimizde çok daha titiz, disiplinli
ve hata götürmeyen bir çalışmaya
girmemiz gerekiyor. İlk örnekler
oluşmaya başladı, hatta yürüttüğü-
müz projeler var. İlk baştaki model-
ler, mevcut kapasitenin kullanıldığı,
sanayinin sürecin içinde bulunacağı
örnekler olacak. Özgün ürünler en-
vantere girdikçe, bunun doğal dina-
miği çerçevesinde ana yükleniciler
mutlaka devrede olacak.

ÖZEL SAYI

Artık lojistik destek dediğimizde çok daha titiz, disiplinli ve hata 
götürmeyen bir çalışmaya girmemiz gerekiyor. İlk örnekler oluşmaya
başladı, hatta yürüttüğümüz projeler var. İlk baştaki modeller, 
mevcut kapasitenin kullanıldığı, sanayinin sürecin içinde bulunacağı
örnekler olacak. Özgün ürünler envantere girdikçe, bunun doğal 
dinamiği çerçevesinde ana yükleniciler mutlaka devrede olacak.
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Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ONUK MRTP serisi botları,

ihracat başarılarının ötesinde,
dünyaca tanınan bir marka 

haline geldi.
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MSI Dergisi: İlk örnekler oluşmaya 
başladı dediniz. Bunlardan 
bahsedebilir misiniz?
Murad BAYAR: Örneğin Mini İHA’ların
desteğini Kale-Baykar veriyor; karıştırıcı
ve simülatör gibi sistemlerde de üretici
firmalardan destek alıyoruz. Heron
İHA’larının desteğini TUSAŞ’ın vermesi;
Cobra’nın lojistik desteğinde Otokar’ın
rol alması da örnekler arasında yer alı-
yor. TEI, bazı motorların bakımını üstlen-
meye başladı. Bu uygulamalarla ilgili
TSK’da da memnuniyet var.

MSI Dergisi: Yabancı ülkelerde, 
bir ürünü tasarlayıp üreten firma 
ile o ürünün bakımını ya da 
modernizasyonunu yapan firmanın 
farklı olabildiği durumlar yaşandığını 
görebiliyoruz. Türkiye’de de 
benzer durumlar yaşanmasını 
öngörüyor musunuz? Fikri mülkiyet 
hakları açısından bakıldığında, 
bu tür durumlara hazırlıklı mıyız?
Murad BAYAR: Zaten bizim projelendi-
rerek geliştirdiğimiz ürünlerde, fikri
mülkiyet hakları devlete ait; o konuda
açık bir nokta yok. Bakım ve moderni-
zasyonu farklı firmanın yapmasının çok
örneği olmasa da Türkiye’de de bir iki ör-
neği var. Böyle bir şeye karşı değiliz.

Diğer Kamuya Açılma 
Biraz Gecikmeli Olacak
MSI Dergisi: Savunma sanayisi 
firmalarının, diğer sektörlerde de iş 
yapmasını, hem iş hacminin büyümesine
hem de sektörler arası etkileşimin 
getireceği yararlara dikkat çekerek
destekliyorsunuz. Bu konuda gelinen
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kısa ve orta vadede neler yapılmalı?
Murad BAYAR: Orada maalesef çok arzu
ettiğimiz bir hareketlenme olmadı. Mesela
lojistik alanında beklediğimiz hareket-
lenme oldu. Bu konular 2-3 sene evvel
sektörle yaptığımız vizyon paylaşım top-

lantılarına dayanıyor. Bu toplantılarda sek-
töre şunu söylemiştik: Önümüzdeki dö-
nemde, projelerin hızı böyle devam
etmeyecek. Dolayısı ile ayakta kalabilmek
için üç alana; ihracat, lojistik ve diğer kamu
ihtiyaçlarına ağırlık verilmesi gerektiğine
dikkat çektik. İlk iki alandaki çalışmalar iyi
gidiyor; ama kamu ihtiyaçlarının karşılan-
ması konusunda benzer bir durumu pek
göremedik. Bunun sebebi de diğer yatı-
rımcı kamu sektörlerinde, henüz yerli üre-
tim önceliğinin olmaması. Ayrıca, sektörün
ana oyuncuları da o alanda bir zorlamaya
girmiyorlar. Savunmada yeterince yükleri
var; ek olarak ihracat da onları bir hayli
meşgul ediyor. Diğer yandan, alt yükleni-
cilerin ciddi çabalarını görüyoruz; OSTİM’in

raylı taşıma konusundaki girişimleri gibi…
Türkiye, hakikaten ulaştırma, sağlık ve
enerji alanlarında önemli yatırımlar yapı-
yor, hepsi de ithal. Kamuda bazı fikirler ge-
lişti, bizim de girişimlerimiz oldu, bazı
mevzuatlar da yazıldı; ama henüz bunların
tam uygulamaya yansıdığını göremedik.
Her şeye rağmen, belki biraz geriden gelse
de çark dönecek gibi görünüyor.

MSI Dergisi: SSM, Mayına Karşı Korumalı
Araç Projesi’nde, yüklenici firmanın, 
sivil taraftaki işleri nedeni ile askeri 
taraftaki taahhütlerin zamanında 
yerine getirilememesi şeklinde ifade
edebileceğimiz, talihsiz bir tecrübe 
yaşadı. Bu tecrübenin, savunma sanayisi
firmalarının diğer kamuya açılmaları 
sürecine yansımaları nasıl oldu? 
Bu tecrübe nedeniyle aldığınız bir takım
tedbirler var mı ya da olacak mı?
Murad BAYAR: Diğer kamu kuruluşla-
rına iş yapma, bizden çok sektörü ilgilen-
diren bir konu. Bizim bunu gündeme
taşımamız, sektörün iş hacmini sağla-
ması açısından bir fikir; biz bunu gün-
deme getirdikten sonra, kendi işimize
geri dönüyoruz. Sürekli kafa yorduğu-
muz bir konu değil. Bazı kamu kurumları
bize başvuruyorlar, tecrübemizden fay-
dalanıyorlar, o desteği her zaman veri-
yoruz. Ama sektör kendisi takip edecek,
iş geliştirecek.
Sorunuzun diğer bölümü, firmaların
mali sağlığının takip edilmesi konusu da
çok kolay değil. İhale sürecinde mali bil-
gileri alıyoruz; ama geçmişe yönelik ola-
rak alıyoruz. Biz belli sektörlerde, belli
oyuncularla çalışmak istiyoruz. Zaman
içinde imtihan ettiğimiz ve bu imtihanları
geçen oyuncularla çalışmak istiyoruz.
Tabii ki KOBİ ve yan sanayide genişle-
mek istiyoruz; ana yükleniciler bizim için
sabit. Zaman içinde; kurumsallığından,
süreçlerinden, profesyonelliğinden, yö-
netiminden emin olacağımız firmalarla
çalışmayı tercih ediyoruz.

ÖZEL SAYI

Diğer kamu kuruluşlarına 
iş yapma, bizden çok sektörü 
ilgilendiren bir konu. Bizim 
bunu gündeme taşımamız, 
sektörün iş hacmini sağlaması
açısından bir fikir; biz bunu 
gündeme getirdikten sonra,
kendi işimize geri dönüyoruz. 
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Kritik Projelerde 
Kritik Safhalar
MSI Dergisi: Bir önceki soru ışığında,
KİRPİ’lerin devamı ne olacak?
Murad BAYAR: Bizim açımızdan resmi
süreç şöyle: 15 Nisan itibari ile BMC’ye
fesih tebligatı yapıldı. 30 gün süreleri var.
15 Mayıs’a kadar durumda bir düzelme
olmazsa biz sözleşmeyi feshediyoruz.
Ondan sonra da çözümü oluştururuz
tekrar. KİRPİ olmaz da başka araç olur.
TSK’nın ihtiyacını karşılarız, en fazla
araya biraz süre girer.

MSI Dergisi: Derin bir sessizliğe gömülen
Milli Modern Piyade Tüfeği ve Makinalı
Tüfek projesindeki son durum hakkında
bilgi verebilir misiniz? Artık özel 
sektörün de bu alanlarda çalışmaları 
olduğunu görüyoruz. Bu gelişme, 
her iki projeye ilişkin süreci nasıl 
etkileyecek?
Murad BAYAR: Süreçte bazı aksamalar
oldu ve bu bir miktar hayal kırıklığı ya-
rattı. Sektör olarak tank yapabilen; ama
piyade tüfeği yapamayan bir konuma
doğru gidiyoruz görüntüsü ortaya çıktı.
Son durum itibari ile aslında bir miktar
iyi haberler de yok değil. En son üretilen
bir parti tüfeğin testleri yapıldı ve ta-
mamlandı. Şimdi daha büyük bir partinin
üretimi yapılıyor, onlar da testlere gire-
cek. Onu da tamamladığımızda, yaz so-
nuna doğru “Prototip tüfeğin
doğrulamasını tamamladık, artık üretim
planlamasına geçebiliriz” gibi bir nok-
taya gelebiliriz.

MSI Dergisi: Bu alanda özel sektörün
başlattığı çalışmalar hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Murad BAYAR: Özel sektörün de tabii ki
bir rolü olması gerekiyor. 2009 yılının
Ocak ayında, Milli Modern Piyade Tüfeği
Projesi’ni imzalamadan önce, bir sektör
etüdü yapmıştık. İlgili tüm firmaların
mühendislik altyapısını ve yeteneklerini
inceledik. Bu inceleme sonucunda da
mevcut model ortaya çıktı. O günle
bugün arasında bir fark var mı? Tabii
özel sektör kendini geliştirdi. Diğer yan-
dan, 10 yıla yakın bir zamandır, özel
sektöre devredilmiş bir alan var:
Hafif silahlar ve tabancalar. Orada
iyi gelişmeler oldu; ge-
liştirilen tabancalar
var; ihraç da ediliyor.
Ama hala uluslar-
arası alanda marka
olmuş bir tabanca-
mız yok. Bunu yap-
mak için de malum
Emniyet Genel Müdür-
lüğü sektörle ortak bir ça-
lışma yapıyor. Bugün,
Türkiye’deki kullanıcılar, yerli ta-
bancalarla ilgili eleştiriler iletiyorlar
bize ve bizden yabancı tabanca talep
ediyorlar. Demek ki henüz bizim tasarım
ve kalifikasyon olgunluğumuz, tabanca
için istenilen seviyede değil. Tabii ki özel
sektör bu işe girecek ve gelecekte bu
yönde projeler kurgulanacak. Burada at-
lanan konu, tasarım, geliştirme ve kali-
fikasyonu biraz hafife alıyor olmamız.

Tabanca sektöründe mühendis sayısı
hala çok az; test kabiliyetleri ve kalifi-
kasyon süreçleri zayıf ya da hiç yok. Ör-
neğin uluslararası standartlarda bir
tabanca test merkezine sahip değiliz.
Geldiğimiz iyi bir nokta var. Bununla be-
raber, eksikliklerimizi de gerçekçi bir
şekilde tartışmamız lazım. Dinamik
oyuncularımız var, Türkiye namlulu si-
lahlarda bir dünya markası olabilir.

ÖZEL SAYI
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KİRPİ araçlarının tedarikini içeren
projenin kaderi, Mayıs ayı 

ortasında belli olacak.
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MSI Dergisi: Savunma Sanayii İcra 
Komitesi’nin kararı üzerinden yaklaşık
2 yıl geçse de bir türlü sözleşme 
aşamasına gelinemeyen Genel Maksat
Helikopteri Projesi’ndeki son durum 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Süreç nereye doğru gidiyor?
Murad BAYAR: Projede müzakereler
devam ediyor. Bir miktar gelişme var
son haftalarda. İki tarafta da bu işi so-
nuçlandırma iradesi var. Çok uzun bir
süre aldı, sözleşme görüşmelerine baş-
lamamızdan bu yana 2 sene geçti. Bu-
rada açıkçası şunu da gözlemlemeye
başladık: ABD şirketlerini çok ağır bir
bürokrasi sarmaya başladı. İhracat ku-

ralları hep vardı; ama bir yandan kolay-
laştırılmaya çalışılırken bir yandan da
bürokrasi sürekli ağırlaşıyor. Tüm ABD
şirketlerinde bunu yaşamaya başladık.
Şirket yöneticileri inisiyatif alamıyorlar.
Müzakerelerde bakıyoruz, sürekli avu-
katları ile konuşuyoruz. Bunun etkilerini
de Sikorsky özelinde ağır bir şekilde gör-
dük. Hiç problem olmayacağını düşün-
düğümüz konular çok zaman aldı.

MSI Dergisi: ATAK Projesi ve teslimatı ile
ilgili son durumu öğrenebilir miyiz?
Murad BAYAR: ATAK’ta iyi bir yoldayız,
orada sonuca yakın olduğumuzu düşü-
nüyorum. Pilot eğitimleri devam ediyor
yoğun bir şekilde. Helikopter de atış ve
uçuş denemelerinde sanırım 1600 saate
ulaştı, güvenilirliği oldukça iyi. Kalifikas-
yon bitiyor, sonra kabul testlerini ta-
mamlayacağız.

MSI Dergisi: Güç Grubu Geliştirilmesi
Projesi’nde son durum hakkında bilgi
verir misiniz? Gelinen nokta hakkında 
siz ne düşünüyorsunuz?
Murad BAYAR: Bizim tüm değerlendir-
melerimiz tamam, Savunma Sanayii İcra
Komitesi toplantısını bekliyoruz. Her iki
teklifte de iyi bir noktaya geldik. Orada
kritik konu, teknik destek alınacak mü-
hendislik şirketlerinin bu desteği verir-
ken ilgili devletlerin kurallarının ne
olacağı idi. İstediğimiz noktaya geldik.
Güç grubu zor bir konu, hatta tanktan
daha da zor. Aslında, genelde motorlar,
ana platformlardan daha zor diyebilirim.

Savunma Sanayii Müsteşarımız 
Murad Bayar’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

ATAK’ta iyi bir yoldayız, orada sonuca yakın olduğumuzu 
düşünüyorum. Pilot eğitimleri devam ediyor yoğun bir şekilde. 
Helikopter de atış ve uçuş denemelerinde sanırım 1600 saate ulaştı,
güvenilirliği oldukça iyi. Kalifikasyon bitiyor, sonra kabul testlerini 
tamamlayacağız.
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Sektörün küresel büyük
oyuncuları arasına gir-
mek için, mevcut yapı-

mızı geliştirmemizin yanı sıra
Ar-Ge’ye dayalı üretim yap-
mak, aktörler arasında yük-
sek derecede koordinasyon,
finans kredi modellerini ge-
liştirmek ve şüphesiz ki bizim
büyümemizde önemli bir
paya sahip olan KOBİ’lere
desteği arttırmak, Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçı-
ları Birliğinin görevleri ara-
sındadır.
İhracatın dev aktörleri ve
pastadan, toplamda yüzde
76’lık en büyük payı alan ül-
keler, dünyanın en güçlü ül-
keleri olan ABD, Rusya,
Almanya, Fransa ve İngilte-
re’dir. Biz kalan yüzde 24’lük
dilim için, 200’ün üzerinde
ülkeyle yarışmak durumun-
dayız. Neden 6. ülke biz ol-
mayalım? Bunun bir hayal
olmadığını tüm dünyaya

göstermek için Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği kuruldu. Rakamlarla
büyüyen sektörün gücü de
giderek büyüdü.
Geçtiğimiz dört yıla bakar-
sak eksiklerimizi fark ede-
rek sektörde büyüyen bir
ivme yakaladığımız net bir
şekilde görülecektir.
2008’de, 600 milyon dolar
düzeyinde seyreden ihracat
rakamımız, bugün 1,3 milyar
dolara dayandı. Bu güç ve
moralle 2013 ihracat hedefi-
mizi 1,5 milyar dolar ve artış
oranımızı da yüzde 25 olarak
belirledik. Bu doğrultuda,
eksiklerimizi tespit ettik ve
envanter bazlı çalışmaları-
mızı tamamladık; yeni he-
defler ve yeni ürün grupları
belirledik. Artık sektör üre-
timimizin 1/3’ünü ihraç eder
konumdayız. Üstelik ihracat
yaptığımız ülkeler arasında,
yüzde 39’luk oranla ilk sı-

rada ABD geliyor. Arkasın-
dan ise Birleşik Arap Emir-
likleri ve Avrupa… Dünya
liginde 6. sıraya çıkmak için,
hedef pazarlarımızı büyüt-
menin; yeni ülkelerle iş bir-
liğine gitmenin gerekliliğinin
farkındayız. İşte bu nedenle
ihracat yapmayı hedeflediği-
miz bölgeler arasına Uzak
Doğu ve Asya ülkelerini de
dâhil ettik. Şu andaki en büyük
ihraç kalemlerimiz, “uçak ve
helikopterlerin aksam ve par-
çaları”, “sektöre yönelik taşıt-
lar için turbojetler ve
turbopropellerlere ait aksam,
parçalar”, “tanklar ve zırhlı
savaş taşıtları”, “sivil havacı-
lık yolcu taşıma uçakları
(boş ağırlığı 15 tondan bü-
yükler)”, “tanklar ve zırhlı
savaş taşıtlarının aksam ve
parçaları”, “roket fırlatıcılar,
alev atıcılar, el bombası atı-
cıları, torpil tüpleri vb. fırla-
tıcılar” ile “ tüfek ve

tabanca”. Gördüğünüz gibi,
daha çok kara araçlarında
ileri ve önemli bir noktada-
yız; şimdi sıradaki hedef,
deniz araçlarında da ileri bir
noktaya gelmek…
Çünkü biz sektör olarak, ül-
kelerin güç gösterisi yaptığı
bir alanı temsil ediyoruz;
daima kendimizi yenilemek,
teknolojiden beslenmek ve
küresel rekabette daha etkin
söz sahibi olmak zorundayız.
Bu zorunluluğun tüm gerek-
lerini layıkıyla yerine getir-
mek için, Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği olarak elimizden ge-
lenin fazlasını yapıyoruz.
Bundan 10 yıl öncesine
kadar, savunma sanayi-
sinde, dünyanın savunma
sanayisi ihracatındaki lider
ülkesi ABD’ye yüzde 39 ihra-
cat yapacağımız hiç kimse-
nin aklına gelmezdi. Olmaz
deneni başardık ve tabiri ca-

ÖZEL SAYI

“Savunma ve 
Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği - 
Genel Değerlendirme 
ve Hedefler”
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin gücünü dünyaya 
tanıtma konusunda, her geçen gün çıtamızı daha da 
yükseltmekteyiz. Rakamlar da bunu kanıtlamaktadır. 
2012 yılında, bir önceki yıla oranla ihracatımızı yüzde 43 
oranında arttırarak, yaklaşık 1,3 milyar dolara çıkardık. 
Üstelik ihracatını, 2012 yılında en fazla arttıran sektör olduk.
Bu sadece rakamsal bir büyüklük değil; rakamları doğru 
okursak aynı zamanda ileri teknolojimizi, sürdürülebilirliğimizi,
altyapımızı, ürün çeşitliliğimizi de sistematik bir yapıda 
arttırdığımız da net bir şekilde görülmektedir.
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izse “tereciye tere sattık”.
İşte bu nedenledir ki “savun-
madan atağa geçtik” diyebi-
liyoruz. Artık ihracat
rakamlarında oransal olarak
en fazla artış sağlayan bir
sektörün temsilcisi olmak,
bizi gururlandırıyor.
Elbette ki geldiğimiz noktayı
kati suretle yeterli görmüyo-
ruz; çıtamızı yükseğe koy-
maz, gözümüzü zirveye
dikmez ve bu uğurda çalış-
mazsak yerimizde sayar ve
gelişen teknolojinin kurbanı
oluruz. Asla rehavete kapıl-
madan ve yılmadan, önce
yakın plan ve sonrasında
uzak plan hedeflerimize
ulaşmak zorundayız. Muaz-
zam bir gücün sektördeki
temsilcisi olmak, bu sorum-
luluğu gerektirir.
Sektörümüz sadece yurt dı-
şına ihracat yapmıyor; kendi
ordumuz ve ülkemiz de sa-
vunma sanayisinde ithal

araçlar kullanan bir ülkeydi.
Oysa bugüne baktığımızda,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih-
tiyaçlarının karşılanma-
sında, yüzde 54’lük yerli
üretim payını yakalamış du-
rumdayız.
Kara araçları sektöründe
tüm sistemler, Türk mü-
hendislerimiz tarafından ta-
sarlanıp üretilebilmektedir.
Tedarik modeli bakımından
savunma sanayisi, diğer sek-
törlere örnek bir sektördür.
Savunma sanayisinin kazan-
dırmış olduğu offsetler kap-
samında, dövizin ülkeden
çıkması engellenmiştir.
Rakamsal hedeflerimizi tut-
turarak yolumuzda emin
adımlarla ilerliyoruz. İhtiyaç
yönetimi, tedarik, lojistik sü-
reçlerini yeniden yapılandır-
mak, üniversiteler, Ar-Ge
merkezleri ve TÜBİTAK’la
daha çok iş birliği yaparak
teknoloji üretimini hızlandır-

mak, sanayi ve üniversite iş
birliğini hayata geçirerek
uzman insan kaynağı oluş-
turmak, uluslararası alanda
rekabet şansımızı arttırmak
için ihracat modelimizi gün-
cellemek ve ilintili sektör-
lerle ilişki ve koordinasyon
sürecini doğru yönetmek gibi
hususlara daha fazla ağırlık
vererek de 2023 hedefleri-
mize hızla yaklaşıyoruz.
Bu hedeflerimizi hayata ge-
çirdiğimizde, firmalarımız
mevcut kapasitelerini arttı-
racak, organize bir şekilde
dışa açılacak, küresel reka-
bete hazır ve iç piyasada
daha güçlü olacak. Üstelik
bu sadece Savunma ve Ha-
vacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği olarak bizim değil, he-
pimizin, ülkemizin gücü ve
başarısı olacak. Sinerjimizi
ve iş birliğimizi bu yönde
kullanıyor; koordinasyon
içinde olduğumuz kurum-

larla etkin bir şekilde çalışı-
yoruz.
2023’te, Cumhuriyetimizin
100. yılına yakışır bir şekilde,
savunma sanayisinde ilk 6
ülke arasında yer almayı he-
defliyoruz. “Ekonomik kal-
kınma, Türkiye'nin hür,
bağımsız, daima daha kuv-
vetli, daima daha refahlı Tür-
kiye idealinin bel kemiğidir"
diyerek ulusal zenginliğin
önemini bizlere hatırlatan
Ulu Önderimize yakışır bir
nesilin evlatları olarak,
2023’te 25 milyar dolar ihra-
cat hedefliyoruz.
Bu hayal değil; bu, kendine
inanan, bilimsel hedefler
koyan bir sektörün Türki-
ye’ye verdiği söz…
Saygılarımızla,

Latif Aral ALİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI)
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MSI Dergisi: Öncelikle, SSI Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak, sektöre IDEF 
mesajınız nedir? Savunma sanayimizin
ihracat faaliyetleri açısından IDEF’i 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Latif Aral ALİŞ: IDEF’i, artık marka haline
gelmiş büyük savunma sanayisi buluş-
malarından biri olarak değerlendirebili-
riz. Yerli ve yabancı pek çok firmanın
katılımı ile gerçekleştirilen IDEF, aynı za-
manda sektördeki yeniliklerin de görü-
cüye çıktığı bir platform; bu nedenle
hepimiz için oldukça önemli. Bu yıl dü-
zenlenecek fuar, SSI olarak kuruluşu-
muzun ardından gerçekleşen ilk IDEF
olması açısından da bizler için ayrıca an-
lamlı.

MSI Dergisi: SSI’yı diğer ihracatçı 
birlikleri ile karşılaştırdığınızda, 
farklı noktalar öne çıkıyor mu? 
Çıkıyorsa bunlar nelerdir?
Latif Aral ALİŞ: Kendine özgü kuralları,
kısıtları, uluslararası ve ulusal düzenle-
meleri olan bir sektör savunma sana-
yisi. Oyuncuları, pazarları, satıcıları ve
alıcıları, diğer sektörlere göre çok daha
farklı ve sınırlı. Dolayısı ile bu sektörü
analiz ederken, mümkün mertebe diğer
sektörler ile mukayese etmekten kaçın-
mak ve kendi dinamikleri içinde değer-
lendirmek sanırım daha doğru olacak.
Dünyadaki benzerlerimizle karşılaştır-
mak içinse henüz çok erken.

MSI Dergisi: SSI’nın, SSM, TSKGV ve
SASAD gibi sektördeki diğer kurum / 
kuruluşlar ve STK’larla ilişkilerine 
yönelik değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Latif Aral ALİŞ: Savunma sektörüne yön
veren kuruluş Savunma Sanayii Müste-
şarlığımız. Diğer kurum ve kuruluşlar ise
kendi görev ve sorumlulukları çerçeve-
sinde, üzerlerine düşen faaliyetleri ye-
rine getirmekle yükümlü. Burada önemli
olan, ahenk ve uyum içerisinde çalışmak.
Hedeflerimiz doğrultusunda, hepimiz ba-
şarıya ulaşmak için çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Aralık ayında 
gerçekleştirdiğiniz, “Savunma Sanayinde
İhracat Nereye Koşuyor ve Nasıl 
Koşmalı?” konulu arama konferansında,
oldukça iddialı hedefler ortaya kondu. 
Bu hedeflere ulaşmak için sektörün 
tüm paydaşlarına roller düşüyor. 
Başta SSI olmak üzere, hangi 
paydaşlara hangi rollerin düştüğü 
konusunda bir değerlendirme 
alabilir miyiz?

Latif Aral ALİŞ: Arama konferansı sonu-
cunda, çok detaylı bir yol haritasına
ulaştık. Rol dağılımını;
n Özel sektör olarak bizlere:
n İhraç edilecek ürün konfigürasyonu,

lojistiği (ihraç versiyonu)
n Ortak satış (ortaklıkları belirleme)
n İhraç kısıtları ve kaynağın 

belirlenmesi
n Profesyonel / yetkin tanıtım 

pazarlama teknikleri geliştirme
n Devlet desteği temini
n Kamu kesimine de
n Lobi faaliyetleri (siyasi destek, 

üst düzey pazarlama)
n Fuarlar, tanıtım ve organizasyonu
n Devletten devlete satış
n Kredi mekanizmasının oluşturulması
n İstihbarat desteği verilmesi
n Pazar paylaşımının düzenlemesi 

(firmaların koordinasyonu)
n Firmaların pazarlama kabiliyetlerinin

dünyadaki örnekler derecesinde 
arttırılması,

olarak özetleyebiliriz. Malumunuz, bun-
larla ilgili olarak bazı somut ilerlemeler
kaydedildi; bazıları üzerinde de çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Gelişmeler
oldukça sizlerle paylaşacağız.

MSI Dergisi: 2023 ihracat hedefi 
konulmuş olmakla birlikte, ara 

hedeflerin konulmadığını ya da 
kamuoyu ile paylaşılmadığını görüyoruz.
Örneğin, 2013 ya da 2015 hedefleri 
nelerdir? SSI, 2023 hedefine 
ilerlenmekte olduğunun kontrolü 
anlamında, hangi ara adımlarda, 
hangi gözden geçirmeleri yapmayı 
hedefliyor?
Latif Aral ALİŞ: SSI Yönetim Kurulu, sa-
vunma ve havacılık sanayileri için 2013
ihracat hedefini 1,5 milyar dolar ve bek-
lenen artış oranını da yüzde 25 olarak be-
lirledi. 2023 itibariyle dünyanın önemli
ihracatçı ülkeleri arasına girmeyi, ihracat
rakamını da 25 milyar dolara çıkarmayı
hedefliyoruz. Türkiye çerçevesinde de
amacımız “ihracat oranını en çok arttıran
sektör” haline gelmek.
Esas olarak, en geç 2013 yılı sonunda,
“SSI Birinci Stratejik Planı” çalışmaları-
mızı tamamlayacağız ve bu doğrultuda
hedeflerimizi netleştireceğiz.

MSI Dergisi: 2023’te Türk Savunma 
Sanayisi, bugün koyulan 25 milyar 
dolarlık hedefe ulaştığında, 
toplam ciro ve ithalat rakamlarının 
nasıl şekilleneceğini tahmin 
ediyorsunuz?
Latif Aral ALİŞ: Daha önce de belirttiğim
gibi “SSI Birinci Stratejik Planı” çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu kap-
samda, size daha kesin rakamları ilk
fırsatta vereceğiz.

MSI Dergisi: Mart ayında, SSM ile Türk
Eximbank arasında imzalanan protokolle
savunma ihracatı için kredilendirme 
mekanizmasının ilk adımı atıldı. 
Bu gelişme ve bundan sonra atılması 
gereken adımlarla ilgili yorumlarınızı
alabilir miyiz?
Latif Aral ALİŞ: Bizlerin de içinde yer al-
dığı bu ve benzeri çalışmaları, olumlu
değerlendiriyoruz. Esas önemli husus,
bu mekanizmaların etkin çalışabilmesi-
dir. Yaptığımız ilk arama konferansında
da bu ve benzeri hedeflerimizi paylaş-
mıştık. Kamu ve özel sektör iş birliği ile
beklentiler doğrultusunda gerekli
adımları atmaya devam edeceğiz.

ÖZEL SAYI

SSİ Birinci Stratejik Planı 
Yıl Sonuna Kadar Hazır Olacak
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in, IDEF özel sayımız
kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleşide bizlerle paylaştığı
değerlendirmelerini de aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

©
SSI
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FNSS, yaptığı araştırma-
lar sonucunda, pa-
zarda, envanterdeki

araçlara göre düşük ağırlık,
yüksek hareket kabiliyeti
(mobilite) ve üstün beka yete-
neğine sahip paletli araçlar
konusunda bir boşluk bulun-
duğunu değerlendirmiş ve bu
boşluğa hitap eden bir araç
geliştirmek üzere çalışma-
lara başlamıştır. Bu platform,
özellikle 18-40 ton sınıfı araç-
ların kullanılmasının müm-
kün olmayacağı arazi şartları
ve düşük kapasiteli yol ve

köprü alt yapılarına sahip
coğrafyada harekât icra ede-
bilecek çevik bir araç olarak
tasarlanmıştır.

Hareket Kabiliyeti
Günümüz muharebelerinin
birçok farklı ortamda gerçek-
leşmesi ihtimalinin varlığı, bu
ortamlarda görev yapacak
araçlardan beklenen yete-
neklerin artmasını ve çeşit-
lenmesini gerektirmektedir.
Bu durum, özellikle muharip
araçlar için daha fazla önem
kazanmaktadır.

ÖZEL SAYI

FNSS’nin, 
Paletli Araçlar 

Arenasına Getirdiği
Yenilik:

KAPLAN
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS),

askeri kara araçlarında sahip olduğu
geniş tecrübe ve yetkin mühendisleri 

sayesinde, Türkiye’nin paletli ve 
tekerlekli zırhlı araçlar ile özel amaçlı

askeri araçlar konusunda ürün 
geliştirme merkezi olarak kabul 

edilmektedir. Aynı zamanda, dünyadaki
gelişmeleri ve eğilimleri yakından 

takip eden FNSS, Malezya örneğinde 
görüldüğü gibi, dünya ülkelerinin 

ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler de
geliştirmektedir. FNSS’nin; tanksavar,

zırhlı muharebe ve zırhlı keşif 
görevlerini icra etmek üzere geliştirilen

ve ilk kez IDEF’te kamuoyunun karşısına
çıkacak KAPLAN adı verilen yeni nesil
hafif paletli zırhlı aracı, bu çözümlerin 

son halkasını teşkil etmektedir.
Oykun EREN / oykun.eren@fnss.com.tr
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Personel : Azami 5 kişi
Ağırlık (Boş) : 9.000 kg
Güç / ağırlık : >25 BG/t
Yol sürati : 70 km/sa
Hareket sığası : 600 km
Karın altı yüksekliği : 0,4 m
Yakıt kapasitesi : 300 lt
Dik engel aşma : 0,7 m
Dik meyil tırmanma : yüzde 60
Yan meyil geçme : yüzde 30
Hendek geçme : 1,5 m
Sudan geçme : 1,1 m
Yüzme : Opsiyonel
Motor : Asgari 25 BG/t oranını sağlayacak dizel motor
Transmisyon : Allison X-200
Süspansiyon : Burulma çubukları + hid. sönümleyici tip
Direksiyon sistemi : Hidrostatik

KAPLAN'ın Teknik Özellikleri
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Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ge-
liştirilip envantere girmeyi ba-
şaran muharip araçlara
baktığımızda, ana muharebe
tankları dışarıda bırakıldı-
ğında, hem paletli hem de te-
kerlekli araçların kullanıldığını
görmekteyiz.
6x6 ve 8x8 konfigürasyonun-
daki tekerlekli zırhlı araçların
gelişimleri ile birlikte, palet
ve tekerlek sistemleri ara-
sında adeta bir savaşın başla-
dığı görülmektedir.
Ancak palet ve tekerlek ara-
sındaki tercihin çözümü; göz
önüne alınan aracın görevi,
görevi icra edeceği arazi pro-
fili ve araca özel yetenekleri
gibi parametrelere bağlıdır.
Hareket kabiliyeti, muharebe
aracının farklı görevleri ye-
rine getirmek amacıyla he-
deflenen arazide serbestçe
ve hızlı şekilde ilerleme yete-
neği olarak tarif edilebilir.
Aracın hareket serbestisi
(aracın rahatlıkla ilerleyebil-
diği toplam arazi yüzdesi) ve
o arazi üzerinde sağlayabil-
diği ortalama hız veya toplam
ilerleme süre değerleri ile öl-

çülmektedir. Platformun mu-
harebe ağırlığı ve bu ağırlığın
zemine etkisi olan yüzey ba-
sıncı değeri, hareket kabiliye-
tinin belirlenmesine büyük
öneme sahiptir. Yine farklı
zemin çeşitleri üzerinde
(ıslak, kuru, kum veya karla
kaplı) ilerleme başarısı ve
bitki örtüsü ile engellerin
üzerinden geçebilme ve hen-
dek aşma yeteneği, hareket
kabiliyetine etki eden unsur-
lar arasındadır.
Paletli araçlar, hareket kabi-
liyeti açısından, tekerlekli
araçlara göre büyük üstün-
lüğe sahip olarak değerlendi-
rilirler. Paletler, yapıları
itibariyle tekerlekli araçlara
göre çok daha büyük bir
basma yüzeyine sahiptirler.
Modern tekerlekli araçlar,
sahip oldukları merkezi lastik
basıncı ayarlama yetenekleri
sayesinde hareket kabiliyeti
açısından gelişme göster-
mişlerdir. Ancak, bu yetenek
bile paletlerin sağladığı, ara-
cın ağırlığını çok daha geniş
bir yüzey üzerinden zemine
iletme ve düşük zemin ba-

sıncı değerleri açısından, te-
kerlekli araçların paletli
araçlar ile rekabet etmelerini
zorlaştırmaktadır. Yine palet-
lerin zorlu arazi şartlarında
zemine tutunma ve dik eğim
tırmanma yetenekleri, hare-
ket yeteneği açısından önemli
üstünlük sağlamaktadır.
Fakat tekerlekli araçlar da
yol süratleri ve işletme mali-
yetleri açısından avantajlar
sunarlar. Özellikle, aracın
görev tanımı, ağırlıklı olarak
yollar üzerinde seyir gerekti-
riyorsa, tekerlekli araçlar
tercih sebebi olmaktadır. Yine
tekerlekli araçlar, yakıt eko-
nomisi ve görev menzili açı-
sından paletli araçlara göre
daha üstündürler.
Ancak, arazi şartlarında görev
yapması gereken muharip
araçlar kategorisinde, paletli
araçlar dikkate değer şekilde
üstün bir hareket kabiliyeti
sunmaktadırlar. Özellikle,
ana muharebe tankları ile eş-
değer hareket kabiliyetinin is-
tendiği durumlarda, paletli
araçların kullanılması gerek-
tiği değerlendirilmektedir.

KAPLAN’ın Bekası
Bir muharebe aracının beka
yeteneği; mayın ve balistik
mühimmata karşı koruma se-
viyesi ile birlikte boyut ve si-
luet ile tespit edilebilirlik gibi
parametrelere bağlıdır.
Tespit edilebilirliğin bir ölçüsü
olarak boyutlar açısından kar-

şılaştırıldığında, paletli
araçların, tasa-

rımları itibariyle
aynı iç hacme

sahip tekerlekli
araçlara göre daha

küçük boyutlara sahip ol-
duğunu görmekteyiz. Bunun

temel sebepleri arasında pa-
letli araçlarda; tekerlekli
araçlardaki gövde altı süs-
pansiyon ve yönlendirme me-
kanizmaları, transfer dişli
kutuları, diferansiyel yuvaları
ve teker dönüşü için gerekli
açıklıkların bulunmayışı sayı-
labilir.
Yapılan çalışmalarda, yakla-
şık aynı iç hacme sahip teker-
lekli ve paletli araçlar
mukayese edildiğinde, teker-
lekli araçların yüzde 28 ora-
nında arttırılmış bir toplam
hacme ihtiyaç duyduğu belir-
lenmiştir. Bu durum, doğal
olarak, tekerlekli araçların
boyutlarının artmasını gerek-
tirmektedir.
Beka analizleri, açık şekilde,
muharebe şartlarında büyük
boyutlara sahip bir aracın çok
daha kolay şekilde tespit edi-
lebildiğini ve yine boyutların
aracın vurulma ihtimalini art-
tırdığını ortaya koymaktadır.
Tekerlekli araçların, küçük
kalibreli mühimmatlara karşı
hassasiyetleri daha yüksektir.
Tekerlekler ve yürüyen
aksam, bu hassasiyetin teme-
lini oluşturmaktadır. Ancak
tekerlekli araçlarda kullanı-
lan ve patlaması durumunda
dahi aracın belirli bir hızda
ilerlemesini olanaklı kılan
patlak gider (run-flat) lastik-
ler, aracın dayanımını arttır-
mada faydalı olmaktadır.
Paletli araçların da sahip ol-
duğu pivot dönüş yeteneği,
şehir ortamı gibi dar alan-
larda, aracın orta ekseni etra-

ÖZEL SAYI

KAPLAN’ın güdümlü
tanksavar aracı 
konfigürasyonunda; 
araç komutanı, sürücü,
nişancı ve iki doldurucu
personel yer alıyor.
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ÖZEL SAYI

fında 180 derecelik dönüşler
yapabilmesine olanak sağla-
maktadır. Bu yetenek, beka
açısından faydalı olarak de-
ğerlendirilmektedir.
Beka açısından incelendi-
ğinde, genel olarak; paletli
araçların tekerlekli araçlara
göre, daha düşük siluet ve dış
boyutları ile gelişmiş ma-
nevra yetenekleri sayesinde
ve ayrıca vurulma durumunda
görev dışı kalma açısından
üstünlük sağladıkları değer-
lendirilmektedir.
Hem paletli hem de tekerlekli
araçlar, modern muharebe
sahasının gerektirdiği görev-
ler için uygun performansı
sağlayacak şekilde geliştiri-
lebilmektedir. Ancak, muha-
rebe görevleri açısından
bakıldığında, paletli araçların,
gerek hareket kabiliyeti ge-
rekse beka açısından daha
avantajlı oldukları görülmek-
tedir.

İlk Bakışta KAPLAN
KAPLAN, hafif ve düşük silu-
etli, yol ve arazi koşullarında
üstün hareket yeteneğine
sahip bir araçtır. Araç, arka
kısma yerleştirilmiş, en az 25
BG/ton güç/ağırlık oranını

sağlayan, dört zamanlı bir
dizel motora sahiptir. Moto-
run arka kısımda olması sa-
yesinde, aracın ön kısmında
şoför ve araç komutanı yan
yana oturmaktadır. Ön kı-
sımda bulunan 8 adet peris-
kop, personele çok geniş bir
görüş alanı sunmaktadır. Mo-
torun arka kısımda bulun-
ması, araca düşük ısı ve ses
izi avantajı sağlamaktadır ve
bu sayede, aracın tespit edi-
lebilirliği önemli ölçüde azal-
tılmıştır.
KAPLAN, lojistik avantaj ve
kolaylıkları göz önünde bu-
lunduran özgün bir tasarıma
sahiptir.
Personel, araca arka kısımda
ve yanlarda bulunan kapılar
ve ön kısımda bulunan geniş
sürücü ve komutan kapakları
vasıtasıyla giriş yapabilmekte
ve aynı şekilde araçtan dışarı
çıkabilmektedir.
Araçta, burulma çubuklu
süspansiyon sistemi olup,
bunlar, her iki yanında üçer
adet şok emici ile desteklen-
mektedir. Cer dişlisi ön kı-
sımdadır ve beşer adet yol
tekeri ve arka kısımda avare
kasnağına sahiptir. Hidro-
statik tip direksiyon siste-
mine sahip olan araç,
FNSS’nin ZMA ailesinde kul-
lanılan T130 ve T150 paletle-

riyle donatılabileceği gibi,
araçta yeni nesil kauçuk pa-
letler de kullanılabilmektedir.
NATO STANAG 4569 Seviye
3a’ya uygun mayın koruması
ve STANAG 4569 Seviye 4’e
uygun balistik koruma sağla-
yan araç, balistik çelik ya da
seramik zırh ile donatılabil-
mektedir. Araç, KBRN orta-
mında görev yapabilmesi için,
maskeli ya da yüksek basınçlı
tip KBRN sistemleri ile dona-
tılabilmektedir.
Araç, sürüş ve durumsal far-
kındalık sağlayan ön, arka ve
yan kısımlarda bulunan gün-
düz ve termal kameralar ile
donatılmıştır. Modern elek-
tronik alt yapısı sayesinde,
Muharebe Sahası Tanıma ve
Tanıtma Sistemi gibi farklı
elektronik alt sistemler,
araca kolaylıkla entegre edi-
lebilmektedir.
KAPLAN, ana muharebe
tanklarına arazide eşlik ede-
bilecek üstün bir hareket ye-
teneğine sahiptir.

Tank Avcısı KAPLAN
Mekanize ve zırhlı keşif birlik-
leri, görevlerini icra ederken,
karşılaşabilecekleri düşman
ana muharebe tanklarına
karşı korunmaya ihtiyaç du-
yarlar. Bu ihtiyaca cevap ve-
rebilen tank avcısı araçlar,

uzun menzilli doğrudan ve et-
kili atış yetenekleri saye-
sinde, muharebe sahasında
adeta bir koruyucu olarak
görev yaparlar.
Tank avcısı araçlar, piyade ta-
rafından kullanılan taşınabilir
tanksavar füzelerini kullan-
makla beraber; piyade tara-
fından kullanıma göre önemli
bazı üstünlükler sunarlar.
Bunlardan bir tanesi, beka
yeteneğidir. Açıktaki piyadeye
göre, tamamen zırh koru-
ması altında olan tank avcısı,
görevini daha yüksek bir et-
kinlikle yerine getirebilmek-
tedir. Tank avcısı aracın sahip
olduğu gelişmiş hedef tespit
sistemleri, tanksavar füzesi-
nin azami menzilinde yüksek
öldürücülükle kullanılmasını
olanaklı kılar. Yine aracın
sahip olduğu gelişmiş iletişim
ve muharebe sahası yönetim
sistemleri sayesinde, tank
avcısı, muharebe sahası ko-
mutanı tarafından, sürekli
değişmekte olan tehdit orta-
mında yüksek etkinlikle kul-
lanılabilmektedir.
KAPLAN’ın güdümlü tanksa-
var aracı konfigürasyonu
(STA-Px); araç komutanı, sü-
rücü, nişancı ve iki doldurucu
personelden oluşmak üzere,
azami 5 personel taşıma 
kapasitesine sahiptir. 

KAPLAN, PENÇE insansız
kulesi ile görülüyor.
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Araç üzerinde bulunan insan-
sız tanksavar kulesi, taşıya-
cağı ROKETSAN OMTAS ve
benzeri füzeleri ve üstün gece
ve gündüz hedef tespit sis-
temleri sayesinde, modern
ana muharebe tanklarına
karşı yüksek etkinlik sağlaya-
bilecektir. Sistemde bulunan
12,7 mm kalibrede ağır ma-
kinalı tüfek, yakın koruma
için ateş gücü sağlamakta-
dır. Araç içerisinde personel,
sürücü ve araç komutanı ön
kısımda yan yana ve nişancı
ile yardımcısı hemen onların
arkasında olacak şekilde
oturmaktadır. Araç komu-
tanı ve sürücü için, çok geniş
görüş alanına sahip, gece ve
kötü hava şartlarında görüş
sağlayan termal kamera-
larla donatılmış modern bir
kokpit tasarlanmıştır.

Kulede bulunan 4 adet atışa
hazır güdümlü tanksavar
füzesine ilave olarak, araç
içerisindeki özel bölme-
lerde de atışa hazır füzeler
taşınmaktadır. Araç tava-
nında bulunan bir kapak va-
sıtasıyla bu füzeler hızlı bir
şekilde kuleye yerleştirile-
bilmektedir.
Tanksavar aracında, Kornet-E
ve ROKETSAN’ın OMTAS 
füzeleri kullanılması planlan-
maktadır. Bu sayede KAPLAN,
4 km etkili menzile sahip bir
tank avcısı aracına dönüş-
mektedir. Düşük silueti ve
yüksek hareket kabiliyeti sa-
yesinde araç, hızla atış pozis-
yonuna girip, füzelerini
fırlatıp, ardından yine hızla
mevziyi terk ederek, yüksek
etkinlikle tanksavar görevle-
rini icra edebilir.

KAPLAN: Zırhlı Keşif
Keşif görevi, düşmanın konu-
munu, durumunu, yönünü ve
sayısını belirlemeye yönelik
olarak icra edilen ileri hare-
kâtlar olarak tanımlanabilir.
Muharebe sahasında bilinme-
yeni keşfetmek için gerçek-
leştirilen tüm harekâtlar, bu
tanım içerisine girmektedir.
Günümüzde keşif denince, uy-
dular ve insansız hava araçları
akıllara gelmekle beraber; in-
sanlı keşif olarak adlandırılan
keşif harekâtları, insansız un-
surların sağlayamadığı gerçek
zamanlı ve en önemlisi tecrü-
beli bir gözün taktik durumu
deşifre ederek aktarması
avantajlarına sahiptir.
Muharebe sahasında komu-
tan, harekâtın başarısı için,
ilerisindeki 15 km’lik bir de-
rinlik boyunca, düşmanın

konum, sahip olduğu güç ve
amaçlarına yönelik bilgilere
erişmeye ihtiyaç duymakta-
dır. Bu bilgilerin edinilme-
sinde iki temel yaklaşım
bulunmaktadır:
n Keşfin, gizlilik içerisinde

düşman unsurlara 
görünmeden ve onlarla 
temasa girmeden 
yapılması

n İstenilen bilginin güç 
kullanılarak elde edilmesi
ya da ateşli keşif.

Modern muharebelerin yüksek
temposu, gizli keşif şansını or-
tadan kaldırabilmektedir ki bu
durum, istenilen bilginin,
ancak düşman unsurlar ile ça-
tışmaya girilerek elde edilme-
sini zorunlu kılmaktadır. Bu
durumda, aracın beka ve ateş
gücü hayati önem kazanmak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında,
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yüksek zırh koruması ve hare-
ket kabiliyetine sahip paletli bir
araç, sahip olduğu etkin ateş
gücü ile görevin başarısını ga-
ranti edecektir.
Keşif araçları, temel görev-
leri olan keşif dışında başka
diğer bazı önemli görevleri de
icra etmektedirler.
n Dost unsurların 

ilerleyeceği uygun 
rotaların tespit edilmesi,

n Düşman keşif unsurlarının
önlenmesi,

n Yanıltıcı saldırılar 
gerçekleştirme,

n Konvoy refakat ve koruma,
n Devriye görevleri,
n Hudut bölgesi gözetleme,
n Düşman gerilerine 

sarkarak lojistik ve depo
unsurlarına saldırı, 

n Özel kuvvetlerin harekât
bölgesine intikali

gibi görevler bunlar arasında
sayılabilir.
KAPLAN, keşif görevlerini
yüksek etkinlik ve başarı ile
icra etmek üzere, direk (mast)
üzeri gelişmiş elektro optik
keşif ve gözetleme sistemleri
ile donatılabilmektedir. Bu
sistemlere ilave olarak, in-
sanlı veya insansız kule sis-
temleri KAPLAN’a yüksek
öldürücülük sağlamaktadır.
Opsiyonel olarak sunulan
yüzme kabiliyeti de aracın
keşif görevlerindeki etkinli-
ğine katkı sağlamaktadır.
Paletlerin sağladığı yüksek
hareket ve manevra yeteneği,
düşük siluet ve kauçuk palet-
lerin sağladığı çok düşük gü-
rültü seviyesi, motor yerleşimi
ve uygulanacak kızılötesi bas-
tırıcı kamuflaj ağları ile elde
edilen en aza indirilmiş tespit
edilebilirlik, üstün balistik ve
mayın koruması, düşük ağırlık
ve kompakt boyutlar, havadan
taşınabilme kolaylığı gibi yete-
nekler; KAPLAN’ı, ideal bir
keşif platformu haline getir-
mektedir.
Araç, hibrit güç grubu tekno-
lojisi için de uygun alt yapıya
sahiptir. Bu sayede, özellikle
keşif görevleri esnasında,
dizel motorunu kapatarak,
belirli bir mesafeyi, sadece

bataryalarından güç alarak
tamamen sessiz olarak kat
etme yeteneğine sahip ola-
caktır.

KAPLAN: 
Zırhlı Muharebe Aracı
KAPLAN, mekanize piyadeyi
etkin ateş gücü ile destekle-
yen, hafif ve yüksek manevra
yeteneğine sahip bir zırhlı
muharebe aracı görev tanı-
mına uygun olarak geliştiril-
miştir.
Bu konfigürasyonda, araç
üzerinde farklı tiplerde 
insanlı ve insansız kule sis-
temleri bulunabilmektedir. 
25 mm ve üzeri kalibrede
otomatik top ile donatılan bu
sistemler, gece ve gündüz,
her tür hava şartında, hare-
ketli araç üzerinden, uzun
menzilden hedef tespit ve ta-
nımlama yapabilmekte ve 
hedefleri ateş altına alabil-
mektedir.
Sahip olduğu düşük ağırlık ve
boyutlar, birden fazla aracın,
A400M ve benzeri nakliye
uçakları ile hedef bölgesine
hızlı bir şekilde havadan taşı-
nabilmesini olanaklı kılmak-
tadır.
Araç, aynı zamanda, teröre
karşı yürütülen harekâtlar
için de önemli bir güç çarpanı
olarak değerlendirilmektedir.
KAPLAN, kompozit zırh, kau-
çuk palet, çok geniş ön görüş
olanağı, iç yerleşim, termal
komutan ve sürücü destek
sistemleri ve modern bir güç
grubu gibi yenilikçi teknoloji-
lerin kullanıldığı, modern bir
zırhlı muharebe aracı olarak
göz doldurmaktadır. Envan-
terdeki mevcut ZMA'lardan
daha düşük ağırlığı saye-
sinde, daha çevik ve yüksek
manevra yeteneğine sahip bir
araçtır.
FNSS tarafından özgün ola-
rak tasarlanan KAPLAN, ge-
lişmiş tasarımı ve modern
muharebe sahasının gerekle-
rine cevap veren yetenekleri
ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
yanı sıra dost ve müttefik ül-
kelerin silahlı kuvvetlerinde
hizmet vermeye hazırdır.
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Bu alanda organize 
olan Radar, Elektronik
Harp ve İstihbarat Sis-

temleri (REHİS) Grup Baş-
kanlığı, çalışmalarıyla milli
olarak gerçeklenmesi kritik
öneme sahip elektronik harp
teknolojilerini, dünyada en
ileri seviyede uygulayabilen
az sayıdaki firmanın arasına
ASELSAN’ı da dâhil etmiştir.
REHİS Grup Başkanlığı, 
1991 yılında, Savunma Sana-

yii İcra Komitesi’nin aldığı ta-
rihi kararla ASELSAN’ın Tür-
kiye’nin radar üreticisi
olarak görevlendirilmesin-
den bugüne dek, radar ala-
nında TSK’nın ihtiyaçlarını
karşılamanın yanı sıra ulus-
lararası pazarda talep gören
geniş bir ürün gamı oluştur-
muştur.
REHİS Grup Başkanlığı faali-
yetleri dört ana başlık altında
özetlenebilir:

n Radar: Kara, deniz ve 
hava platformlarına 
yönelik keşif / gözetleme,
hava savunma, silah 
tespit, füze güdüm gibi 
çeşitli uygulamalara 
yönelik sensör sistemleri.

n Elektronik Harp Kendini
Koruma: Kara, hava 
ve deniz platformlarının
füze tehditlerine karşı 
korunmasını sağlamak
üzere geliştirilen sistemler.

n Elektronik Harp İstihbarat
ve Taarruz: Kara, hava,
deniz ve denizaltı 
platformlarında radar 
ve haberleşme yayınlarına
karşı; tespit, teşhis, 
kestirme, dinleme, 
kayıt, karıştırma, 
aldatma gibi çeşitli 
elektronik destek 
ve elektronik taarruz 
uygulamalarına yönelik
sistemler.
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Türkiye’nin Radar, Elektronik
Harp ve İstihbarat Sistemleri
Mükemmeliyet Merkezi:
ASELSAN REHİS Grup Başkanlığı
ASELSAN kara, deniz, denizaltı, hava ve uzay platformlarında, çeşitli frekans 
bantlarında görev yapan gelişmiş radar ve elektronik harp sistemlerini özgün olarak
geliştirmekte, üretmekte ve platformlara entegre etmektedir. Temelde Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulan imkân ve kabiliyetleri ile
ASELSAN, elektronik harp konusunda 30 yılı aşkın; radar konusunda ise 
20 yılı aşkın tecrübesi ile ülkemizin öncüsü konumundadır.
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n Görünmezlik (Stealth):
Hava, deniz ve denizaltı
platformlarının radar kesit
alanlarını azaltarak 
elektronik harp 
faaliyetlerine destek 
sağlayan faaliyetler.

REHİS Grup Başkanlığı’nda bu
faaliyet alanlarında; donanım
ve yazılım milli kaynaklarla
özgün olarak geliştirilerek,
platformlar uygun şekilde
modifiye edilerek ve sistemle-
rin platform üzerindeki diğer
sistemlerle uyumlu çalışma-
sını sağlamak yönünde ge-
rekli önlemler alınarak,
kullanıcılara özgün ve entegre
çözümler sunulmaktadır.

Geniş Ürün Ailesi
REHİS Grup Başkanlığı, elek-
tronik harp alanındaki faali-
yetlerini, HF frekanslarından
THz frekanslarına kadar
geniş bir frekans yelpaze-
sinde sürdürüyor. Öne çıkan
ürünler ve geliştirilmekte
olan sistemler arasında; TSK
helikopterleri için geliştirilen
Helikopter Elektronik Harp
Kendini Koruma Sistemi
(HEHSİS), ATAK Helikopteri
Kendini Koruma Sistemi, 
F-16 uçaklarına entegras-
yonu tamamlanarak seri üre-
timine geçilen SPEWS-II
Elektronik Harp Kendini Ko-
ruma Sistemi, A400M Uçağı
Füze İkaz Sistemi, MELTEM
Deniz Karakol Uçağı Elektro-
nik Harp Sistemi, KİRPİ Sırt
Tipi Karıştırıcı Sistemi, 
GERGEDAN Araç Tipi Karıştı-
rıcı Sistemi, SAPAN Taşınabi-
lir Reaktif Karıştırıcı Sistemi,
ARES 2N Deniz ve ARES 2NC
Denizaltı Platformu Elektro-
nik Destek Sistemleri, Sabit
Elektronik İstihbarat Sistemi,
HF/V/UHF Sabit / Taşınabilir
Dinleme ve Kestirme Sistem-
leri, V/UHF Mobil Karıştırma
Sistemi ve Kara SOJ (Stand-Off
Jammer / Uzaktan Elektronik
Karıştırıcı) Sistemi gibi çeşitli
platformlara ve uygulamalara
yönelik elektronik harp sis-
temleri yer almaktadır.
Radar alanındaki faaliyetler,
L-Bant’tan Ku-Bant’a kadar

geniş bir frekans yelpazesini
kapsamaktadır. Öne çıkan
ürünler arasında; ASELSAN’ın
20 yıllık kara gözetleme ra-
darı ürün ailesinin üçüncü
nesil üyesi olan ACAR Kara
Gözetleme Radarı, seri üre-
timi devam eden KALKAN
Hava Savunma Radarı, gemi
platformları için ALPER LPI
Radarı ve 3 Boyutlu Deniz
Arama Radarı, hava savunma
silah sistemleri için Mobil
Arama Radarı ve Atış Kontrol
Radarı, insanlı ve insansız
hava araçları üzerinden keşif
gözetleme uygulamaları için
Sentetik Açıklıklı Radar,
savaş sahasında havan atış-
larının kaynağının tespiti için
HİSAR Havan Tespit Radarı,
geliştirilmekte olan uzun
menzilli mobil ve sabit radar
ile tamamlandığında ülkemi-
zin en ileri teknoloji radar sis-
temi olarak dikkat çekecek
ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz 
Dizinli Radar) sayılabilir.

Kritik Teknolojiler İçin
Öncü Rol
Bu sistemlerin geliştirilme-
sinde kullandığı teknolojile-
rin, kendi ya da çözüm
ortakları vasıtasıyla milli ola-
rak geliştirilmesini ilke ola-
rak benimseyen REHİS Grup
Başkanlığı’nda, yurt dışından
teknoloji kazanımı adı altında
herhangi bir lisansa veya
benzer bir mekanizmaya ihti-
yaç duyulmamakla birlikte,
kullanılan bazı malzemelerin
yurt dışı kaynaklı olması ne-
deniyle uygulamada, ihraç
izinlerinde kısıtlamalar ile
karşılaşılabilmektedir. Bu tür

malzemelerin yurt içinde ge-
liştirilmesi için üniversiteler ve
diğer savunma sanayisi kurum
ve kuruluşları ile birlikte çalı-
şılmaktadır. Üniversitelerde
başlatılan araştırma projele-
rinden başarılı sonuçlar alın-
makta, uygun bulunanlar ürün
haline dönüştürülmektedir.
REHİS Ar-Ge Merkezi’nde, bu
kapsamda halen 14 üniver-
site ile aralarında; THz dalga
boylarında çalışan sistemler,
yüksek verimliliğe sahip so-
ğutma sistemleri, RF-MEMS
bileşenler, TWT tüp, karbon
temelli termal arayüz malze-
meleri ve gelişmiş sinyal iş-
leme algoritmaları gibi
konular bulunan, 60 adet
proje yürütülmektedir.
ASELSAN REHİS Grup 
Başkanlığı, dünyada da yakın
dönemde geliştirilmesine
başlanan ve yeni nesil radar
ve elektronik harp sistemle-
rinde daha yüksek güç sevi-
yelerine ve hassasiyetlere
ulaşılmasını mümkün kılan
Galyum Nitrat (GaN) yarı ilet-
ken teknolojisi ile mikrodalga
transistörlerin yapımını he-
defleyen çalışmalarda da
öncü rol oynamaktadır. 
Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğının desteklediği üniversite-
sanayi iş birliği modeli ile
2002 yılından beri yürütülen
çalışmalarda hedeflenen so-
nuçlara ulaşılmış, ilk GaN
transistörler üretilmiştir. As-
keri ve sivil alanda ihtiyaç du-
yulan; ancak temininde
güçlük çekilen bu alanda
üretim altyapısının kurulması
ve milli imkânlarla kazanılan
bu teknolojinin dünyadaki eş-

değerleriyle rekabet edebilen
ve ihracat yapılabilen hale
getirilmesi hedefiyle çalış-
malar sürdürülmektedir.
Radar ve elektronik harp sis-
temlerinin kritik bileşenlerin-
den olan mikrodalga ve anten
birimlerinin özgün olarak ta-
sarlanıp üretilebilmesi; söz
konusu sistemlerde dışa ba-
ğımlılığın ortadan kaldırıl-
ması, tedarik süreçlerinde
yaşanabilecek olası sıkıntıla-
rın önüne geçilmesi ve tasa-
rım esnekliğinin azami
seviyeye çekilmesi açısından
büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle REHİS Grup Baş-
kanlığı bünyesinde, mikro-
dalga modül ve anten
tasarım, üretim ve test altya-
pısının en kapsamlı ve en
yüksek kabiliyetli şekilde
tesis edilmesine öncelik ve-
rilmiş, gerekli yatırımlar ya-
pılmıştır. Mevcut tesislerde
mikrodalga modül üretimi,
750 metrekarelik temiz oda
alanında gerçekleştirilmek-
tedir. MIL-PRF-38534 stan-
dardındaki askeri (Class H)
sınıfına uygun olan üretim
hattının, uzay (Class K) sını-
fına uygun hale getirilmesi ve
buna ilaveten ince film ve
mikrodalga çok katlı paket-
leme teknolojilerinin kazanıl-
ması ile genişletilmesi için
çalışmalara devam edilmek-
tedir. 2014 yılında faaliyete
geçecek Gölbaşı yerleşke-
sinde, mikrodalga modül
üretiminin gerçekleştirileceği
temiz oda 2.000 m2 alana ge-
nişletilecek ve ASELSAN’ı
yüksek kapasiteli mikrodalga
modül üreticileri arasına so-
kacaktır.



Kalite Gerekleri 
ve Test Altyapısı ile
Geleceğe Hazır
REHİS Grup Başkanlığı faa-
liyetlerinin uluslararası
normlara uygunluğu; Milli
Savunma Bakanlığı tarafın-
dan verilen AQAP 2110 ve
AQAP-2210 NATO Kalite Gü-
vence Gerekleri Belgeleri;
sistem, yazılım, donanım ge-
liştirme ve platform enteg-
rasyon disiplinlerini kapsayan
CMMI Olgunluk Seviyesi 3
belgesi; ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi belgesini
içeren ve BSI’dan alınan
AS9100 Rev.C Havacılık Kalite
Standartlarına uyum belgesi
ve Çevre Koşulları Test Labo-
ratuvarı’nın akredite edildiği
TÜRKAK ISO 17025 belgesi ile
doğrulanmıştır.
Radar ve elektronik harp sis-
tem geliştirme, tasarım, doğ-
rulama ve geçerli kılma
süreçlerini desteklemek
amacıyla, test ve ölçüm altya-

pılarını geliştirme ve genişlet-
meye yönelik çalışmalar yürü-
tülmektedir. Yeni tesiste inşa
edilmekte olan özel test altya-
pıları, aynı anda birden fazla
radar ve elektronik harp sis-
teminin test edilmesine ola-
nak verecek, ürün kalifikasyon
süreçleri ve üretimleri daha
hızlı tamamlanacaktır. Bu
kapsamda Açık Alan Radar

Hedef Ortam Simülatörü, Sa-
yısal Radar Hedef Ortam Si-
mülatörü, Mobil RF Test
Sistemi, Dinamik RF Test La-
boratuvarı, Optik Geciktirici
Hat gibi ileri teknoloji içeren
altyapılar kazanılmaktadır.
REHİS Grup Başkanlığı’nın,
ülkemizde, önümüzdeki 10 yıl
içinde hayata geçirilmesi
beklenen uydu sistemlerinde

yer alacak radar, elektronik
istihbarat ve haberleşme gibi
kritik faydalı yüklerin gelişti-
rilmesinde de görev alması
hedeflenmektedir. ASELSAN,
2014 yılında faaliyete geçecek
Gölbaşı yerleşkesinde, geniş-
leyen kabiliyetleri ile TSK’nın
radar ve elektronik harp sis-
tem ihtiyaçlarını milli olarak
karşılamaya devam edecektir.
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Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının modern ana
muharebe tankı ihtiya-

cının karşılanması amacıyla
başlatılan Milli İmkânlarla
Modern Tank Üretimi Pro-
jesi’nde ana yüklenici olarak
seçilen Otokar; ALTAY’ın ta-
sarlanması, prototiplerinin
geliştirilmesi, üretilen proto-
tiplerin test edilmesi ve kali-
fiye edilmesi konusunda fiili
çalışmalara, 15 Ocak 2009 ta-
rihi itibarıyla başlamıştır.

Proje Modeli
ALTAY Projesi; Dönem I Ta-
sarım ve Prototip Üretimi,
Dönem II Seri Üretim olarak
iki dönem halinde planlan-
mıştır. İçinde bulunduğumuz
ve Otokar’ın ana yüklenicili-
ğinde yürütülen Dönem I’in
6,5 yılda tamamlanması he-
deflenmektedir. Dönem I,
Kavramsal Tasarım, Detaylı

Tasarım, Prototip Üretimi ve
Kalifikasyon olmak üzere üç
aşamadan oluşmaktadır.
Proje kapsamında, mevcut
yerli kabiliyetlerin azami öl-
çüde kullanılması suretiyle ve
gerekli alanlarda Kore Cum-
huriyeti firması HYUNDAI
ROTEM’den teknik destek alı-
narak, ALTAY tankının yurt
içinde özgün olarak tasarlan-
ması, geliştirilmesi, prototip
üretimi, test ve kalifikasyonu-
nun yapılması ile tüm hakları
SSM’ye ait Teknik Veri Pa-
keti’nin oluşturulması hedef-
lenmiştir.
Proje’nin Detaylı Tasarım Aşa-
ması’nda, tankın ön prototiple-
rinin imal edilmesi ve
geliştirme / doğrulama testle-
rine tabi tutulması; Prototip
Üretimi ve Kalifikasyon Aşama-
sı’nda ise nihai konfigüras-
yonda prototipler üretilmesi ve
atışlı / atışsız testlerle kalifikas-

yonu tamamlanarak SSM’ye
teslim edilmesi planlanmıştır.
ALTAY tankının tasarım ve
prototip üretim süreçlerinin
tamamlanmasını müteakip,
tankın seri üretimine geçile-
rek 5 yılda 250 tankın imal
edilmesi öngörülmektedir.
Bu dönemde, yerlilik oranının
çok yüksek bir rakama ulaş-
ması ile yurt içi savunma sa-
nayisi kuruluşlarına da
önemli bir katkı sağlanması
hedeflenmektedir.

Proje Paydaşları
Projede, ALTAY tankının ta-
sarımı ve entegrasyonu ile
prototiplerin performans ve
kalifikasyonundan SSM’ye
karşı tek sorumlu olarak ana
yüklenici Otokar görev al-
maktadır.
Mevcut durum itibariyle
40’tan fazla yerli alt yükleni-
cinin görev yapmakta olduğu

projede, modele uygun ola-
rak belirlenen alanlar dı-
şında, tamamen yerli alt
sistemlerin kullanılması he-
deflenmiştir. Önemli başlık-
lar olarak;
- Tank Atış Kontrol Sistemi,

Tank Komuta Kontrol 
Muhabere Bilgi Sistemi
gibi elektronik alt 
sistemlerin, ASELSAN 
tarafından tasarlanarak
prototipleri üretilecek,

- 120 mm’lik 55 kalibre 
ana silah sistemi, 
HYUNDAI ROTEM kanalı
ile teknoloji transferi 
yapılarak MKEK tarafından
üretilecek,

- Modüler Zırh Paketi ise
HYUNDAI ROTEM kanalı
ile teknoloji transferi 
yapılarak ROKETSAN 
tarafından geliştirilecek 
ve yurt içinde 
üretilecektir.
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Otokar, 
ALTAY Projesi’nde 

Emin Adımlarla 
Yoluna Devam 

Ediyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan modern 

ana muharebe tankının tedariki konusunda, dışarıdan 
alım ve lisans altında üretim yaklaşımlarının 

değerlendirilmesinin ardından, 2005 yılında, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından görevlendirilen 

konsorsiyumun hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda,
milli ana muharebe tankı çalışmalarına başlanmıştır. 

Söz konusu fizibilite raporu, projenin modelini, 
“gereken alanlarda yurt dışından teknik destek alınarak 

ana muharebe tankının yurt içinde tasarlanması 
ve geliştirilmesi” olarak ortaya koymuştur. 
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Genel Durum ve 
Kısa Vade Kilometre
Taşları
Projede birinci aşama olan
Kavramsal Tasarım Aşaması,
2010 yılı içinde tamamlan-
mıştır. Kavramsal tasarım
sonrasında, ALTAY tankının
bire bir ölçekli modeli üreti-
lerek, 2011 yılı Mayıs ayı
içinde, IDEF fuarında Sayın
Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül’ün de katıldığı törenle ka-
muoyuna tanıtılmıştır.
Projenin en kritik aşamala-
rından olan ve tasarımın
önemli ölçüde belirginleştiği
Ön Tasarım (PDR) süreci,
SSM / Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı ile iş birliği içinde sür-
dürülen yoğun bir çalışma
döneminin ardından, 2011 yılı
son çeyreğinde başarıyla
sona ermiştir. Bu süreçte
sürdürülen tasarım faaliyet-
lerine paralel olarak ön pro-

totiplerin imalatı da gerçek-
leştirilmiştir.
İlk ön prototip olan Hareket
Kabiliyeti Ön Prototipi (Mobility
Test Rig / MTR)’nin ve ikinci ön
prototip olan Atış Testi Ön
Prototipi (Firing Test Rig /
FTR)’nin üretimi tamamlanmış
olup, testleri devam etmekte-
dir. Üretimi tamamlanıp test-
leri devam eden ALTAY
prototipleri, 2012 yılı Kasım ayı
içinde, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da katılımıyla
Otokar Test Pisti’nde düzenle-
nen, “Altay İlk Prototip” töre-
ninde kamuoyuna gururla
tanıtılmıştır.
Müteakiben, 2012 yılı Aralık
ayı içinde, FTR’nin ilk atış
fonksiyon ve emniyet testleri
icra edilmiştir. 2013 yılının ilk
çeyreğinde ise MTR’nin fonk-
siyonel testlerinin tamamlan-
masının ardından, Kars /
Sarıkamış’ta, soğuk iklim

testleri, dayanıklılık testleri
kapsamında gerçekleştiril-
miştir.
Mevcut durum itibariyle
projenin en önemli kilo-
metre taşlarından olan Kri-
tik Tasarım Aşaması’nın
sonuna gelinmiştir. 2013 yı-
lının ikinci çeyreğinde, bu
aşamanın da tamamlanıp,
üçüncü ve son aşama olan
Prototip Geliştirme ve Kali-
fikasyon Aşaması’na geçil-
mesi hedeflenmektedir.
Ayrıca, testlere tabi tutulan
ALTAY ön prototiplerinden
biri de IDEF fuarı çerçeve-
sinde, Otokar standında ser-
gilenecektir.
Önemli alt sistemlerin tasarım
/ geliştirme, üretim ve tedarik
süreçleri de Otokar koordinas-
yonunda, prototiplerin imalat
programına uygun olarak sür-
dürülmektedir.
Projede kullanılan / kullanı-

lacak altyapı yatırımları da
programına uygun olarak
devam etmektedir. Tamam-
lanan yatırımlardan önemli
kalemler olarak, Otokar’da
devreye alınan EMI/EMC test
merkezi, ALTAY’ın dayanıklı-
lık testlerinin gerçekleştiril-
diği test pisti ile
ROKETSAN’da kurulan Balis-
tik Koruma Merkezi yatırım-
ları sıralanabilir.

ALTAY Tankı
ALTAY’ın tasarımında, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’nin ger-
çekleştirebileceği her türlü
harekât şartları ve katılım sağ-
layacağı BM / NATO harekâtla-
rının ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu kap-
samda, ALTAY, modern tank-
larda kullanılmakta olan en
yeni teknolojilerle donatıl-
makta ve sahip olacağı üstün
ateş gücü ve isabet oranı,
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yüksek hareket kabiliyeti ve
beka özellikleri ile TSK’nın en
temel ve caydırıcı güçlerin-
den biri olacaktır.
ALTAY tankında; tank komu-
tanı, nişancı, sürücü ve 
doldurucu olmak üzere, 
4 mürettebat görev yapmak-
tadır. Tank, zorlu arazi şart-
larında istenilen performansı
sergileyebilmesi için, 1500
BG, yeni teknoloji ürünü bir
motor ve transmisyona sa-
hiptir. ALTAY’ın üzerinde, ana
silah olarak, birçok farklı
tipte mühimmatı atabilen 
120 mm’lik 55 kalibre top bu-
lunmaktadır. Ana silah ve
yardımcı silahların kontrol
edilmesi için, ALTAY’a özel
yeni nesil atış kontrol sistemi
tasarlanmaktadır. Bu sistem
sayesinde ALTAY, hareket
halindeki hedefleri de çok
yüksek isabet oranıyla vura-
bilecektir. Ayrıca ALTAY tan-
kında, her türlü tehdide karşı
tankı korumak üzere tasarla-
nan modüler kompozit / re-
aktif zırhlar ve mürettebatın
kimyasal, biyolojik, radyoaktif
ve nükleer (KBRN) tehditlerin
bulunduğu ortamlarda görev
yapmasına olanak sağlayan
yardımcı sistemler de mev-
cuttur. ALTAY’da bulunacak
olan Komuta Kontrol Bilgi ve

Haberleşme Sistemi ile mu-
harebe meydanının tam ve
yeterli taktik-lojistik durum
bilgisinin; tarih ve zaman bil-
gisinin; emir, mesaj ve alarm-
ların; tek tank seviyesinden,
tabur görev kuvveti seviyesine
kadar, tüm muharebe unsur-
larının kullanımına uygun ola-
rak üretilmesi, işlenmesi,
değerlendirilmesi ve dağıtıl-
masının sağlanması hedef-
lenmiştir.

ALTAY’ın Öne Çıkan
Teknik Özellikleri
Hareket Kabiliyeti
n Yeni nesil 1500 BG’lik 

güç grubu
n Yardımcı güç grubu
Hareket kabiliyeti kapsa-
mında; 1500 BG’lik elektronik
kontrollü güç grubu, çabuk
değiştirilebilir padlı palet sis-
temi ve zorlu arazi koşulla-
rında yüksek hızla hareket
ederken tank şoförü ve diğer
mürettebat ile alt sistemlerin
ihtiyaç duyabileceği düşük
seviyeli titreşim ve sarsıntı
imkânı sağlayan bir süspan-
siyon sisteminin kullanımı
öne çıkmıştır. ALTAY tankı,
yukarıda sıralanan alt sis-
temlerin entegrasyonu ile
muharebe sahasında kendin-
den beklenen dik engel ve

hendek geçme, meyil tır-
manma ve tank muharebe
ağırlığında iken kısa hazırlık
süresi ile 4 metreye kadar
derin sulardan geçme imkân
ve kabiliyetini kazanmıştır.
ALTAY tankı ayrıca, özellikle
tankın hareket sığasının art-
tırılabilmesi için ihtiyaç duyu-
labilecek yakıt tasarrufunu
sağlayan ve güç grubunun
servis ömrünün daha uzun
olmasını sağlayan; taktik açı-
dan da durgun muharebe-
lerde, nispeten sessiz
yardımcı güç grubu ile ana
güç grubunu çalıştırmadan
birçok fonksiyonu yerine ge-
tirme yeteneğine sahip ola-
caktır.

Ateş Gücü
n 120 mm 55 kalibre

ana silah
n Kule makineli tüfeği 

(7,62 mm)
n Uzaktan kumandalı 

silah sistemi (12,7 mm 
ve 7,62 mm)

n Yeni nesil atış kontrol 
sistemi

n Elektrikli top kule 
takat sistemi

ALTAY tankında ana silah
olarak, dünyada mevcut
tanklarda kullanılan en uzun
menzile sahip 120 mm 55 ka-

librelik namlu kullanılmıştır.
Yardımcı silah olarak ise hem
nişancı hem de tank komu-
tanı tarafından kullanılabilen,
ana silahla eş eksenli, 
7,62 mm makineli tüfek; kule
üzerinde, kuleden bağımsız
360 derece gece / gündüz
görüş ve atış kabiliyetine
sahip 7,62 mm ve 12,7 mm
silah takılabilen hem tank ko-
mutanı hem de doldurucu ta-
rafından kullanılma imkânı
olan uzaktan kumandalı silah
sistemi; gerektiğinde doldu-
rucu tarafından dışarıdan
kullanılma imkânı da olan
7,62 mm makineli tüfek takı-
labilen bir makineli tüfek ara-
yüzüne yer verilmiştir.
Tankta birinci derece görüş
sistemi olarak; hareketli he-
defler dâhil, üstün bir ilk
atımda vuruş performansı
sağlayan ve birbirinin yedeği
niteliğinde, hem nişancı hem
de tank komutanı tarafından
kullanılabilen, Nişancı Görüş
Cihazı ve kuleden bağımsız
olarak 360 derece dönebilen
Tank Komutanı Görüş Cihazı
bulunmaktadır. Bu cihazlar,
üçüncü nesil tanklara göre,
daha kompakt, ana silah etkili
menzili ile doğru orantılı ola-
rak yüksek hedef tespit, teş-
his ve tanıma kabiliyetleri
olan, entegre lazer mesafe
ölçücü ve stadyametre ile
mesafe ölçme kabiliyetine
sahip yapıdadır.
Tankta ayrıca, uzaktan ku-
mandalı silah sistemi ile bir-
likte kullanılan ve atış kontrol
sistemi ile entegre çalışabilen
görüş cihazlarına da yer veril-
miştir. Bu sayede, çok kısa sü-
rede birden çok hedefin
gözetlenmesi ve farklı cinsteki
hedeflerin ateş altına alınma-
sına imkân sağlayan bir tasa-
rım çözümü sunulmuştur.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL
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Beka
n Modüler kompozit zırh
n Nükleer ve kimyasal 

tehdit algılama sistemi
n Lazer uyarı sistemi,
n 360o yakın mesafe 

gözetleme sistemi
n Yaşam destek sistemi
Bekayı, bir sistemin hayatta
kalabilme kabiliyeti olarak
tarif ettiğimizde, bu anlamda
ALTAY tankında temel yakla-
şım olarak, birinci öncelikle
mürettebatın hayatta kalma-
sını sağlamak; ikinci önce-
likle ise sistem ve alt
sistemlerin, fonksiyonlarını
en üst düzeyde tutarken ko-
runmaları temel hedef olarak
öngörülmüştür.
Bu hedef doğrultusunda, ön-
celikli olarak kompozit / re-
aktif zırhlar, ALTAY’ı, her
türlü tehdide karşı korumak
amacıyla ağırlık ve etkili ko-
ruma ikilemi optimize edile-
rek kullanılmıştır. Öte
yandan, muharebe sahasında
tankın tehdidi niteliğinde olan
nükleer ve kimyasal tehditleri
algılayan, mürettebata zararlı
seviyeye gelmeden ikaz eden,
gerektiğinde iç basınçlı sis-
temi ile personele olabilecek
etkileri en aza indirgeyen bir

sistem çözümü uygulanmıştır.
Ayrıca, Lazer Uyarı Sistemi ile
ALTAY tankına, Lazer Mesafe
Ölçer (LRF), Lazer Hedef İşa-
retleyici (LD) ve “Laser Beam
Rider” (LBR) cihazlarından
yönlendirilmiş olan lazer teh-
ditlerini kısa tepki süresi
içinde ve yüksek hassasiyetle
algılayıp tespit ve teşhis
etme, karşı tedbir sistemle-
rini harekete geçirme kabili-
yeti kazandırılmıştır.
Yukarıdaki hususlara ilave
olarak, 360 derece yakın me-
safe gözetleme sistemi ile
özellikle meskûn mahalde ve
tankın durağan kullanıldığı
durumlarda, tanka yaklaşabi-
lecek tehdit unsurların tespit
edilmesi ve gerekli tedbirle-
rin alınabilmesi sağlanmış ve
tanka daha güvenli bir hare-
kât ortamı elde edilmiştir.

Muharebe Sahası 
Yönetim Sistemi
n Komuta kontrol muhabere

bilgi sistemi
n Muharebe sahası tanıma

tanıtma sistemi
Komuta Kontrol Bilgi ve Ha-
berleşme Sistemi kapsa-
mında; muharebe meydanının
tam ve yeterli taktik-lojistik

durum bilgisinin, tarih ve
zaman bilgisinin, emir, mesaj
ve alarmların; tek tank seviye-
sinden, tabur görev kuvveti
seviyesine kadar, tüm muha-
rebe unsurlarının kullanımına
uygun olarak üretilmesi, iş-
lenmesi, değerlendirilmesi ve
dağıtılmasının sağlanması he-
deflenmiştir.
ALTAY tankında, Komuta
Kontrol Sistemi’nin ihtiyaç
duyduğu haberleşme altyapı-
sına da imkân sağlayan, yazı-
lım tabanlı (milli) telsiz
mimarisi özelliği olan Çok
Bantlı Sayısal Müşterek Tel-
siz’in kullanımı öngörülmüş-
tür. Sistemin kullanılması ile
ALTAY tankına, muharebe
sahasında kriptolu ses ve veri
haberleşmesi yapma imkânı
sağlanmış olacaktır.

Entegre Lojistik 
Destek Sistemi
Projenin ilk safhasından iti-
baren, Entegre Lojistik Des-
tek (ELD) birimi faaliyete
geçirilmiş ve kavramsal tasa-
rımdan başlayarak, düzenli
bir şekilde tasarımı kontrol
ederek tasarım sürecine girdi
sağlamıştır. Bu sayede, ELD
unsurları kapsamında alın-

ması gereken tedbirler,
ALTAY tankı konsept tasarımı
aşamasında göz önünde bu-
lundurulmuştur. Özellikle
bakım, onarım ve destekle-
nebilirlik konuları sürekli ola-
rak simüle edilerek, çeşitli
yazılım gereçleri ile denen-
miş ve mürettebat ve bakım
personeline işletme, bakım,
onarım ve desteklenebilirliği
en yüksek seviyede olan bir
tank tasarlanmıştır.
ALTAY Projesi’nde, interaktif
teknik manuel ve filo yönetim
sistemi demolarının geliştiril-
mesi gibi, ELD konusunda
yeni yaklaşımlar da uygula-
maya alınmaktadır. Bu çalış-
malarla seri üretim
döneminde, lojistik sistemin
etkinliği ve ömür devri mali-
yeti açısından kullanıcıya
avantaj sağlayabilecek bir
altyapı planlanmaktadır.
ALTAY tankında kullanılan ve
yapısında sayısal bir altyapı
barındıran tüm alt sistem-
lerde, cihaz içi test ile alt sis-
tem arızalarının erkenden
tespiti, takibi ve arızaya bağlı
olarak diğer sistemlerde çıka-
bilecek daha büyük arızaları
önleyici tedbirlerin alınmasına
imkân sağlanmıştır.
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Ergonomi
Yukarıda bahsedildiği gibi,
ALTAY tankında tank komu-
tanı, nişancı, sürücü ve dol-
durucu olmak üzere 4
mürettebat görev yapmakta-
dır. Mürettebatın en verimli
şekilde görev yapabilmesini
sağlamak amacıyla tasarımın
ilk gününden itibaren,
ALTAY’da bulunan tüm insan
makine arayüzleri kullanıcı
dostu (user friendly) sistem-
ler olarak tasarlanmıştır.
Özellikle günümüzde kullanı-
lan son teknoloji tuş takımı,
gösterge şekli, mesaj ve bilgi
ekranları tanka uygun hale
getirilerek; otomatik, birbiri
ile hızlı haberleşen, kullanı-
cıyı yormayan çözümler ha-
zırlanmıştır. Yazılımı milli
olarak geliştirilen araç elek-
troniği ile tank sürücüsüne
sağlanan bütünleşik gösterge
paneli sayesinde, araca ait
tüm gösterge ve kumandalar
bir panel üzerinde toplana-
rak, her türlü güncelleme ve
tasarım değişikliğine açık bir
sistem tasarlanmıştır.
Yeni nesil tüm zırhlı araçların
araç elektroniği ihtiyaçlarını
karşılayabilecek özellikte
olan ve Otokar tarafından ge-
liştirilen “Araç Kontrol Sis-
temi”, sahip olduğu video ve
veri arayüzleri sayesinde, çe-
şitli kamera ve çevre birimle-
rinin kolay ve hızlı bir şekilde
entegrasyonuna imkân sağ-
lamaktadır. Sistemin kulla-

nıcı arayüzleri sayesinde,
araç ve çevre ile ilgili durum-
lar anında mürettebata bildi-
rilmekte ve mürettebatın
sistemleri entegre bir şekilde
kontrol etmesi sağlanmakta-
dır. Araç Kontrol Sistemi bi-
rimlerinin donanım ve
yazılımlarının tamamı, Oto-
kar’ın kendi mühendislik im-
kânlarıyla tasarlanmış olup,
gelişen teknolojiye uyum
sağlayacak şekilde değişik-
liklere açık bir mimari yapı
kurulmuştur. Ayrıca dışa ba-
ğımlılık olmadığından, farklı
müşteri isteklerine hızlı bir
şekilde uyarlanma imkânı da
elde edilmiştir.
Bunlara ilaveten, tankta mü-
rettebat görevlerinin yapıl-
masını kolaylaştıran;
ergonomik, kol, dirsek ve
göğüs destekleri ile tutunma
çubuğu ve ayak destekleri
gibi ilave hususlara da yer ve-
rilmiştir.
Özetle günümüz modern
tanklarının, uzun sürede ve
ilave sistemlerle hazır hale
geldiği bir ortamda;
n Kısa sürede, hem klasik

hem de savaş dışı harekât
ortamına uyum sağlayan,

n Mürettebatın hayatta 
kalmasına en üst düzeyde
hizmet eden,

n Mürettebat görevlerini 
kolaylaştıran,

n Tanktan beklenen hareket
kabiliyeti isterlerine 
cevap veren,

n Mevcut görüş ve algılama
sistemleri ile araç 
elektroniği ve Komuta
Kontrol Bilgi Sistemi 
sayesinde sürekli olarak
durum farkındalığı 
yaratan,

n Milli yazılım alt yapısı 
ile gelişmelere ve 
değişikliklere açık,

n Arıza tespit ve takibini 
sürekli ve otomatik olarak
yapan,

n Mürettebata en üst 
düzeyde ergonomi 
sağlayan

ALTAY tankının, mevcut do-
nanımları ve esnek yapısı ile
TSK envanterinde önemli bir
unsur olarak yer alacağı ön-
görülmektedir.

Sonuç olarak;
Günümüzde, ana muharebe
tanklarının, kara sistemleri
arasındaki en karmaşık plat-
formlar olduğu düşünüldü-
ğünde; dünyada sadece
birkaç ülkenin ana muharebe
tankı tasarım ve üretim yete-
neğine sahip olması kolay-
lıkla anlaşılabilmektedir.
Öncelikle Türkiye’nin bu yete-
neğe sahip olması, savunma
sanayisinde söz sahibi ülke-
ler arasında yer alması bakı-
mından büyük önem arz
etmektedir. Bu proje saye-
sinde, başta tankın tasarım ve
entegrasyon yeteneğinin ka-
zanılması olmak üzere, mo-
dern atış kontrol sistemi ve

kompozit zırh geliştirme gibi
yüksek teknoloji ve kabiliyet-
lerin yurt içinde sağlanması,
Türk Savunma Sanayisi adına
çok önemli bir adımdır.
Otokar bünyesindeki mühen-
dislerden 160’tan fazlası, sa-
dece ALTAY Projesi’nde
görev almaktadır. Alt sistem
tasarım ve imalatında görev
alan alt yüklenicilerin de ayır-
dığı insan kaynağı dikkate
alındığında, ana yüklenici
Otokar’ın koordinasyonunda,
ALTAY tankının prototip tasa-
rımı ve imalatı için çalışan
mühendis sayısı 400’ü aş-
maktadır. Dolayısıyla proje
sayesinde, yerli savunma sa-
nayisi şirketlerinde, paletli
platform ve alt sistem tasarı-
mında en yeni teknolojilerin
kullanım ve entegrasyonunu
bilen yetişmiş bir insan gücü-
nün elde edilmesi, projenin
en önemli kazanımlarından
biri olacaktır.
Otokar açısından bakıldı-
ğında, projenin ana yükleni-
cisi olarak Otokar’ın mevcut
tasarım yetenekleri, en kar-
maşık kara platformlarının
tasarım ve sistem entegras-
yonunu yapabilecek şekilde
genişlemektedir. Projenin ta-
mamlanmasını takip eden
süreçte, bu tasarım ve enteg-
rasyon yeteneğinin etkin şe-
kilde kullanımı ve daha birçok
yeni projede hizmet vermesi
için şimdiden gerekli plan-
lama yapılmaktadır.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL
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Sınır, karakol ve birlik
güvenliğinde son tek-
nolojileri bünyesinde

toplayan; bunun yanında
maliyet etkinliğin de ön
plana çıktığı ATLAS MKG,
yüzde 100 milli tasarım bir
ürün niteliği taşıyor. 
ATLAS MKG’nin tasarımı ve
üretimi, ihtiyaçların ve çö-
zümlerin genel analizi so-
nucu ortaya çıkan bir
“Teknik İsterler Dokümanı”
ile belirlenen çerçevede
gerçekleştirildi. Fotoniks’in
Ankara’da yer alan Ar-Ge ve
üretim merkezinde, şirket
yetkililerinden aldığımız bil-
gilere göre, ATLAS MKG’nin
temel tasarım anlayışında
modülerlik bulunuyor. Ortak
bir alt yapı üzerine, farklı
görev ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek algılayıcı blokların
konulabilmesi ve seçenek
olarak sunulan bu bloklar-
dan, istenen performans
kriterleri ve bütçeye göre
uygun olanlarının seçilmesi
ile istenilen keşif ve gözet-
leme sisteminin kullanıcı ta-
rafından şekillendirilmesi,
ATLAS MKG konseptinin
yenilikçi yaklaşımını oluş-
turuyor.

“LEGO” Çözümü
Günümüz dünyasında hızla
gelişen teknoloji sayesinde
ortaya koyulan yeni ürünler,
daha etkin görev icrası sağla-
mak isteyen kullanıcıların il-
gisine sunuluyor. Ancak yeni
sistemlerin tedarik ve özel-
likle yıllara sâri işletme mali-
yetleri, ciddi boyutlara
ulaşabiliyor ve bütçesel so-
runlara yol açabiliyor. Örne-
ğin elektro optik ve kızılötesi
keşif ve gözetleme sistemle-
rinde, her yeni sistem, genel-
likle yeni ve öncekilerden
farklı altyapı ve destek unsur-
ları ile sunuluyor. Önceki sis-
temlerle ortak olabilecek
birçok altyapı ve destek un-
surunun farklılaşması ise
yüksek tedarik ve işletme
maliyetleri oluşturuyor. Üç-
ayak ya da kaideye monteli
bir elektro optik ve kızılötesi
keşif ve gözetleme sisteminin
hareketli platformu, kaidesi,
kabloları, güç kaynağı ve ko-
muta kontrol sistemi, yeni al-
gılayıcı bloklarından oluşan
bir keşif ve gözetleme siste-
minin envantere alınmasıyla
birlikte farklılaşabiliyor. Bu
da ortak olarak kullanılabile-
cek alt yapıyı, her defasında

yenileme ihtiyacını doğuruyor
ve aslında önlenebilecek ma-
liyetlere neden oluyor.
İstenen performans kriterle-
rine ve bütçeye göre, farklı al-
gılayıcı blokların seçimini
olanaklı kılan ATLAS MKG
sistemi, bu problemleri orta-
dan kaldırmak amacıyla
“LEGO” anlayışı ile tasar-
landı. Böylece, yeni teknolo-
jiye sahip bir algılayıcı blok
ortaya çıktığında, o blok etra-
fında bir keşif gözetleme sis-
temi kurmaktansa; bloğun,
var olan keşif gözetleme sis-
temine eklenebilmesi ola-
naklı hale geliyor. Bu sayede,
ihtiyaç duyulan yeniliği mali-
yet etkin olarak sağlayabil-
mek mümkün oluyor. ATLAS

MKG’nin bu özelliği, yazılım
programlarının güncellen-
mesine eşdeğer, maliyet
etkin bir donanım güncelle-
mesi olarak da değerlendiri-
lebilir.

Seçime Bağlı Bloklar
ATLAS MKG Sistemi’nin ana
konfigürasyonu; termal kanal
ve gündüz kanalından oluşu-
yor. Kullanıcı, istediği perfor-
mans ve bütçe dengesini
kurarak, termal kanal için
aşağıdaki kızılötesi algılayıcı-
ları seçebiliyor:
n LWIR-Uzun dalga 

kızılötesi
n MWIR-Orta dalga kızılötesi
n SWIR- Kısa dalga kızılötesi
Termal kanal seçenekle-
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Keşif ve Gözetleme 
Sistemlerine 

Modülerliği Getiriyor
Milli elektro optik ve kızılötesi sistemlerden 
bahsedilince akla ilk gelen KOBİ olan Fotoniks, hem
yurt dışı hem yurt içi pazarlarda kullanılabilecek

ATLAS Modüler Keşif ve Gözetleme (ATLAS MKG)  
Sistemi’ni, IDEF’te  ilgililerin dikkatine sunmayı planlıyor.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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ATLAS MKG’nin, kızılötesi ve gündüz kamerası ile spotter kamera taşıyan konfigürasyonu
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rinde, kullanıcılar isterlerse
LWIR veya MWIR seçip, gün-
düz kanalı yerine, son geliş-
meler ile maliyet etkin hale
gelmeye başlayan SWIR ka-
nalını da kullanabiliyor. SWIR
dalga boyu, evrensel ışınımı
algıladığı için, ışınım yerine
yansımaya dayalı olarak çalı-
şıyor ve siyah-beyaz gündüz
kameralarına benzer bir gö-
rüntü veriyor. Kullanılacak
olan kızılötesi kameranın so-
ğutmalı veya soğutmasız ol-
ması, istenen performansa
göre belirleniyor. Aynı za-
manda, farklı lens grupları ile
istenen performans kriterleri
de sağlanabiliyor.
ATLAS MKG gündüz kanalının
seçenekleri ise şöyle sırala-
nıyor:
n CCD / CMOS kamera,
n LLTV ve
n Elektron Çoklayıcı CCD

(EMCCD).
Bunların arasında EMCCD,
çok düşük ışık koşullarında
görüntü alabilmesi ve gö-
rüntü yoğunlaştırıcı tüp kul-
lanmaması ile dikkat çekiyor.
Kullanıcı, bu algılayıcı blokla-
rına ek olarak, gerek gündüz
gerekse termal kameraların
etkinliklerini ciddi ölçüde yi-

tirdiği aşırı kötü hava şartla-
rında kullanmak üzere, men-
zili 1 ila 4 km olarak
seçilebilen frekans modülas-
yonlu devamlı dalga (FMCW)
radarını ATLAS MKG Sis-
temi’ne ekleme imkânına da
sahipler. Fotoniks ile iş birliği
içinde olan bir firma tarafın-
dan üretilen bu radarın yanı
sıra ATLAS MKG Sistemi’nin
gündüz kanalına, lazer aydın-
latıcı da eklenebiliyor. Böy-
lece, aktif lazer aydınlatma
sayesinde, tespit edilmemek
için geliştirilmiş olan bir
takım taktiklere rağmen, 600
metre menzile kadar etkin
tespit ve teşhis yapılabiliyor.

Farklı Performans
Kriterleri
Farklı konfigürasyonları be-
lirlerken kullanıcıya faydalı
olmak için, ATLAS MKG per-
formans kriterleri, NATO
STANAG 4347 çerçevesinde
“Kısa, Orta, Uzun ve Çok
Uzun” olarak belirlendi. Bu
bağlamdaki mesafe tanım-
ları, bir insan hedefinin tespit
ve teşhis edileceği mesafeler
olarak ayrıştırıldı. Tasarım
açısından kullanılan ve özel-
likle kullanıcılardan gelen

geri beslemeler neticesinde
ortaya konan bu performans
tanımlamalarının özellikleri
şöyle sıralanıyor:
n Kısa: 1,5 km’ye kadar

insan tespiti,
n Orta: 3 km’ye kadar 

insan tespiti,
n Uzun: 5 km’ye kadar 

insan tespiti ve
n Çok Uzun: 12 km’ye kadar

insan tespiti.
ATLAS MKG Sistemi’nin ko-
muta kontrol ve destek altya-
pıları, seçilen her türlü
konfigürasyonda ortak ve
hepsi taşınabilir özellikte. Bu
altyapılar ve taşıdıkları kamera
ve radarlar, aynı zamanda bir-
biri ile değiştirilebilir nitelikte.
Konfigürasyon sınırlaması ise
2 görüntüleme kanalı ve bun-
lara ek olarak bir radar kanalı
olarak belirlenmiş.
Keşif ve gözetlemenin etkinli-

ğini arttıran diğer bir unsur ise
panoramik olarak görüntü
alabilmek. Kullanımda olan
sistemler, genellikle, kame-
ralarının görüş açısını değişti-
rerek geniş/dar açılı görüntü
alabiliyor. Ancak bu sırada,
bazı açılarda genel görüş yiti-
riliyor ve odaklanan dar alanın
dışındaki alan gözlemlenemi-
yor. ATLAS MKG, bu sorunu
çözmek için, panoramik ka-
mera seçeneği de içeriyor.
Böylece, panoramik kamera
170 derecelik genel görüş
alanı verirken, diğer kame-
ralar, kendi görüş alanla-
rında yer alan ilgi
noktalarına odaklanabiliyor.
Fotoniks, sisteme, akustik
atış yeri tespit ile hedef ko-
ordinat belirleme sistemle-
rini de seçenek olarak
eklemek üzere çalışmala-
rına devam ediyor.

Kızılötesi ve gündüz kamerası ile panoramik kamera taşıyan ATLAS MKG konfigürasyonu
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Ümit BAYRAKTAR: MKEK, Türkiye’nin
köklü savunma sanayisi kuruluşlarının
başında geliyor. Bu geçmişinin, MKEK’ye
kazandırdıkları hakkında neler söylemek
istersiniz?
İzzet ARTUNÇ: Türk savunma sanayisi-
nin temelini oluşturan MKEK, değişik
isim ve statüler altında, 15. yüzyıl Os-
manlı İmparatorluğu dönemine kadar
inebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Ku-
rumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden
sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından
kurulan Top Dökümhanesi oluşturmak-
tadır. O zamanki adı “Top Asithanesi”
olan Tophane, faaliyetini, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun son yıllarına kadar sür-
dürmüştür.
Kurum;
n Tophane-i Amire Müşirliği, (1832)
n Tophane-i Amire Nazırlığı, (1908)
n İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti 

Umumiyesi, (1909)
n Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü, (1921)
n MKEK Genel Müdürlüğü (1950)

unvanları altında iktisadi ve ticari faali-
yetlerini devam ettiren bir kuruluş ola-
rak günümüze kadar gelmiştir.
17. yüzyıla kadar güçlü bir konumda olan
Osmanlı Savunma Sanayisi, 18. yüzyıldan
itibaren Avrupa’daki teknolojik gelişme-
leri takip edememiş; I. Dünya Savaşı
sonrasında ise etkinliğini büyük ölçüde
yitirmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk
yıllarında savunma sanayisine ilişkin
ciddi bir alt yapı yoktur. Bu alandaki te-
sisler, Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara
çevresinde, işgal altında bulunan İstan-
bul’dan imalathane ve tezgâhların Ana-
dolu’ya nakledilmesi ile oluşan küçük
imalathanelerden ibarettir.
Savunma sanayisinin, topyekûn sanayi-
leşmenin ve kalkınmanın önemli bir par-
çası olduğunun bilincinde olan Kurtuluş
Savaşı’nı gerçekleştiren kadro, ilk planlı
dönemde, sanayileşmenin ve dolayısıyla
savunma sanayisinin devlet eliyle yön-
lendirilerek geliştirilmesini öngörmüş-
tür. Bu kapsamda, 1921 yılında, “Askeri
Fabrikalar Umum Müdürlüğü” kurul-
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muştur. Savunma sanayisinin gelişmesi
için Kırıkkale’de entegre bir silah sana-
yisinin kurulması hususu, ilk kez İzmir
İktisat Kongresi’nde ele alınmıştır.
Bu görüş ve kararlar doğrultusunda
başlatılan çalışmalar sonucu;
n 1924’te, Ankara’da, Hafif Silah ve 

Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve 
Marangoz Fabrikaları,

n 1928’de, Kırıkkale’de, 
Pirinç Fabrikası,

n 1928’de, Kırıkkale’de, 
Elektrik Makinaları Fabrikası, 

n 1929’da, Kırıkkale’de, 
Mühimmat Fabrikası, 

n 1931’de, Ankara’da, 
Kayaş Kapsül Fabrikası, 

n 1931’de, Kırıkkale’de, Çelik Fabrikası,
n 1935’te, Ankara’da, Gaz Maskesi 

üretimi için Mamak Gaz Maske 
Fabrikası,

n 1936’da, Kırıkkale’de, Barut, Tüfek 
ve Top Fabrikaları,

kurulmuştur. Bu fabrikalar, genç Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin savunma ve genel
sanayisinin temelini oluşturmuştur.
Bu kapsamda, sadece savunma sanayisi
alanında değil, sivil alanda da birçok
ürünün ilk üretimi MKEK tesislerinde
gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 1940’lı yıl-
larda MKEK tarafından üretilen tek mo-
torlu UĞUR 44, ilk Türk Eğitim Uçağı’dır.
İlk demiryolu rayı haddeleme, ilk sac
mamulleri ve pirinç malzeme, takım tez-
gâhları, vasıflı çelik haddehanesi, pik ve
sfero dökümhanesi, elektrik sayaçları,
zirai mücadele aletleri, tekstil makine-
leri, dişli ve dişli kutusu imal tesisleri,
çelik çekme boru, askeri pil imalatları da
bu ilkler arasındadır.
Askeri fabrikaları faal hale getirmek; ni-
telikli ürün veren, hem sivil hem de as-
keri sektöre hitap edecek bir yapıya
kavuşturmak; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı
bir biçimde karşılamak; yüksek teknolo-
jiye sahip harp silah ve araçlarını yurt
içinde üretmek ve bunun için alt yapı
oluşturacak üretim tesislerini kurmak
amacıyla 8 Mart 1950 tarihli ve 5591 sa-
yılı (mülga) kanunla sermayesinin ta-
mamı devlet tarafından karşılanmak
üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumu kurulmuştur.
Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında olu-
şan çift kutuplu dünyada, Türkiye’nin,
Kore Savaşını takiben, 1952 yılında NATO
ittifakına katılması ile başlayan ve özel-
likle Marshall Yardımları sonrası kısa
sürede artış gösteren askeri yardımlar,
savunma sanayisinin gelişmesini durma

noktasına getirmiştir. NATO’ya girişle
birlikte, 1952-1970 dönemi Milli Sa-
vunma Bakanlığı (MSB) bütçeleri ince-
lendiğinde de görüleceği üzere, bu
dönem öncesi toplam savunma harca-
maları içinde, örneğin 1950 yılında,
yüzde 79’lara kadar çıkan yurt içi alım-
ları; 1959 yılında, yüzde 3 seviyelerine
kadar düşmüştür. Bunun sonucunda da
savunma sanayisinin gelişmesi için sarf
edilen çabalar yavaşlamış, askeri ürün
üreten fabrikalar verimliliğini yitirmiştir.
Kurum, 1950’li yılların ortasından itiba-
ren, bu durumun getirdiği olumsuzluk-
ları giderebilmek ve özel sektörün
giremediği, güçlükle gelişen ve ekono-
mide darboğaz yaratan sanayi alanlarına
da etkin bir müteşebbis olarak girmek
gereğini duymuştur. Bu kapsamda, yeni
yeni gelişen özel sektör firmalarının ilk
kuruluşlarında (Türk Traktör Fabrikası,
Trakmak, Tofaş Otomobil Fabrikası,
Tofaş Oto Ticaret, Tügsaş, Nitromak vb.)
ortak olarak yer almış ve hem mali hem
teknik hem de bilgi olarak ülke sanayi-
sine büyük katkılarda bulunmuştur.
Böylece, hem savunma sanayisinin belir-
sizlikten kaynaklanan riskini bertaraf
etmek hem de yeni gelişen ülke sanayi-
sine öncülük etmekle de kendini görev-
lendirmiş olan MKEK, sanayimiz için
yetişmiş insan gücü ile bir okul, teknolojik
gücü ile de bir ekol oluşturmuştur.
Kurumun, özellikle 1960-1990 yılları ara-
sında gerçekleştirdiği, gerek yatırımları
gerekse özel sektöre sermaye katılımları
ile ülkemiz ekonomisine olan katkısı
önemli boyutlara ulaşmıştır. Yapılan bu
teknoloji yatırımları ile hem yeni ürünler
kazanılmış hem önemli döviz tasarrufu
yapılmış hem de ülkemiz savunma ve
özel sektörüne öncülük edilmiştir.
24 Ocak 1980 tarihinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) ve hükümet tara-

fından alınan kararlar ile KİT politika-
sında köklü değişiklikler meydana gel-
miştir. İthal ikameci sanayileşme yerine,
dışa açık sanayileşme stratejisi benim-
senmiş; serbest piyasa kurallarının eko-
nomiye hâkim kılınması hedeflenmiştir.
Devletin ekonomideki ağırlığının hafifle-
tilmesi; KİT’lerin, serbest piyasa koşulla-
rında özerk bir yapıda, verimlilik ve
etkinlik esasına göre çalışmalarının sağ-
lanması, dönemin politik hedefi olmuştur.
80’li ve özellikle 90’lı yıllar, kamu kesi-
minin küçültülmesi politikası çerçeve-
sinde, KİT’lerin imalat sanayinden
çekilmesi, özelleştirilmesi veya kapatıl-
ması politikalarının izlendiği bir dönem
olmuştur.
Kurumun özel kanunu, 105 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile bu ta-
rihte yürürlükten kaldırılmış ve
MKEK’nin de dâhil olduğu KİT’leri tek bir
mevzuat altında birleştirmeyi amaçla-
yan, 18/06/1984 tarihli 233 sayılı KHK yü-
rürlüğe girmiştir.
1991 yılında, Varşova Paktı’nın dağıl-
ması, tehdit değerlendirmesini değiştir-
miş; böylece TSK da bir yeniden
yapılanma sürecine girmiştir. Paralel bir
şekilde gerçekleşen bu yapılanma süre-
cinde, askeri ihtiyaçlarda da önemli deği-
şiklikler ve mevcut ürünlerdeki
siparişlerde azalmalar olmuştur. Bu çer-
çevede Kurum, 1950 yılından beri ilgili Ba-
kanlık olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
bünyesinden çıkarılarak, 2000 yılında
MSB’nin ilgili kuruluşu haline getirilmiştir.
Bu gelişmelerin MKEK’ye yansıması da;
Kurumun özel sektöre yönelik üretimle-
rinden vazgeçmesi ve tüm imkân ve ye-
teneğini TSK’nın ihtiyaçlarına yöneltmesi
şeklinde olmuştur. Piyasaya dönük üre-
tim yapan şirketler ya Özelleştirme İda-
resi Başkanlığına devredilmiş ya da
kapatılmıştır.
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Kurum halen; Merkez Teşkilatı, 2 İş-
letme Müdürlüğü ve 10 Fabrika Müdür-
lüğü ile dört ana gruptan oluşan; 1000’i
aşkın çeşitte savunma sanayisi ürünü
üretme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Mühimmat Grubu olarak;
n 5,56 mm’den-20 mm’ye kadar 

Hafif Silah Mühimmatı,
n 25 mm’den -203 mm’ye kadar Tank,

Top, Havan ve Obüs Mühimmatı, 
n 40 mm Bombaatar Mühimmatı,
n Çeşitli Tapalar,
n Çeşitli Tahrip Kalıpları,
n Uçak Bombaları,
n Sığınak Delici Bombalar,
n Çeşitli El Bombaları, Fünyeler ve 

İşaret Fişekleri,
Silah Grubu olarak;

n 5,56 mm Piyade Tüfeği,
n 7,62 mm G3A3, G3A4 Otomatik Tüfek,
n 7,62 mm MG3 Makinalı Tüfek, 
n 9 mm MP5 Makinalı Tabanca,
n 7,65 ve 9 mm Tabancalar,
n 52 Kalibre Çekili Obüs (PANTER),
n 52 Kalibre Silah Sistemi,

(Fırtına silah sistemi)
n 20, 25 ve 35 mm Toplar,
n 35 ve 105 mm Namlucuk Silahı,
n 40 mm Bombaatar Silahı, 
n 60, 81 ve 120 mm Havanlar,
n 105 mm ve 155 mm Top ve 

Obüs namlu kompleleri,

Roket Grubu olarak;
n 2,75” MK40 Roket Sistemi,
n 66 mm M72 Law Tanksavar Roketi,
n 21 mm Eğitim Roketi,
n 107 mm Topçu Roketi ve 

Çok Namlulu Roketatar Sistemi,
n 122 mm Roketi ve Çok Namlulu 

Roketatar Sistemi,
n Mayınlı Sahalarda Geçit Açma 

Sistemi,  
n Tek Er İçin Mayınlı Sahalarda 

Geçit Açma Sistemi ve
Patlayıcı ve Piroteknik 
Madde Grubu olarak;

n TNT, DNT, NS ve NGL,
n Tek, çift, üç bazlı Top ve Obüs 

Barutları,
n Tek ve çift bazlı havan Barutları,
n Tek bazlı Fişek Barutları,
n Karabarut,
n Nitrikasit, Sülfirikasit, Oleum, Lak, 

Dinamit, Anfo ile Askeri Kapsüller
üretebilmektedir.
Kurum; etkin, dinamik ve verimli çalış-
maları ile TSK’nın geleneksel silah ihti-
yacının tamamını karşılamakta, artan
kapasite ve imkânları ile de ülkemiz sa-
nayisine katkıda bulunmaktadır.
MKEK, günün teknik ve ekonomik koşul-
larını göz önünde tutarak, dünya ve
NATO standartlarına uygun kalitede üre-

tim yapmaktadır. MKEK fabrikala-

rında kalite sistemimiz gereği, ISO-9001
ve NATO AQAP-2120 belgeleri mevcut
olup, üretimlerimiz bu sistem bilinciyle
gerçekleştirilmektedir. MKEK, TSK ve 
Emniyet Güçlerinin ihtiyaçlarını karşıla-
dıktan sonra, üretim hatlarını ayakta tut-
mak amacı ile yurt dışı pazarlama
faaliyetlerine son yıllarda öncelik ver-
miştir. Yurt içi ve yurt dışı müşteri tale-
bine göre ürün çeşitliliği arttırılmıştır.
Yurt içinde faaliyet gösteren savunma
sanayisi firmaları ve KOBİ’ler ile iş birliği
yapılarak ürünlerinin, MKEK markası al-
tında yurt dışına pazarlanmaktadır. Fuar
/ lobi faaliyetleri arttırılarak ve yabancı
firmalarla iş birliği geliştirilerek yurt dışı
pazarlara erişimin kolaylaşması sağlan-
mıştır. MKEK olarak, dünya pazarında
bir yer edinmek ve edindiğimiz bu yeri
korumak yolunda verdiğimiz mücade-
lede en büyük dayanağımız, yaklaşık 
6 asırlık bir geçmişe sahip olmamızdır.
Bu kadar uzun soluklu var olmuş bir
firma olma özelliğimizi, bir pazarlama
avantajı olarak kullanmakta ve bu söy-
lemle güvenilirliğimizi pekiştirmekteyiz.
Dünya pazarında, artık satın alıcılar, bir
sistemi alırken, öncelikle “sürdürebilir-
lik/survivability” parametresini değer-
lendirmektedirler. Sürdürülebilirlik
şartlarını sağlayamayacak ve aldığı sis-
temin idamesini alıcı ile birlikte sağla-
mayacak bir firma ile yola çıkmayı tercih
etmemektedirler.

ÖZEL SAYI

105 mm Havadan
Taşınabilir Hafif Çekili
Obüs (HTHÇO)’nun 
ilk prototipi
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Yani bir alıcı, bir sistem satın alırken, bu
alımı 10 yıl sonra da ihtiyaç duyduğunda
yanında olacağını bildiği bir firmadan
yapmayı tercih etmektedir.
İşte bu itibarla 600 yıla yakın süredir ya-
şayan bir firma olarak MKEK, sürdüre-
bilirlik anlamında, geçmişinin getirdiği
avantajı kullanmaktadır. Bu geçmiş
MKEK’nin hem ülkemizde hem de tüm
dünyada tanınan, bilinen, güvenilir bir
marka olmasına katkıda bulunmuştur.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK, geleceğe 
nasıl bakıyor peki? IDEX sırasında 
yaptığımız söyleşide, bilgi birikimin 
aktarılması ile tesis kurma ve işletme
kapsamında, hizmet tarafına da bir 
vurgu yapmıştınız. Bu kapsamda bir 
değişimden söz edebilir miyiz?
İzzet ARTUNÇ: MKEK kendi alanında,
dünya savunma pazarının artık bilinen ve
aranan bir markası olmuştur. Bu se-
beple savunma ihtiyaçları çerçevesinde
en etkin pazarlama politikasını uygula-
mak amacıyla stratejimizi oluşturmak ve
paralel olarak şekillendirmekteyiz.
Bugüne kadar, yurt dışı pazarlama politi-
kası olarak, ürettiklerini satmayı benim-
seyen MKEK, artık hizmet satışına
yönelerek bilgi birikimini satmayı hedef-
lemektedir.
Tecrübemize dayanan entelektüel ser-
mayemizin, bizi, bu anlamda dünyada
sayılı firmalardan biri yapacağına inanı-
yorum. MKEK’nin artık hazır sistemler
ve ürünlerin satışının yanı sıra dünyada,
bu sektörde, ciddi bir pazarlama kalemi
haline gelen; eğitim, modernizasyon-
tamir ve bakım, üretim tesisi kurma ve
üretim tesislerini idame ettirme gibi hiz-
met satışlarına yönelmesi kaçınılmazdır.
Öyle ki MKEK, ayrı ayrı birçok üretim bi-
rimini bünyesinde barındıran, bunları yö-
neten ve uzun yıllardır idamesini
sağlayan bir kurum olması dolayısıyla bu
bilgi birikimine teoride ve pratikte sahip
nadir firmadan biridir.
Dünya pazarına baktığımızda, ülkelerin,
kendi konjonktürel yapısı doğrultusunda
ihtiyaçlarının şekillendiğini görmekteyiz.
Bir yandan elindeki tankların modernize
edilmesine ihtiyaç duyarken öteki taraf-

tan fişek üretim tesisinin iyileştirilmesini
talep etmektedir. İşte MKEK, bu tarz çe-
şitlilik gösteren ihtiyaçlara tek elden
cevap verebilecek bir Kurumdur. Bu çer-
çevede, yurt dışı pazarlama ve tanıtım
faaliyetlerimizin önemli bir kısmını yuka-
rıda bahsettiğim şekilde icra etmekteyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Avrupa ülkelerinde
MKEK’nin çalışma alanlarında faaliyet
gösteren firma ve kurumların, 
ürünlerine talep olmaması ve ellerinde
yürüyen proje kalmaması nedenleri ile
çalışmalarına devam edemedikleri ve 
kapatıldıklarını ya da satın alındıklarını
görüyoruz. Örneğin Fransa’da şu anda
uçaktan atılan güdümsüz bombaları 
üretecek bir firma bulunmuyor. 
Bu ortamda MKEK, faaliyetlerinin 
devamını nasıl sağlıyor?
İzzet ARTUNÇ: Bu firmaların kapanması,
elbette bizim için bir avantaj. Ancak, ya-
şadıkları bu süreç ve kendilerini bu sona
hazırlayan senaryo her zaman dikkate
alınması gereken bir noktadır.
Öncelikle, ürünlerine talep olmaması ve
yürüyen proje kalmaması gibi sebepler,
MKEK gibi bir kuruluş için olası durum-
lar değildir. Çünkü ürün çeşitliliğimiz ve
hedef pazarlarımız değerlendirildiğinde,
böyle bir senaryoyla karşılaşmamız, en
azından bugünkü koşullarda mümkün
görülmemektedir.
Baktığımızda, bu pazarda var olmak ve var-
lığını idame ettirebilmek için; doğru ve etkin
hedefler koymanın, etkin bir pazarlama
stratejisi belirlemenin ve bu stratejinin
esnek ve adaptasyona açık şekillendirilme-
sinin ne kadar önemli olduğunun farkında-
yız ve buna göre davranıyoruz.
Dünyada, Kurumumuz tarzında üretim
yapan firmaların giremediği ülkeler var.
MKEK, bu ülkelerin de ihtiyaçlarını kar-
şılamak yönünde faaliyet göstermekte-
dir. Ayrıca, bahsetmiş olduğunuz riskleri
bertaraf etmek için de MKEK hem kendi
savunma ihtiyaçlarımızın karşılanma-
sına yardım edecek hem de dünyanın ih-
tiyaç duyabileceği modern, ileri teknoloji
ürünlerini de üretmek üzere yoğun ça-
lışmalar yapmakta, projeler yürütmek-
tedir.

Ümit BAYRAKTAR: Ürün ailenizin 
çeşitliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Girmeyi ya da çıkmayı düşündüğünüz
faaliyet alanları var mı?
İzzet ARTUNÇ: Malumlarınız olduğu
üzere, Kurumumuzca yapılan yatırım,
Ar-Ge çalışmaları ve üretim hattı kuru-
lumu ile ilgili faaliyetler, öncelikle TSK
taleplerini karşılayacak şekilde organize
edilmiştir. Halen Mühimmat, Silah,
Roket, Patlayıcı Maddeler ve Kimyasallar
olmak üzere, dört grupta 1000’i aşkın çe-
şitte savunma sanayisi ürünü üretme
imkân ve kabiliyetine sahiptir.
TSK’nın ihtiyacının karşılanmasından
sonra kalan boş üretim kapasitesi, üre-
tim hatlarının kapanmaması ve mevcut
kabiliyetin kaybolmaması amacıyla ihra-
cat olarak değerlendirilmektedir.
MKEK, kendi üretim alanında yer alan
ürünleri, NATO şartnameleri olan 
STANAG ve MIL spesifikasyonlarına göre
üretir ve teslim eder. Bu kapsamda,
bütün silah ve mühimmatın değiştirile-
bilirlik özelliği bulunmaktadır.
Kurumumuz fabrikalarının hepsinde, 
TS EN ISO 9001:2008 ve AQAP Kalite Sis-
temi belgeleri mevcut olup üretim bu
doğrultuda yapılmaktadır.
Üretim yeteneği, kapasitesi ve kalitesi
yönünden yapılacak değerlendirme-
lerde, MKEK, dünyada küçük kalibre
silah (tabanca), fişekten başlayarak
büyük kalibre silah (obüs), mühimmat
aralığında üretim yapan nadir kuruluş-
lardan birisidir.
Ülkemizin sanayileşme konusundaki ge-
cikmeleri, kaçınılmaz olarak sanayileş-
miş ülkeler ile teknolojik gelişmişlik
farklılığını arttırmıştır. Savunma sanayisi
alanında son yıllarda alınan tedbirler, 

ÖZEL SAYI

Tecrübemize dayanan entelektüel sermayemizin, bizi, bu anlamda
dünyada sayılı firmalardan biri yapacağına inanıyorum. MKEK’nin 
artık hazır sistemler ve ürünlerin satışının yanı sıra dünyada, bu sektörde,
ciddi bir pazarlama kalemi haline gelen; eğitim, modernizasyon-tamir
ve bakım, üretim tesisi kurma ve üretim tesislerini idame ettirme gibi
hizmet satışlarına yönelmesi kaçınılmazdır. 
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bu arayı kapatmada önemli rol oyna-
makla birlikte, henüz istenen düzeye
erişmediği de ayrı bir gerçektir. Kuru-
mumuz klasik silah, mühimmat ve pat-
layıcı üretiminden modern ürünlere
geçiş için çalışmalarını geçmişten bu-
güne sürdürmekle beraber, bu çalışma-
larını son yıllarda oldukça arttırmıştır.
Ancak ürün çeşitliliği yönünden değerlen-
dirildiğinde, TSK’nın ihtiyaçlarına göre
Ar-Ge, yatırım ve üretim yapılması nedeni
ile mühimmat tip ve aile olarak satışa su-
nulmasına rağmen istenilen ürün çeşitli-
liğine ulaşılamamıştır.
Ürün portföyünü genişletmek için, 100’ün
üzerinde Ar-Ge projesi üzerinde çalışıl-
maktadır.
Bu çalışmalarda TÜBİTAK SAGE, 
TÜBİTAK MAM, ASELSAN ve ROKETSAN
gibi ana Ar-Ge ve sanayi kuruluşlarının
yanında, küçük ve orta ölçekli mühendis-
lik şirketleri ve KOBİ’lerden destek alın-
maktadır.
MKEK son 5 yılda Ar-Ge’ye verilen
önemden dolayı, ürün çeşidi ve özgün ta-
sarım açısından dünya pazarında yer
alan benzer firmalarla rekabet edecek
yeteneğe sahip olacaktır. Örneğin Nüfuz
Edici Bomba (NEB), 105 mm Havadan
Taşınabilir Hafif Çekili Obüs, Duyarsız
Patlayıcılar, 7,62 mm Modern Piyade Tü-
feği, Hafif Makinalı Tüfek, 155 mm Uzun
Menzilli Mühimmat, 120 mm yivsiz Tank

Silah Sistemi ve Mühimmatı gibi, “özgün”
ürünlerin üretimine başlanacaktır.
Yukarıda anlatılan metotlarla ürün çeşit-
liliğini arttırmayı ve hem TSK’dan hem de
Emniyet Güçlerimizden bir talep gelme-
mesi ve yurt dışında pazarlama ve satış
imkânı olmayan ürünlerden çıkılması
doğal bir uygulamadır diye düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Geçtiğimiz 
Kasım ayında gerçekleştirilen 
1. Kara Sistemleri Semineri’nde, 
MKEK, Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 
yürüttüğü Ar-Ge çalışması ile ilgili, 
doyurucu bir sunum yapmıştı. 
Ar-Ge çalışmalarınız ile ilgili; 
personel sayısı, bütçe ve projeleri de 
içeren bilgiler verebilir misiniz?
İzzet ARTUNÇ: Kurumumuzun geleceği-
nin olmazsa olmaz unsurlarından biri
olan Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem
verilerek etkin Ar-Ge birimleri oluşturul-
muştur. 1974 yılından bugüne kadar,
200’ü aşkın Ar-Ge projesi tamamlanmış
olup, ortaya çıkan ürünlerin büyük bir
bölümü, TSK envanterine girmiştir.
Bugün itibari ile TÜBİTAK ve 29 üniver-
site ile Ar-Ge projeleri yapmak için pro-
tokoller imzalanmıştır. 15 adet SANTEZ
projemiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından desteklenmektedir.
Halen bu projelerden 4’ü tamamlanmış
olup, 11’i üzerindeki çalışmalar, bu üni-
versiteler ile birlikte yürütülmektedir.
Son iki yılda tamamlanan projelerden;
155 mm Uzun Menzilli Mühimmat Geliş-
tirme Projesi sonrası, Kurumumuz ve
MSB arasında tedarik sözleşmesi imza-
lanmıştır. Yine aynı şekilde NEB Geliş-
tirme Projesi tamamlanmış ve MSB ile
bir sözleşme imzalanmıştır.
Kurumumuz tarafından tamamlanarak
seri üretim sürecine dönüşecek 

Ar-Ge projelerinin toplam maliyetleri,
93.713.800 TL’dir.
Kurumumuz bünyesinde çalışan toplam
Ar-Ge personeli sayısı, yaklaşık 200’dür.
Halen çalışmalarını sürdürdüğümüz 
Ar-Ge proje sayısı ise 130’dur.
Bu projelerin toplam bütçesi, 219,5 mil-
yon TL’dir. Bu projelere, bütçeden, 2012
yılı içinde, 13 milyon TL Kurum kaynak-
larından harcama yapılmış olup toplam
dış kaynak desteği, 170 milyon TL’dir. Öz
kaynaklarımızdan karşılanacak olan top-
lam sözleşmeli Ar-Ge projesi tutarı da
yaklaşık 36,5 milyon TL’dir.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’nin “10 Yıllık
Modernizasyon Planı” ne aşamada ve
nasıl ilerliyor? 10 yıl sonra; cirosu, 
çalışan sayısı, Ar-Ge harcaması ve 
projeleri ile nasıl bir MKEK 
öngörüyorsunuz?
İzzet ARTUNÇ: MKEK, savunma sanayi-
sine yönelik yatırımlarını TSK’nın ihtiyaç-
ları paralelinde ve ülkemizin savunma
sanayisini millileştirme duygusundan
hareketle sürdürmektedir.
Bu çerçevede, savunma sanayisinde, gerek
yeni ürünlere yönelik gerekse modernizas-
yon projeleri olarak başlatılan yatırımların
önemli bir bölümü tamamlanmıştır. Ancak,
TSK ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
yeni proje çalışmalarımız da devam etmek-
tedir.
Halen, Fişek, PANTER ve Fırtına Silah
Sistemi, Tank Topu Silah Sistemi ve Mü-
himmatı ile Uzun Menzilli Mühimmat Ai-
lesi projelerimiz tamamlanmış olup;
Chaff-Flare, Oleum Tesisi ve Sıvı Patla-
yıcı Tesisi projelerimiz de 2013 yılı içinde
tamamlanarak seri üretime geçecektir.
Çelikhane Modernizasyonu ve Monoblok
Tekerlek Üretimi Projesi’nin ise
ihale çalışmalarına başlanılmıştır.
Kurumumuzca sözleşmesi imzalanmış
veya iş geliştirme aşamasında olan,
bugün itibariyle yukarıda da bahsedildiği
üzere, toplam 130 Ar-Ge projesi ile ilgili
faaliyetler devam etmektedir. Bu proje-
lerimizin bütçelerinin önemli bölümü
MSB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) gibi kurum dışı kuruluşlarca des-
teklenmektedir.
Ayrıca, NATO Endüstri Danışma Grubu-
NIAG Türk Delegasyonu Başkanlığını yü-
rüten Kurumumuzca, son 5 yıl içinde
yaptığımız aktif çalışmalar sonucu, Türk
savunma sanayisi kuruluşlarının tüm
NIAG proje çalışmalarında yer alması
teşvik edilmiş olup, bu çalışmalardaki
katkımız önemli ölçüde artmıştır.

ÖZEL SAYI

MKEK namlu üretim hattından bir görüntü
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ÖZEL SAYI

Halen;
n ALTAY Milli Tank Projesi Silah 

Sistemi,
n Milli Modern Piyade Tüfeği 

(MMPT) Projesi,
n Milli Modern Makineli Tüfek 

(MMMT) Projesi,
n 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif 

Çekili Obüs (HTHÇO) Projesi,
n Duyarsız (Insensitive) Patlayıcı

(DUPAT) Projesi,
n Patlayıcı Zinciri Tasarım / Geliştirme

ve Tapa Entegrasyonu Projesi,
n DUPAT II Projesi,
n Yüksek Enerjili Duyarlı ve Duyarsız 

İnfilak Maddeleri Geliştirilmesi 
(YEDDİM) Projesi,

n Spectral Flare (Hava ve Deniz 
Araçlarını Güdümlü Füzelere Karşı
Savunma) Projesi ve

n Gaz Maskesi Projesi üzerinde 
çalışmalarımız devam etmektedir.

10 yıl sonrası için ise; şu anda, MKEK'nin
cirosu içinde ihracatın payı yüzde 10’dur.
Bunu önümüzdeki süreçte daha da yu-
karılara çıkarmayı hedefliyoruz.
İhracatımız, son yıllarda, yıllar itibari ile
60 milyon dolar civarında değişmektedir.
Bu oranı, aşağı yukarı 10 katına yük-
seltmemiz lazım. 2023'te, 500 milyon
dolarlık ihracat hedefimiz var. Şu anki
ürün yelpazemizle ihracatımızı bu
orana çıkartmamızın zor olduğunun;
mutlaka daha modern ürünlere geç-
memiz gerektiğinin; hizmet, know-how
gibi alternatif ihraç ürünlerini pazarla-
mamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu kapsamda;
n Cironun en az yüzde 10’u kadar 

Ar-Ge harcaması,
n 2,5 milyar TL ciro,
n Son teknolojiyi takip eden nitelikli

5000 civarında çalışan sayısı,
n Yan sanayi ile bütünleşmiş esnek 

üretim yapısı,
n İthalatı azaltıcı, ihracatı arttırıcı ve 

çift kullanımlı tesislere yönelik 
yatırım yapılması ve

n Otomasyon ağırlıklı modern üretim
tesisleri hedeflenmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Türkiye, hem kara
hem de deniz platformlarında kullanılan
sabit / stabilize uzaktan komutalı silah
sistemleri konusunda çok iddialı 
konumda; fakat 7,62mm kalibrenin 
üzerindeki namlulu silahları yurt 
dışından temin etmesi gerektiğinde, 
ihracat kısıtları ile karşılaşıyor.
MKEK’nin bu konuda çözüm hazırlıkları
yaptığı biliniyor. Çalışmalarınızın 
son durumu ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
İzzet ARTUNÇ: Deniz ve hava platform-
ları için akıllı silah sistemleri ile ilgili ça-

lışmalar devam etmektedir. Hava sa-
vunma sistemlerinden, 12,7 mm Makinalı
Tüfek Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
Platform üzerine konulacak 12,7 mm
silah sistemi çalışması devam etmekte
olup, kısa süre içinde ASELSAN’a maki-
nalı tüfek teslim edilecektir. Ayrıca 40/70,
76/62 mm mühimmat sistemleri üzerin-
deki çalışmalarımız devam etmektedir.
76/62 mm silahın namlu ve gömleği Ku-
rumumuzca ihraç amacıyla üretilmekte
ve İtalya’ya ihraç edilmektedir. Bunun
yanında 40/70 ve 76/62 Silah Sistemi
Platformu fizibilite çalışmalarımız ile
diğer kalibre silah sistemleri ile ilgili Ar-
Ge ve iş geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Elimizdeki en güncel
resmi bilgilere göre, Temmuz 2012’de
seri üretime başlanması gereken
MMPT’nin son durumuna ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? Proje takviminde, 
ilk planlara göre epeyce bir gecikme 
yaşandığı biliniyor. Hangi aşamaya 
gelindiği, gecikmenin nedenleri ve 
ne kadar daha gecikme yaşanacağı 
hakkında bilgi verir misiniz?

Deniz ve hava platformları için akıllı silah sistemleri ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. Hava savunma sistemlerinden, 
12,7 mm Makinalı Tüfek Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
Platform üzerine konulacak 12,7 mm silah sistemi çalışması 
devam etmekte olup, kısa süre içinde ASELSAN’a makinalı tüfek 
teslim edilecektir.
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İzzet ARTUNÇ: Belirli istekleri karşıla-
yacak yeni bir ürünün ortaya çıkması; ta-
sarım, mühendislik prototiplerinin
üretimi ve öncü testlerin yapılması, bu
test sonuçlarından alınan geri besleme-
lerle tasarıma son şeklinin verilerek
ürünün kalifiye edilmesi ve nihayet seri
üretim şartlarında bir pilot kafilenin üre-
tilip gerekli testleri başarıyla tamamla-
ması faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir.
Ürün geliştirme sürecinde, işin doğası
gereği, geri beslemelerle tekrarlanan
faaliyetlerin olması, süreci uzatabilmek-
tedir.
MMPT’nin üretim süreçleri ağırlıklı ola-
rak tamamlanmış olup, Üretim Hattı Ka-
lifikasyonu’nu müteakip silahın seri
üretimine 2013 yılı sonunda başlanarak
Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına su-
nulması planlanmaktadır.

Ümit BAYRAKTAR: Milli Modern 
Makinalı Tüfek (MMMT) Projesi’nde 
ne durumdayız peki?
İzzet ARTUNÇ: 7,62 mm’lik MMMT, pi-
yade ve komando birliklerinde, ağır ma-
kinalı tüfek olarak kullanılacaktır. Ayrıca,
ateş desteği sağlamak üzere, zırhlı araç-
larda araç üstü silah olarak; ZMA ve
tanklarda makineli tüfek olarak kullanı-
lacaktır. TSK’nın ihtiyaçları doğrultu-
sunda, ağırlığı az, uzun namlulu, yüksek
atım ömürlü, kolay sökülebilen ve takı-
lan, etkili menzili fazla ve tutukluğunun
daha az olması nedeni ile Dünya’daki
muadillerine göre, üstün özelliklere
sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır.
Silahın tasarımı aşamasında, son tekno-
loji bilgisayar destekli tasarım, dinamik
ve kinematik analiz yazılımları kullanıl-
maktadır. MMPT Projesi kapsamında
kazanılan tasarıma yönelik bilgi ve kabi-
liyetlerin yanı sıra oluşan güçlüklerden

tecrübe kazanarak, MMMT Projesi’nde
etkin bir şekilde zaman, maliyet ve tek-
noloji kullanımı gerçekleştirilmiştir. Pro-
jede, şu aşamaya kadar herhangi bir
gecikme gerçekleşmemiştir.

Ümit BAYRAKTAR: MMMT’nin ateşleme
sisteminin mekanik olması yönünde bir
fikir birliği oluştuğu ve üniversite, KOBİ
ve sanayicilerin ise alt yüklenici olarak
daha sonra projeye katılmasına dair 
bilgilere sahibiz. Son durum nedir?
İzzet ARTUNÇ: MMMT Projesi’nde, yurt
içinde deneyimli birçok analiz, tasarım
ve patent firmalarıyla ve savunma sana-
yisinde yer alan KOBİ’lerle beraber çalı-
şılmaktadır. Ateşleme sistemimiz
mekanik olmakla beraber, çeşitli zırhlı
araçlar için solenoitli modellerimiz de
üretilecektir. Solenoitli modelin de kendi
tasarım ekibimiz tarafından tasarlan-
ması planlanmıştır. Bu konuda, KOBİ ve
üniversiteler ile ilgili bir çalışma planlan-
maktadır.

Ümit BAYRAKTAR: MMPT ve MMMT 
projelerinin her ikisinde de yurt dışından
herhangi bir destek alımının söz konusu
olmaması yaklaşımında bir değişiklik 
var mı ya da olacak mı?
İzzet ARTUNÇ: Sözleşmemiz gereği,
MMMT’yi yurt dışı teknik destek almadan
yapacağımız taahhüt altındadır. Bu ne-
denle MMPT ve MMMT projeleri, tama-
men Türk mühendis ve işçilerinin emeği
ile özgün bir ürün olarak ve yurt dışından
herhangi bir destek almaksızın tasarla-
nıp geliştirilmektedir. Kara Kuvvetleri
Komutanlığının istediği makineli tüfeği
üretecek her türlü bilgi birikimine sahip
bir tasarım ekibimiz var. Her iki projenin
önemli kilometre taşları, başarı ile ta-
mamlanmıştır.

Ümit BAYRAKTAR: Geçtiğimiz Kasım
ayında gerçekleştirilen 1. Kara 
Sistemleri Semineri’nde 105 mm
HTHÇO’nun ilk prototipinin fotoğrafı,
SSM tarafından ilk kez kamuoyu ile
paylaşılmıştı. Bu proje ile ilgili 
gelişmeleri aktarabilir misiniz?
İzzet ARTUNÇ: Proje ile hava hücum ha-
rekâtı icra edecek olan komando ve pi-
yade birliklerinin harekât ihtiyacını
karşılayacak; bu birliklerin yapıları ile
uyumlu; havadan taşınabilir; üzerinde
modern komuta ve atış kontrol sistemleri
olan; kendi konum ve istikametini kendisi
belirleyerek kısa sürede atış görevine
hazır hale getirilebilen; asgari 17 km me-
safeyi etki altına alabilecek, azami ağırlığı
1550 kg olan, 105 mm HTHÇO Sistemi’nin
üretimi hedeflenmektedir.
105 mm HTHÇO Projesi kapsamında yü-
rütülen Kavramsal Tasarım Aşaması
faaliyetleri ve Detaylı Tasarım Aşama-
sı’na ait "Ön Tasarım" safhası faaliyetleri
tamamlanmış ve SSM tarafından onay-
lanmıştır.
Detaylı Tasarım aşamasına ait Kritik Ta-
sarım Safhası faaliyetleri, SSM onayına
müteakip tamamlanmış sayılacaktır.
İlk defa özgün tasarım ile yurt içi geliş-
tirme yoluyla tasarım, prototip üretimi ve
kalifikasyon aşamaları kapsamında, mü-
hendislik prototipi silah sisteminin kali-
fikasyonu başarıyla tamamlanmıştır.
Prototipler üzerinde gerçekleştirilen ta-
sarım doğrulama testlerinin başarıyla
tamamlanmasıyla birlikte, 2 (iki) adet ka-
bule esas prototip üretilecektir.
Projenin teslimatı, 28 Şubat 2014 tarihi
olarak belirlenmiştir.

Ümit BAYRAKTAR: ALTAY Projesi’nde de
MKEK önemli bir rol oynuyor ve tankın
ana silahı olan 120 mm topu üretiyor. 

ÖZEL SAYI

ALTAY Projesi kapsamında
MKEK, ALTAY tankında 
kullanılacak 120 mm 55 kalibre
ana silah sistemini üretmekle 
yükümlüdür. Bu kapsamda, 
prototip ana silah sistemi Proje
Uygulama Takvimine uygun 
olarak üretilmiş ve ürün 
kalifikasyon testleri başarı ile 
tamamlanmıştır. Üretim hattının
kalifikasyonu için yürütülen 
faaliyetler de Proje Uygulama
Takvimine göre devam etmektedir. 
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Bu çalışmanızın kapsamı ve son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz?
İzzet ARTUNÇ: ALTAY Projesi kapsa-
mında MKEK, ALTAY tankında kullanıla-
cak 120 mm 55 kalibre ana silah
sistemini üretmekle yükümlüdür. Bu
kapsamda, prototip ana silah sistemi
Proje Uygulama Takvimine uygun olarak
üretilmiş ve ürün kalifikasyon testleri
başarı ile tamamlanmıştır.
Üretim hattının kalifikasyonu için yürü-
tülen faaliyetler de Proje Uygulama Tak-
vimine göre devam etmektedir. Bu
kapsamda üretilen ana silah sistemleri-
nin teslimatının yapılması ile MKEK’nin,
Prototip Üretimi Dönemi’ndeki teslimat
sorumluluğu tamamlanmış olacaktır.
Bununla birlikte, proje bitimine kadar,
ana yükleniciye ana silah sistemi konu-
sunda teknik destek verilmeye devam
edilecektir.

Ümit BAYRAKTAR: NEB Projesi’nde 
son durum nedir?
İzzet ARTUNÇ: MSB ve MKEK arasında
imzalanan sözleşme ile başlatılan NEB
Projesi, Kurumumuz ana yüklenicili-
ğinde ve TÜBİTAK SAGE alt yüklenicili-
ğinde yürütülmüştür.
Projeye ait tüm aşamalar, 15 Haziran
2012 tarihinde tamamlanarak proje ba-
şarı ile sonuçlandırılmış ve ilk seri üre-
tim aşamasına gelinmiştir. Bu açıdan,
Kurumumuz ürün çeşidi ve özgün tasa-
rım açısından dünya pazarında yer alan
benzer firmalarla rekabet edebilecek bir
yeteneğe daha kavuşmuştur.
Proje sonunda, yer üstü ve yer altındaki
hedeflere nüfuz ederek içeride istenen
gecikme değerinde infilak edebilen bir
bomba sistemi geliştirilmiştir.

NEB’in ilk seri üretimi için de MSB ile
sözleşme imzalanmıştır.

Ümit BAYRAKTAR: Çelikhane 
Modernizasyonu ve Monoblok Tekerlek
Üretimi Tesisi ve Projesi ile ilgili 
çalışmaların son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
İzzet ARTUNÇ: Proje tutarının tamamı öz
kaynaklarımızdan karşılanacak olan Çelik-
hane Modernizasyonu ve Monoblok Teker-
lek Üretim Tesisi, TCDD’nin gereksinim
duyduğu çeken-çekilen araçlarda kullanı-
lacak olan tekerlek ve tekerlek takımları-
nın; Kurumumuz Ağır Silah ve Çelik
Fabrikası’nda üretimine yönelik olarak ku-
rulacaktır. İki aşamadan oluşan proje kap-
samında, öncelikle yapılması gerekli olan
Çelikhane Modernizasyonu bölümünün
ihalesi, 3 Kasım 2011 tarihinde gerçekleş-
tirilmiş; ancak idari ve teknik nedenlerle
ihale iptal edilmiş; müteakiben 12 Haziran
2012 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmıştır. 
31 Ekim 2012 tarihinde, 5 firmadan teklif
alınmış olup, halen teklif değerlendirme

çalışmaları devam etmektedir. Monoblok
Tekerlek Üretim Tesisi’nin ihale doküman-
larını oluşturma çalışmaları ise sürdürül-
mektedir. Dokümanların oluşturulmasını
takiben ihaleye çıkılacaktır.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’nin başlıca
ihraç ürünleri nelerdir? Nasıl gelişmesi /
çeşitlenmesi planlanmaktadır?
İzzet ARTUNÇ: Başlıca ihraç ettiğimiz
ürünler, küçük ve büyük mühimmatlar,
7,62 mm BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği,
MP5 Makinalı Tabancalar, 40 mm otoma-
tik bombaatar, muhtelif barut ve kapsül,
60 mm, 81 mm ve 120 mm havanlar ile
muhtelif patlayıcı ve piroteknik malzeme
ile hammaddelerini kapsamaktadır.
Yurt dışı pazarlama çalışmaları kapsa-
mında en çok talep gören ürünler ile ilgili
değerlendirmeler sonucu, mühimmat tipi
ve ailesi olarak satışa sunulması istenen
ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıl-
makta; roket, mühimmat, silah sistemi ve
mevcut tesislerin modernizasyonu, yenilen-
mesi, bakım–onarım hizmetlerinin satışı ko-
nularında çalışmalar, yoğunlaştırılarak
devam etmektedir.

7,62 mm BORA-12
Keskin Nişancı
Tüfeği
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Ayrıca Kurumumuzun uzun yıllardan beri
devam eden tecrübelerine istinaden, çe-
şitli ülkelerle tesis kurulması konularında
çalışmalar başarı ile sürdürülmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Fırtına Kundağı 
Motorlu Obüsü’nün ihracat çalışmaları
ile ilgili son durum nedir?
İzzet ARTUNÇ: MSB tarafından T-155
K/M Fırtına Obüs Silah Sistemi’nin dost
ve müttefik ülkelere tanıtımının yapıl-
ması, pazarlanması ve satışı için ön gö-
rüşmelerin yapılabilmesi yönünde,
Kurumumuza yetki verilmiştir. Fırtına,
Suudi Arabistan’a demo atışlarının yapıl-
ması için gönderilmiş ve başarılı bir şe-
kilde atışları yapılmıştır. Bu kapsamdaki
çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Bunların dışında, bazı Afrika ülkeleri ve
Türk Cumhuriyetleri de Fırtına’ya ilgi
göstermekte olup, tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Kısa ve orta vadeli 
ihracat hedeflerinizi; cirodaki paya, mali
boyutuna, sistemlere ve hedef ülkelere
değinerek anlatabilir misiniz? MKEK,
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine
nasıl katkıda bulunmayı planlıyor?
İzzet ARTUNÇ: Yapılan çalışmalar neti-
cesinde, ihracatımız, son yıllarda giderek
artan bir seyir takip etmiştir. 2003 yı-
lında, 4,6 milyon dolar seviyelerinde olan
ihracatımız; 2012 yılında, 55,4 milyon
dolar seviyesine yükselmiştir.
İhracatın, yıllık yüzde 1–2 oranlarında
arttırılarak 2014 yılında, satışlarımızın
yüzde 10’u seviyesine çıkarılması hedefi,
son üç yıldaki, (2010, 2011, 2012) ihracat
sonuçlarına göre gerçekçi bir yaklaşımla
belirlenmiştir.
Bilindiği gibi, her sektörde olduğu gibi,
savunma sanayisinde de müşteri odak-
lılık esastır. Bu sebeple ister yurt içi ister
yurt dışı müşteri taleplerine göre ürün
çeşitliliğini veya ürünün performansını
arttıracak gelişimi sağlamak, pazarda
var olmanın şartıdır.

Bu ilke doğrultusunda; MKEK, mevcut üre-
timlerinin dışında, müşteri talebine göre,
örneğin; bir mühimmatın harp başlığının
değiştirilebilir veya bir silahın atış kumanda
sisteminin geliştirilebilir olması gibi, müş-
teriden gelecek taleplerinde hemen değer-
lendirmeye alınacağı daha esnek bir üretim
yapısına kavuşturulacaktır.
Ayrıca Ar-Ge yoluyla da yeni ürünlerin
üretilmesi veya mevcut ürünlerin geliş-
tirilmesi çalışmaları, hem ihracatı hem
de uluslararası pazarda tanınmayı
olumlu yönde etkileyecektir.
Diğer taraftan, ülkemizin en eski ve köklü
kuruluşu olan MKEK’nin, yurt içinde ol-
duğu gibi yurt dışında da marka değeri
yüksektir. Dolayısıyla ticari faaliyetin yanı
sıra bir kamu kuruluşu olarak da diğer sa-
vunma sanayisi kuruluşlarına, özellikle de
silah üreticilerine destek vermeyi bir
görev olarak kabul etmiştir. Özellikle
Doğu Karadeniz Projesi kapsamında üre-
tilen ürünlerin “MKEK Markası” ile birleş-
tirilerek yurt dışında pazarlanmasını
hedeflemiştir. Böylece, henüz yurt dışında
yeterince tanınmayan özel sektör silah
üreticileri ile iş birliği yaparak ürünlerinin
yurt dışı pazar paylarının arttırılması he-
deflenmiştir. Hâlihazırda, kurum satışla-
rının içerisinde yüzde 10 oranında olan
ihracatın daha da arttırılması hedeflen-
miştir. Bu hedefle birlikte, Kurumun, tek
müşteriye (TSK) bağımlılığı nispeten aza-
lacak ve Kurum, varlığını, gelişmelerle
birlikte sürdürebilecektir.
Kurumumuzun genel olarak kısa ve orta
vadeli hedeflerini;
n Uluslararası ortamda ürünlerimizi 

tanıtmak,
n Devletten devlete iş birliği imkânlarını

kullanarak satışlar gerçekleştirmek,
n Özellikle dünya ülkelerinin ellerindeki

eski teknoloji ürünü silah ve 
mühimmatları modernize etmek için
teklif vermek,

n Müşteri talepleri dikkate alınarak 
Ür-Ge’ye ağırlık vermek,

n Mevcut ürünler üzerinde yeni 
tasarımlar ve değişiklikler yapabilme
imkânlarının araştırmasını yapmak,

n Yerli savunma sanayisi firmaları 
ile ortak üretim yapılabilecek 
ürünlerin tespiti ve imkânların 
araştırılması,

n Yerli savunma sanayisi firmalarının,
özellikle KOBİ’lerin ürünlerinin
Kurum ürünleri ile birlikte ihraç 
imkânlarının araştırılması,

n Yurt dışındaki benzer firmalarla 
iş birliği yaparak pazara ortak girmek,

olarak belirlenmiştir.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
İzzet ARTUNÇ: Savunma sanayisinin en
köklü ve öncü kuruluşu olan MKEK’nin,
ülkemiz savunma sanayisine olan katkı-
larını, sadece göz önünde bulunan ürün-
leri ile değerlendirmek son derece
yanıltıcı olacaktır. MKEK, Türk sanayi ta-
rihinin, yaklaşık 600 yıllık bir temel taşıdır.
Kuşaktan kuşağa tarihin akışıyla birlikte
değişmesini de bilerek günümüze kadar
varan ve şüphesiz geleceğin de yine temel
kurumları arasında olacak şekilde; görev
ve sorumluluğunu, bütün alçak gönüllü-
lüğü ile bilen ve bu görevini gururla taşı-
yan personeli ile birlikte, bir kamu
kuruluşu olarak verilen ve verilecek olan
bütün görevleri yapmaya hazırdır.
Bu vesile ile Kurumumuzu tanıtma imkânı
sağladığınız için size ve sizin şahsınızda
derginize teşekkür eder, yayın hayatınızda
başarılarınızın devamını dilerim.

ÖZEL SAYI

Savunma sanayisinin en köklü ve öncü kuruluşu olan MKEK’nin, 
ülkemiz savunma sanayisine olan katkılarını, sadece göz önünde 
bulunan ürünleri ile değerlendirmek son derece yanıltıcı olacaktır.
MKEK, Türk sanayi tarihinin, yaklaşık 600 yıllık bir temel taşıdır. 

Fırtına K/M Obüsü Suudi Arabistan’da başarılı testler gerçekleştirdi.
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Ar-Ge faaliyetlerine hız
kesmeden devam eden
ve yaklaşık 700 uzman

mühendisi ile fark yaratan çö-
zümler sunarak faaliyet gös-
terdiği alanlarda liderliğini
sürdüren HAVELSAN, anayurt
güvenliğinde de çok boyutlu ve
entegre çözümler vizyonu ile
müşterilerine hizmet sunuyor
ve sadece yurt içi değil, bölge-
sel ihtiyaçlar için de bu çö-
zümlerini ölçeklendiriyor.
HAVELSAN’ın “Entegre Ana-
yurt Güvenliği” kapsamındaki
çözümleri şöyle sıralanabilir:
n Siber Güvenlik
n Şehir Güvenliği
n Kritik Tesis Güvenliği
n Sahil Güvenliği
n Sınır Güvenliği

Sınır Güvenliğinde 
Entegre Çözümler
Sınır güvenliği; insansız hava
araçlarının, pasif ve aktif tes-
pit sensörlerinin, elektro
optik ve termal kameraların,
silah sistemlerinin ve haber-
leşme altyapısının bütünleşik
şekilde çalışmasını gerekti-
rir. Bu bileşenler üzerinde
şekillenen “HAVELSAN Gü-
venlik Komuta Kontrol Sis-
temi” sayesinde, tespit, teşhis
ve müdahale unsurları birbir-
leriyle entegre edilmektedir.
Sistem, karar destek sistem-
leri ve simülasyon yazılımları
ile de desteklenerek, sınır-
larda akıllı ve proaktif güven-
lik altyapısı sunmaktadır.
Çöl, ormanlık alan, düz arazi
ve dağlık arazi gibi birçok farklı
coğrafya için, birçok farklı
iklim koşulunda, farklı çözüm-
ler sunabilen HAVELSAN, 
çözümlerini bölgesel olarak
optimize etmektedir. Sınır
güvenliği çözümleri, saha
tecrübesi, entegrasyon yete-
nekleri ve etkin proje yöne-
timi süreci gerektirir.
Sahada çalışan sensör sis-
temleri, elektro optik ve ter-
mal sistemler ve silah
sistemleri gibi sistemlere
olan ihtiyaçlar, nitelik ve nice-
lik olarak sürekli değişecek-
tir. Farklı adetlerde ve
menşelerde yeni tedarikler

sürekli olacaktır. İnsansız
hava araçlarının, pasif ve aktif
tespit sensörlerinin, elektro
optik ve termal kameraların,
silah sistemlerinin ve haber-
leşme altyapısının bütünleşik
şekilde çalışmasını gerekti-
ren güvenlik sistemleri, ortak
bir güvenlik komuta kontrol
yazılımı üzerine inşa edilme-
lidir. Yeni ihtiyaçlar ve tedarik
edilen çözümler kolaylıkla
sisteme adapte edilebilmeli-
dir. Her yeni tedarikte, yeni
yazılım ve sunucular eklene-
rek, kullanımı zorlaştıran bir-
çok ekrandan oluşan
sistemler yerine, tek bir gü-
venlik komuta kontrol yazılımı
üzerine sistem inşa edilmeli-
dir. HAVELSAN Güvenlik Ko-
muta Kontrol Yazılımı ile

kurumlar, yeni tedariklerini
kolaylıkla sisteme entegre
edebilmekte ve güvenliği bü-
tünleşik olarak tek bir ekran-
dan yönetebilecek altyapıya
sahip olmaktadırlar.

Kritik Altyapıların 
Korunmasında Erken
Uyarı Farkı
HAVELSAN, kritik tesis ve alt-
yapıların fiziksel tehditlere
karşı korunmasına yönelik
olarak “HAVELSAN Akıllı ve
Gizli Erken Uyarı Sistemi”ni
tasarlayarak, bütünleşik gü-
venliği tüm unsurları ile sun-
muş ve fark yaratmıştır. Bu
çözümde, tehditlerin kilomet-
relerce uzaktan tespit ve teş-
his edilmesi için gerekli tüm
algılayıcı ve insansız hava

aracı bileşenleri tam uyumlu
olarak entegre edilmekte;
merkezden izlenebilmekte ve
kolaylıkla yönetilebilmekte-
dir. Bu tesis güvenlik yakla-
şımı ile tehditlere, henüz risk
haline gelmeden müdahale
edilerek güvenlik alanında
yenilikçi bir çözüm sunul-
maktadır.
Bulunduğu doğaya uygun
özel yapım taşlar içine gizlen-
miş kablosuz algılayıcılar ile
hareket ve titreşimleri algıla-
yan “HAVELSAN Kritik Tesis
Güvenliği Çözümü” ise tehli-
keleri risk olmadan önce tes-
pit edilerek, karakol ve
tesisleri daha güvenli hale
getirmektedir. Bu çözüm,
operatörün, hareket ve titre-
şim olan konumları anında

ÖZEL SAYI

Anayurt HAVELSAN 
ile Güvende

Başta komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleri
ve simülatörler olmak üzere önemli projelerin altına imza
atan ve bu alanlarda lider konumda olan HAVELSAN, 
anayurt güvenliği kapsamında da anahtar teslim entegre 
çözümler sunarak, öncü bir rol oynuyor.
Alparslan KULOĞLU / alparslank@havelsan.com.tr
Bünyamin KARADENİZ / bunyamink@havelsan.com.tr
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harita üzerinde görmesini
sağlamakta olup, aynı za-
manda bünyesinde bulunan
“HVLKopter” döner kanatlı
insansız hava aracının oto-
matik havalanarak ilgili böl-
geden video ve resim
görüntüsü aktarımı gerçek-
leştirmesi ile durum farkın-
dalığını üst seviyeye
taşımaktadır. Böylece, tehdit
unsurları, hiçbir asker veya
personel göndermeden, ko-
laylıkla tespit edilmektedir.
Sistemin sahadaki algılayıcı-
ları, kablosuz şekilde kendi
aralarında mesh ağ kur-
makta ve merkez ile haber-
leşmektedir. Merkezden
sahadaki algılayıcıların ko-
laylıkla izlenebildiği ve yöne-
tilebildiği bu sistem de
proaktif erken uyarı çözümü
alanında müşterilere yeni-
likçi bir çözüm sunmaktadır.
HVLKopter ürünü, yaklaşık
olarak 30 dakika havada ka-
labilen, otomatik kalkış ve
iniş özelliğine sahip milli bir
ürün olup, tüm uçuş kontrol
yazılımları HAVELSAN tara-
fından geliştirilmiştir. Alarm
gelen bölgeye otomatik ola-
rak giderek görüntü aktarımı
yapabilen HVLKopter saye-
sinde teşhisler insansız ola-
rak yapılmaktadır.
Titreşim ve hareketi algıla-
yan sensörlerin enerji kulla-
nımları optimize edilmiş
olduğundan, arazide 2 yıl bo-
yunca müdahale olmadan
kalabilirler.  Bu sensörler,

merkezden kolaylıkla izlene-
rek yazılımları güncellene-
bilmekte; hatta sensörlerin
hassasiyetleri de ayarlana-
bilmektedir. Merkezden yö-
netim özelliği sayesinde,
sistemin bakım maliyeti ve
kısıtları asgariye inmektedir.
İçerisine kamera gizlenmiş
olan özel taşlar ile resim çe-
kilebilmekte ve kablosuz
olarak resimler merkeze ak-
tarılabilmektedir.
Fiber optik kablo algılayıcı-
ları, çit üstü algılayıcılar gibi
diğer bileşenleri de çözüm
ailesine ekleyerek bütünleşik
ve akıllı güvenlik konseptinde
öncü olan HAVELSAN ile artık
tesislerimiz daha güvende
olacaktır.
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Bulunduğu doğaya uygun özel yapım taşlar içine gizlenmiş kablosuz algılayıcılar

HAVELSAN Kritik Tesis Güvenliği
Çözümü bünyesinde bulunan
“HVLKopter” döner kanatlı 
insansız hava aracı
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Siber Alanda 
Yenilikçi Yaklaşım
İnternet’in gelişimi ile birlikte
günümüzde tehditler de de-
ğişti ve en kolay erişilebilen ve
en etkili şekilde saldırı yapıla-
bilen siber unsurlar öne çıktı.
Böylece, kurum ve kuruluşla-
rın siber alandaki tehditlere
karşı proaktif bir güvenlik sis-
temine sahip olabilmesi ve
güvenlik sisteminin güncel
kalabilmesi büyük önem ka-
zandı. “HAVELSAN Entegre
Siber Güvenlik Hizmeti” ile
kurum ve kuruluşların güven-
lik seviyesi en üst noktalara
taşınmaktadır. Mevcut siber
güvenlik durumunun belirlen-
mesi, iyileştirme hedeflerinin
tespiti, hedefe giden yoldaki
projelerin ve iyileştirmelerin
gerçekleştirilmesi ve sürekli
izleme ile sistemin güvenlik
seviyesinin korunmasından
oluşan “HAVELSAN Siber İyi-
leştirme Programı” sayesinde
tüm kurum ve kuruluşlar için
etkin ve hızlı bir dönüşüm
sağlamaktadır.
Siber savunmanın bir diğer
önemli faaliyet alanı olan
elektrik, su ve doğal gaz da-
ğıtım ve iletim otomasyon
(SCADA) sistemleri, bir ülke-
nin en kritik altyapılarıdır.
HAVELSAN, öncelikli çalışma
alanları arasında yer alan,
kritik tesislerin siber güven-
liğinin sağlanması konu-
sunda da uzman ekibiyle
etkin çözümler sunmaktadır.

Akıllı Kentler İçin
Akıllı Çözümler
HAVELSAN, entegrasyon ye-
teneklerini kullanarak;
n Kent gözetleme 

sistemleri,
n Ulaşım güvenliği ve 

optimizasyon sistemleri,
n Kırmızı ışık tespit 

sistemleri ve
n Acil durum ve olay 

yönetimini entegre edip

akıllı kentlere geçişi 
hızlandıran çözümler 
sunmaktadır.

Akıllı kent çözümleri, yeni
nesil “kent yönetimi” için en
önemli altyapı olacaktır. Ka-
musal alanda iç güvenliği
sağlamak; trafiği düzenle-
mek ve kente karayolu ile ya-
pılan girişleri kontrol altına
almak amacıyla gerçekleşti-
rilen sistem, anayurt güvenli-

ğinin kent seviyesindeki en
önemli bileşenidir.
Akıllı Kent Çözümü:
n Kamera destekli 

gözetleme sistemleri,
n Plaka tanıma sistemleri,
n Araç takip ve çağrı 

yönlendirme sistemleri,
n Toplu taşıma sistemleri

güzergâh optimizasyonu,
n Kırmızı ışık / hız ihlal 

sistemleri,
n Coğrafi bilgi sistemleri,
n İletişim alt yapısı ve
n Olay komuta kontrol 

merkezinden oluşmaktadır.
HAVELSAN’ın akıllı kent çö-
zümleri ile kent seviyesin-
deki tüm algılayıcılardan
toplanan veriler, bir akıl süz-
gecinden geçirilerek anlamlı
sonuçlar çıkartılmakta; böy-
lece, tehlikelere ve kent dü-
zenini bozan olaylara önlem
alınmasını kolaylaştırmakta-
dır. Proaktif kent güvenlik
sistemini sağlayan çözüm ile
hem verilen hizmetin mali-
yetinde azalma sağlanacak
hem de hizmetin kalitesi
yükselecektir.

ÖZEL SAYI
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Sahil Güvenliği 
Sistemleri
Anayurt güvenliğinin önemli
bileşenlerinden biri olan sa-
hillerimizin korunması için
gerçekleştirilmekte olan
Sahil Gözetleme Radar Sis-
temi (SGRS) Projesi ile 
HAVELSAN, ülke güvenliğinde

önemli bir problemi ortadan
kaldıracaktır. SGRS’nin ilk saf-
hası tamamlandığında; Ege,
Marmara ve Batı Karadeniz
sahillerimiz, radar ve elektro
optik algılayıcılar kullanılarak
7 gün 24 saat kesintisiz olarak
gözetlenebilecektir. Bu kap-
samda, ilk safhada bir harekât

merkezi ve 4 kimliklendirme
ve izleme merkezi ile Ege,
Marmara ve Batı Karade-
niz’de, toplam 10 sahil gözet-
leme istasyonu faaliyete
geçirilecek; ayrıca çeşitli kamu
kurumlarımızla entegrasyon
sağlanacaktır. SGRS tüm un-
surları ile hizmete girdiğinde

ise Türkiye’nin, egemenliği al-
tındaki tüm karasuları ile biti-
şik bölgeler tam ve etkin bir
biçimde gözetlenebilecektir.
Böylece kaçakçılık, yasadışı
göç, yasadışı balıkçılık ve deniz
kirliliği gibi suçlarla daha etkili
bir şekilde mücadele edile-
cektir.
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MSI Dergisi: CWAT, 60 yıldan fazla bir 
zamandır, tahrik teknolojisi alanında
önde gelen kuruluşlardan biri. 
Hangi alanlarda uzmanlaştınız? 
Sizi rakiplerinizden farklı kılan 
başlıca özellikleriniz neler?
Ulrico Zubler: Müşteriye özel tahrik
çözümlerinin tasarımı ve üretimi,
bizim temel yetkinliklerimiz arasında
yer alıyor. Bu amaçla en gelişmiş yar-
dımcı araç ve gereci kullanıyoruz.
Müşterilerimizle sürekli etkileşim ha-
lindeyiz ve onların başarısı için yeni
çözümler üretme gayreti içindeyiz.
Standardize edilmiş proje yönetimi-
miz, tamamlanmış projelerin artıları
ve eksilerinin sürekli olarak incelene-
rek, alınan derslerin gelecek projelere
aktarılmasını ve optimum bir maliyet
etkinliğini garanti ediyor. Araştırma ve
geliştirme yatırımlarımız sayesinde,
sistemlerimiz ve ürünlerimiz, rakip-
leri arasında daima bir adım önde bu-
lunuyor.
Müşterilerimizin kısmen veya tamamen
kullanabileceği farklı çözümlerimizi
şöyle sıralayabilirim:
n Sistem tasarımı ve geliştirme,
n Sistem entegrasyonu ve 

devreye sokma,
n Personel eğitimi,
n Güvenilirlik, kullanılabilirlik, 

idame ettirilebilirlik ve 
güvenlik analizleri,

n Bakım, onarım ve 
yenileme,

n Lojistik destek analizi,
n Onarım analiz seviyesi,
n Entegre test sistemi ve
n Simülasyonlar.
Her şeyden önce güvenilir bir iş ortağı
olmak, bizim için çok önemli. Teslimat
koşullarına sadık kalmaya, müşteriye
yakın durmaya ve güvenilirliğe çok önem
vermekteyiz.

MSI Dergisi: Tanıtım sloganınız, 
“Harekette Yenilik” olarak belirlenmiş.
Yenilik ve sürdürülebilirlik, çağdaş 
firmaların en çok vurgu yaptığı konular
arasında yer alıyor. Siz bu iki kavrama
nasıl bakıyorsunuz?
Ulrico Zubler: Gelecek için sorumluluk,
Curtiss-Wright olarak önem verdiğimiz
konulardandır. Sürdürülebilir büyüme-
nin önemli unsurlarından birisi, araştır-
maya ve geliştirmeye yaptığımız

ÖZEL SAYI

CWAT, 
“Harekette Yenilik” 
İçin IDEF’te
Orta ve büyük ölçekli uygulamalar ve platformlar 
için tahrik sistemleri üreten Curtiss-Wright 
Antriebstechnik (CWAT) GmbH, faaliyet alanının 
öncü kuruluşlarından birisi olarak, IDEF’13 fuarına
katılıyor. Firmanın Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme
Müdürü Ulrico Zubler ile teknolojilerini, ürünlerini 
ve fuardan beklentilerini konuştuk.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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yatırımlarımızdır. Üniversiteler, araş-
tırma kurumları ve alt tedarikçilerimizle
iş birliklerimiz ve ayrıca uzmanlık eği-
timleri, yenilikçi portföyümüzü dünya ça-
pında güçlendiriyor. Bunun devamında,
uluslararası pazardaki yerimizi daha da
yukarı taşıyabilmek için, ürünlerimizin
tüm ömür devri boyunca geniş kapsamlı
bakım hizmetleri sunuyoruz. Çünkü
bakım hizmetlerine, yarın da, bugünkü
kadar ihtiyaç duyulacak.

MSI Dergisi: Yönlendirme ve 
stabilizasyon sistemlerinizin öne çıkan
özellikleri nelerdir?
Ulrico Zubler: Sistemlerimiz, kullanı-
cıya, çevresindeki tehditlere uygun 
reaksiyon göstermesine olanak sağla-
yacak ve stabilizasyon sisteminin en üst
performansını garanti edecek şekilde,
çok geniş bir hız aralığına sahiptir. Diş-
liler, asgari boşluk (backlash), azami
sağlamlık ve verimlilik için tasarlanmış-
tır. Sistemlerimizin ve ürünlerimizin ta-
mamı, tüm kara araçları için geçerli
askeri standartları sağlamaktadır. Sis-
temler, modüler tasarımları sayesinde,
kısa sürede teslim edilebildiği gibi, müş-
terinin taleplerine uygun olarak da ge-
liştirilebilirler. Entegre test sistemi
(built in test) ve açılışta otomatik sınama
(troubleshooting) ile en yüksek güveni-
lirliği, kaliteyi ve uygulama standartla-
rını garanti edebiliyoruz.

ITAR’dan Bağımsız Ortak
MSI Dergisi: CWAT, merkezi Amerika’da
bulunan, İsviçreli bir kuruluş. Bu durum,
müşterileriniz için ne anlama geliyor?
Ulrico Zubler: CWAT, tahrik teknolojisi
alanında, 60 yılı aşkın bir deneyime
sahip. Geniş ve memnun bir müşteri ta-
banı ile İsviçre kalitesi ve hassasiyeti,
müşterilerimiz ve onların yatırımları için
birer garantördür. 1999 yılında, Ame-
rika’daki Curtiss-Wright Controls şirketi
ile birleşmeye gittik. Curtiss-Wright
Controls, küresel çapta faaliyet gösteren

şirketleri ile uluslararası saygın bir şir-
ketler grubudur. Bu bize, bir bilgi biri-
kimi havuzu oluşturma ve fikir
alışverişinde bulunma adına birçok ola-
naklar sunuyor. Bizim en büyük avantaj-
larımızdan birisi, ABD’nin Uluslararası
Silah Trafiği Mevzuatı (International
Traffic in Arms Regulations / ITAR)’ndan
muaf olmamızdır. Müşterilerimizin hem
ABD ayağımızla yarattığımız sinerjiden
hem de ITAR’a tabi olmamamızdan ya-
rarlanabilmeleri, bizi tercih etmelerini
sağlayan etmenlerin başında geliyor.

Curtiss-Wright Antriebstechnik GmbH Hakkında
Merkez : Neuhausen am Rheinfall, İsviçre

Ürünler : Yönlendirme ve Stabilizasyon Sistemleri:

• Tahrik Üniteleri (Drive Units)

• Lineer Tahrik Sistemleri (Linear Drives)

• Döner Tahrik Sistemleri (Rotary Drives)

• Tutamaklar (Hand Controllers)

• Cayrolar (Gyroscopes)

Mermi Yükleme Sistemleri (Ammunition Handling Systems)

Mermi Besleme Sistemleri (Ammunition Feeding Systems)

Mermi İtme Sistemi (Flick Rammer)

Kalite standartları ve politikaları : • ISO 9001:2008

• Askeri standartlar (MIL-STD)

• Yalın yönetim

• Yüzde 100 kalite kontrol

İş Gücü : 90 çalışan (yüzde 50’si mühendis)

İnternet : www.cwat.ch

Askeri birliklerde kullanımda olan 
Curtiss-Wright Antriebstechnik ürünlerinden örnekler



MSI Dergisi: IDEF’13 fuarından 
beklentileriniz neler?
Ulrico Zubler: IDEF’13 fuarındaki varlı-
ğımız, bu yıl şirketimizin görücüye çıktığı,
en değerli katılımlardan bir tanesi. Fuar
tematik ve coğrafik olarak, bize yenilik-
lerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
sunabilmek; mevcut iş birliklerimizi sür-
dürmek ve yeni iş birlikleri kurmak açı-
sından ideal bir platform sunuyor.
Türkiye, rekabete elverişli ürünleri ile
tüm dünya pazarı için ilgi çekici olan ve
büyük bir potansiyele sahip bir pazar.
Orta Doğu ve diğer çevre bölgelerle olan
iyi ilişkileri sayesinde, IDEF’13, iş birlik-

lerinin kurulması ve sürdürülmesi için
mükemmel bir olanak sunuyor.
Dünyanın dört bir yanından beklenen
52.000 ziyaretçi sayısıyla, iki sene önce
olduğu gibi, başarılı bir organizasyon
olacağını öngördüğümüz IDEF’13, tekno-
loji ve inovasyon için bir vitrin. Ziyaretçi-
lerimiz, 5 numaralı salonda, 519
numaralı standımızda bizi bulabilirler.
Bizi ziyaret etmelerinden ve ilgi çekici
olacağını tahmin ettiğimiz görüşmelerde
bulunmaktan memnuniyet duyacağız.
Sizin aracılığınızla ortaklarımızı ve tüm
değerli katılımcıları standımıza davet
ediyoruz.

ÖZEL SAYI

Ulrico Zubler, 
CWAT GmbH 
Satış, Pazarlama ve  
İş Geliştirme Müdürü

Klaus Hofacker, 
CWAT GmbH
Türkiye Bölge Satış 
Müdürü

M. Mustafa Güraksın, 
MD Sav. San. Hiz. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü
CWAT Türkiye Temsilcisi

TWiN Sürücü Birimi'nin (altta) ve El Kontrol Birimi'nin
(en altta) üretiminden görüntüler
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MSI Dergisi: MilSOFT’u, Türk Savunma
Sanayisi’nde nereye konumlandırıyorsunuz?
İsmail BAŞYİĞİT: Modern savunma sis-
temleri içerisinde yazılımın önemi,
1970’lerden başlayarak her geçen gün
arttı ve yazılım, savunma sistemlerinin ak-
lını ve zekâsını barındıran en önemli unsur
olmaya başladı. Bu niteliği nedeniyle de
özellikle savunma sistemlerinin milli
menfaatlere, milli amaçlara uygun olarak
kullanılabilmesinin yollarından bir tanesi,
savunma sanayisi ürünlerindeki yazılımın
koduna ve yazılımın teknolojisine sahip
olmak şeklinde ortaya çıktı. MilSOFT, sa-
vunma sistemlerinin içindeki yazılımın
önemine paralel olarak, daha önce başka
firmalar tarafından başlatılan savunma
sanayisini geliştirme hamlesinin içinde,
özellikle yazılıma önem vererek, savunma
sistemleri yazılımları konusunda uzman-
laşmak ve Türkiye’nin bu alandaki kritik
ihtiyacını karşılamak amaçlarıyla kuruldu.
Dünyada karmaşık sistemlerin yazılımla-
rına baktığımız zaman, karmaşık sistem-
lerin yazılımlarıyla uğraşan firmaların, bu
sistemleri üretenlerden farklı firmalar ol-
duğunu görmekteyiz. Ayrıca, genelde,
gerek platformun içerisindeki gerekse
platformlar arası entegrasyon, büyük öl-
çüde yazılım sistemlerinin entegrasyonu
yoluyla oluyor. Burada, bir cihazın ya da alt
sistemin içindeki, donanımla doğrudan
doğruya ilişkisi olan yazılımdan bahsetmi-
yorum. MilSOFT’un kuruluş amacını, daha
teknik ayrıntılarla ifade edecek olursak:
MilSOFT, bu alt sistemlerin ve platform içi
ya da platformlar arası kurulan istemlerin

entegrasyonunu sağlayacak olan yazılım
teknolojilerini geliştirmek, bu sistemlerin
entegrasyonu konusunda uzmanlaşmak
ve bu alandaki ihtiyacı karşılamak için ku-
rulmuştur.

Hiç Bir Zaman 
“Biz Bu İşi Yaparız” Diyerek 
Bir İş Almadık
MSI Dergisi: Hedeflerinizden bahseder
misiniz?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT, bir kaç tane alt
hedef üzerine oturan, bir tek ana hedefe
sahiptir: Uluslararası alanda rekabet ede-
bilen bir sistem entegrasyon ve yazılım
şirketi olmak. Bunun, temel olarak 3 tane
sacayağı olduğunu değerlendiriyoruz. Bi-
rincisi, uluslararası standartlara göre ça-
lışmak. Yazılım alanında da standartlar
çok önemli; çünkü iş birliği ile yapılan her

projede, yazılım konusunda ortak bir dil
konuşmanız lazım. Yazılım alanındaki
standartlar bu ortak dili oluşturuyor.
Bunun için de biz ISO ve AQAP belgelerini
kuruluşumuzun ilk bir yılı içerisinde aldık.
Daha sonra da 2002 yılında, CMM 3 bel-
gesi alan ilk Türk şirketi olduk. 2005 yı-
lında da CMMI seviye 5 olduk. 2008 ve
2011 yıllarında bu belgelerle ilgili yeniden
değerlendirmeler geçirdik ve onları
devam ettirdik. Şu anda, dünyadaki en id-
dialı yazılım şirketlerinin konuştuğu ortak
dili konuşuyor durumdayız.
İkinci sacayağı; açık bilgi ve teknolojilerin
üzerine kendi teknolojilerini geliştiren ve
sürekli olarak bu teknolojileri dünyayla
yarışacak şekilde ileriye götüren bir şirket
olmanız gerekliliği. Burada avantajımız,
geçmişte eski teknolojileri kullanarak ge-
liştirdiğimiz sistemleri satarak azami kâr

ÖZEL SAYI

MilSOFT, Yazılımda, 
Teknoloji ile Projeler 
Arasındaki Köprüyü Kuruyor
Kara, deniz, hava ve uzay; tüm savunma sistemlerinin vazgeçilmez ve kritik 
bileşeni haline gelen yazılım, zamanla teknolojik olarak da donanıma göre 
çok daha karmaşık hale geldi. Yazılım teknolojileri konusundaki uzmanlığını ve 
yeteneklerini, yazılım geliştirme ve yazılım ağırlıklı sistem entegrasyonu 
alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sunan MilSOFT, birikimi
ve geçmişte elde ettiği başarılarla, geleceğe umutla bakıyor. MilSOFT Genel 
Müdürü İsmail Başyiğit ile şirketin bugününü ve geleceğini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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etmek gibi bir zorunluluğumuzun olma-
ması. Dolayısıyla en son teknoloji neyse o
teknolojiyle işe başlama lüksüne sahibiz;
hatta bu bizim için bir gereklilik. Bu da
bizim, en güncel açık kaynaklı bilginin
doğrultusunda, ileride daha yaygın olarak
kullanılması beklenen teknolojideki eği-
limlere uygun tercihleri yapmamızı ve bu
tercihlere göre sistemler geliştirmemizi
sağladı.
Biz, gelecekte hangi sistemlere ihtiyaç
olabilir diye düşündük. TÜBİTAK TEYDEB
destekli geliştirdiğimiz teknolojilerle; ko-
muta kontrol, taktik veri linkleri, görüntü
işleme ve elektronik harp gibi alanlarda
yetenekler kazandık. MilSOFT, hiç bir
zaman “biz bu işi yaparız” diyerek bir iş al-
mamıştır. Zaten Türkiye’de, bir özel sektör
şirketinin bu şekilde iş alma şansı da pek
olmadı. MilSOFT, ortaya çıkan, özellikle
acil ihtiyaçlar için; önceden ihtiyacı görüp,
TÜBİTAK destekli ya da tamamen kendi
şirket içi kaynaklarını kullanarak geliştir-
diği yeteneklerin gösterimlerini yaparak,
o alandaki acil ihtiyaca takvim olarak da
teknik olarak da en düşük riskle cevap ve-
rebilecek şirket olduğu durumlarda iş
alabilmiştir.
Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim;
MilSOFT, bugün tamamen CMMI’da ta-
nımlanan teknik gerekleri ve prensipleri,
yazılımın dışındaki fonksiyonları da uygu-
layarak, hedefler belirleyip, bu hedefleri
sürekli ileri noktalara götürmeyi amaçla-
maktadır. Hedefleri tutturamazsa bunun
sebeplerini anlayıp, onları giderecek şe-
kilde tedbir alarak çalışmalarını sürdür-
mektedir. MilSOFT’un şirket seviyesinde,
kendi skor kartları vardır. Balans skor
kartları düzeni, yıllarca önce kurulmuştur
şirkette. Dolayısıyla MilSOFT; uluslararası
standartların en üst seviyesine göre çalı-
şarak, açık bilginin en son geldiği noktanın
teknoloji ve bilgisini kendi teknolojilerini
geliştirmek için kullanarak ve bunları mo-
dern bir yönetim sistemiyle yoğurarak or-
taya çıkmıştır ve bu prensipler
çerçevesinde yoluna bugün devam et-
mektedir.

En Güncel Standartlara 
Uygun Savaş Yönetim Sistemi:
GEMKOMSİS
MSI Dergisi: “Alt sistemlerin 
entegrasyonunu yapan, platform içi ya da
platformlar arası kurulan 
sistemlerin de entegrasyonunu 
sağlayacak olan yazılım 
teknolojilerinin geliştirilmesi, 
bu sistemlerin entegrasyonu 
konusunda uzmanlaşmak ve 
bu alandaki ihtiyacı karşılamak” 
hedefi kapsamında Gemi 
Komuta Kontrol Sistemi 
(GEMKOMSİS) yazılımını 
örnek verebilir miyiz?

İsmail BAŞYİĞİT: Evet, GEMKOMSİS
savaş yönetim sistemi, bu konuda iyi bir
örnektir. GEMKOMSİS, 2004 yılında baş-
latılan, TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge proje-
sidir. O zamanın en güncel teknolojileri
kullanılarak geliştirilmeye başlandı. Te-
melde, bir gemi platformundaki sensör-
lerin - bunlar optik sistemler, elektronik
harp sistemleri ya da radarlar olabilir- bil-
gileriyle ya da veri linkinden gelen bilgi-
lerle silah sistemleri de dâhil tüm
sistemleri yöneten bir komuta kontrol sis-

temi olarak düşünüldü. Burada
MilSOFT’un farklılığı şu olmuş-
tur: 1999 yılında başlatılan 
Ar-Ge projesi sonunda belli bir
prototip komuta kontrol sistemi

geliştirildi; ama 2004 yı-
lında, dünyada yeni bir

GEMKOMSİS savaş yönetim sisteminden 
örnek ekran görüntüleri

GEMKOMSİS, Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemilerinde
kullanılıyor.



76

MSI Dergisi - Mayıs 2013                                                                                                                                        www.milscint.com

standart geliştirme çalışmaları sonlanmak
üzereydi. MilSOFT, 2000’li yılların başından
itibaren, uluslararası organizasyonlara üye
olmaya başladı; bunların başında da Object
Management Group (OMG) geliyor. Bu or-
ganizasyonlarda, Amerikan Deniz Kuvvet-
leri ile ABD ve Avrupa’nın önde gelen
denizcilikle ilgili savunma firmalarının
desteklediği bir takım standartlar gelişti-
rilmeye başlandı. Bu geliştirme çalışma-
larına MilSOFT da katıldı. 2004 yılının
Haziran ve Ağustos aylarında, bu organi-
zasyonlar tarafından bir takım standartlar
kabul edildi. Bunlar; yeni gemi ya da deniz
platformlarının komuta kontrol sistemle-
rinin temelini teşkil eden ve bütün plat-
formlarda ortak olarak kullanılan
servisleri ve fonksiyonları tanımladı; her
bir platforma özgü özelliklerin ise plat-
formdan platforma değişecek şekilde ele
alınmasını sağlayacak bir mimari ortaya
koydu. Böylece, ortak servisler ve ortak
fonksiyonlar bir kere geliştirilince; su altı,
su üstü ya da hava platformlarında, plat-
formun büyüklüğüne bakılmaksızın, stan-
dart bir takım yapıların kullanılması
hedeflendi. MilSOFT, daha bu standartlar
kabul edilip yayınlanmadan, 2004 yılının
başında, standartların taslak sürümleriyle
bir Ar-Ge projesi başlattı. GEMKOMSİS, bu
çalışmanın ürünüdür. Sonradan bu stan-
dartlara uygun olarak geliştirdiğimiz pro-
totiplerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı
(S.G.K.lığı)’na ve Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’na gösterimleri gerçekleşti-
rildi. Prototipinin hazır olduğunun
görülmesinin ve bu konuda teknik ve takvim
risklerinin düşük olduğunun değerlendiril-
mesinin ardından GEMKOMSİS, S.G.K.lığı-
nın arama kurtarma gemileri için
başlatacağı projeye alt sistem adayı olarak
girdi, seçildi ve bugün başarı ile hizmet ve-
riyor.

MSI Dergisi: Bu noktada, GENESİS ile
GEMKOMSİS savaş yönetim sistemleri
arasındaki benzerlik ve farklılıklardan
bahsedebilir misiniz?
İsmail BAŞYİĞİT: Türk Savunma Sana-
yisi’ne Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’nın çok önemli, olumlu bir
katkısı olmuştur. Dz.K.K.lığı, kendi gemi-
leri için geçmişte tedarik ettiği TACTICOS
sistemi kapsamında hazır yazılım almak
yerine, bana göre çok deneyimli, bilgili ve
değerli mühendislerini Hollanda’ya gön-
dermiş ve TACTICOS yazılımı konusunda
eğitim alıp milli  bir yetenek kazanmıştır.
Edindiği bilgi ve yetenekleri kullanarak da
bir ara katman yazılımını kendi bünye-
sinde geliştirmiştir ve bu yazılım, halen
GENESIS projesinde kullanılan uygula-
maların altında çalışmaya devam etmek-
tedir. Bu ara katman yazılımının
geliştirilmesinde, MilSOFT da görev aldı.
Önce Dz.K.K.lığının mühendisleri ile bera-
ber çalıştık, daha sonra bakım, idame ve

geliştirme sorumluluğunu aldık. GENESIS
Projesi ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim:
Milli, yerli savunma sanayisinin geliştiril-
mesi yönünde gerçekten çok önemli, ciddi
bir adım olmuştur. Bu projenin kapsa-
mında çalışan yüzlerce mühendisin edin-
diği bilgi birikiminin ve deneyimin, bundan
sonraki projelere potansiyel katkısının,
GENESIS projesinde harcanan paralara
değdiğini değerlendiriyorum. Ancak 
GEMKOMSİS’in mimarisi, GENESIS’ten ta-
mamen farklı; 2004 yılında yayınlanmış, şu
anda dünyadaki bütün yeni projelerde uy-
gulanan bir mimari. Tamamen farklı bir
yaklaşım, şu anda yeni projelerin hemen
hemen tamamında bu yeni mimari ve
onunla ilgili yeni standartlar kullanılıyor.
Tamamen geniş alanda, platformların bir-
biriyle entegrasyonuna hizmet eden bu yeni
teknolojilerin, süratle bundan sonraki yeni
projelerde uygulanması ve böylece tüm
platformlar için ortak bir ara katman kulla-
nılarak, bu platformların birbirleriyle enteg-
rasyonunu mümkün kılacak bir yaklaşıma
gidilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.

ÖZEL SAYI

Mil-CMS (Savas ̧ Yon̈etim Sistemi)

PiriMap AğMerkezli Cogr̆afi Bilgi Sistemi Platformu

GEMKOMSİS’in mimarisi, 
GENESIS’ten tamamen farklı;
2004 yılında yayınlanmış, şu anda
dünyadaki bütün yeni projelerde
uygulanan bir mimari. Tamamen
farklı bir yaklaşım, şu anda 
yeni projelerin hemen hemen 
tamamında bu yeni mimari ve
onunla ilgili yeni standartlar 
kullanılıyor. 
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MSI Dergisi: Biraz önce sözünü ettiğiniz
“standartlara uyumlu sistem geliştirme”
yaklaşımından bahsediyorsunuz değil mi?
İsmail BAŞYİĞİT: Doğru; bu yaklaşım, şu
anda dünyadaki bütün önde gelen sa-
vunma şirketlerinin yaklaşımıdır. Bu aynı
zamanda, MilSOFT’un komuta kontrol sis-
teminin yaklaşımıdır ve bu alanda çalışa-
cak bütün kurumların da benzer bir
yaklaşım içinde olması gereklidir. Stan-
dart servisleri, bilişim teknolojileri (BT)
ara katmanını meydana getiren bir takım
yazılım grupları var. Başlangıçtan itibaren
bu alanda yazılım geliştirmeye yönelen
MilSOFT’un geliştirdiği alt yapıyı değer-
lendirdikten sonra, ASELSAN, bizden
özellikle komuta kontrol sistemlerinde
kullanılmak üzere, 2500 kullanıcı lisansı
satın aldı. ROKETSAN da bu altyapıyı kul-
lanmaya karar verdi. Umut ediyoruz ki,
diğer savunma sanayisi şirketlerimiz,
büyük ana yüklenicilerimiz, hatta sivil
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşlar da müşterilerimiz arasına katıla-
caklar. Aynı alt yapının kullanılmasıyla bu
alt yapıyı kullanan sistemlerin geniş
alanda ya da yerel alanda birbirleriyle
ortak çalışmaları mümkün olacak.
Şunu da vurgulamak isterim: Bu, 
MilSOFT’un mimarisi değil; ABD’nin mi-
marisi de değil; Avrupa’nın mimarisi de
değil. Mimarinin uluslararası ve standart
olması, dünyadaki gelişmelerin; artık sa-
vunma sanayisinde bir takım standartların
gelişmekte olduğunun bir göstergesidir.
Artık bu standartlara uyan algılayıcılar,
aviyonikler ve silah sistemleri yapılmaya
başlandı. Artık bu standartlara doğru git-
memiz ve bu standartlara uygun savunma
sistemleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu
standartlara uyan savunma sistemleri ge-
liştirmezsek, bu sistemlerin dünyada pa-
zarlanması ya da tercih edilmesinin çok
zor olacağını düşünüyorum.

En Kıymetli Kaynak: Zaman
MSI Dergisi: Savaş yönetim sistemleri
konusunda, Türkiye’de yürütülen 
diğer bazı çalışmalar da bulunuyor. 
MilSOFT’un bu çalışmalardaki rolü 
hakkında neler söylemek istersiniz?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT’un gemi ko-
muta kontrol sistemlerine ilgi duyup, bir
Ar-Ge projesi başlatmasının sebebi,
Dz.K.K.lığının bu alanda milli yetenek ka-
zanma isteğidir. Bunu çok samimi olarak
söylüyorum. “Uzun Ufuk Projesi” kapsa-
mında, TDHS (Tactical Data Handling
System) vardı. O sistemle ilgili çok kap-
samlı bir çalışma yaptık ve o zaman,
Dz.K.K.lığı mühendis subaylarıyla yaptığı-

mız görüşmeler sonucunda; ilerde bir
milli komuta kontrol sistemine ihtiyaç ola-
cağına ve bu ihtiyaca cevap vermek için
yapılacak çalışmaların eninde sonunda
başarıyla sonuçlanacağına inandık. Bizi
tetikleyen ve bu işlere girmemize ve yatı-
rım yapmamıza sebep olan, Dz.K.K.lığının
yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi
iradesidir. Bu, altını çizerek vurgulamak
istediğim bir konu.
O zaman geçerli olan teknolojiler, şu anki
teknolojiler değildi. Elde eğitimi alınmış,
deneyim kazanılmış bir TACTICOS vardı.
Dz.K.K.lığı, oradaki ara katmanı bir kenara
bırakıp,  kendisi bir ara katman geliştir-
meye başladı. Yine de oradaki uygulama
yazılımları, büyük ölçüde TACTICOS’a da-
yalı bir mimaridir.
GENESIS projesi, her şeyden önce, mo-
dern G sınıfı fırkateynlerin ortaya çıkma-
sını sağlamıştır. O gemilerin, o zamanki
şartlarda, en doğru şekilde modernize
edilmesini sağlamıştır. Ama 2004 yılından
sonraki değişim, artık o mimarilerden,
modern dünyanın kullandığı bir mimariye

doğru geçişi gündeme getirdi. Bunu fark
eden Dz.K.K.lığı, açık kaynaklardan takip
ettiğimiz kadarıyla tamamen yerli bir proje
olarak ADVENT adlı proje üzerinde çalış-
maya başladı.
Fakat bu projenin kapsamı, içeriği ve ko-
nuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışma-
lar hakkında bir bilgimiz yok. Burada, bu
konularda yıllardan beri çalışan bir şirket
yöneticisi olarak söyleyeceğim şey şu:
Uluslararası standartlara uymayan bir ça-
lışmanın, er ya da geç bir şekilde başarı-
sızlığa uğrayacağına inanırım. Basit bir
örnek vereyim: TF2000 projesinde, silah
alt sistemi olarak, diyelim ki AEGIS düşü-
nülmüş olsun. AEGIS’in alt yapısı, tama-
men 2004 yılında tanımlanan standartlara
uygun olarak geliştirildi. Bu standartlara
uygun bir komuta kontrol sisteminiz varsa
bunlar kendiliğinden çok kolay entegre
olup birlikte çalışabilecektir. Eğer siste-
miniz bu standarda uyumlu değilse baş-
kasının geliştirdiği sistemlerle sizin
sistemlerinizin birlikte çalışması mümkün
değildir. Herhalde bunu düşünüp ADVENT

ÖZEL SAYI

Şunu belirtmek gerekiyor: Savunma sanayimizin gelişmesi için 
harcanacak olan kaynakların etkin ve verimli kullanılması lazım. 
Rekabet açısından, zaman bizim için çok kıymetli. Kısa zamanda daha
fazla iş yapabiliyor olmamız lazım. Bunun için, vurgulayarak, altını 
çizerek şunu söylemek istiyorum: Bu ülkenin elinde, savunma 
sanayisi için ayıracak bir kaynağı varsa o kaynak, yapılmış bir işi 
tekrar yapmak için kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu, kaynağın 
israfından başka bir şey değildir.
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projesinde de uluslararası standartlara
uygun bir altyapı geliştiriliyordur diye
umuyorum.
Şunu belirtmek gerekiyor: Savunma sa-
nayimizin gelişmesi için harcanacak
olan kaynakların etkin ve verimli kulla-
nılması lazım. Rekabet açısından,
zaman bizim için çok kıymetli. Kısa za-
manda daha fazla iş yapabiliyor olmamız
lazım. Bunun için, vurgulayarak, altını
çizerek şunu söylemek istiyorum: Bu ül-
kenin elinde, savunma sanayisi için ayı-
racak bir kaynağı varsa o kaynak,
yapılmış bir işi tekrar yapmak için kul-
lanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu, kay-
nağın israfından başka bir şey değildir.
İkinci bir nokta, artık Türkiye, zamanı
batı ülkelerine göre çok daha fazla olan,
geri kalmış bir ülke değildir. Türkiye, sa-
vunma alanında Batı ile yarışmaya aday
bir ülkedir; dolayısıyla Türkiye’nin za-
manı azdır. Bizim gibi dünyayla rekabet
etmek isteyen ülkelerin zamanı, paradan
çok daha kıymetlidir. Eğer bu ülkenin za-
manı varsa bu zamanı yapılmışları tek-
rar yapmak için değil yeni şeyler yapmak
için kullanmalıdır.

MSI Dergisi: Şu ana kadar verdiğiniz 
bilgilerde, hep teknolojiye vurgu yaptınız.
MilSOFT için teknoloji odaklı mı yoksa
proje odaklı mı demek daha uygun olur?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT, bir yazılım şir-
keti olarak, yazılım teknolojileri konu-
sunda uzmanlaştı ve o alanda
çalışmalarını yürütüyor. Önceki sorularda,
mimari içerisinde yer alan ortak servisler
ve ortak fonksiyonlardan bahsetmiştim.
Ortak servisler, tamamen yazılımla ilgili
olan teknolojilerdir. Bu alanda, biz hem
BT altyapısını geliştiriyoruz hem de bu alt-
yapıyı kullanarak komuta kontrol siste-
mini geliştiriyoruz. Her ikisini yapabilen
başka bir yerli ya da yabancı firma pek yok.
Bu durum, MilSOFT’un kendine özgü ve
onu diğer şirketlerden farklılaştıran en
önemli özelliği.
Büyüklüğümüzü düşünecek olursanız as-
lında çok iddialı bir durum. Bu özellik, bize
şu avantajı sağladı: Bizim geliştirdiğimiz,
şu anda hazır alım insansız hava aracı
(İHA)’larda kullanılan yer kontrol istasyo-
nunda ya da gemi komuta kontrol siste-
mimizde veya Taktik Veri Linkleri
sistemimizde hep aynı BT ara katmanı
kullanılıyor. Dolayısıyla bizim geliştirdiği-

miz sistemlerin hepsini bir araya koydu-
ğunuz zaman, birlikte çalışıyorlar; çünkü
alt yapıları aynı. Ticari alanda da benzer
bir ara katman yeteneği geliştirdik, ona da
TURKUAZ diyoruz. O, tamamen geniş
alanda çalışan bir altyapı.

MilSOFT’un Hedeflerinde 
Hiçbir Değişiklik Olmadı
MSI Dergisi: MilSOFT’ta geçtiğimiz yıl bir
yapılanma süreci yaşandı. Bu süreç 
ve bugüne yansımalarına ilişkin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT, uzun yıllar
Türkiye’de, 7 yılı aşkın bir süre de yurt dı-
şındaki projelerde deneyim kazanmış;
özellikle yazılımın kritikliğini anlayan,
benim girişimci olarak, diğer kurucu ortak
olan Sayın İbrahim Yalçın Çevikel’in de ya-
tırımcı olarak kurduğu bir şirket. Bu, giri-
şimci ve yatırımcının ikisinden birisinin
olmaması durumunda gerçekleşemeye-
cek bir yapılanmaydı. Dolayısıyla ben giri-
şimci tarafı olarak, yatırımcının, bugünkü
MilSOFT’un oluşmasında, olmazsa olmaz
katkısını öncelikle anmak istiyorum. Sayın
Çevikel, değişik alanlarda hizmet vermeyi
hedefleyerek büyük yatırımlara girişti. İş
hayatında zaman zaman herkesin başına
gelebileceği gibi, MilSOFT dışındaki bazı
girişimlerinin planlandığı şekilde gelişme-
mesi, Sayın Çevikel’in MilSOFT’taki hisse-
lerini satması sonucunu doğurdu.
MilSOFT’un yeniden yapılanmasının te-
melinde bu vardır. Ama bir şeyi tekrar
vurgulamak istiyorum: Sayın Çevikel’in
MilSOFT’un oluşmasında olmazsa olmaz
katkısı olmuştur ve adının MilSOFT adı ile
her zaman birlikte anılması, MilSOFT’un
ve savunma sanayimizin vefa borcudur.
Sayın Çevikel’in sahip olduğu hisseleri
başka bir yatırımcı, Sayın Mehmet Sungur
satın aldı ve MilSOFT’a ortak oldu. Dolayı-
sıyla MilSOFT’ta olanları, bir yeniden ya-
pılanmadan çok, hissedar değişikliği
olarak yorumlayabiliriz. MilSOFT’un içi
aynı eskisi gibidir, yapısı aynen devam edi-
yor. Hedeflerinde ve çalışma prensiple-
rinde bir değişiklik olmadı.

MSI Dergisi: Ortaklık yapısındaki hisse
dağılımında bir değişiklik oldu mu?
İsmail BAŞYİĞİT: Bu süreçte, 2007 yılında
kurduğumuz ve benim çoğunluk hissedarı
olduğum MilSOFT ICT ile MilSOFT birleşti.
MilSOFT ICT’nin faaliyetleri, MilSOFT’un
içerisinde “BT Teknolojileri” diye ayrı bir
projeler grubu olarak yer alıyor. 
MilSOFT’un yeni hisse dağılımında; yüzde
50 hisse bana, yüzde 50 hisse Sayın Meh-
met Sungur’a ait.

ÖZEL SAYI
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MSI Dergisi: MilSOFT ICT’nin MilSOFT 
bünyesine dâhil olmasıyla beraber, askeri
ve sivil sektöre yönelik projelerin dengesi
şu anda nasıl? Sizce nasıl olmalı?
İsmail BAŞYİĞİT: Şu anda savunma pro-
jeleri ağırlıkta; ama uzun vadede BT pro-
jelerinin daha da büyüyeceğini ve
savunma projelerine göre daha da ağırlıklı
olacağını düşünüyorum. Çünkü o alan-
larda kullanıcı sayısı çok daha fazla ve
pazar, savunmayla kıyaslanmayacak
kadar büyük. Aynı ölçüde rekabet de daha
fazla. Şu anda bir oran veremiyorum. Ama
şunu söyleyebilirim. Sahil Gözetleme
Radar Sistemi (SGRS) Projesi’nde kullan-
dığımız teknolojiler, büyük ölçüde BT ta-
rafında geliştirdiğimiz teknolojiler; çünkü
SGRS’nin yazılımları zaten geniş alanda
çalışıyor. Her ne kadar savunma projesi
olsa da kullanılan teknolojiler, kurumsal
(enterprise) teknolojiler sınıfına giriyor.

Tüm Ar-Ge Projelerini, 
Sözleşmeli Bir Projeye 
Dönüştürmeyi Başardık
MSI Dergisi: Bu yıl, kuruluşunuzun 
15. yılını kutluyorsunuz. Geçmişe 
baktığınızda, MilSOFT’un en önemli 
başarımlarını neler olarak sıralarsınız?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT, Ar-Ge tabanlı
bir şirkettir ve bütçesinin büyük bir kıs-
mını Ar-Ge’ye ayırıyor. MilSOFT, bugüne
kadar geliştirdiği tüm Ar-Ge projelerini,
sözleşmeli bir projeye dönüştürmeyi ba-
şardı. Sözleşmeli projelerde, tekrar kul-
lanılabilirliği ön planda tutarak
faaliyetlerine yön verdi. MilSOFT, şimdiye
kadar, hep milli çözümlerle en son tek-
nolojilere dayalı ve uluslararası standart-
lara uyumlu teknolojiler ve ürünler
geliştirdi. Bu ürünleri ile MilSOFT, ulus-
lararası alanda çözüm sunabilen sayılı
şirketlerden biri konumuna geldi. 
MilSOFT’un geliştirdiği tüm yetenekler,  ta-
mamen kendisi tarafından tasarlanıp ge-
liştirildi. Bu kapsamda, MilSOFT’un
herhangi bir ülkeye veya kuruluşa bir ba-
ğımlılığı yoktur. MilSOFT, Türkiye’de 2002
yılında önce CMM 3, 2005 yılında Avrupa’da
ve Türkiye’de ilk olarak CMMI 5 seviyesine
erişerek, yazılım alanında, uluslararası
standartlara en üst seviyede uyumlu çalış-
malara öncü olmuştur. Daha da önemlisi,
MilSOFT, başarma gayesi olan mühendis-

ler için dünya standartlarında bir çalışma
ortamı olmayı başarabilmiştir.

MSI Dergisi: Projelerden bahsedecek
olursak, 26 Mart’ta SSM ve HAVELSAN
arasında imzalanan SGRS projesine 
MilSOFT nasıl katkı sağlayacak?
İsmail BAŞYİĞİT: SGRS Projesi, imza tö-
reninde de söylenildiği gibi, 2006 yılından
beri gündemde olan bir proje. Dolayısıyla
birçok firma, SGRS projesini hedefleyerek
bir takım hazırlıklar yaptı. SSM de geçti-
ğimiz dönemlerde, SGRS konusunda ha-
zırlık yapmış olan firmaların yeteneklerini
görerek, bu yeteneklerin hiç birisinin boşa
gitmemesini hedefledi ve geçmişte hazır-
lık yapmış olan şirketlerin birikimlerini bir
araya getiren, HAVELSAN’ın sistem en-
tegratörü olacağı bir modeli kurguladı.
Kuşkusuz bu bizim için olumlu bir geliş-
medir. SGRS’yi, büyük projeler konusunda
yeteneği olan HAVELSAN gibi şirketlerin
bu yeteneklerini kullanarak bir çözüm or-
taya koymasının ve “Her şeyi ben yapaca-
ğım” düşüncesinden uzak, gerçekten
objektif bir değerlendirme yapıp, ilgili şir-
ketlerin birikimlerini azami derecede kul-
lanacak bir birliktelik oluşturmasının bir
örneği olarak görüyorum.
MilSOFT’un şu anda üstlendiği bazı iş pa-
ketleri var. Projede, önce hangi iş paketini
kimin yapacağı belli olmadan, iş paketle-
rinin büyüklükleri tanımlandı ve bu tanım-
lama üzerinde, 3 şirket de - HAVELSAN,
MilSOFT ve AYESAŞ - mutabık kaldı. Daha
sonra şirketlerin sahip oldukları en geliş-
miş yetenekler hangi şirkette varsa o işleri
ilgili şirketin yapması biçiminde bir dağılım
gerçekleştirildi. MilSOFT’un bu projeye
katkısı, sadece yazılım alanında olacak.

MSI Dergisi: MilSOFT’un diğer 
öne çıkan projelerinden de ana hatlarıyla
bahseder misiniz?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT’un farklı alan-
lardaki çözümlerinin geniş alanda da bir-
biri ile entegre çalışabilmesini sağlamak
üzere, TURKUAZ adını verdiğimiz ağ mer-
kezli bir alt yapıyı geliştirdik. TURKUAZ,
2000’li yılların başından itibaren şirketi-
mizde elde edilen ağ merkezli sistem ge-
liştirme deneyimlerini bünyesinde
toplayan, uluslararası standartlarla
uyumlu, çok katmanlı, servis odaklı mo-
dern bir mimariyi esas alan ağ merkezli
bir yazılım altyapısıdır. MilSOFT’un geniş
alan uygulamalarında ortak paydayı oluş-
turmaktadır. TURKUAZ altyapısı ile geliş-
tirilen sistemler, kendi aralarında entegre
olabilmenin yanında diğer sistemlerle de
kolaylıkla veri ve servis paylaşımında bulu-
nabilmektedirler. TURKUAZ, MilSOFT’un
tüm geniş alan uygulamalarında kullanıl-
maktadır. Kullanıldığı sistemlere özgün
kabiliyetler sağlayan TURKUAZ’a, son dö-
nemde, diğer kamu ve ticari kuruluşlar da
ilgi göstermeye başladı.
Bunun yanında, son dönemde en çok öne
çıkan ürünlerimizden birisi Mil-TRAC’dır.
Karmaşık platformlar için lojistik yaşam
döngüsü desteği ve bakım yönetimi sağ-
layan bu ürün, hem sivil hem de savunma

ÖZEL SAYI

Biz CMMI 5 aldığımız zaman, bunu başaran dünyadaki 40. şirkettik. 
Ama bu 40 tane farklı şirket demek değildi; mesela o zamanki  40 şirketin 
12 tanesi, Northrop Grumman’ın farklı bölümleriydi. Daha sonra, 
bu şirketlerin önemli bir bölümü CMMI 5 belgelerini yenileyemedi, 
biz ise yenileme başarısı gösteren 20. ya da 21. şirket olduk. 
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alanında kullanılabilecek jenerik, uyarla-
nabilir bir yapıda geliştirilmiştir. 
Mil-TRAC, entegre lojistik destek alanında
kullanılmaya başlanan uluslararası stan-
dartlara tam uyumludur. Uçak, helikopter,
tank, gemi, radar gibi, bir ürün ağacına
sahip her türlü karmaşık platformlar ya
da geniş coğrafi alanda çalışan sistemler,
Mil-TRAC ile desteklenebilir. Sistem, en
uçtaki teknisyenden, merkezdeki en üst
yöneticiye kadar, tüm paydaşlara yetenek-
ler sunmaktadır. Web teknolojilerinin ve
mobil teknolojilerin kullanıldığı Mil-TRAC
ürününde de altyapı olarak TURKUAZ bu-
lunmaktadır.

CMMI ile Zamanında ve 
Daha Düşük Maliyetle Teslimat
MSI Dergisi: CMMI belgesi almak, 
özellikle son bir kaç senedir, savunma
sanayisinde çok sık gündeme gelen 
bir konu oldu. MilSOFT, Türkiye’de, 
hatta Avrupa’da CMMI 5 belgesini alan 
ilk şirket ve son yıllardaki projelerini de
bu belge sahibi bir şirket olarak 
tamamladı; diğer bir deyişle bu belge ile
iş yapma tecrübesi oldukça fazla. 
Proje tecrübenizi de göz önüne 
aldığınızda, CMMI 5’in size sağladığı 
rekabet avantajlarından bahseder misiniz?
İsmail BAŞYİĞİT: Teknik olarak CMMI 3,
aslında yeterli olan bir seviye. CMMI 4’te,
şirket içerisinde ölçüme dayalı yönetim ve
süreçleri tanımlıyorsunuz ve o süreçleri
ölçüyorsunuz, CMMI 5 ise bu ölçümlere
dayanarak süreçlerinizi her geçen gün
biraz daha iyileştirerek mükemmelleşme
dinamiğini kurmanızı gerektiriyor. 
MilSOFT’un ilk yıllarında, şöyle bir tespitte
bulunduk: Gelişmiş batı dünyasında, yazı-
lım gibi ileri teknoloji alanlarıyla Türkiye’yi
aynı çerçeve içerisinde görmeye insanlar
pek hazır değildi. Biz bütün dünyaca tanı-
nan, en yaygın ve en iddialı standartlara
göre çalıştığımızı gösterebilirsek, belki
Türkiye ile yazılımın aynı çerçevede görül-
mesine yardımcı oluruz diye düşündük ve
CMM 3 aldık.
Biz CMMI 5 aldığımız zaman, bunu başa-
ran dünyadaki 40. şirkettik. Ama bu 40
tane farklı şirket demek değildi; mesela o
zamanki 40 şirketin 12 tanesi, Northrop
Grumman’ın farklı bölümleriydi. Daha
sonra, bu şirketlerin önemli bir bölümü
CMMI 5 belgelerini yenileyemedi, biz ise
yenileme başarısı gösteren 20. ya da 21.
şirket olduk. CMMI 5 almadan önce, ya-
bancılar geldikleri zaman, bizim süreçle-
rimizin, onların istediği yazılımları ortaya
çıkartıp çıkartamayacağını bir şekilde sor-
guluyorlardı. Ama CMMI 5 olduktan sonra,

hiç kimse artık MilSOFT’un yazılım geliş-
tirme konusunda yeteneğini sorgulamadı.
Aynı zamanda, MilSOFT’un CMMI 5 alarak
başka bir görev daha yaptığını düşünüyo-
rum. CMM’yi ve CMMI’yı Türkiye’ye tanıttı
ve daha sonra birçok şirketin CMMI bel-
gesi almasına öncülük yaptı ve bir şekilde,
dolaylı olarak da olsa bir katkı sağladı.
CMMI 5 seviyesine gelen şirketlerin pro-
jelerine baktığınız zaman, bunların, hedef-
ten takvim olarak da kalite olarak da
maliyet olarak da çok az saptığını, genelde
daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Yazılım
projelerindeki takvim riskini, maliyet ris-
kini ve kalite riskini azaltıyor. Şöyle bir şey
düşünülebilir: CMMI 5 için çok önemli bir
sistem kurmanız lazım; ilk kuruluşu ve
devamında idame etmesi çok zahmetli,
hatta böyle bir sistemle çalışırsanız mali-
yetleriniz çok yüksek olur da denebilir.
Ama CMMI 5 şirketi, CMMI 3 şirketine
göre, yazılımları birkaç kat daha ucuza ve
daha kısa zamanda yapma yeteneğine
sahip oluyor. Çünkü her yaptığı projenin
deneyimlerini, bir şekilde süreçlerine yan-
sıtarak ve her projedeki o deneyimleri
daha sonraki projelerde kullanarak, yeni
projeleri daha verimli ve daha kısa za-
manda yapma imkânına kavuşuyor. Zaten
nasıl yapılacağını bildiğiniz için, projeyi
nasıl yaparım diye harcadığınız eforların
hiç birisini harcamıyorsunuz; artık tanım-
lanmış, net bir iş yapma tarzınız yerleşmiş
oluyor. Herkes onu bildiğinden ve ona
göre iş yaptığından,  kendiliğinden ortak
dili konuştuğundan dolayı, mühendisler
daha verimli çalışabiliyorlar.

MSI Dergisi: MilSOFT, donanımla ilgili 
çalışmalar yapmayan, salt bir yazılım 
firması profili çiziyor. Bu açıdan 
bakıldığında, savunma sektöründen 
bağımsız olarak ve bu sektörden çok
daha hızlı gelişen sivil yazılım 
sektörünün yanında, işlerin daha yavaş
yürüdüğü, gereksinimlerin çok daha 
muhafazakâr olduğu bir sektörde iş 
yapıyorsunuz. Bu durum ile ilgili olarak:
a. Sivil tarafta gelişen yazılım 
teknolojilerini askeri alana taşıma 
konusunda güçlüklerle (teknoloji gelişim
hızından ya da teknolojinin askeri tarafta
kabul görmemesinden kaynaklanan) 
karşılaşıyor musunuz?
b. Eleman havuzu konusunda nasıl bir
rekabet var? Örneğin, MilSOFT’ta çalışan
bir mühendis rahatlıkla sivil alanda 
iş bulabiliyor mu?
İsmail BAŞYİĞİT: MilSOFT’a salt yazılım
firması gözü ile bakılmamalıdır. MilSOFT,
yazılım ağırlıklı sistem entegrasyonu ve
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yazılım geliştirme alanlarında, hem sivil
hem savunma sektöründe çözümler or-
taya koyan bir şirket konumundadır. 
MilSOFT, CMMI uyumlu tedarikçi yöne-
timi ile donanım ihtiyaçlarını alt yükleni-
cilerden sağlamakta ve müşterilerinin
ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılayan,
anahtar teslim sistem çözümünü oluştu-
rabilmektedir. Doğal olarak, bu tür bir
geliştirme faaliyeti, yazılımın dışında
farklı disiplinlerin de bir arada yönetil-
mesini gerektirmektedir. MilSOFT, uygu-
ladığı uluslararası yönetim, mühendislik
ve kalite güvence süreçleri ile bu karma-
şıklığı başarı ile yönetmektedir.
Geleneksel olarak savunma amaçlı geliş-
tirilen teknolojiler, daha sonra sivil dün-
yada uygulama alanları bulmuştur. Ancak
günümüzde büyük ölçüde bunun tersini
görüyoruz. Sivil alanda geliştirilen tekno-
lojiler, savunma alanında daha sonra kul-
lanılmaya başlanmaktadır. Görüntü
işleme, coğrafi bilgi sistemleri, kriz yöne-
timi, lojistik destek ve bakım gibi alanlarda
geliştirdiğimiz ürünleri, hem sivil hem de
askeri alanda son kullanıcıların ihtiyaçla-
rına göre uyarlayabiliyoruz. Bir alanda
elde edilen deneyim ve birikim, diğer
alanda çok özgün yeni çözümler ortaya çı-
karmamızı sağlayabiliyor.
MilSOFT, bugüne kadar, gerek sağlamış
olduğu uluslararası standartlara göre ça-
lışma ortamı gerekse teknik açıdan mey-
dan okuyan ve mühendislerin kendilerini
geliştirmelerini sağlayan projeleri ile her
zaman için mühendisler açısından bir ca-
zibe merkezi haline gelmiştir. Mühendis-
lerimiz, MilSOFT’ta edindikleri birikimler
sayesinde, tüm sektörlerde, hem yurt dı-
şında hem de yurt içinde rahatlıkla iş bu-
labilmektedirler. Ama şunu belirtmek
isterim ki; MilSOFT’un en büyük önem
verdiği konu insan kaynağıdır. MilSOFT
olarak, yüksek kabiliyete sahip teknik
insan gücünün çalışmayı arzu ettiği bir

çekim merkezi olmayı hedefliyoruz. Bi-
zimle paralel hedeflere sahip olan genç-
leri doğru kullanmayı, onların gelişimini
doğru yönetmeyi, performans ve motivas-
yonlarını sürekli üst düzeyde tutmayı
amaçlıyoruz.
Yetkinliklerin tanımlanması ve yönetilmesi,
yetkinlik temelli personel istihdamı, eğitim-
ler ve kariyer planlama ile sürekli iyileş-
tirme, firmamız entelektüel sermayesinin
oluşumunda ve idamesinde vazgeçilemez
aşamalardır. Organizasyon şemamızdaki
bütün pozisyonlarımızın tanımı, pozisyona
ait görev ve sorumluluklar ve pozisyonlar
arası arayüzler, süreçlerimizde belirtilmiş-
tir. Bu tanımlar, şirketimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda dinamik olarak
güncellenmektedir. Bir pozisyona atanabi-
lecek roller ve bu rollerin gerektirdiği bütün
vasıflar, yetkinlik kataloğumuzdaki yetkin-
liklerle eşleştirilmiştir. Personelimizin
sahip olduğu yetkinlikler, kendilerine ata-
nan görevlerden beklenen yetkinliklerle
karşılaştırılmakta, aradaki eksiklikler peri-
yodik yetkinlik yönetim planları kapsamın-
daki dâhili eğitimler, harici eğitimler ve iş
üzerinde eğitimlerle kapatılmaktadır. 
MilSOFT’un yetkinlik yönetimi uygulama-
ları, personelimizin sürekli öğrenme ve ge-
lişimini sağlamakta ve motivasyonunun
artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

MSI Dergisi: Yazılımın soyut bir kavram
olması ve giderek artan karmaşıklığı,
özellikle tedarik makamları ve karar 
vericilerin yazılımı bir kara kutu gibi 
görmelerine ve ayrıntısına çok 
girmemelerine yol açabiliyor. 
Bu durum ihalelerde sizi etkiliyor mu?
İsmail BAŞYİĞİT: Yazılımın soyut bir kav-
ram olması, aslında karmaşıklığın yö-
netimini ve süreçleri daha önemli
kılıyor. Zaten bu problemlerden dolayı,
ABD’de Yazılım Mühendisleri Enstitüsü
kuruldu. O karmaşıklığın yönetimi için
zaten bu süreçler var, CMMI var. Ben
burada sadece şunu ilave edeyim, belli
bir sayının üzerinde mühendisin çalış-
tığı, teknik personelin çalıştığı proje-
lerde belli bir sayıdan sonra
karmaşıklığın yönetimi için harcamanız
gereken efor, teknik efordan daha fazla
olmak zorunda. Yoksa karmaşıklığı yö-
netemezsiniz. Yazılımı 1 kişi yaparsa,
her şey kafasında olduğundan dolayı,
kimseyle koordinasyon gerektirmedi-
ğinden, bu en verimli çalışmadır. Ama 5
adam yıllık bir projeyi yapmak için 5 yıl
gerektirir. 5 yılda belki ihtiyaçlar deği-
şir. 2 kişi yapmaya başlarsak, işi 2’ye
bölmemiz gerekiyor. Çalışanlar belli bir
sayıyı geçince, karmaşıklığın yönetimi,
teknik işten daha ön plana çıkıyor. Zaten
CMMI’nın ortaya çıkması da bu karma-
şıklıktan dolayı. Yazılım projelerindeki
başarısızlıkların sebebi, bu karmaşık-
lıkların yönetimine yeterince önem ve-
rilmemesinden kaynaklanıyor. Gelelim
müşterinin yeterince yazılımı tanıma-
masına. Müşterinin yazılımı tanımasına
gerek yok. Yazılım sisteminin, genel sis-
temin karakteristiklerini söylesin, bu
yeterli. Ama öncelikle sistemden bekle-
diğini çok net olarak söyleyebiliyor ol-
ması lazım. 

Entegre Lojistik Destek ile İlgili
İhtiyacı 2005 yılında Gördük
MSI Dergisi: SSM’nin sürekli vurguladığı
ömür devri yaklaşımı kapsamında, 
yazılım ile ilgili süreçler nelerdir? 
MilSOFT bu süreçlerde nasıl bir rol 
oynamak istiyor? Tamamladığınız 
projelerde bu konuda verebileceğiniz 
örnekler var mı?
İsmail BAŞYİĞİT: Dünyada modern sis-
temlerin – ki bunların arasında sadece
savunma değil,  havacılık ve denizcilik
gibi alanlarda geliştirilen sistemleri de
dâhil edebiliriz – toplam ömür devri ma-
liyetlerinin içerisinde tedarik maliyetle-
rinin payı, ortalama yüzde 28 ve
tedarikten sonraki bakım ve idame dö-

ÖZEL SAYI

Yazılımın soyut bir kavram 
olması, aslında karmaşıklığın 
yönetimini ve süreçleri daha
önemli kılıyor. Zaten 
bu problemlerden dolayı, 
ABD’de Yazılım Mühendisleri
Enstitüsü kuruldu. 
O karmaşıklığın yönetimi için
zaten bu süreçler var, 
CMMI var.

MiLSOFT DDS Arakatmanı (Veri Dağıtım Merkezi)



neminin maliyeti ise ortalama yüzde 72
paya sahiptir. Dünya şu anda “Bu yüzde
28’i nasıl azaltabilirim, kabiliyetleri art-
tırabilirim?”den çok “Acaba o yüzde 72’yi
nasıl azaltabilirim?”in peşinde. Çünkü
depolarda kullanılmayan malzemeler,
tekrar sipariş edilenler, kimlik bilgileri
değiştiğinden dolayı çürüyen malzeme-
ler oluyor ya da zamanında sipariş edil-
mediği için gelmediğinden dolayı 40-50
milyon dolarlık uçaklar görev yapamıyor.
Önemli olan, sizin kaç uçağa sahip oldu-
ğunuz yanında, o uçakları yüzde kaç faal
tutabildiğinizdir. MilSOFT, bu ihtiyacı
2005 yılında gördü. Aslında 2006 yılında
lojistik konusunda bir takım standartlar
geliştirilmeye başlandı, hazırlanan tek-
nik dokümantasyonlar konusunda stan-
dartlar ortaya çıktı. Bunları destekleyen;
ikmal ve orijinal üreticilere geri besleme
bilgilerinin gönderilmesi gibi konularda
bir takım standartlar da oluşmaya baş-
ladı.
Belki de şu ana kadar yaptığımız konuş-
malardan daha önemli bir noktayı burada
vurgulamak istiyorum; Türkiye, savunma
sanayisinde uluslararası alanda rekabet
edebilir bir noktaya gelmek istiyorsa, ge-

liştirdiği ve sattığı ürünlerin sattıktan son-
raki desteğini de uluslararası standartlara
göre sağlamak zorundadır. Bu konuda
standartlar oluştu ve Türkiye’de de bu
konu yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.
Örneğin ALTAY ve ATAK projelerinin tek-
nik dokümantasyonunda, uluslararası
standartlar kullanılıyor. Burada SSM’nin
bence çok önemli bir rolü var. Yeni sistem
tedarikinde, teknik dokümantasyonun, ta-
mamen bu uluslararası yeni standartlara
göre hazırlanmasını ve müşteriye tesli-
mini, olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak or-
taya koyması lazım.
Biz burada nasıl bir yol izledik? Lojisti-
ğin önemini anlayarak, bakım ve idame-
nin önemini anlayarak, 2006 yılında bir
TÜBİTAK destekli proje başlattık ve bu
yeni standartlara uyumlu ama eski sis-
temleri de destekleme kabiliyetinde olan
Mil-TRACK’i, 1000 küsur adam aylık
büyük bir proje olarak geliştirdik. Şu
anda bazı yerlerde kullanılıyor; hatta ge-
liştirdiğimiz bu yeteneğin farkına varan
ABD’li bir potansiyel müşterimiz bizden
teklif istedi. Türkiye’de de bir savunma
sanayi firmasına da sattık, şu anda kul-
lanılıyor.

MSI Dergisi: Kaynak kod, şirketinizin 
tüm entelektüel birikimini içeriyor. 
Projelerinizde sizden kaynak kod da
talep ediliyor mu? Ediliyorsa, bu 
yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Buna alternatif olarak nasıl bir çalışma
şekli öneriyorsunuz?
İsmail BAŞYİĞİT: Şirketimizin yatırım ya-
parak geliştirdiği ve tekrarlanmayan mali-
yetleri ödenmemiş olan entelektüel
haklarımıza yönelik talepler, maalesef çe-
şitli projelerde önümüze çıkıyor. Bu duru-
mun sadece MilSOFT’un karşısına
çıkmadığını da gözlemliyoruz. Sektörde
önemli bir sorun haline gelmeye başlayan
bu konunun, ana yüklenici firmalar ile alt
yüklenicileri arasındaki çalışma prensiple-
rinin uluslararası standartlara göre belir-
lenerek uygulamaya geçirilememesinden
kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Bu yak-
laşımların, küçük ve yenilikçi şirketlerin bu
özelliklerinin katkısını teşvik etmediğini
düşünüyoruz. Bu konudaki beklentimiz,
SSM ile ana yükleniciler arasında belirlen-
miş olan standartların ve prensiplerin,
daha alt seviyeleri de içine alacak şekilde
endüstri ile birlikte çalışarak belirlenmesi
ve uygulamaya konmasıdır.
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MSI Dergisi: MilSOFT ile ilgili gelecek 
öngörüleriniz neler? Hangi alanlarda
kendinizi geliştirmeyi hedefliyorsunuz?
Bu paralelde ciro, çalışan sayısı gibi 
verilerin nasıl olmasını bekliyorsunuz?
İsmail BAŞYİĞİT: Şirketimiz önümüzdeki
dönemde, savunma sektörünün dışında,
sivil sektörde de alt yüklenicileri ile bir-
likte büyümeyi ve yurt dışı satışlarını art-
tırmayı hedefliyor. Belki çok iddialı olacak;
ama önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde, ciro
olarak yaklaşık 20 kat büyüme kaydetmeyi
hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
İsmail BAŞYİĞİT: Özellikle savunma sek-
töründe, hem MilSOFT hem de diğer fir-
malar tarafından, Türkiye’de milli olarak
geliştirilmiş ve uluslararası alanda reka-

bet etmeye başlamış kabiliyetlerimizin
gelişmesini engellemek için uygulan-
makta olan çeşitli stratejiler olduğunu
gözlemliyoruz. Özellikle yazılım alanında
Ar-Ge yapıp, ileride bunun satışları ile 
Ar-Ge maliyetlerinin karşılanmasında zor-
luklar bulunuyor. Yabancı firmaların ben-
zer ürünleri, genelde tekrarlanmayan
maliyetleri ödenmiş ürünlerdir. Yazılımın
özelliği olarak, yerli yetenek geliştirilme-
den teklif edilen fiyatlar, yerli yetenek ge-
liştirildikten sonra onda birine kadar
düşebilmektedir. Bu tür senaryolarda,
karar vericilerin dikkatli olmalarını bekli-
yoruz. Aksi takdirde, yazılım alanında, fir-
maların kendi öz kaynakları ile yatırım
yapmaları ve ürün geliştirmeleri zorlaş-
maktadır.
Diğer önemli bir nokta ise savunma sana-
yimiz bünyesinde geliştirilmiş bir yetenek

varken özellikle kamu bağlantılı firmala-
rın, aynı yeteneği geliştirme projelerini
başlatabilmesidir. Ülkenin, kaynağı ve za-
manı varsa bunu savunma sanayisinin
toplu gücünü arttıracak yönde, yeni yete-
neklerin geliştirilmesi için kullanması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu, savunma
sanayimizin gelişmesi için ayrılan kaynak-
ların, daha etkin ve verimli kullanımını da
sağlayacaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda,
savunma sektörümüzün uluslararası
alandaki rekabet gücünü de arttıracaktır.

Diğer önemli bir nokta ise savunma sanayimiz bünyesinde geliştirilmiş
bir yetenek varken özellikle kamu bağlantılı firmaların, aynı yeteneği
geliştirme projelerini başlatabilmesidir. Ülkenin, kaynağı ve zamanı
varsa bunu savunma sanayisinin toplu gücünü arttıracak yönde, yeni 
yeteneklerin geliştirilmesi için kullanması gerektiğine inanıyoruz.
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ROKETSAN, kurulduğu
1988 yılından bu yana
ele aldığı projelerle li-

sans altında üretimden,
özgün tasarımı olan karmaşık
sistemlere doğru, hızlı bir ge-
lişim gösterdi. ROKETSAN’ın
kurulması ile dâhil olduğu
“STINGER Avrupa Ortak Üre-
tim Projesi” çerçevesinde
ürettiği Stinger füzelerinin
sevk sistemleri ile başlayan
çalışmaları, TSK’nın ihtiyacını
karşılamak üzere, dünyadaki
emsallerine göre çok daha
gelişmiş, özgün tasarım
kompozit yakıtlı ve 11 km
menzile sahip TR-107 roketi
ile 40 km menzilli TR-122 ro-
keti ve T-122 Sakarya Çok
Namlulu Roketatar (ÇNRA)
Silah Sistemi’nin tasarımı,
geliştirilmesi ve üretimi ile
devam etti. 2004 yılı ise 
ROKETSAN için önemli
dönüm noktalarından birisi
oldu ve 70 mm’lik (2,75 inç)
Lazer Güdümlü Füze (CİRİT)
Projesi, Milli Savunma Bakan-
lığı tarafından, ROKETSAN
yükleniciliğinde başlatıldı. Bu
projede ROKETSAN, mevcut
roket teknolojilerinin yanı sıra
baştan sona özgün tasarım
çalışmaları ile lazer güdüm,
ara safha güdüm, duyarsız
roket motoru ve duyarsız
harp başlığı gibi gelişmiş tek-

nolojileri kazandı ve bunları
CİRİT’te uyguladı. Mevcut
2,75 inç roketlere güdüm kit-
lerinin takılması ile oluşturu-
lan çözümlerden farklı
olarak, CİRİT, kullanım amacı
için sıfırdan tasarlanmış, seri
üretime giren ilk sistem ola-
rak, dünya savunma sanayisi
literatüründe öncü ürünler-
den birisi olarak yerini aldı.
Ürün ve ürün hattı kalifikas-
yonunun tamamlanmasının

ardından, 2011 yılında imza-
lanan üretim sözleşmesi
kapsamında seri üretimine
başlanan CİRİT, 2012 yılının
Mayıs ayında da TSK envante-
rine girdi.
ROKETSAN’ın, teknolojik ola-
rak daha da zorlu yeni proje-
leri 2005 yılından itibaren hız
kazandı. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından
başlatılan Uzun Menzilli
Tanksavar Füzesi (UMTAS) ve

Orta Menzilli Tanksavar Fü-
zesi (OMTAS) projelerinde ana
yüklenici olan ROKETSAN,
Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi Geliştirilmesi
Projesi ve Orta İrtifa Hava Sa-
vunma Füze Sistemi Gelişti-
rilmesi Projesi’nde ise
ASELSAN ile birlikte, yerden
havaya füze teknolojileri üze-
rinde çalışmaya başladı. 
ROKETSAN, bu projelerde,
füze üstü RF veri bağı, kızıl-

ÖZEL SAYI

ROKETSAN, 
Yüksek Teknolojiyi 
Yenilikçi Yaklaşımlarla 
Buluşturuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin personel ve envanterindeki
sistemlerin sayısı göz önüne alındığında, büyük bir iç pazara
hizmet eden ROKETSAN, bu pazar ile ulaştığı iş hacmi ile
yetinmeyerek, yenilikçi yaklaşımlarla yüksek teknolojiyi 
buluşturduğu sistemler üzerinde çalışıyor ve alanında 
dünyanın sayılı firmaları arasına girme yolunda hızla ilerliyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

©
R

O
K

ET
SA

N

40 km menzili ile TR-122
roketi, ROKETSAN’ın önemli
teknolojik başarımları 
arasında yer alıyor.
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ötesi görüntüleyicili (IIR) ara-
yıcı başlık, duyarsız tandem
harp başlığı ve platform en-
tegrasyonu teknolojilerinde
de en uç noktaları zorluyor ve
çok kademeli sevk sistemi ve
CİRİT füzesi çalışmaları sıra-
sında elde edilen duyarsız
roket motoru ile ara safha
güdüm teknolojilerini ise
daha da ileri seviyelere taşı-
yor.
OMTAS ve UMTAS projele-
rinde önemli kilometre taşla-
rını arkada bırakan ve mutlu
sona yaklaşan ROKETSAN,
hava savunma füze sistemi
geliştirilmesi projelerinde de
çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Tanksavar füze
projeleri tamamlandığında,
CİRİT ile birlikte ROKETSAN,
bir taarruz helikopterinin
silah taşıyan kanatçıklarını
donatabilecek füze sistemle-
rinin tamamını içeren bir
ürün ailesine sahip olacak.
Hava savunma füze sistemleri
konusunda ise ROKETSAN,
daha uzun menzilli, daha ge-
lişmiş, hatta havadan havaya
füzeleri de içerecek bir ürün
ailesinin ilk adımını atmış bu-
lunuyor.

Tecrübeyi 
Uygulamaya Koymak
ROKETSAN’ın faaliyet alanları,
hatayı affetmeyen malzeme ve
süreçlerle çalışılmasını ge-
rektiriyor. Üzerinde çalışılan
malzeme ve parçaların ele
alınması sırasında yapılacak
hatalar, can kaybı ile sonuçla-
nabilecek nitelikte kazalara
yol açabilme potansiyeline
sahip. Tesis işletmesi ve ele
alınan süreçler konusunda
büyük bir tecrübeye sahip olan
ROKETSAN, bu tecrübesini,
tesis kurulumu alanında da
müşterilerinin hizmetine su-
nuyor. TSK ihtiyacı için, o za-
manki adı NAMSA olan NATO
Destek Ajansı (NATO Support
Agency / NSPA) ile imzalanan
sözleşme kapsamında, raf
ömrü dolan mühimmatın
emniyetli ve çevreye zarar
vermeksizin imha edilmesi
amacıyla, ROKETSAN tarafın-
dan kurulan
Mühimmat
Ayırma ve
Ayıklama Tesisi
(MAAT), 2007 yılı Kasım
ayında Türk Silahlı Kuvvet-
lerine teslim edildi. AB ve
NATO standartlarına uygun
olarak, otomasyonun azami

ölçüde uygulanması ile yıllık
ortalama 6.000 tonluk 
kapasiteye ulaşan tesis, 
52 farklı tip ve çapta klasik
mühimmatın, roketin, füzenin
ve mayının; çevreye zarar
vermeden, insan ve malzeme
güvenliğini gözeterek, ayırma
ve ayıklama işlemlerini ger-
çekleştirebiliyor.
Benzer şekilde, Mühimmat
Ömür Belirleme Tesisi 
(MİGYEM)’nin kurulumu da
2011 yılı içerisinde tamam-
landı. Bu tesiste, TSK envan-
terinde bulunan farklı tip ve
çaptaki mühimmatın; du-
rumu ve kalan ömrü ile ilgili
tespitler yapılabiliyor; mü-
himmatın ömür uzatma faali-
yetleri yürütülebiliyor ve
mühimmat ile ilgili olarak
oluşan her türlü sorunlar
üzerinde inceleme ve testler
yapılarak çözüm yöntemleri
belirlenebiliyor.

ROKETSAN, Koruma
Konusunda da Uzman
CİRİT, OMTAS ve UMTAS ile
zırh delme konusuna eğilen
ROKETSAN, bu sistemlerin
hedefi olan zırhların teknolo-
jileri konusunda da önemli
çalışmalara imza atıyor. Bu
niteliği ile dünyanın önde
gelen füze ve güdümlü mü-
himmat üreticilerinden farklı
bir konumda bulunan 
ROKETSAN, zırh konusun-
daki güncel çalışmalarına,
SSM ile imzaladığı “ALTAY
Programı İçin Zırh Sistemi
Geliştirilmesi ve Balistik Ko-
ruma Merkezi Kurulması
Projesi” sözleşmesi ile baş-
ladı. ROKETSAN’ın, Ankara
Elmadağ yerleşkesinde, top-
lam 6200 metrekare kapalı
alana sahip yedi binadan olu-
şan Balistik Koruma Merkezi
(BKM), hafif ve ağır zırhlı
araçlar için kompozit ve re-
aktif zırh tasarım, geliştirme,
üretim ve test yeteneklerine
sahip. Ayrıca, alan koruma
çözümleri üzerinde de çalışı-
yor. Faaliyetlerini EN1522,
STANAG 4569, ITOP-2.2.713,
TOP 2-2-710, MIL-STD-12560
ve diğer uluslararası standartları
referans alarak gerçekleştiren
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ROKETSAN, 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi ile 
ihracat başarıları da kazandı.

ROKETSAN tarafından
geliştirilmekte olan 
hava savunma füzesinin
temsili çizimi.
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BKM’de geliştirilen ürünler
arasında; RZB-20 ROKETSAN
Zırh Bloğu, RZK-7 ROKETSAN
Zırh Kafesi ve RZP-10 ROKETSAN
Parçacık Kalkanı bulunuyor.
Bu zırhların koruma seviyeleri,
balistik testler ile de doğrulan-
mış durumda. BKM, ALTAY
tankının zırhının yanı sıra mo-
düler mevzi konseptlerinin ge-
liştirilmesi, mevcut binaların
balistik olarak korunması, hava
ve kara platformları için hafif
zırh sistemlerinin geliştiril-
mesi, araç modernizasyon

projeleri ve zırhlı personel ta-
şıyıcılara yönelik zırh sistemle-
rinin geliştirilmesi konularına
yönelik çalışmalarına da
devam ediyor.
Test altyapısı ile de dikkat
çeken BKM bünyesinde; balis-
tik test amaçlı, 5,56 mm’den
120 mm’ye kadar kinetik ve
kimyasal enerjili mühimmatla
zırh testlerinin yapılmasına
olanak sağlayan alt yapı ve
hızlı kamera sistemi bulunu-
yor. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa
kurulmuş olan barutlu ve gazlı

fırlatma sistemleri de BKM’nin
yetenekleri arasında yer alıyor.
Söz konusu altyapı ile farklı
zırh tasarımlarının balistik
performans testlerinin yanı
sıra malzeme karakterizas-
yonu ve ölçeklendirilmiş pe-
netratör-zırh etkileşim testleri
gerçekleştirilebiliyor. Testler
sonucunda oluşturulmakta
olan milli veri bankası çalış-
maları, üniversite ve araştırma
kurumları ile birlikte yürütü-
len çeşitli çalışmalarla da des-
tekleniyor.

Uluslararası Ortak
Özgün ürünlerinin yanı sıra
çeşitli uluslararası ortakları
için çalışmalar yürüten 
ROKETSAN’ın, bu nitelikteki
projeleri şöyle sıralanıyor:
n NSM Füzesi İçin Lançer

Üretimi: KONGSBERG 
ile ROKETSAN arasında
imzalanan sözleşme, 
NSM (Naval Strike Missile /
Deniz Taarruz Füzesi)
Lançeri üretim hattı 
kalifikasyonunu ve seri
üretimleri kapsıyor. 
“Kullan At” prensibi ile 
çalışan lançerin kapağı,
füze ateşlenmeden hemen
önce açılarak, füze 
ateşlendikten sonra da
düşmanın lançerin dolu
olmadığını anlamaması
için kapanacak şekilde 
tasarlandı.

ÖZEL SAYI
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MCL sistemi, bir TIR’ın özel tasarlanmış römork kısmında, 
4 adet 122 mm roket kundağında toplam 240 adet 122 mm roket taşıyabiliyor.
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n ESSM (Evolved Sea 
Sparrow Missile / 
Geliştirilmiş Sea Sparrow
Füzesi) Projesi: İhtiyaç
makamı, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu
NATO Sea Sparrow 
Güdümlü Mermi Sistemleri
Konsorsiyumu olan projenin
mevcut döneminde, 
ROKETSAN, muhtelif 
mekanik ve kompozit 
parçaları içeren bir iş 
paketinin üretim 
sorumlusu olarak görev
yapıyor.

n Patriot Füzesi’nin 
KontrolTahrik Sistemi ve
Entegrasyonu: ROKETSAN,
bünyesinde kurulan 
üretim hattının kalifiye
edilmesi ile Patriot GEM-T
Füzesi Kontrol Bölümü
üretimi için dünyada tek
kaynak haline geldi. Proje
kapsamında, RAYTHEON
firması tarafından 
ROKETSAN’a, 2010 ve
2011 yıllarında “Tedarikçi
Mükemmeliyeti” ödülleri,
2012 yılında ise tercih 
edilen tedarikçi ödülü 
verildi.

n Teseo Füzesi İçin Roket
Motoru Geliştirme Projesi:
MBDA İtalya firması ve
ROKETSAN arasında 
imzalanan sözleşme 
kapsamında, yeni Teseo
füzeleri için yeni bir roket

motorunun tasarımı, 
geliştirilmesi, testi, 
kalifikasyonu ve üretimi
gerçekleştiriliyor.

n ASPIDE Füzesi İçin 
Roket Motoru Geliştirme
Projesi: MBDA İtalya 
firması ve ROKETSAN 
arasında imzalanan 
sözleşme, Geliştirilmiş
ASPIDE Füzeleri için yeni
roket motorunun 
tasarımını, geliştirilmesini,
testini, kalifikasyonunu 
ve üretimini kapsıyor. 
ROKETSAN tasarımı 
ve üretimi olan Geliştirilmiş
ASPIDE 2000 roket 
motoru, önceki nesil 
ASPIDE roket motorlarına
kıyasla yüksek balistik
performansı ve menzili ile
dikkat çekiyor. Mevcut
roket motorunda ilk kez
ROKETSAN tasarımı olan
bir Emniyet Kurma 
Mekanizması da kullanılıyor.

İş Birlikleri ile 
Büyüyen İhracat
ROKETSAN, özgün yetenek-
lerinin artması ile birlikte, ih-
racat cephesinde de önemli
başarılara imza atmaya baş-
ladı. Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), ROKETSAN’ın faaliyet-
lerinin boyutunun ve kapsa-
mının iyi bir örneği olarak öne
çıkıyor. Sadece kataloğun-
daki ürünlerle yetinmeyen

ROKETSAN, müşterilerinin
ihtiyaçlarını anlayarak, onlara
özgü çözümler oluşturmanın
da yollarını arıyor. bu kap-
samda, yerli ortaklarla iş bir-
liği konusuna da önem veren
firma, BAE’de tüm bu özellik-
lerini sergilediği bir faaliyet
tarihçesine sahip. 2003 yı-
lında 122 mm topçu roketi
sistemlerinin satışı ve BAE’de
üretilmesi ile başlayan faali-
yetler, BAE’nin ihtiyaçlarına
yönelik, özgün ve yenilikçi
ürünlerin geliştirilmesi ile
devam etti. Bunların ara-
sında, hiç kuşkusuz, BAE’nin
Jobaria Defense Systems
(JDS) tarafından pazarlanan
MCL (Multiple Cradle Launcher
/ Çok Kundaklı Lançer) sis-
temi, en dikkat çekici ürün
olarak yer alıyor. Bir TIR’ın
özel tasarlanmış römork kıs-
mında, 4 adet 122 mm roket
kundağında toplam 240 adet
122 mm roket taşıyabilen sis-
temin dünyada bir eşi daha
bulunmuyor. Sistem, BAE ta-
rafından tanımlanan ihtiyaç
kapsamında, ROKETSAN ta-
rafından tasarlandı ve bir
kısmı Türkiye’de, geri kalanı
ise JDS tarafından BAE’de
üretildi. JDS MRL–107/122
olarak isimlendirilen bir diğer
ürün ise aynı kundakta, görev
öncesinde yapılan seçime
göre 122 mm ya da 107 mm
roket taşıyabiliyor. Kundak,

122 mm roketlerle yüklendi-
ğinde, aracın doğrultusuna
dik eksende yükseliş açısı,
107 mm roketlerle yüklendi-
ğinde ise aracın doğrultusun-
daki eksende yükseliş açışı
alıyor. “Mini Jobaria” olarak
da adlandırılan sistem, top-
lam 60 adet 107 mm roket ya
da 20 adet 122 mm roket ta-
şıyabiliyor. ROKETSAN tara-
fından geliştirilen bu çift
kullanımlı kundak ile ilgili pa-
tent ve faydalı model hakları
da ROKETSAN’da bulunuyor.
ROKETSAN’ın özgün mühen-
dislik çözümlerinden, tekno-
lojik birikiminden ve iş birliği
konusundaki yaklaşımından
çok memnun olan BAE’nin
seçtiği son ROKETSAN ürünü
ise CİRİT oldu. Şubat ayında
BAE’de düzenlenen IDEX
fuarı sırasında imzalanan
sözleşme ile çok önemli mik-
tarda CİRİT füzesi sipariş
eden BAE, ortak üretim ve 
CİRİT’in BAE Silahlı Kuvvetle-
rinde kullanımı konularında
ROKETSAN ile birlikte çalışa-
cak. Bu sözleşme aynı za-
manda, CİRİT’in ilk ihracat
başarısı da oldu.

Büyük Hedefler
Teknolojik birikim, özgün ye-
tenekler, Ar-Ge, üretim ve
test altyapıları ile ciro ve ihra-
cat alanlarında her geçen yıl
artan bir grafik sergileyen
ROKETSAN, yakın vadeli
hedef olarak dünyanın ilk 100
savunma şirketi arasına gir-
meyi ve 500 milyon doların
üzerinde ciro elde etmeyi be-
lirlemiş durumda. Bu yıl ku-
ruluşunun 25. yıldönümünü
kutlayan firma, gelecekte;
yeni ürünlerle, mevcut ürün-
leri çeşitlendirerek, müşteri-
lerinin ihtiyaçlarını iyi
değerlendirerek, rakiplerinin
gösteremediği esnekliği gös-
tererek ve onların boş bırak-
tığı alanlara girerek yeni
pazarlara açılacağı büyük bir
çıkış yakalamayı hedefliyor.
IDEF 2013, ROKETSAN’ın
önündeki yeni dönemin ipuç-
larının verileceği fuar olacak
gibi görünüyor.
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Kullanıcının seçimine göre 
122 mm ya da 107 mm roket 
taşıyabilen JDS MRL–107/122
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7-10 Mayıs tarihleri ara-
sında, TÜYAP İstanbul
Uluslararası Fuar ve

Kongre Merkezi’nde, Milli Sa-
vunma Bakanlığı (MSB)’nın
himaye ve desteğinde, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV)’nın yönetim ve
sorumluluğunda, “IDEF 2013
11’inci Uluslararası Savunma

Sanayi Fuarı” düzenlenecek.
Bu uluslararası fuara, 140 ül-
keden 300 katılımcı şirketin bir
araya gelmesi bekleniyor. IDEF
2013’te, Rus savunma sanayi-
sinin kaydettiği gelişmeyi, sa-
vunma sistemlerinin ve askeri
araç-gereçlerin ihracatında
uzmanlaşan ve bu fuarın gele-
neksel katılımcısı haline gelen

Rus savunma devi Rosoboro-
nexport sergileyecek. Bu, Ro-
soboronexport’un, 10. IDEF
katılımı olacak.
Rostehnologii adlı holdingin
çatısı altında faaliyet göste-
ren Rosoboronexport, Rusya
Federasyonu’nun savunma
niteliği taşıyan veya sivil sa-
vunma kullanım amaçlı her

çeşit ürün, hizmet ve tekno-
lojilerini ihraç eden tek devlet
şirketi konumundadır ve
dünya savunma pazarının
önde gelen şirketleri ara-
sında bulunmaktadır. Şirke-
tin, Rus yapımı silah ve askeri
araç-gereç ihracatındaki payı
yüzde 100’dür ve askeri kul-
lanım amaçlı ürünlerin ihra-

ÖZEL SAYI

Uzak Dostun Nesi Var, 
İyi Komşunun Sesi Var

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Türkiye ile Rusya
arasındaki ilişkiler ve ticaret de önemli gelişmeler gösterdi.
Bunların arasında savunma ve havacılık ürünleri konusunda
yapılan alımlar ve iş birlikleri de yer alıyor. Bir devlet kurumu
olan Rostehnologii (Rus Teknolojileri) çatısı altında bulunan
ve hisseleri borsada da işlem gören Rosoboronexport,
Rusya’da savunma sistemlerinin ihracatından ve ithalatından
sorumlu yegâne otorite olarak, IDEF’in geleneksel katılımcıları
arasında yer alıyor. IDEF’e katılan Rosoboronexport Heyeti
Başkanı Anatoliy Aksenov’un, fuar ve Türkiye ile ilgili 
değerlendirmelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Anatoliy Aksenov / Rosoboronexport IDEF Heyeti Başkanı

Tank destek aracı BMPT, “Terminatör” ismini, sahip olduğu üstün ateş gücünden alıyor.
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catındaki payı ise yüzde
80’den fazladır. Rosoboron-
export’un iş birliği yaptığı
coğrafya, 70’den fazla ülkeyi
kapsıyor. Rusya Federasyo-
nu’nda ise savunma sanayisi
alanında faaliyet gösteren
700’ü aşkın işletme ve
kurum, Rosoboronexport ile
iş birliği içinde faaliyet göste-
riyor.
Dünya silah ve askeri araç-
gereç pazarında yaşanan sert
rekabet ortamında Rosobo-
ronexport, 21. yüzyılın başın-
dan itibaren, askeri kullanım
amaçlı ürünlerin ihracatında
önemli bir atılım gerçekleş-
tirdi. 2000 yılında 3,1 milyar
dolar olan ihracat rakamı,
2012 yılında, 12,9 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Sağlanan
4 kat artış, Rusya Federasyo-
nu’nun askeri kullanım
amaçlı ürünlerin ihracatında
dünyada ikinciliğini koruma-
sında en büyük pay sahibi
oldu.

Askeri Teknik 
İş Birliğini Önemli 
Bir Alan Olarak 
Görüyoruz
Türkiye, halen, NATO’nun,
sayısal olarak ikinci büyük or-
dusuna sahiptir. Türkiye’nin
savunma pazarındaki yıllık
alım hacmi, 5 milyar doları
bulmaktadır. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin modernizasyon
çalışmaları kapsamında,
Türk hükümetinin 2020 yılına
kadar yapacağı harcamala-
rın, 150 milyar doları bulması
bekleniyor.
Türkiye’nin savunma paza-
rında, geleneksel olarak en
fazla pay sahibi ülkeler ara-
sında ABD, İngiltere, Fransa
ve Almanya bulunmaktadır.
Türkiye’nin savunma pazarı-
nın kapasitesini ve gelişme
potansiyelini göz önünde
tutan Rus yönetimi; askeri
teknik iş birliğini, Rus-Türk
ikili ilişkilerinin en önemli
alanlarından biri olarak gör-
mektedir. Her iki ülkenin çı-
karlarına hizmet eden söz
konusu iş birliği, Rusya ile
Türkiye’nin, üst düzey siyasi

ve askeri yetkililerinin dış si-
yasetin birçok alanında fikir-
lerinin birbirine yakın
olmasından ya da tamamen
örtüşmesinden esinlenerek
gelişmektedir. Ayrıca, Kara-
deniz bölgesinde ayrı bir rol
oynayan Rusya ve Türkiye
gibi ülkeler, Karadeniz İşbir-
liği Teşkilatı’nın başarılı faa-
liyetine ve Karadeniz Deniz
İşbirliği Görev Grubu
(BLACKSEAFOR) üyesi ülke-
lerin daha geniş bir şekilde iş
birliği yapmalarına ciddi kat-
kıda bulunuyor.
Rus-Türk askeri iş birliğinin
temeli, 90 yıl önce, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Sovyet Rusya ile diplomatik
ilişkilerin kurulmasına yöne-
lik harekete geçtiği ve
Rusya’nın Türkiye’ye acil as-
keri, siyasi ve iktisadi yardım
göndermesi için başvuru yap-
tığı 1920 yılının Nisan ayında
atılmıştı.
İç savaşın ve yabancı istilası-
nın sonucu olan ciddi bir ikti-
sadi ve sosyal kriz yaşayan
Sovyet Rusya, Atatürk hükü-
metine 10 milyon altın ruble-
lik karşılıksız para yardımı
yaparak ve Türkiye’ye, askeri
danışmanları ve silahları ile
askeri araç-gereçleri gönde-
rerek, genç Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulmasına ve
korunmasına önemli katkı-
larda bulunmuştur. Ortak
geçmişimize bakarak, ülkele-
rimiz arasındaki askeri teknik
alanda iş birliğimizin bundan
sonra da gelişeceğine inanı-
yoruz.

İş Birliği İmkânları
Rosoboronexport olarak, 
Ka-52A keşif ve taarruz heli-
kopterinin Türkiye’de ve böl-
genin diğer ülkelerinde yerini
kazanacağına yönelik ümidi-
mizi tamamen yitirmiyoruz.
Rus Hava Kuvvetlerinin en-
vanterine alınan söz konusu
helikopterlerin sayısı, 2020
yılının sonuna kadar, 130’a
ulaşacak. Bu helikopterin,
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı tarafından 1997 ile 2003

yılları arasında yürütülen
ATAK helikopteri ihalesine
katılan Ka-50 ve Kа-50-2 ver-
siyonları, Türkiye’de yakından
tanınıyor. Bu bağlamda, Rus-
ya’nın daha önce sunduğu
teknoloji iş birliği ile bu heli-
kopterlerin geniş kullanım
kapasitesi ve fiyat avantajı, ca-
zibesini korumaya devam edi-
yor. Rusya’nın bu teklifleri,
Türkiye’nin, diğer tekliflere
göre daha düşük maliyetle
kendi ihtiyaçlarını karşılama-
sını ve üçüncü dünyanın 20’ye
yakın ülkesine ihracat yapabi-
leceği milli helikopter sanayi-
sini kurmasını sağlayacaktı.
Böylece, Türkiye, emsalsiz bir
konfigürasyona sahip helikop-
terleri, başlı başına tasarlayıp
üretmek, modernizasyonunu
yapmak ve helikopter silah
kontrol sistemi dâhil olmak
üzere aviyonik sistemlerin

üretimini yapmak fırsatını
kazanmış olacaktı. Uluslar-
arası uzmanlar, dünyada
daha önce düzenlenen heli-
kopter ihalelerinde, bu kadar
cazip bir teklifin hiç görülme-
diği kanaatindeler.
2006 yılının Haziran ayında, Sa-
vunma Sanayii İcra Komitesi,
uzun menzilli hava savunma
sistemlerinin bazılarının
özgün olarak geliştirilmesini,
bazılarının ise iş birliği ve off-
set yükümlülüklerini içeren
bir modelde hazır olarak alın-
masını hedefleyen geniş kap-
samlı bir program olan
Türkiye’nin Hava Savunma
Sistemini Modernleştirme
Programı’nı ilan etti. Bu prog-
ramın bir parçası olan Türk
Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi 
(T-LORAMIDS) Projesi kapsa-
mında Rosoboronexport, Türk

Rusya, S-300VM (Antey-2500) hava savunma füze sisteminin
Türkiye’de üretilmesine de yeşil ışık yakıyor.



tarafına S-300VM (Antey-2500)
hava savunma füze sistemini
sunmaktadır. Aynı projede,
ABD, Patriot hava savunma
füze sistemini; Çin, Rus S-300
PMU hava savunma füze siste-
minin biraz değiştirilmiş kop-
yası olan HQ-9 (FD-2000)
sistemini; Fransız-İtalyan Or-
taklığı EUROSAM ise SAMP-T
hava savunma füze sistemini
teklif etmektedir.
Türk medyası, Milli Savunma
Bakanlığının, üstün kabiliyet-
lere sahip olan Rus yapımı
“Antey-2500” hava savunma
füze sistemi lehine baktığını
yazmışsa da şu an için kesin
bir karar söz konusu değildir.
Hava savunma sisteminin se-
çimi konusunda Türkiye,
ABD’nin ve NATO’nun ciddi
bir baskısı altındadır. Türkiye,
“Antey-2500” hava savunma
füze sistemi lehine karar
alırsa, bir bakıma yapılan
baskılara bakmaksızın, siyasi
ve askeri alanda bağımsız ka-
rarları alabilme cesaretini
göstermiş ve askeri ithalatını
çeşitlendirmiş olacak; ancak
diğer bakımdan böyle bir
karar, Türkiye’nin kilit mütte-
fiki ABD ve NATO ile ilişkile-
rinde soğumaya da yol
açabilecek.

Bununla beraber, hava sa-
vunma füze sistemi gibi çok
hassas bir konuda, Türki-
ye’ye en modern silahı sun-
makta olan Rusya, en yakın
komşusuyla uzun vadeli olan
ve karşılıklı çıkarlara daya-
nan iş birliğini devam ettirme
kararlılığını gösteren, sa-
mimi ve güvenilir bir ortak
olarak davranıyor. Söz ko-
nusu modern hava savunma
füze sisteminin kendi toprak-
larında üretimi, Türkiye açı-
sından ayrı bir önem
taşımakla beraber Rusya’dan
farklı bir teklif yapan ABD,
teknolojilerini NATO mütte-
fiki olan Türkiye ile paylaşa-
cak gibi görünmüyor.

Deniz ve Kara 
Sistemleri de
Gündemde
Rosoboronexport, deniz plat-
formları konusunda da bölge
ülkelerine cazip teklifler su-
nuyor. Bunlar arasında; Türk
tersanelerinde inşa edilecek
havuzlu çıkarma gemileri ile
beraber etkili olarak kullanı-
labilecek, hazırlanmış veya
doğal sahile personelin ve
savaş araçlarının çıkarmasını
yapma ve sahilden personel
ve savaş araçlarını alma ka-

biliyetine sahip olan 12061E
Proje “Murena-E" adlı hava
yastıklı çıkarma aracı da bu-
lunuyor. Söz konusu çıkarma
aracının bordasına tek tek
alabildiği savaş araçlarının
örnekleri şöyle sıralanabilir:
iki adet zırhlı muharebe aracı,
iki adet zırhlı personel taşı-
yıcı, iki adet amfibi tank, üç
adet zırhlı araç, bir orta ağır-
lıkta tank veya 130 kişilik
deniz piyade timi. Çıkarma
harekâtı sırasında bu büyük-
lükte kuvvetler, sahildeki kıyı
başı tesis etme ve ana kuv-
vetlerin gelişine kadar bunu
elinde tutma kabiliyeti için ye-
terli olacaktır.
Tank destek aracı BMPT, Türk
ortaklarımızın ilgisini çekebi-
lecek bir diğer yeni ve modern
savaş aracıdır. Çeşitli fuar-
larda sergilenen muharebe
aracı, askeri uzmanların ilgi
odağı haline gelmiştir. BMPT,
“Terminatör” ismini, sahip ol-
duğu üstün ateş gücünden al-
mıştır. Rosoboronexport, bir
ülke ile bir miktar BMPT zırhlı
muharebe aracı tedarik edil-
mesi konusunda sözleşme
imzalamıştır. BMPT’nin kule-
sinin, müşterinin sunduğu
şasi üzerine entegre edilmesi
de mümkündür.

Güvenilir ve 
İlkeli Ortak
Birçok ülke ile askeri teknik iş
birliğini yapan Rusya, uluslar-
arası anlaşmalardan kaynak-
lanan bütün taahhütlerini
yerine getirirken, kendi mev-
zuatına uygun olarak faaliyet
gösteriyor ve dünyanın çeşitli
bölgelerinde istikrarsızlığa
yol açabilecek silah satışla-
rından kaçınıyor. Rusya’nın
ihraç ettiği silah ile askeri
araç-gereç, kesinlikle sa-
vunma niteliği taşımakta olup,
bunları ithal eden ülkelerin
savunma kabiliyetine katkıda
bulunmakta ve böylece, bu ül-
kelerin, BM Antlaşması’nın
51. maddesinden kaynakla-
nan bireysel ya da ortak
meşru savunma haklarını
sağlamalarına yardımcı ol-
maktadır.
Rosoboronexport, gelenek-
sel ve yeni ortakları ile ilişki-
lerinin gelişeceğine ve
askeri teknik iş birliği ala-
nında yeni ve karşılıklı çıkar-
lara dayalı sözleşmelerin
imzalanacağına dair inançla
IDEF 2013 fuarına katılıyor.
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Rus Hava Kuvvetlerinin envanterine giren
Ka-52A keşif ve taarruz helikopterlerinin
sayısı, 2020 yılının sonuna kadar 130’a
ulaşacak.
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Yeniden Önem 
Kazanan HF İçin
ASELSAN’dan 
Telsiz Ailesi
HF telsizler, sayısal teknoloji
uygulamalarıyla, eskiden
sahip oldukları önemi geri ka-
zanıyor. Uzak mesafe haber-
leşmesi için HF tekrar
vazgeçilemez bir ortam haline
geldi. Türkiye’de telsiz de-
nince akla gelen ilk firma olan
ASELSAN, HF telsiz ailesiyle
de kullanıcılarına en iyi hiz-
meti sunmaya devam ediyor.
Görüş mesafesinin ötesinde
haberleşmeyi sağlayan HF,
gökdalgası ve yerdalgası ya-
yılımlarını kullanıyor. HF gök-
dalgası, atmosferin iyonosfer
tabakasından yansıyor ve bu
yolla HF telsiz kullanıcılarına
uzun mesafede haberleşme
olanağı sağlıyor. Fakat iyo-
nosfer karakteristiği zamana
bağlı olarak değişiyor ve bu
beklenmedik değişiklikler,
HF bandında haberleşmeyi
zorlaştırıyor. Önceki dönem-
lerde HF kanalındaki bu kul-
lanım zorluğunun üstesinden
gelmek için tecrübeli opera-
törlere ihtiyaç duyuluyordu.
Sayısal teknoloji ile sağlanan
yeni çözümler sayesinde, HF
kanal zorluklarının aşılması
oldukça kolaylaştı. Böylece,
mobil kullanıcılar ve haber-
leşme için çeşitliliğe ihtiyaç
duyan diğer kullanıcılar için
hala önemli bir yere sahip
olan HF telsiz, haberleşme
gündemdeki yerini korudu.
Sayısal teknolojideki geliş-
meler, analog HF telsizlerde
bulunan “kanalında sönüm-
leme”, “çok yollu yayılım” ve
“girişim” gibi zorlukların gi-
derilmesini sağlayan; geliş-

miş kodlama ve hata dü-
zeltme algoritmalarının uy-
gulandığı karmaşık sayısal
modülasyon tekniklerinin
kullanımına olanak sağlıyor.
Yazılım tabanlı mimarisi sa-
yesinde, sayısal yazılım ta-
banlı HF dalga şekli kullanımı
ile tüm kuvvetlerde bulunan
farklı telsiz platformları ara-
sında, birlikte çalışabilirlik
gerçeklenebiliyor.
ASELSAN HF Telsiz Ailesi,
firmanın Yazılım Tabanlı Tel-
siz Programı çerçevesinde

geliştirildi. Telsizler, HF 
frekans bandında, güvenli ses
ve veri haberleşmesini kara,
hava ve deniz platformları
için sağlıyor. Hava, kara ve
deniz platformları için farklı
konfigürasyonlarda geliştiri-
len telsizler, aynı TRANSEC
ve COMSEC özellikli dalga
şekillerine sahip. Böylece, HF
kanallarında, telsizler arası
birlikte çalışabilirlik ve gü-
venli ses haberleşmesi sağ-
lanıyor. ASELSAN’ın HF Telsiz
Ailesi, tüm platformlarda ihti-

yaç duyulan stratejik ve taktik
haberleşme gereksinimlerine
çözüm oluşturarak tüm kuv-
vetler arasında birlikte çalışa-
bilirliği sağlaması ile dünyada

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ASELSAN HBT, Muhabere
Sistemlerinden Siber 
Güvenliğe Kadar Çözümleri
ile Kullanıcılarının Yanında

Silahlı kuvvetler ile güvenlik güçlerinin vazgeçilmez teçhizatı
muhabere sistemlerinin geleneksel üreticisi olma özelliğinin
yanı sıra kriptoloji, ağ güvenliği ve siber savunma gibi 
alanlarda da önemli yetenekler geliştiren ve özgün çözümler
sunun ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 
Grup Başkanlığı, IDEF fuarında, bu yeteneklerini geniş bir 
şekilde gözler önüne serecek.

VRC-9661 HF 150W Araç/Sabit Telsizi
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bu alanda iddialı bir konumda
bulunuyor.
ASELSAN HF telsizlerinin
tüm platformlarda ortak bu-
lunabilecek önemli özellikleri
şöyle sıralanabilir:
n Telsizler, 1,6-30 MHz HF

frekans bandında sayısal
haberleşme sağlıyor. 
Analog işletmeye ek 
olarak dâhili kriptolu 
güvenli haberleşme, 
hem ses hem de veri için
gerçekleştiriliyor. 
USB, LSB, ISB, AM, AME
ve CW modülasyonları da
destekleniyor.

n Telsizler, sayısal ses 
haberleşmesinde, 
NATO STANAG 4591’e
uyumlu MELPe ses 
kodlamasını kullanıyor. 
Bu gelişmiş ses kodlama
yöntemi, en kötü HF kanal
koşullarında bile 
haberleşme yapmayı 
sağlıyor.

n Telsizler, NATO STANAG
4539 uyumlu dalga 
şekillerini destekleyen 
dâhili tek-ton modem ile
senkron, asenkron ve 
IP veri haberleşmelerini
sağlıyor. Sağlanabilen 
veri hızları 75 bps ile
12.800 bps arasında 
seçilebiliyor.

n Dayanıklı dalga şekilleri ile
HF Telsizi, ses 

haberleşmesinin 
mümkün olmadığı kirli HF
kanallarında kısa mesaj
(SMS) ve Harekât Kodu ile
haberleşme sağlıyor.

n Değişen HF kanal 
koşullarında, işletme 
frekansı bulmak çok
büyük önem taşıyor. 
Otomatik Kanal Seçimi
(ACS) ve üçüncü nesil
ALE’yi içeren güncel 
HF teknolojileri, telsiz 
kullanımını kolaylaştırıyor
ve işletmede verimi 
arttırıyor. NATO STANAG
4538 uyumlu ACS ve 
ALE ile kullanıcı odaklı 
tasarlanmış arayüzü 
sayesinde, telsiz kullanımı
çok kolaylaştırılarak 
tecrübeli operatör 
ihtiyacını büyük ölçüde 
azaltıyor.

HF telsiz konfigürasyonları
ise şu özelliklere sahip:
n Kara: 20W Sırt/Araç 

HF Telsizler ve 150W
Araç/Sabit Telsiz 
İstasyonu

n Deniz: 150W, 400W ve
1000W HF Telsizler
ve VLF-HF Almaç

n Hava: 150W HF Telsiz
HF telsizler, uzak komuta sis-
temi tarafından da kontrol
edilerek kullanılabiliyor.
ASELSAN IP tabanlı uzak ko-
muta sistemi, kara ve deniz
platformlarında mesafeden
bağımsız uzaktan kontrolü
sağlıyor. Hava telsizleri için de
özel uzak komuta birimi var.

Yeni Sayısal Telsiz
Sistemi: DMR
Avrupa Telekomünikasyon Stan-
dartları Enstitüsü (European 
Telecommunications Standards
Institute / ETSI) tarafından ge-
liştirilen DMR (Digital Mobile
Radio / Sayısal Telsiz Sistemi)
standartları, günümüzde, 12,5 kHz
kanal aralığı uygulanan küresel
karasal mobil frekans bantla-
rında kullanılmak ve gelecekte
6,25 kHz kanal aralığı için yapı-
lacak düzenlemelere olanak ta-

nımak üzere tasarlandı. Sistem
tasarımı yapılırken maliyet et-
kinlik ve uygulama basitliği göz
önünde bulunduruldu. Bu nite-
liklerinin yanı sıra DMR; ses,
veri ve diğer ek hizmetler için
altyapı sağlayacak şekilde ta-
sarladı. DMR protokolünde 
3 katman tanımlandı. Bu kat-
manlarla; lisans gerektirmeyen
(Katman I), lisans gerektiren
konvansiyonel (Katman II) ve
trunk destekli lisans gerektiren
(Katman III) çalışma şekilleri
destekleniyor. Günümüzün ti-
cari uygulamaları, Katman II ve
Katman III kategorilerinde yo-
ğunlaşıyor.
ASELSAN DMR Konvansiyo-
nel Telsiz Sistemi, ETSI DMR
standartlarına uygun olarak
tasarlanmış, telsiz uygula-

malarını da içeren anahtar
teslimi bir sistemdir. Sis-
temde Lokal ve Geniş Alan
olmak üzere iki tip çalışma
modu bulunur. Lokal çalışma
modunda, tekrarlayıcı cihaz-
lar tek başına çalışır ve aldığı
yayını alana tekrarlar. Geniş
Alan çalışma modunda ise
tekrarlayıcı cihazlar radyolink
gibi cihazlar ile birbirlerine
bağlanır; böylece kaplama

alanı genişletilir ve her bir
tekrarlayıcıdaki kanal, telsiz-
lere tek kanal gibi davranır.
Sistemde, ses servisleri
(grup, bireysel, telefon, acil
çağrı), kısa mesaj servisleri
de sağlanır; ayrıca, kripto,
ses kayıt, konsol, personel ve
araç takip uygulamaları ger-
çekleştirilebilir.

4900 ATLAS Sayısal
Haritalı El Telsizi 
Ailesi Tamamlanıyor
Kamu güvenliği telsizleri ara-
sında yeni bir sınıf oluşturan
4900 ATLAS Sayısal Haritalı
El Telsizi’nin bağlı olduğu
ürün ailesi tamamlanıyor.
4900 ATLAS telsiz ailesine;
çok bantlı, çok sistemli, çok
modlu, dâhili GPS’li, sayısal

RT-9671 HF Deniz Telsizi 
Almaç/Göndermeç Birimi

SRC-9671 HF 150W Deniz Telsizi

SRC-9671 HF 400W Deniz Telsizi

ARC-9681 HF 150W Hava Telsizi

4900 ATLAS Telsiz Ailesi
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haritalı araç telsizi ile sabit
merkez telsizi katılıyor. 
Bu telsizlerin; analog,
APCO25, SK2 ve DMR gibi
sistemler altında; VHF 146-
174 MHz ve UHF 380-470
MHz bantlarında çalışması
hedefleniyor. Kritik görev ta-
nımına uygun, açık standart
ve milli kripto opsiyonları
olan cihaz, kırmızı-siyah ya-
pıya da uygun olacak.
Sayısal telsiz haberleşme
sistemlerinde yaygınlaşan
veri kullanımı, telsiz cihazla-
rındaki beklentileri de arttırı-
yor. 4900 ATLAS araç telsizi,
tanımlı sistem servisleri ya-
nında, kullanıcıya veri uygula-
maları için gelişmiş bir
platform sağlıyor. Yardımcı
başka ekipman kullanmaksı-
zın telsiz üzerinden sorgu-
lama, mesajlaşma, dosya
iletimi başta olmak üzere, çe-
şitli veri iletişimi imkânlarını
da sunuyor. Tipik olarak bir
4900 ATLAS araç telsizi;
gövde olarak bilinen almaç-
göndermeç birimi, veri uygu-
lamaları için platform sunan
uygulama başlığı ve el kont-
rol başlığından oluşuyor. Kul-
lanım yerleri ve amaçlarına
uygun ön panel seçenekleri
ile yan birimleri de bulunu-
yor. Ayrıca, çoklu kontrol
başlığı da destekleniyor.
ASELSAN’ın, yıllar içinde
oluşturduğu profesyonel tel-
siz alanındaki bilgi birikiminin
gurur duyulan örneği 4900
ATLAS araç telsizinin, bu yıl
içinde kullanıma alınması

planlanıyor. Bu sistem ile ilk
kez profesyonel telsiz ala-
nında; araç telsizi, sabit mer-
kez telsizi, röle, mobil röle ve
baz istasyon tekrarlayıcı ciha-
zının almaç-göndermeçleri,
tek bir birimde birleştiriliyor.
Cihazların almaç-göndermeç
birimi, çoklu bant için 
40W-VHF ve 30W-UHF; tek
bant için ise 90W-VHF çıkış gü-
cünde simpleks, yarı dubleks
ve tam dubleks modları des-
tekleyen 50 x 176 x 220 mm
gibi iddialı bir ebatta birleşti-
rildi. Yüksek ısı atımı için özel
mimari ve soğutma tasarımı
olan cihazda, kullanılan tek-
niklerle başarılı sonuçlar
alındı. Almaç-göndermeç bi-
riminde, ATLAS el telsizin-
deki gibi açık platform Linux
işletim sistemi ve ARM9 işlemci
kullanılıyor. Telsiz bileşenleri-
nin arayüzleri, yazılım-harita
yükleme ve veri işlemleri gibi
ihtiyaçlara cevap verebilecek
şekilde düzenlendi. Telsizin
üzerinde Mikro USB, Ethernet
ve RS232 gibi arayüzler ya-
nında, dâhili GPS modülü ve
RF modülü için anten arayüz-
leri de bulunuyor.
Sistemde kullanılan uygu-
lama başlığı; Android platfor-
munda çalışan; çoklu teması
algılayan 7”büyüklüğünde gü-
neşte okunabilir dokunmatik
ekranı olan; harita, seyrüse-

fer, devriye takip, mesajlaşma
ve sorgulama gibi veri uygula-
malarının çalışabildiği; görsel,
ergonomik ve dayanıklı bir
araç telsizi aksesuarıdır. Uy-
gulama başlığı, kendi dokun-
matik klavyesi yanında, belirli
harici USB klavyeler ile de ça-
lışabiliyor.
4900 ATLAS araç telsizinin
mobil röle yeteneği ile direk
mod sayısal sistemlerde, ha-
reket halinde de etrafındaki el
telsizleri için tekrarlama im-
kânı bulunuyor. Avrupa Tele-
komünikasyon Birliği 99/5/EC
ve Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu TTTE direktifini
sağlamak üzere tasarlanan
telsiz, analog modda TIA/EIA-
603-C,D ve EN 300 086-2
standartları; sayısal modda
APCO25 EIA/TIA 102 ve 
EN 300 113-2 standartları;
elektromanyetik EN 301 489-1
standartları ve çevresel ko-
şullar açısından da MIL-STD
810 E, F ve G prosedürleri ile
uyumludur. Ayrıca, yazılım ta-
banlı telsiz mimarisi saye-
sinde, ileriye yönelik ve geriye
dönük olarak ASELSAN tara-
fından geliştirilen telsiz sis-
temleriyle uyumlu hale
getirilebilmektedir.
ASELSAN’ın bu alandaki ka-
nıtlanmış deneyimi ve tüm
dünyadaki kullanıcılardan
gelen paha biçilmez müşteri

geri bildirimleri, ATLAS 4900
ailesinin her yeni üyesinin,
üstün niteliklerle tasarlan-
masına katkıda bulundu.
Akıllı ve birleşik telsiz ATLAS
4900, çok modlu, çok bantlı ve
çok sistemli operasyonlar
için gelişmiş uygulama kabi-
liyeti ile kullanıcılara, yakında
hizmet vermeye başlayacak.

Tabur Görev Kuvveti
Muharebe Yönetim
Sistemi (BATUR)
ASELSAN Tabur Görev Kuv-
veti Muharebe Yönetim Sis-
temi (BATUR), tabur görev
kuvveti unsurlarına ortak
durum farkındalığı sunan;
karar destek mekanizmaları
ile harekâtın planlama ve ic-
rasını destekleyen ve harekât
sonrası inceleme ve değer-
lendirme imkânı veren bir
komuta kontrol bilgi sistemi-
dir. Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı)’nın modern
tank ihtiyacını karşılamak
amacı ile sürdürülen ALTAY
Milli Tank Geliştirme Projesi
kapsamında ASELSAN tara-
fından sağlanan BATUR,
tabur seviyesinden başlayarak,
tek tank seviyesine kadar tüm
unsurlar için sayısal ortamda
komuta kontrol, sayısal veri
haberleşmesi ve bilgi paylaşım
yetenekleri sunarak manevra
unsurlarının etkinliğini arttırır.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ASELSAN Tabur Görev Kuvveti Muharebe
Yönetim Sistemi (sağda), ASELSAN 
üretimi çeşitli alt sistemleri de 
kullanıyor (üstte).
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ASELSAN tarafından en ağır
muharebe koşulları göz
önünde bulundurularak ge-
liştirilen komuta kontrol bil-
gisayarları, askeri taşınabilir
el bilgisayarları ve askeri
panel bilgisayarlar ile oluştu-
rulan BATUR; zırhlı birlikler,
mekanize piyade ve piyade
unsurları, muharebe destek
ve muharebe hizmet destek
unsurları da dâhil olmak
üzere, tüm manevra unsur-
ları tarafından, her tür savaş
ortamında, araç üzerinde ve
araç dışında kullanılabilecek
özelliktedir. 
Sistem, ASELSAN tarafından
geliştirilen yazılım tabanlı tel-
siz ailesi de dâhil olmak
üzere, taktik sahada mevcut
haberleşme imkânlarını etkin
şekilde kullanarak, tabur
görev kuvveti içerisinde yer
alan unsurların tümünün sa-
yısal ağ yapısına ve ihtiyaç
duydukları bilgiye erişimini
sağlayacak entegre yapıya
sahiptir.
BATUR’un kullanıcıya sun-
duğu temel özellikler ara-
sında; taktik durum
farkındalığı, dost, düşman ve
bilinmeyen unsurlar ile mu-
harebe sahasına ait bilgilerin
sayısal olarak paylaşılması,

intikal planlaması ve takibi,
lojistik durum takibi, harekât
planı, harekât emri ve ilgili
tatbik krokilerinin hazırlan-
ması, askeri rapor ve mesaj-
lar, coğrafi bilgi sistemlerinin
kullanımı, sensör sistemleri
ile entegrasyon, görev destek
fonksiyonları ve üst kademe
ve diğer fonksiyonel alan ko-
muta kontrol sistemleri ile
entegrasyon özellikleri yer
alıyor.

Siber Güvenlik İçin
SAHAB
Kamu kurumları ile kritik alt-
yapılara yönelik olarak ger-
çekleştirilen ve her geçen
gün artan siber saldırılar, e-
devlet uygulamaları gerçek-
leştiren kurumların İnternet
üzerinde “görev kritik” işlem
gerçekleştirmelerini zorlaştı-
rıyor veya olanaksız hale ge-
tiriyor. ASELSAN tarafından
farklı güvenlik seviyesine
sahip ağlar arasında gerçek
zamanda güvenli ve kesintisiz
bilgi paylaşımının gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla, özgün
ve yenilikçi olarak geliştirilen
siber güvenlik aracı SAHAB
(Sanal Hava Boşluğu), ISO
15408 olarak bilinen Ortak
Kriterler standardına göre,

TSE tarafından akredite edil-
miş olan İspanya’da yerleşik
Epoche &Espri test laboratu-
varı tarafından test edildi ve
uluslararası alanda tanınan
en yüksek seviye olan Ortak
Kriterler EAL4+ seviyesinde
sertifikalandırıldı.
SAHAB, güvenlik seviyesi
yüksek bir iç ağ ile veri ileti-
şimi kurulmak istenen dış ağ
arasında TCI/IP veya benzeri
yönlendirilebilir bir protokol
ile bağlantı kurmadan, veri
aktarımına izin verecek şe-
kilde tasarlandı. SAHAB,
temel olarak iç ve dış sunu-
cular ile bu sunucuların or-
taklaşa kullandığı harici disk
kontrol biriminden oluşuyor.
Sistemde dış ve iç sunucular
arasında gerçekleşen tek ve
yegâne iletişim türü, paylaşı-
lan disk kontrol ünitesi üze-
rinden şifreli disk okuma /
yazma işlemleri aracılığı ile
iki yönlü olarak gerçekleştiri-
lebilen özgün yapıdaki mesaj-
ların aktarılması işlemidir.
SAHAB, üç katmanlı bir yapıya
sahiptir. En alta disk erişim,
kriptolama ve sayısal imza iş-
lemlerinin yapıldığı çekirdek
katmanı yer alır. Ortada yer
alan mesaj katmanında, me-
sajlaşma paketlerinin içinden

verinin çıkarılması ve / veya
yeniden mesajlaşma paketle-
rinin yaratılması ile yönetim
işlevleri, alarm ve log kayıtla-
rının tutulması gerçekleştiri-
lir. En üstte, birden fazla
protokolün desteklendiği uy-
gulama katmanı bulunur. 
SAHAB’da kullanılan özgün
disk erişim yöntemleri, harici
disk kontrol ünitesinde kulla-
nılan özgün disk yapılan-
dırma rutinleri, mesajların
şifrelenmesi ve elektronik
imza ile korunması ve sadece
özgün mesaj kalıplarının disk
ünitesi üzerinden aktarıl-
ması, sistemin en önemli ve
temel güvenlik noktasını
oluşturur.
Bilgi paylaşımının güvenli ve
sağlıklı olarak gerçekleştiril-
mesinde, iyi tasarlanmış bir
bilgi ağı mimarisinin yanı sıra
uygun iletişim protokolleri ve
şifreleme yöntemlerinin kul-
lanımı, bilgi ağı cihazlarının
seçim ve konfigürasyonu, gü-
venlik duvarı, anti-virüs yazı-
lımları ve saldırı tespit sistemi
gibi bilinen kontrol araçlarına
ilave olarak ASELSAN SAHAB,
ağ güvenlik ve erişim dene-
timi alanında bünyesinde ba-
rındırdığı özellikler ile yeni bir
sayfa açıyor.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL
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Ülkelerin savunma bütçelerinin azaldığı ve ileride daha
da azalacağı ifade edilmekte ve öngörülmektedir. Bu
savın sınandığı ve ispatlandığı pek de söylenemez.

Konvansiyonel harbe ilişkin askeri harcamaların kısıldığı
doğrudur. Ancak, asimetrik tehditlerin önlenmesi için sa-
vunma bütçesine ayrılan payın arttığı ise bir gerçektir. Genel
olarak dünya ölçeğinde güvenliğe ayrılan bütçedeki artış;
küresel ekonomideki dengesizlikler, otokrat yöneticiler ve
daha fazla huzur arzulayan ülkeler olduğu sürece devam
edecektir. Bu bağlamda; özgün savunma sistemleri ile ana-
yurt savunması icra edilirken, kalitesi ispatlanan sistemlerin
dost ve kardeş ülkelere ihraç edilmesi, hem dünya barışına
hem de savunma sanayimize katkı sağlayacaktır.
“A” kalite iş yapan ve kurulduğu günden bu yana haberleşme
ve elektronik sektöründe dünyanın önde gelen markalarını
ülkemizde başarıyla temsil eden ATEL, tasarım ve üretimi
tamamen mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilen elek-
tronik ürünlerle de iç ve dış pazarda söz sahibi olmaya
devam edecektir. ATEL 2023 Vizyonu kapsamında, ulusal 
Ar-Ge projeleri öngörümüzde;  yönlendirilebilen enerji si-
lahları, anten sistemlerinin yurt içinde üretimi, sınır güven-
liği, hava savunma sistemleri ile kara ve deniz dost takip
sistemleri yer almaktadır. Bu vizyonun başarılı örneklerinin
yurt dışına (özellikle Güney Amerika ve Körfez ülkelerine)
satılması ve ATEL’in dünya markası haline gelmesi, ana he-
defimiz olacaktır.
Devlet, sanayi ve üniversite iş birliği ile geliştirilen Fiber
Lazer Sistemi, halen bir kaç ülke tarafından silah haline ge-
tirilmiş bir sistemdir. Hava savunma sistemlerinde kullanıl-
mak üzere benzer bir silahın Ar-Ge çalışmaları, ATEL
koordinatörlüğünde tamamlanmak üzeredir. Bir-iki yıl
içinde, ilk örneklerinin testini yaparak, 25. bronz yılımız ve
Cumhuriyetimizin altın kuruluş yılında, Türk Silahlı Kuvvet-
leri envanterinde sergileneceğini umut etmekteyiz.
2023 vizyonu hakkında son söz olarak; ATEL’in, kendi öz
kaynaklarıyla milli ve özverili Ar-Ge departmanı ve tüm ça-
lışanları ile yüksek teknoloji ürünü savunma sanayisi ürün-
lerinin tasarım ve üretimini gerçekleştirerek, ülkemizin
savunma sanayisinde ön sıralarda yer alan, uluslararası
alanda saygınlığı ile büyük organizasyonlara ve fuarlara ön-
cülük eden bir konumda olacağını belirtmek isteriz. İlkele-
rinden ödün vermeden savunma sanayisinin önde gelen
firmalarından biri olan ATEL, Cumhuriyetimizin 100. altın
kuruluş yılında da evrensel barışın tesis edilmesine katkı
sağlayacaktır.

Saygılarımızla,
ATEL Ailesi

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

Türkiye’nin, 1980’li yıllarda başlayan 
baş döndürücü teknolojik hızı, 

günümüzde artarak devam ediyor. 
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan

2023 yılında da egemenlik sahamızın 
üç boyutunda; karada, havada ve 

uzayda, denizin üstünde ve 
derinliklerinde, tümüyle milli olarak 

üretilmiş savunma sistemlerinin 
kullanılacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu bağlamda, 2023 
yılında, 25. bronz yıldönümünü 

kutlayacak olan ATEL Teknoloji ve 
Savunma Sanayi A.Ş. (ATEL), stratejik 

hedefleri doğrultusunda, sistemli 
olarak büyüyen, geliştirdiği ve ürettiği
ürünleri küresel markaya dönüşmüş,

sektöründe ilk iki sırayı paylaşan bir
kurum olmayı hedeflemektedir.

Cumhuriyetin 
100. Altın 

Kuruluş 
Yılında ATEL

ATEL Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Haluk Hıdıroğlu
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Daima daha iyiye ulaşma gayreti içerisinde olan Yonca-
Onuk Tersanesi, çok ciddi şekilde dünyanın çeşitli de-
nizlerinde görev yapan bu platformları yakından

izlemeye devam etti; kullanıcılarından gelen çok değerli bilgi
ve önerileri değerlendirdi. Artık sıra, “daha iyi”yi yapmaya gel-
mişti. ONUK MRTP34, tüm bu bilgi birikimine dayanarak ve
mükemmele yaklaşabilmek gayreti içerisinde doğdu.
Tabii ONUK MRTP33’ün dizayn edildiği 2003 yılından bugüne,
makina / ekipman / sistem konusunda dev adımlar atılmıştı. Her
ne kadar bu gelişmelerin ciddi bir kısmı ONUK MRTP33’e uygu-
lanabilmiş olsa bile tasarımcının gözü, yeni platformu, bu geliş-
meleri ve önümüzdeki 10 yılın muhtemel gelişmelerini kabul
edebilecek bir açık mimari felsefesi içerisinde oluşturmaktaydı.
2003’lerde 3650 BG ile sınırlı olan kullanılabilecek ana makina-
lar, 4500 BG seviyesine gelmişti. Yeni yapıyı, 5000 BG’ye göre
oluşturmak doğru olacaktı. ONUK MRTP33’lerde 25 mm / 30 mm
ile sınırlı olan baş topu, yeni tasarımda, 40 mm olarak güncellendi.
Avrupa ve ABD patenti tescil edilen ONUK Katlanabilir Lançer’e
göre yapılandırılan üst bina arkası, Harpoon Blok 2, Saab RBS15,
Kongsberg NSM, MBDA Marte veya CPMIEC C705, gibi güdümlü
mermileri kabul edebilir şekilde oluşturuldu. Tabii bu kadar güçlü
silahları kullanabilmek için Yonca-Onuk Tersanesi, ASELSAN ve
HAVELSAN gibi stratejik ortaklarına başvurdu. ONUK MRTP34;
2D radar ve savaş yönetim sistemi gibi gelişmiş sistemlerin en-
tegre edilebilmesi hedefiyle tasarlandı. ONUK MRTP34’ün ilk
müşterisi ise Katar oldu. Hâlihazırda Katar Deniz Kuvvetleri için
inşa süreci devam eden ilk ONUK MRTP34, bu yılın Kasım ayında
teslim edilecek. Serinin diğer üyeleri ise üçer ay aralıklarla ilk botu
takip edecek. Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Dr. Ekber İ.N. Onuk’un ifadesiyle üstün denizciliği ve süra-
tinin yanı sıra taşıyabileceği silah ve sistemler açısından da mevcut
40-45 m hücumbotlara nitel üstünlük sağlamak üzere tasarlanan
ONUK MRTP34, kullanıcıya olağanüstü bir maliyet etkinlik getire-
cek; ileri kompozit yapısı sayesinde, çok düşük idame maliyetiyle
de bu üstünlüğünü tüm ömür çevrim tablosuna taşıyabilecek.
ONUK MRTP34’ü ONUK MRTP44’ten önceki son adım olarak
tanımlayan Dr. Onuk, ONUK MRTP44 için ise 2015’i bekleme-
miz gerektiğini söylüyor...

ÖZEL SAYI

Neredeyse 
Mükemmele

Erişmek: 
ONUK MRTP34

Temmuz 2002’de ilki hizmete giren
Kaan29 sınıfı ONUK MRTP29 serisi 

botlar, o güne kadar kimsenin 
ulaşamadığı performanslarıyla 

sıra dışı bir başarıya imza atmıştı. 
9 adet Kaan29’dan sonra, Yonca-Onuk

Tersanesi, Sahil Güvenlik Komutanlığını
bu çıtanın daha da yükseltilebileceğine

ikna ederek, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığıyla ortak bir geliştirme

programı çerçevesinde, 10’uncu 
ONUK MRTP29’u, MRTP33 olarak 
üretmişti. Temmuz 2004’te Sahil 

Güvenlik Komutanlığına teslim edilen 
ilk “Kaan33" TCSG-301, ona inananları

yanıltmadı. Başarıyla tamamlanan 
“klas ilki” testlerinden sonra, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, 12 adet daha

“Kaan33” teslim aldı. Güdümlü mermi
taşıyabilen iki ONUK MRTP33 Pakistan’a,

ilk ASELSAN STOP taşıyan bir ONUK
MRTP33 de Gürcistan’a teslim edildi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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İlk müşterisi Katar’a Kasım ayında
teslim edilmesi planlanan 

ONUK MRTP34’ün inşa çalışmaları
devam ediyor.
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Şirketin Yapıtaşları
FNSS için her şeyden önemli olan yapıtaşı, kaliteli iş gücü…
Son yirmi yıldır, bu söz, biraz klişe, biraz moda oldu. Ama
FNSS’nin geçmiş 20 yıllık yüksek performansına baktığı-
mızda; en kritik sorunların içinden başarıyla geçme becerisi,
çok kaliteli yönetimi ve iş gücü sayesinde oldu. 1988’de ilk
kurulduğunda, henüz yirmilerinde, otuzlarında olan kad-
rosu; bugün tecrübe kazanmış, kendinden emin bir şekilde
yönetim ve uzman kadrosunu oluşturuyor. O kadro, usta-
çırak ilişkisi içinde, bilgi ve tecrübelerini, şirkete yeni giren
tasarımcılara aktarıyor, rehberlik yapıyor.
Şirket yönetimi ve personelinin uyduğu değer ve prensipler,
kurumun temel ahlakını oluşturuyor. Dürüstlük, esneklik,
müşteri odaklılık, yaratıcılık, takım ruhu içinde çalışma, asla
vazgeçmemek, sürekli gelişim gibi değer ve prensipler, şir-
ketin ruhuna 20 yıldır işlemiş durumda.
Sağlam ortaklık yapısı, her kurumun başarı reçetesinde en
başlarda yer almaktadır. FNSS’nin ortakları, yönetimini yarı
yarıya paylaştıkları şirkette, şirket üst yönetimine her
zaman destek verip, geleceğe güvenle bakmasını sağlamış-
lardır.

Pazar
20 yıl önce, hepimizin hayali olan bağımsız bir savunma sa-
nayisine sahip olma tutkusu, gelişmekte olan diğer ülkelere
de sıçradı. Bu nedenle FNSS’nin faal olduğu coğrafyada bu-
lunan dost ülkeler, benzer bir ülkü içinde, kendi savunma
sanayilerini geliştirmek istemekte; bu konuda dürüst, be-
cerikli ortaklar aramaktadır. Bu ülkeler, ürün geliştirmede,
kendilerine destek olacak FNSS gibi şirketlere kucak aç-
maktadır.

Dış Rekabet
Amerikan savunma şirketleri, azalan savunma bütçeleri ta-
rafından köşeye sıkıştırılmaktadır. Öte yandan, ülkenin stra-
tejik bir gücü oldukları da gerek Amerikan ordusu gerekse
yönetim tarafından kabul görmekte ve hayatiyetlerine zarar
gelmesi önlenmektedir… ABD’ye bir dış ülkeden savunma
ürünü ihraç edebilmek çok zordur… Gerek ordu gerek yö-
netim; ama ondan da önce Amerikan halkı, kendi iş güçle-
rine zarar geleceği kaygısıyla dışarıdan ithalata şiddetle
karşı çıkmaktadır.
Avrupa şirketleri de azalan savunma bütçelerinden etkilen-
mektedir. İngiliz savunma sanayisinde, özellikle kara sek-
töründe faaliyet gösteren şirketler, hemen hemen
kalmamıştır. Almanya’da kurulu savunma şirketleri, ilk
defa, dış iş birlikleri kurarak risklerini azaltma yoluna git-
meye başlamışlardır. Bu ülkelerde de savunma sanayisi
stratejik güç olarak görülmekte ve sessizce korunmaktadır.
FNSS’nin, dış pazarda, son birkaç yıldır rakip olarak karşı-
sına çıkan şirketler, alanlarında en büyüklerdir. Mensup ol-
dukları ülkeler de batının devleridir…
Ülkemiz için açıklanması zor bir durum ise dış pazarda, ül-
kemizin diğer şirketleri ile aynı pazarlarda rekabet etme
keyfiyetidir. Bu durum, son birkaç sene içinde ortaya çıkmış
olup; sadece Türkiye’ye özgü bir olumsuzluk ve zafiyet alanı
teşkil etmektedir.

İç Rekabet
Ülkemizde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), kanunla
kurulmuş ve ordumuzun modernizasyonu ile ilgili sanayinin
geliştirilmesinden sorumlu devlet kurumudur… Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) tarafından kendisine tevdi edilen projelerin,
sanayimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilmesini sağla-
maktadır. Bir yandan değişik sektörlerde şirketlerin geliş-
mesini sağlarken; kara araçları sektöründe dışarıdan
ithalatı kesmekte ve alanda oyuncu sayısını kısıtlamaktadır.
Büyük ihaleler yaklaşmaktadır. SSM, bu alanda seçilmiş şir-
ketler arasında, kıyasıya rekabet yöntemiyle fiyat kontrolü
sağlama amacını gütmektedir. SSM’nin aynı kaygıyı, elek-

ÖZEL SAYI

FNSS 
ve Gelecek
20 Yıl
Yirmi yıl önce kurulan FNSS’nin, bu süre
içinde aldığı yol, azımsanacak gibi değil.
Sadece savunma alanında faaliyet 
gösteren, savunmanın da kara 
platformları sektöründe yer alan 
FNSS,  gelecek 20 yıla, dünya çapında
oyuncu haline gelmiş bir kurumun 
özgüveni ile bakıyor; planlamasını 
yapıyor. Bu yazıda, şirketin geleceğini
planlarken kullandığı kilit taşlarını 
aktarmaya gayret edeceğiz.
Haluk BULUCU* / haluk.bulucu@fnss.com.tr
*FNSS İş Geliştirme ve Strateji Direktörü
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tronik, havacılık ve roket / füze alanlarında benzer derece-
lerde duyduğunu söylemek zordur. Bu nedenle kara sektö-
ründe görev yapan şirketler, daha rekabetçi ve daha esnek
bir yapı içinde yapılanmaktadırlar. Ama gelişmeleri ve dün-
yadaki hak ettikleri yeri hızla almalarını sağlayacak sermaye
birikimini sağlamaları ve özgün ürün portföylerini dar kâr
marjları içinde hızla geliştirmeleri, mümkün olamamakta-
dır. Bu da bu şirketlerimizin, dış ülkelerdeki harekât alanını
daraltmaktadır.

FNSS’nin Gelecek 20 Yıl İçin 
Stratejik Öncelikleri
FNSS, alanında dünyanın en iyisi olma amacına sahiptir. Kıy-
metli rakipleri vardır. Bu bir yarıştır… Nefesi güçlü olanın ka-
zanacağı bu yarışta, FNSS, çok güçlü dinamiklere sahip
olduğu için yarışı kazanacak; rakiplerini geride bırakacaktır.
FNSS, alanında en prestijli marka şirket olmak ve bu özelliği
devam ettirmek konusunda hırslı ve azimlidir.
FNSS, alanında en iyilerle çalışmayı tercih etmektedir. Bu ko-
nuda sürekli yatırım yapmakta, rekabet ettiği şirketlerle ara-
sındaki farkın kaliteli iş gücü ile yaratılacağını hesaplamaktadır.
FNSS, kıymetli personelini uzun seneler istihdam etmek konu-
sunda kıskançtır. Şirketimizde, gelecek yirmi yılda da bu konu,
önemli öncelikler arasında yer alacaktır.
FNSS, iş birliğinin, uzun vadede taraflara daha çok güç ka-
zandıracağını düşünmektedir. Bu sebeple ASELSAN ile ortak
ürün geliştirmektedir. FNSS’nin, diğer büyük şirketlerimiz ile
de aynı tür iş birliklerini tesis etme amacı vardır. Şirket, bu
örneklerin çoğalması, hatta rakipleri ile bile iş birlikleri tesisi
için çaba harcamaktadır…
FNSS, gelişmiş bir yan sanayinin, kendi stratejik gücü oldu-
ğunu kabul etmektedir. Tasarım yapabilen, ürün geliştiren,
yurt dışında da görev yapabilecek kabiliyette tedarikçilerin ül-
kemizde gelişmesi için çalışmaktadır.
FNSS, ekonomik şartlar elverdiğinde, yurt dışında ortaklıklar
tesis etmeyi öncelikleri arasına almıştır. Büyük bir Orta Doğu
ülkesinde kurduğu özel ortaklık, birkaç ay içinde faaliyete ge-
çecektir.

Kurulduğundan bugüne kadar, geleceğini planlama gelene-
ğine sahip olan FNSS, stratejik yönetime her geçen gün daha
önem vermekte; geleceğini planlamakta kullandığı araçları
geliştirmektedir.
FNSS, giderek karmaşıklaşan iş ortamında, yalın ve etkin
yönetimi tercih etmekte, bu alanda süreçlerle yönetim sis-
temini gün geçtikçe daha da etkili kullanmaya devam et-
mektedir.

Gelecek 20 Yılda FNSS
Bugün 200 milyon dolar civarında seyreden ciro, önümüz-
deki 5-10 yılda, 500 milyon dolar seviyesine çıkacaktır. Ci-
ronun yüzde 50’si, ihracattan kaynaklanacaktır.
FNSS, uzmanı olduğu paletli araçların, tüm ağırlık sınıfla-
rında özgün ürünler geliştirecek; bu konuda liderliğini sür-
dürecektir.
FNSS, bugün alanının en iyisi olan PARS 6x6 ve 8x8 araçla-
rının pazar ihtiyaçlarına uygun olan yeni nesillerini piyasaya
sürecektir. Bu araçlardan yararlanarak geliştireceği NBC
araçları, dünyanın çeşitli ülkelerinde müşteri bulacaktır.
Ticari adı Samur olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü ile
Yüzen Dozer olarak da anılan Amfibi Zırhlı Muharebe İstih-
kâm İş makinası (AZMİM) aracı, dünyanın birçok ülkesinde
kullanılmaya başlanacaktır.
FNSS, pazarın gereksinimlerini tespit edip ürün geliştir-
meye devam ederken; daha henüz gelişmekte olan ihtiyaç-
lara uygun ürünlerin geliştirilmesine hız verecek; rakipleri
ile arayı açacaktır.
FNSS, TSK’nın stratejik üssü olma konusunda sürdürdüğü
ısrarlı ve samimi gayretlerinde başarıya ulaşacaktır. FNSS,
Kara Kuvvetlerimiz ile daha yakından çalışarak, TSK’ya kuv-
vet çarpanı ekleyen ürünler temininde, dolayısıyla daha
güçlü olmasını sağlamada rol oynayacaktır.
Kara Kuvvetlerimiz ve FNSS, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
envanterine giren araçlarımızın satış sonrası desteklen-
mesinde ortak çalışacak; FNSS, tüm ürünlerinin harekâta
her an hazır olmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına en
büyük katkıyı sağlayan kurumlardan olacaktır.
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MSI Dergisi: YTKB Projesi, ilk 2 geminin
kesin kabulü ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl
Mayıs ayında gerçekleştirilen törende de ifade
edildiği gibi, tam müşteri memnuniyetinin
sağlandığı, örnek bir proje olarak gösteriliyor.
Projenin son durumu; gemilerin teslimat 
ve kabul durumları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Baki GÖKBAYRAK: Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın ihtiyacına isti-
naden, 16 adet botu içeren YTKB
Projesi'ni, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile imzalamış olduğumuz 23 Ağus-
tos 2007 tarihli sözleşme kapsamında
yürütüyoruz. Proje; gemi inşa sektörü,
üniversiteler ve yerli savunma sanayisi
firmalarının özverili katkılarıyla
Dz.K.K.lığı için yüksek nitelikte gemiler
inşa etmek hedefine, şu ana kadar başa-
rıyla yürüyor. Bugüne kadar, proje kap-
samındaki 9 adet geminin geçici teslimi
ile 5 adedinin kesin teslimini gerçekleş-

tirdik. Teslimat takvimine uygun olarak
ilerliyoruz. 10. geminin seyir tecrübeleri
ile 11. geminin liman kabul testlerine
başlandı. Proje kapsamındaki diğer ge-
milerin inşasına da farklı aşamalarda
devam ediliyor. Serinin son gemisi, söz-
leşmede planlanan tamamlanma tari-
hinden 4 ay önce teslim edilebilecek
aşamaya gelmiş durumda.

MSI Dergisi: YTKB Projesi’nde mevcut
yerli katkı oranı yüzde kaça ulaştı?
Baki GÖKBAYRAK: YTKB Projesi, özel
sektör tersaneleri tarafından inşa edilen
ilk muharip sınıf gemileri ortaya koyma
niteliğinin yanı sıra yerli savunma sana-
yimizin, Türkiye’de ilk kez tasarlayarak
ürettiği savunma sistemleri uygulama-
larına da kucak açması ile de farklı bir
konuma sahiptir. Yerli sanayimizin, as-
keri gemilere; yüksek askeri standart-
larda ve sertifiye edilmiş malzeme ve

sistem üretebilecek seviyeye ulaşma-
sında; bu konuda çalışan ilk tersane ola-
rak çok zorlu bir uğraş verdik. Bu
çabalar sonucunda, projenin yurt içi
katma değer oranı yüzde 70 olarak ger-
çekleşti ve Ana Tedarik Sözleşmesi he-
defi de aşılmış durumda. Bu açıdan
ülkemizin rekabet gücüne de önemli
katkı sağladığımıza inanıyorum.

MSI Dergisi: Dz.K.K.lığı, YTKB projesinde
teslim edilen botları yoğun olarak 
kullanıyor, ayrıca projenin toplam 
16 botu kapsaması ile oldukça hacimli bir
kullanım verisi ortaya çıkıyor. Botların
güvenilirlik (reliability) performansı ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Baki GÖKBAYRAK: Yapılan testlerde ve
hizmete giren gemilerde görülmüştür ki
Tuzla sınıfı karakol botları, yüksek perfor-
mansta görev yapabilen, denize dayanıklı,
sürat ve manevra kabiliyetleri üstün ve

ÖZEL SAYI

DEARSAN, 
Tuzla Sınıfının
Ötesine Geçmeye
Hazır

Tuzla sınıfı platformların inşa edildiği Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi 
ile önemli bir görev üstlenen ve bu görevi başarıyla yerine getirmekte olan 
DEARSAN; mevcut tasarımlarını iyileştirerek, yeni tasarımlar yaparak ve ihracata
ağırlık vererek, yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanıyor. Tüm bu konuları, 
DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Baki Gökbayrak ile görüştük.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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attığını vurabilen gemilerdir. Dz.K.K.lığına
teslim ettiğimiz gemilerimizin, çevre de-
nizlerimizdeki harekât eğitim faaliyetleri
kapsamında çok yoğun olarak görev icra
ettiklerini ve kullanıcının gemilerimizden
memnuniyetini çeşitli vesilelerle duy-
maktan ve en önemli geri besleme olan
garanti bildirimlerinin azlığından çok
mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.

Yeni Görevlere 
Her Zaman Hazırız
MSI Dergisi: Tuzla sınıfı karakol 
botlarının Türkiye’deki geleceği 
konusunda öngörüleriniz neler? 
İlave bir sipariş bekliyor musunuz?
Baki GÖKBAYRAK: SSM’nin yerli gemi
inşa sanayimizin desteklenmesi ve ihti-
yaçların milli imkânlarla, özel sektör ter-
sanelerince karşılanması hedefleri
doğrultusunda başlanan projenin başa-
rıyla sürdürülmesi, bize güven ve aynı
zamanda görev vermektedir. Hem
Dz.K.K.lığının hem de Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının yeni ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere, mevcut tasarımın daha da
geliştirilmesi çalışmaları titizlikle sürdü-
rülmektedir. Modern alt yapımız, tecrü-
beli ve dinamik insan kaynaklarımızla
yeni görevlere her zaman hazırız.

MSI Dergisi: Tuzla sınıfı üzerine çeşitli
radar ve füze sistemlerinin eklenmesi 

ile farklı görevlere hizmet edebilecek
versiyonlarının ortaya çıkartılması 
konusunda çalışmalarınız ne durumda?
Geçen sene düzenlenen DIMDEX fuarında
bu çalışmalarınızdan bahsetmiş, 
hatta böyle bir versiyonun maketini de
sergilemiştiniz. Konuyla ilgili detaylı 
bilgi verir misiniz?
Baki GÖKBAYRAK: Potansiyel müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik çeşitli silah ve elektronik sitemlerin
gemiye entegrasyonu ile ilgili ön dizayn
çalışmalarımızı tamamladık. Detay di-
zayn çalışmalarımız ise sürüyor. Platfor-
mumuz, mevcut 12,7 mm ve 40 mm
namlulu silahların yanı sıra 25 mm ve 
30 mm çapında silahların yerleşimine ha-
zırdır. Ayrıca satıhtan satıha ve satıhtan
havaya füze sistemlerinin kullanımı için
son derece uygun olan platformumuza, 2
boyutlu gözetleme ve hedef belirleme ra-
darının entegrasyon çalışmaları da başa-
rıyla tamamlanmıştır.

MSI Dergisi: Yine DIMDEX fuarında, 
14 m uzunluğunda, alüminyum bir bottan
bahsetmiştiniz ve bu botun ASELSAN
STAMP gibi bir uzaktan komutalı silah 
istasyonu ile donatılabileceğini 
belirtmiştiniz. Bu konuyla ilgili bir 
gelişme oldu mu?
Baki GÖKBAYRAK: Prototip botumuzun
üretimi tamamlandı. Testler sonucunda

manevra, denizcilik ve sürat performansı
beklenilenin üzerinde gerçekleşti.
STAMP ile donatılmaya hazır olan botu-
muzun tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

MSI Dergisi: Ürünleriniz arasında Silah
Elektronik Sistemleri (SES) de yer alıyor.
Bu konudaki yetenekleriniz ve 
uygulamalarınız konusunda bilgi 
verebilir misiniz?
Baki GÖKBAYRAK: SES, askeri projeleri
diğerlerinden ayıran en önemli özellik
olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, fir-
mamız bünyesinde gereken altyapının
oluşturulmasıyla rekabet avantajı sağla-
yan bir öz yetkinlik kazanılması hedef-
lenmiştir. SES’in gemi üzerindeki
yerleşimleri ve gemiye entegrasyonu ve
bu kapsamdaki mühendislik çalışmaları,
diğer bir değişle sistem-gemi entegras-
yonu, bünyemizde yapılmaktadır. SES’in
kendi aralarındaki (sistem-sistem) en-
tegrasyonu ise projenin özelliğine göre
firmamız tarafından veya bu alanda önde
gelen ve aynı zamanda sistem sağlayıcı
olan firmalarla birlikte yapılmaktadır.
Tuzla sınıfı karakol botu projesinde
SES’in sistem-gemi entegrasyonu fir-
mamız bünyesinde yapılmış, sistem-sis-
tem entegrasyonu ise önemli
katkılarımızla alt yüklenicilerimizle bir-
likte yapılmış olup, sonuç itibarıyla başa-
rısını kanıtlamış bir projedir.
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MSI Dergisi: Tuzla sınıfı karakol botları,
önemli ihracat başarılarına da imza attı.
Sizin dışınızda pek çok kaynaktan 
konuyla ilgili bilgi ediniyor olsak da konu
hakkında sizden de bilgi alabilir miyiz?
Baki GÖKBAYRAK: Bir firmanın askeri
projelere hazır hale gelmesi, personel ve
alt yapıyı hazırlaması, gerekli sertifika-
ları alabilecek seviyeye ulaşması ve bu
hususların idamesi, oldukça zor ve pa-
halı bir süreç. Bir tersanenin bu seviyede
idamesi ise ancak ihracat ile mümkün.
Süreç içinde, ihracat faaliyetlerimizin,
ülkemiz ve şirketim için memnuniyet ve-
rici olduğunu paylaşmak isterim. Türkiye
tarihinin ilk askeri gemi ihracatını ger-
çekleştirmenin haklı gururunu yaşa-
maktayız. İhracat kapsamında SSM’nin
gayretleri, bizleri memnun etmekte ve
cesaretlendirmektedir.

DEARSAN, Sektör Öngörüleri
ile Uyum İçinde
MSI Dergisi: Geçtiğimiz Ekim ayında 
gerçekleştirilen 5. Deniz Sistemleri 
Semineri’nde SSM, askeri denizcilik 
sektörü ile ilgili öngörülerini paylaştı 
ve 5 tersane ile yola devam edileceği 
mesajını verdi. DEARSAN bu kurguda
kendini nerede görüyor? Buna ilave 
olarak, DEARSAN gelecekte kendini 
nerede görüyor?
Baki GÖKBAYRAK: Türkiye'de ilk 5 ter-
sane arasında yer bulabilmek gurur ve-
rici olmakla birlikte yeterli değildir.
Dünyada çok yüksek üretim kapasiteli ve

ürün çeşitliliği çok fazla olan dev rakip-
lerimiz var. Ancak biz kalitemizle reka-
bet edebilir durumdayız. DEARSAN’ın
hedefi, en üstün kalitede gemileri, en
kısa zamanda, en düşük maliyetle inşa
ederek, geliştirdiği ve geliştireceği ürün
gamında dünya liderliğine oynamaktır.

MSI Dergisi: Firmanız, gemi dizayn 
departmanı ile askeri projeler için silah
elektronik sistem dizayn departmanına
sahip. Hatta YTKB’nin tasarımı da 
dizayn departmanınız tarafından 
gerçekleştirildiğini belirtiyorsunuz. 
Tasarım yeteneği ve bu yeteneğin 
korunması da SSM’nin askeri denizcilik
sektörü için vurguladığı noktalardan 
birisiydi. Bu departmanlarınızın 
yetenekleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Baki GÖKBAYRAK: Tasarım sürecinde
görevli departmanlarımız, bir geminin
konseptinin geliştirilmesinden en ince
detayının tasarlanmasına kadar geçen

süreçte, gerekli bütün mühendislik he-
sapları, çizim, 3 boyutlu modelleme ve
entegrasyon imkân, kabiliyet ve tecrübe-
sine sahiptir. Tuzla sınıfı karakol botu,
özel sektör tarafından tasarlanan yüzde
100 yerli ilk askeri gemidir. Proje süre-
cinde edinilen tecrübelerle yeni ürünle-
rin geliştirilmesi için tasarım çalışmaları
yoğunlukla devam etmektedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu ya da konular var mı?
Baki GÖKBAYRAK: DEARSAN; Deniz
Kuvvetlerimize yakışır nitelikte, 16 adet
Karakol Botunu inşa etmenin büyük
onurunu ve aynı zamanda ağır sorumlu-
luğunu hissederek, disiplinli ve özverili
çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖZEL SAYI
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KESKİNGÖZ 
Sensör Sistemi

KESKİNGÖZ Elde
Taşınabilir En-
tegre Elektro-
Optik Sensör

Sistemi, tehditlerin
uzak mesafeden

tespiti, tanımlanması,
koordinatlarının belirlenmesi ve ha-

berleşme birimleri üzerinden ateş destek un-
surlarının yönlendirilmesi amacıyla modern orduların taktik
saha ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Üstün elektro-
optik yetenekleri bir arada
kompakt bir pakette sunan
KESKİNGÖZ; yüksek çözünür-
lükte termal görüntüleme,
yüksek çözünürlükte renkli
gündüz kamerası, göze zarar-
sız lazer mesafe bulucu, yer
konumlama alıcısı, sayısal
manyetik pusula ve lazer
hedef noktalayıcı birimlerini
içeriyor. Sistem ile tespit edi-
len muhtemel hedefler, yük-
sek optik ve elektronik
büyütme yeteneği ile hem ter-
mal hem de gündüz kamera
ile kolayca teşhis edilebiliyor.
Lazer mesafe bulucu ve diğer
sensörlerden gelen bilgiler ile hedefin konum bilgileri de hızlı
ve hassas olarak bulunabiliyor. KESKİNGÖZ, gelişmiş gömülü
yazılımı ile tüm hesaplama işlemlerini, otomatik olarak, kulla-
nıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor. Tek per-
sonel tarafından kolayca taşınabilen KESKİNGÖZ, elde veya
istenildiğinde üçayak üzerine kurularak basit ve kullanışlı me-
nüler yardımı ile kontrol edilebiliyor.
Sistemin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:
n Askeri Çevre Koşullarına Uyumlu Tasarım (MIL-STD-810),
n 24 saat gözetleme imkânı,
n Sis duman ve tozda görüntüleme,
n Ergonomik tasarım,
n Elde veya üçayak üzerinde kullanım,
n Hafif ve kompakt tasarım,
n Menü yapısında fonksiyon erişimi,
n Motorlu odak ve yakınlaştırma ayarı,
n Otomatik görüntü optimizasyonu,
n Kontrast ve parlaklık ayarları,
n Görüntü dondurma (Termal Kamera),
n Polarite Değişimi (Termal Kamera),
n Şebeke parlaklık ayarı,
n Kullanıcı ihtiyacına göre şebeke tasarımı,
n Harici video girişi / çıkışı,
n Gerçek zamanlı hedef koordinatlarının hesaplanması 

(Coğrafi, UTM veya MGRS),
n Harici yazılım yükleme,
n Uzaktan kontrol ünitesi,
n Harici besleme (DC veya AC),
n Kolay pil değişimine uygun tasarım,
n Pil durumu göstergesi,
n AC ve DC pil şarj ünitesi,

n Lens koruyucu kapakları,
n Göz lastiği ile ışık sızdırmazlığı,
n Yüksek çözünürlüklü OLED ekran,
n Göz mesafesi ayarı,
n Diyoptri ayarı ve
n Çift okülerli (binoküler) bakma optiği.

KESKİNGÖZ, aksesuar çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. 
Bunlar arasında:
n Video görüntüsünü göze aktaran KORSAN Görüntüleme Birimi,
n Güneş paneli ile pilleri arazide şarj edebilen 

Güneş Panelli Şarj Cihazı,
n Hassas hareketler için ayar mekanizması bulunan, 

istikamet ve yükseliş yönlerinde elle kontrol edilebilen 
Üçayak Sehpa Takımı,

n Yüksek performanslı şarj edilebilir (dâhili veya harici) 
piller ve aynı anda 2 adet pili şarj edebilen AC veya 
AC/DC şarj aletleri,

n Taşıma ve nakliye çantaları,
n Operatör Kumanda Birimi,
n 1,5x Optik Büyüteç ve
n Haberleşme, harici güç ve video çıkış kablolarından 

oluşan Kablo Seti bulunuyor.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ASELSAN
MGEO, 
Ürün Çeşitliliği
ile Dikkat 
Çekiyor
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve
Elektro-Optik (MGEO) Grup Başkanlığı,
geniş bir yelpazedeki ürünleri ile silahlı
kuvvetlerin geniş bir kitlesine hizmet
veriyor. ASELSAN MGEO, IDEF fuarında,
elektro-optik sistemlerinin yanı sıra 
aviyonik ve seyrüsefer sistemleri ile de
boy gösterecek.

Operatör Kumanda Birimi (opsiyonel)

Korsan Görüntüleme Birimi (opsiyonel)

Yüksek hassasiyetteki termal görüntüler,
KESKİNGÖZ, elde taşınılabilir entegre
elektro-optik sensor sistemi
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SAGER Tanksavar Termal Nişangâhı
Modern, kompakt, hafif ve maliyet etkin bir termal görüntü-
leme sistemi çözümü olan SAGER, Kornet E güdümlü tanksa-
var füze sistemi lançerleri için tasarlandı. SAGER’de gece,
gündüz ve her türlü muharebe koşulunda, hedeflerin uzaktan
tespit, teşhis ve tanınmasını sağlayan yüksek performanslı ter-
mal görüntüleme sistemi bulunuyor. Kornet E füze sistemine

başarı ile entegre edilmiş olan sistem, sahip olduğu optik ko-
limatör vasıtası ile doğrudan görüntüleme optik sistemi kana-
lından termal görüntünün iletilmesini de sağlar ve bu sayede,
kullanıcının tek vizörden termal ve gündüz görüntüsünü izle-
yebilmesi imkânını sunar. SAGER, dâhili ve harici besleme ile
çalışabilir. Dâhili bataryası, sistemin, oda koşullarında 4,5 sa-
atten fazla çalışmasına olanak tanır.
Sistem KAPALI, BEKLEME ve AÇIK olmak üzere üç moda sa-
hiptir. KAPALI modunda, cihaz çalışmamaktadır. BEKLEME
modunda, sadece soğutucu için güç sağlanmaktadır. AÇIK mo-
dunda ise sistemin tüm birimleri çalışır durumdadır. Sistem,
2 dereceden 25 dereceye sürekli optik yakınlaştırma (continu-
ous zoom) özelliğine sahiptir. Sistemde üç adet ayarlanmış
görüş açısı bulunur. Orta görüş açısında, termal kamera ile
gündüz optiği aynı büyütmeye sahiptir ve tanksavar füzesinin
atışı sadece bu açıda yapılır. SAGER, Kornet tanksavar füze sis-
temi için özel olarak tasarlanan mekanik arayüzü aracılığı ile
sisteme 2-3 saniye içinde kolaylıkla monte edilebilir.
Termal kamera, optik kolimatör, kontrol paneli ve dâhili batarya
bölümünden oluşan SAGER, dâhili şarj edilebilir lityum-iyon ba-
tarya (2 adet / set), batarya şarj cihazı ile taşıma ve nakliye çan-
tasından oluşan bir aksesuar setine sahip. Opsiyonel aksesuarlar
ise harici şarj edilebilir lityum-iyon batarya, Güneş Paneli Batarya
Şarj Kiti ve 220 VAC / DC adaptör olarak sıralanıyor.
Sistemin Kontrol Paneli ve Menü Kontrolleri ise şu seçenekleri
içeriyor:
n Sistem açma / bekleme / kapama,
n Kontrast ayarı,
n Parlaklık ayarı,
n Kontrast ve parlaklık için otomatik ve manuel seçimi,
n Polarite seçimi,
n Görüntü dondurma,
n x2 elektronik büyütme,
n Bakış açısı değişimi (Dar / Orta / Geniş),
n Sürekli optik yakınlaştırma,
n Odak ayarı,
n Termal video açık / kapalı,
n Elektronik Boresight,
n Mod seçimi (sıcak / normal / soğuk),
n Şebeke açma / kapama ve
n Görüntü keskinleştirme algoritması 

açma / kapama.

Termal Görüntüleme
Çalışma Bandı 3 – 5 μm, soğutmalı
Piksel Sayısı 640 x 512
3 Sabit Görüş Açısı - Geniş Görüş Açısı 25 derece x 20 derece (±%10)

- Orta Görüş Açısı 6 derece x 5 derece (±%10)
- Dar Görüş Açısı 2 derece x 1,6 derece (±%10)

Sürekli Odak 25 dereceden 2 dereceye sürekli odak
Elektronik Büyütme x 2

Lazer Mesafe Ölçer
Tip Class 1, göze zararsız lazer
Dalgaboyu 1,54 μm
Menzil 100 m'den  20km'ye (hava koşullarına bağlı olarak)
Hassasiyet ±5 m
Ölçüm sıklığı 20 atım / dk
Renkli TV Kamera
Sensor Tipi 1/4" Renkli CCD
3 Sabit Görüş Açısı - Geniş Görüş Açısı 25 derece x 18,8 derece (±%10)

- Orta Görüş Açısı 6 derece x 4,5 derece (±%10)
- Dar Görüş Açısı 2 derece x 1,5 derece (±%10)

Sürekli Odak 42 dereceden 1,6 dereceye sürekli odak
Elektronik Büyütme x 12

Sayısal Manyetik Pusula
İstikamet Hassasiyeti 0,6 derece (2 sigma)
Yükseliş Hassasiyeti 0,2 derece (2 sigma)
Yer Konumlama Alıcısı (GPS)
Hassasiyet ± 10 m (2D RMS)
Entegre Lazer Hedef Noktalayıcı
Dalgaboyu 0,83 μm
Diğer Özellikler
Video Arayüzü PAL
Seri Haberleşme RS232/RS422
Çalışma Süresi Pil-1 ile >5 saat, Pil-2 ile >3 saat
Ağırlık < 3,7 Kg (Pil-1), < 3,6 Kg (Pil-2)

KESKİNGÖZ Teknik Özellikleri

Krayojenik Soğutmalı Dedektör InSb / MCT 640 x 512
Termal Görüntüleme Bandı 3-5 μm MWIR
Soğutma Süresi  ≤ 7 dakika (23 santigrat derecede)
Belirlenmiş Bakış Açıları - Geniş Görüş Açısı 25 derece x 20 derece (±%10)

- Orta Görüş Açısı 2,8 derece x 2,24 derece (±%10)
- Dar Görüş Açısı 2 derece x 1,6 derece (±%10)

Elektronik Zoom x 2
Ağırlık <7 kg (aksesuarlar hariç)
Çalışma Sıcaklığı - 30 santigrat derece ile +55 santigrat derece arasında

(ML-STD-810G’ye uygun)
Depolama Sıcaklığı - 40 santigrat derece ile +65 santigrat derece arasında

(ML-STD-810G’ye uygun)

SAGER Teknik Özellikleri
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ASELSAN PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (KATS), deniz yüze-
yine yakın füzeler gibi küçük nokta hedefler ile tehdit oluş-
turabilecek gemi, uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi
hedeflerin kızılötesi bandında pasif olarak tespit ve takip
edilebilmesi ve kullanıcıya 360 derece gözetim imkânı ve
yüksek durumsal farkındalık sağlanması amaçlarıyla ge-
liştiriliyor. Sistem, özellikle radarların etkili olamadığı
deniz yüzeyine yakın bölgelerdeki asimetrik hedeflerin tes-
pitinde ve emisyon kontrolünün çok önemli olduğu operas-
yon durumlarında, aktif şekilde yerini belli eden radarların
“sessiz” moda alınması gerektiğinde tamamlayıcı rol oy-
nuyor. PİRİ KATS, hedeflere ait takip bilgilerini komuta
kontrol sistemlerine göndererek karşı tedbir sistemlerine
uyarı verilmesini sağlayacak ve savunma gücünü arttıra-
caktır.
PİRİ KATS, statik ve dağıtık sensör mimarisiyle yüksek gü-
venilirlikte, yüksek çözünürlük ve hassasiyete sahip kızıl-
ötesi görüntü sağlar. Sistem, dünyada şimdiye kadar
geliştirilmiş ve çoğunluğu tek bantlı olan KATS sistemle-
rinin aksine, hedef tespit performansını arttırmak ve sahte
alarm oranını düşürmek için, hem 3-5µm (orta dalga boyu)
hem de 8-12µm (uzun dalga boyu) bantlarında pasif gözet-
leme yapacak bir sistem çözümü olarak tasarlanıyor. PİRİ
KATS; Sensör Birimi, Elektronik Birim ve Stabilizasyon Bi-
rimi’nden oluşuyor. Sensör Birimi’nden elde edilen stabi-
lize edilmiş termal görüntüler Elektronik Birim’de
işlenerek, görüntüleme ve kontrol amaçlı olarak konsol-
lara iletiliyor.

ANS-510 ASELSAN
Ataletsel Navigasyon
Sistemi
ANS-510, ASELSAN tarafın-
dan özgün olarak askeri
araçlarda kullanılmak üzere
geliştirilmiş, gömülü küresel

konumlama sistemi (GPS) alıcı-
sına sahip yüksek hassasiyetli ataletsel navi-

gasyon sistemidir. ANS-510, üzerinde bulunduğu sisteme,
sürekli olarak doğrusal ivme, doğrusal ve açısal hız, konum ve
yönelim bilgilerini sağlar. Ataletsel sensör verileri ile GPS veri-
leri sıkı bağlı Kalman filtre mekanizasyonu ile birleştirilerek,
kullanıcıya sürekli olarak; yüksek hassasiyette
bütünleşik, sadece ataletsel ve sadece
GPS navigasyon değerleri aynı
anda sunulur. Sistem içerisinde
gömülü GPS alıcısı olarak
SAASM uyumlu GPS alıcısı veya
ticari SPS GPS alıcısı kullanılabi-
lir. ANS-510, değişik platform-
lara uyarlanabilen açık bir
mimariye ve esnek donanım ve ya-
zılım altyapısına sahiptir. ANS-510 ürün
ailesi; ANS-510 hava ataletsel
navigasyon sistemi, ANS-510K
kara ataletsel navigasyon sistemi
ve ANS-510D deniz ataletsel na-
vigasyon sisteminden oluşuyor.
Bu cihazlar; aynı mekanik, dona-
nım ve yazılım altyapısına sahip ol-
makla birlikte, kullanıldığı platformun
özelliklerine göre farklı destek elemanlarını
kullanıyor.
ANS-510 ürün işlev ve özellikleri şöyle sıralanabilir:
n Bütünleşik, ataletsel ve yalnız GPS navigasyon çözümleri,
n Manyetik değişim, rüzgâr hızı ve yönü hesaplaması,
n Hareket algılama fonksiyonu,
n Sıfır hız güncellemesi, konum güncellemesi,
n Uçuş kontrol filtreleri,
n Yönelim durum bildirimi,
n GPS kol kaçıklığı, referans nokta kol kaçıklığı düzeltmesi,
n Başlangıç BIT ve periyodik BIT,

ÖZEL SAYI

PİRİ KATS 
Operasyonel 
Konsepti

Sistem Bileşenleri
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n Sahada programlanabilir yazılım,
n MIL-STD-810F, MIL-STD-461E ve DO-160E uyumluluk,
n Boyutlar: Yaklaşık 26 cm x 19 cm x 15 cm (konnektörler dâhil),
n Ağırlık: Dâhili GPS alıcısı ile

6,2 kg’dan az,
n MIL-STD-704F 28 VDC elektriksel güç arayüzü,
n RS422 asenkron seri arayüzü (test arayüzü ve kullanıcı arayüzü),
n MIL-STD–1553B arayüzü,
n ARINC 429 arayüzü,
n Harici GPS arayüzü,
n Have Quick ve

1PPS arayüzü,
n KYK–13 arayüzü ve
n Aktif ve pasif 

RF anten 
arayüzü.

Milli Ekran T129 
Kokpitinde
ASELSAN tarafından özgün
olarak geliştirilen VMFD-68
Aviyonik Çok İşlevli Ekran; gü-
venilir ve yüksek çözünürlüklü
aktif matris sıvı kristal tekno-
lojisi, LED arka ışıklı paneli ve
pilot yükünü azaltan kullanıcı
arayüzü ile gündüz ve gece
görüş koşullarında görev ya-
pacak şekilde T129 helikopteri

kokpitinde yerini aldı. 2011 yılında Tasarım Tescil Belgesi almış
olan VMFD-68, hava araçlarına yönelik askeri çevre koşulları
(MIL-STD-810), güç gereksinimleri (MIL-STD-704), gece görüş
koşulları (MIL-STD-3009) ve
elektromanyetik koşullarla
(MIL-STD-461) tam olarak
uyumlu olduğunu Haziran
2012 itibariyle tamamlanan testlerde başarıyla kanıtladı. Gerek
sayısal gerekse analog video giriş-çıkış özelliklerine sahip olan
ve platform isteklerine göre yeniden programlanabilen arayüz

seçenekleri bulunan VMFD-68, yüksek
aydınlatma seviyesi, düşük yansıma
özellikleri ve DO-178B rehberi uyumu
ile görev bilgisayarı tabanlı aviyonik mi-
mariler için ideal bir insan-makine ara-
yüzü ve görüntüleme çözümü sunuyor.
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MSI Dergisi: Ferhat Bey, öncelikle
Elkon’un tarihçesi hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon, 1980 yılı Ocak
ayında, “Gemi elektrik sistemlerinin ta-
sarımı, imali, montajı ve geliştirilmesi”
ana fikri ile faaliyetlerine başladı. Kuru-
cusu ve ilk çalışanı benim. Gemi ve gemi
elektrik sistemlerine olan ilgim, biraz
daha önce, 1978 yılı sonlarında başla-
mıştı. Bu konuda 1-1,5 sene kadar çalış-
tıktan sonra, Elkon’u kurdum. Aynı yıllar,
Tuzla’da tersanecilik faaliyetlerinin de
başladığı yıllardı. Bu nedenle Elkon’un
gelişimi, Tuzla’daki yeni gemi inşa ala-
nındaki gelişimle paralellik gösterir. O
yıllarda, gemi inşa sektöründeki faaliyet,
bugünlere kıyasla daha düşük seviyeler-
deydi. İnşa edilen gemi sayısının dışında,
proje isterleri ve uygulanan çözümler de
çok sınırlıydı.
Bu noktada şunu belirtmeliyim; firmalar,
proje isterleri ve müşteri taleplerinin
yükselmesi ile gelişiyorlar. Elkon için de
bu böyle oldu. İlk jeneratör kontrol ve
güç dağıtım sistemini, 1981 yılında yap-
tık. O günlerde, gemilerde elektrikle ilgili

ÖZEL SAYI

Gemiler İçin 
Anahtar Teslim

Elektrik Sistemlerinin 
Adresi:Elkon
Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Elkon), 30 yılı
aşkın bir süredir, gemi elektrik sistemleri üzerinde

çalışıyor. Son 10 senede inşa edilen, dünya genelinde
400’den fazla geminin elektrik sistemi; 500’den 

fazla geminin ise otomasyon çözümleri, Elkon 
imzasını taşıyor. Savunma sanayisinde de faaliyet
gösteren firma, son yıllarda, sözleşme imzası ve 

teslimat haberleri ile gündeme gelen çeşitli su üstü
unsurlarının da elektrik sistemlerini sağlıyor. 

Alt sistem tedarikçisi olarak pek göz önünde 
bulunmayan firmanın geçmişini, mevcut faaliyetleri

ve gelecek hedeflerini, Elkon Genel Müdürü 
Ferhat Özdamar’dan dinledik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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ihtiyaçları bilebiliyorduk; büyük bir he-
vesle bunları yerel imkânlarla yapabil-
menin yollarını arıyorduk. Ancak fikir
olarak çözdüğümüz birçok konuyu ha-
yata geçirmek o kadar kolay olmayabili-
yordu. Çünkü gümrük rejimi nedeniyle iş
yaparken ihtiyaç duyduğumuz pek çok
malzemeyi temin edemiyorduk. Döner
elektrik sayacından ters güç rölesi yap-
tığımız günleri gayet iyi hatırlıyorum.
Diğer yandan, gemiler, yerel olduğu
kadar küresel taşımacılık da yapıyor, do-
layısıyla çözümlerde kullanılan malze-
menin de küresel olma zorunluluğu var.
Dünyanın her limanında bulunabilen
elektrik malzemesi ile iş yapmak zorun-
dasınız. Biz bu düşünceyle ilk defa 1985
yılında küresel malzemeyle çalışmaya
başladık. Gümrük rejimindeki kısıtlama-
lara rağmen, ihtiyacımız olan malzeme-
leri olması gereken standartlara en
uygun şekilde yurt dışından temin et-
meye başladık. İthalat konusundaki kı-
sıtlamalar, elbette yerli üretimi korumak
amaçlıydı; ancak bazen birkaç elektrik
malzemesinin olmayışı, bütün bir elek-
trik sisteminin dışarıdan teminine yol
açabiliyordu. Böylece, dünya standar-
dında malzeme kullanma kararı sonrası,
1986 yılında, ilk “otomatik kontrol serti-
fikalı” gemiyi yapabildik.
Elkon, 1989 yılında, Türkiye’de, komşu
bir ülkeye yapılan ve yaklaşık 20 adet ge-
miden oluşan önemli bir projede yer aldı.
Kısa aralıklarla yaklaşık 2 ayda bir gemi
teslim edebilmenin yolunun, gerek tasa-
rım ve imalatta gerekse uygulamada
daha fazla standartlaşma ile mümkün
olabildiğini bu projede öğrendik.

MSI Dergisi: Tüm bu gelişmeler, 
küresel ölçekte çalışmalarınızın 
önünü daha da açtı diyebilir miyiz?
Ferhat ÖZDAMAR: Evet, 1995 yılına gel-
diğimizde, Elkon artık dünya standar-
dında tasarım yapmayı; kaliteli ve kabul
edilen dokümanı üretmeyi öğrenmişti.
Diğer bir deyişle işin mühendislik boyu-
tunu ve çıktılarını daha iyi kontrol edebil-
meye başladık. Aynı dönemde, çeşitli
düzeylerde güç yönetim sistemleri ile
desteklenen jeneratör kontrol ve güç da-
ğıtım sistemleri tasarım ve imalatımız
yüksek bir kaliteye ulaştı ve çözümleri-
miz, yerli ya da yabancı olsun her projede
kullanılır ve kabul edilir hale geldi. Yine
1995 yılında Elkon, çok genel bir söyle-
yişle “gemi otomasyonu” çalışmalarını
başlattı ve tamamıyla bu konuda çalışan
bir bölüm oluşturdu. Elkon, bu konuda
yerel çözümleri başlatan ilk firmadır.

Başlangıçta “Alarm ve İzleme Sistemi”
olarak öngörülen çözüm, müşteri talep-
leri ve proje isterleri doğrultusunda, kısa
sürede, daha kapsamlı “Entegre Alarm
İzleme ve Kontrol Sistemi”ne dönüştü.
Bugün itibari ile referans listemizde, bu
çözümün kullanıldığı yerli ve yabancı 510
gemi olduğu dikkate alınırsa bu faaliye-
timizin önemi daha iyi anlaşılacaktır.
1997 yılında, sektördeki gelişmelere
daha iyi cevap verebilmek adına, Tuz-
la’daki tesisimize taşındık. Bu konuda iyi
bir zamanlama yaptığımızı düşünüyo-
rum. Çünkü sonrasında, gemi inşa sek-
törü hızlı bir gelişme içine girdi ve 2008
yılında, en yüksek faaliyet düzeyine erişti.
2008 yılında, sektöre paralel olarak El-

kon’un çalışan sayısı da 470 civarına
ulaşmıştı. Arkasından, hepimizin bildiği
gibi, iş hacmindeki ani düşüş ile sektörde
ciddi bir küçülme başladı. Bu gelişmeleri
öngörmüştük; ayrıca geçmişten gelen
kontratlarımız da vardı. Bu nedenlerle
2009 ve 2010 yılları, bizim için yine de ba-
şarılı geçti.

Bir Firma, Çalışanlarından
Oluşan Fotoğraftan İbarettir 
MSI Dergisi: 2008 krizinin Elkon’a 
yansımaları neler oldu?
Ferhat ÖZDAMAR: Gemi inşa sektörü,
doğasından gelen iniş ve çıkışlara
sahip. Bu geçmişte de böyleydi, gele-
cekte de böyle olacak gibi. Diğer yan-
dan, bu iniş çıkışlar, yerel ya da
bölgesel olabilir. Bu nedenle yerel pi-
yasalara bağlı çalışmak yerine, Elkon’u
daha küresel bir firma haline getirme
fikri, bende çok önceleri de vardı.
Ancak bu düşünce, 2008 yılında daha
da olgunlaştı ve 2009 yılında, Elkon’un
hisselerinin, Hollanda’nın büyük firma-
larından Imtech’e devrine karar ver-
dim. Satış işlemi, 2010 yılının Eylül
ayında gerçekleşti. Yerel bir firmayı, siz
bir yere getiriyorsunuz; ama dünya pi-
yasasına çıktığınızda, önünüzdeki rüz-
gârlara karşı da korumanız lazım. Bilgi
birikiminin ve çözümlerin oluşması ye-
terli değil. Gemi sektöründe, dünya ge-
nelinde bir servis ağınız yoksa başarılı
olmanız pek kolay olmayacaktır. Im-
tech’in dünya genelinde, yaklaşık 90
şehirde servis noktası var. Sonuçta bu
birliktelik bir sinerji yaratıyor ve arka-
nıza bu gücü alabiliyorsunuz.

©
Elkon

©
Elkon

Müşteri talepleri doğrultusunda 
Elkon tarafından üretilen konsol 
çözümleri
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MSI Dergisi: Bu gelişme nasıl karşılandı?
Ferhat ÖZDAMAR: Tamamı yabancı ser-
mayeli firmalara bakışlar oldukça farklı
olabiliyor. Benim değerlendirmeme
göre, bir firma, çalışanlarından oluşan
fotoğraftan ibarettir. Sonuçta, Elkon ola-
rak, Türk mühendisleri ile özgün çözüm-
ler geliştirmeye devam ediyoruz;
Türkiye’de yatırım yapıyoruz ve yasal
tüm yükümlülüklerimizi Türkiye’de ger-
çekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada, El-
kon’u küresel platforma geçebilmiş yerli
bir firma olarak görüyorum ve bunu da
çok önemsiyorum.
2010 yılı sonrasında, kurumsallaşma
adına çok önemli mesafeler kaydettik.
Bugün Elkon’da işleyen çok profesyonel
bir sistem var. Yine aynı süreçte, Elkon
askeri gemi inşasında önemli projelerde,
genel elektrik yüklenicisi, diğer bir de-
yişle sistem entegratörü olarak yer aldı
ve almaya da devam ediyor.
2011 yılında, Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı (Dz.K.K.lığı) için geliştirilen Denizaltı

Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma ve
Yedekleme Gemisi projelerinde yer
alma imkânımız ortaya çıktığında, dizel
elektrik tahrik (e-tahrik) sistemlerinin
yerel çözümüne karar verdik. 2012 yılı-
nın ilk yarısında, bu konuda çok yoğun
çaba harcadık. Dizel e-tahrik sistemle-
rinin en önemli elemanı olan değişken
hızlı motor sürücünün elektrik ve meka-
nik tasarımları, Elkon çalışanlarının ola-
ğanüstü çabası ile çok kısa sürede
tamamlandı; kullanıcı ve eğitim dokü-
manları da kısa sürede kullanıma su-
nuldu. Üretim atölyemizde, pek çok
sayıda sürücü imal edildi, testleri ta-
mamlandı, hatta elektromanyetik
uyumluluk ölçümleri dahi yapıldı ve ser-
tifikalandı. Geldiğimiz noktada, Elkon,
artık 5,2 MW su soğutmalı sürücüleri
imal edebiliyor ve bu konuda ilk ve tek

firma konumunda. Bu çok önemli bir
başarıdır. Ve yine çok önemli olması ba-
kımından, bir konuyu özellikle vurgula-
mak istiyorum. Elkon’un dizel e-tahrik
sistemleri çözümü, kendine özgüdür;
kendi mühendis ve çalışanlarının eseri-
dir. Imtech çözümünden tamamen fark-
lıdır. Bunun, gelmiş olduğumuz
teknolojik seviye ve bilgi birikimimizi de
ortaya koyduğunu düşünüyorum.

MSI Dergisi: Birkaç yıl öncesine kadar,
Imtech ve YALTES arasında bir 
iş birliği olduğunu biliyoruz. Imtech’in
Türkiye’deki faaliyetleri ve Elkon’la 
ilişkisi açısından, bu konuya açıklık 
getirir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Bu sorunuzu şu şe-
kilde cevaplamak isterim. Elkon, daha
önce de ifade ettiğim gibi, yaklaşık 18

ÖZEL SAYI

Elkon’un Tasarım ve Otomasyon
Grubu dışında; teknik saha 
koordinasyonu, üretim yönetimi,
finans yönetimi, satın alma, 
pazarlama ve teklif hazırlama
bölümlerinde de yoğun 
mühendislik hizmeti 
kullanıyoruz. Ben firmamızın
“mühendislik karakterini” 
çok önemsiyorum ve başarının
bu şekilde gelişeceğini 
düşünüyorum.
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Elkon tarafından askeri ve ticari gemiler için üretilen
köprüüstü sistemlerine bir örnek
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yıldır gemi otomasyon sistemleri ya da
farklı bir söyleyişle “entegre kontrol iz-
leme ve alarm sistemleri” konusunda
kendi çözüm ve birikimi ile faaliyet
gösteren bir firma; hatta sektörün bu
konuda en eski ve pazar payı en büyük
firması konumunda. Elkon’un ilgili re-
ferans listesinde, bugün için 510’u
kendi çözümü olmak üzere, 518 gemi
var. Bu, çok büyük ve anlamlı bir
rakam. Dünyada sistem entegratörü
olarak çalışan firmaların çoğunun
böyle bir referansları olduğunu düşün-
müyorum. Elkon ayrıca, pazara, sınırlı
proje yerine, genel anlamda baktığın-
dan, durağan çözümler yerine, sürekli
yenilenen çözümler sunmak zorunda-
dır ve sunmaktadır. Faaliyet alanı-
mızda uyulması gereken temel
prensiplerden birisidir bu. Gelişen
müşteri taleplerine, gelişen teknoloji-
niz ile ayak uydurmalısınız. Bu olmadı-
ğında, çözümleriniz bir anda çok
yetersiz kalabilir. Elkon, bugün kendi
çözümleri dışında, Imtech bünyesin-
deki çözümün de omurgasına sahip;
her türlü yazılıma ve donanıma erişe-
biliyor ve hatta kendi birikim ve tecrü-
besini de üstüne koyarak daha
gelişmiş düzeye getirebiliyor. Bu yete-
nekleri de Imtech tarafından yakından
biliniyor ve saygı duyuluyor. Geçmişte
Imtech yazılım ve donanım tabanında,
Türkiye’de icra edilen uygulamaların
daha da ileri taşınarak, artık Elkon ta-
rafından temin edilmesi mümkündür.

Mühendislik Karakteri 
Başarıyı Getiriyor
MSI Dergisi: Elkon’un; ciro, personel 
sayısı ve personel yapısı gibi verilerine
ilişkin bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon’un, şu an için
sipariş girdileri toplamı 81,6 milyon lira-
dır. Yapılan ön çalışmalar sonucunda ciro
beklentimiz, 2013 yılı için 27,2 milyon lira;
2014 ve 2015 yılları için ise sırasıyla 44,1

milyon lira ve 51,7 milyon liradır.
Toplam mevcudumuz; tasarım ve oto-
masyon, atölye imalat, tersane montaj ve
uygulama ve ofis / idari görevler dâhil,
241 kişidir. Mühendislik eğitimi almış,
toplam 33 çalışanımız bulunuyor. El-
kon’un Tasarım ve Otomasyon Grubu dı-
şında; teknik saha koordinasyonu, üretim
yönetimi, finans yönetimi, satın alma, pa-
zarlama ve teklif hazırlama bölümlerinde
de yoğun mühendislik hizmeti kullanıyo-
ruz. Ben firmamızın “mühendislik karak-
terini” çok önemsiyorum ve başarının bu
şekilde gelişeceğini düşünüyorum.
148 çalışanı ile Tersanelerde Montaj ve

Uygulama Grubu, en büyük grubumuzu
oluşturuyor. Tuzla, Yalova ve Kocaeli
Serbest Bölge tersaneleri dışında, Türk-
menistan’da da faaliyetimiz bulunuyor.
Üretim sahamız olan iki atölyemizde ise
teknisyen düzeyinde 32 çalışanımız faa-
liyet gösteriyor.
Elkon, aynı zamanda, tersaneler dışında,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda en ye-
terli kadrolaşmayı ve uygulamayı oluş-
turmuş konumdadır. Şu anda biri
mühendis ve biri tekniker olan 2 tam gün
çalışanımız ve 2 de güvenlik uzmanımız,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm
personelimize sürekli daha güvenli bir

çalışma ortamı yaratmanın çabası için-
deler.
Elkon’un çok önemsediğim bir diğer
özelliği de yıllardır çalışanlarının özlük
haklarına tam olarak riayet etmesidir.
Bunun da ötesinde; şirket katkılı bireysel
emeklilik, beyaz yaka çalışanlar için özel
sağlık sigortası, acil ihtiyaçlar için çok
uygun geri ödeme koşullu yardımlaşma
fonu gibi uygulamalar, çalışanlarımızın
kendilerini daha güvende hissetmelerini
ve Elkon’u daha çok benimsemelerini
sağlıyor.

MSI Dergisi: Kalite süreçleriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz? Hangi 
kalite belgelerine sahipsiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon bünyesindeki
tüm süreçler, 2000 yılından beri, 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
çerçevesinde yürütülüyor. Bu sayede, ta-
sarım ve üretim faaliyetlerimizi her aşa-
mada kontrol edebiliyoruz ve
müşterilerimize en kaliteli ve doğru ürün
ve hizmeti sunabiliyoruz. 2011 yılında,
Toplam Kalite Yönetimi anlayışımızı bir
adım öteye taşıyarak ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemlerini de uygulamaya
soktuk. Böylece, Elkon bünyesinde zaten
senelerdir benimsenmiş bir konu olan,
çevremize ve çalışanlarımızın sağlığına
verdiğimiz önemi belgelendirmiş olduk.
Aynı zamanda, müşterilerimizin de sahip
oldukları yönetim standartları ile benzer
seviyede, sürekli geliştirilen bir hizmet
sunmayı güvence altına aldık.
Askeri gemi inşa projelerinde yer alma ka-
rarlılığı doğrultusunda, 2011 yılında başla-
dığımız uyumluluk çalışmalarımız
sonucunda, 2012 yılı Nisan ayından bu
yana Milli Savunma Bakanlığı ve NATO sı-
nıfı Tesis Güvenlik Belgelerine de sahibiz.
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Elkon’un projeye özel tasarlayıp
ürettiği elektrik tabloları

Türkiye'de denizcilik sektörü
için şu ana kadar üretilen 
en büyük alçak gerilim (AG)
panosu da Elkon imzası
taşıyor.
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Deniz Platformlarının Elektrik
Çözümleri İçin Tek Adres
MSI Dergisi: Kabiliyetleriniz, 
ürünleriniz ve çözümleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon, kuruluşundan
bu yana, Türk Gemi İnşa Sektörü’ne hiz-
met vermeye odaklanmış ve geçen 30
senede, 400’den fazla gemiye elektrik
sistemi sağlamıştır. Buradan edindiği-
miz tecrübeler ışığında, mühendis kad-
rolarımız ve özgün teknolojimiz ile her
tip gemiye uygun sistem çözümleri su-
nabilmekteyiz.
Müşterilerimize, geminin tasarım aşa-
ması sırasında, elektrik sistemleri konu-
sunda destek vererek, gemiye özel, en
doğru ve verimli çözümü sağlamaktayız.
Gemi inşa aşamasında, Elektrik Sistem
Entegratörü olarak, geminin elektrik
projesini hazırlayıp; gemide kullanılacak
tüm alçak gerilim panolarını, kumanda
ve kontrol konsollarını tasarlayıp; bunlar
için gerekli sınıf sertifikalarını alıyoruz.
Elkon bünyesinde, Elektrik Tasarım Bö-
lümü dışında, Otomasyon ve Sürücüler
Bölümü de bulunuyor.
Elkon, bugüne kadar, daha önce de ifade
ettiğim gibi 500’den fazla gemiye Kontrol
ve İzleme Sistemi sağladı. Bu sistemler
-içeriğine göre Entegre Platform Kontrol
İzleme Sistemi (EPKİS) de diyebiliriz- ta-
mamen bünyemizde çalışan mühendis-
ler tarafından tasarlanmakta, yazılımı
hazırlanmakta ve devreye alınmaktadır.
Yazılıma tamamen hâkim olmamız, ge-
minin inşa aşamasında oluşabilecek so-
runları anında gidermemize veya
oluşacak yeni gereksinimlere kısa sü-
rede cevap verebilmemize imkân veri-
yor. Bu konuda, dünyada durağan
çözümler yok, gelişime ayak uydura-

bilme adına kendi içinizde bir teknoloji
grubunu işler halde tutabilmeniz gere-
kiyor. Elkon’da olan da budur.
Gemilerde hayati öneme sahip ve
Elkon’un sağladığı diğer bir sistem ise
Güç Yönetim Sistemi’dir. Gemide, kurulu
elektrik gücünün üretilmesini ve dengeli
bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bu sis-
temin yazılımı da mühendislerimiz tara-
fından hazırlanmakta ve devreye
alınmaktadır.
Ürün ailemizin son ve en yeni halkası ise
e-sürücüler. Elkon, geçtiğimiz sene,
sürdürdüğü hazırlıkları tamamlayarak,
Türkiye’de deniz sektörü için tamamen
yerli olarak tasarlanan ve üretilen ilk e-
tahrik sürücüsünü piyasaya sundu. Me-
kanik ve elektriksel tasarımı Elkon
mühendisleri tarafından yapılan sürücü,

proje isterlerine göre aktif redresörlü
(AFE) veya diyotlu (DFE), hava veya su so-
ğutmalı tasarlanabiliyor. 5200 kW’a kadar
motorları sürebilen, elektromanyetik
uyumluluk ve CE sertifikalarına sahip
ürünümüz, hazırladığımız yazılım saye-
sinde, Güç Yönetim Sistemi ve Gemi Kont-
rol ve İzleme Sistemi ile entegre bir
şekilde çalışabiliyor. Ayrıca istenildiğinde
kullanılacak alternatör ve motorlar için
teknik şartnameyi hazırlayıp, bunların da
tedarikini yapabiliyoruz. Bahsettiğim, ta-
sarımlarını yaptığımız bu sistemler,
Tuzla’daki tesislerimizde üretiliyor.

MSI Dergisi: Bu sistemlerin gemilere 
entegrasyonu konusunda da 
çalışıyorsunuz, değil mi?
Ferhat ÖZDAMAR: Evet, projenin ger-
çekleştirilme aşamasında, Elkon, gemi
üzerinde işçilik ve montaj hizmetlerini de
sağlıyor. Gemiye konan tüm sistemlerin
birbiriyle bağlantısının yapıldığı bu sü-
reçte, yüksek kalitede, fark yaratan bir
hizmet vermekteyiz. Ayrıca, Elkon’un
temin ettiği tüm sistemlerin devreye
alınmaları ve testleri de kendi mühendis-
lerimizce yapılıyor. Bu saydığım sistem-
ler dışında, istenirse, gemilere Dinamik
Konumlandırma, Yangın Algılama, Tank
İzleme Sistemleri ve benzeri alt sistemler
de sağlamaktayız. Önümüzdeki süreçte,
Dinamik Konumlandırma sistemleri ve
Hibrit Tahrik sistemleri ile Hibrit Motor,
Jeneratör ve Sürücü çözümlerini de ta-
mamen yerel çözüm ve teknoloji ile su-
nabilmeyi planlıyoruz.

İlk Askeri Proje 1990’larda
MSI Dergisi: Ticari faaliyetlerden 
askeri tarafa geçiş nasıl oldu? 
İlk askeri projeniz hangisiydi ve 
bu projede neler yaptınız?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon’un ticari gemi-
lerdeki deneyimi çok üst düzeyde. El-
bette askeri projelerdeki standartlar,
tasarım ve doküman isterleri oldukça
farklı; ancak bu değişimi yerine getirdi-
ğimizi düşünüyorum Bugün Elkon’da,
askeri tasarım ve faaliyetler tamamen
ayrı bir grup olarak çalışıyor. Elkon’un ilk
askeri projesi, 90’lı yıllar başında inşa
edilen TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR
(A-595)’dür. Bu projenin elektrik tasa-
rımı, elektrik güç yönetim ve dağıtım sis-
temi, Elkon tarafından tasarlanıp
üretildi. Elkon, askeri gemi faaliyetinde
kapsamlı bir şekilde yer alan ilk elektrik
firmasıdır. Bugün de projeler açısından
bakıldığında, ağırlıklı olarak askeri pro-
jeler üzerinde çalışıyoruz.

ÖZEL SAYI
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Tamamen yerli tasarım ve üretim Elkon AFE e-sürücülerinin
mekanik tasarımı da Elkon bünyesinde yapıldı.
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MSI Dergisi: Hâlihazırda hangi askeri
projelerde görev alıyorsunuz ve bu 
projelerde neler yapıyorsunuz?
Detaylı bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon, geçici tesli-
matı 2012 Ağustos ayında tamamlanmış
olan Süratli Amfibi Gemi (LCT) proje-
sinde, elektrik sistemlerinin entegratörü
olarak rol aldı. Bu gemilerin kesin tesli-
mat süreci devam ediyor ve bu yılın
Ağustos ayında tamamlanması öngörü-
lüyor. LCT projesinin bir sonraki adımı
olan Amfibi Gemi (LST) projesi için yük-
lenici tersane ile iş kapsamı, teslim
programı ve diğer konularda anlaşma
sağladık; önümüzdeki haftalarda imza-
lanacak sözleşme ile projenin fiili çalış-
malarına başlamayı planlıyoruz.
2012 yılı Nisan ayında imzalanmış Deniz-
altı Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma
ve Yedekleme Gemisi projelerinde, mü-
hendislik ve tasarım çalışmalarımız ta-
mamlandı; bu projelerin e-tahrik
sistemleri de dâhil imalatları büyük öl-
çekte tamamlandı, klas sertifikaları
alındı ve eğitim programları gerçekleş-
tirildi. Sistem ve teçhizat teslimatı ise
önümüzdeki aydan itibaren başlayacak.
Gemilerin üzerindeki montaj ve uygu-
lama çalışmalarımız, halen devam edi-
yor. Bu projelerin Elkon için hem çok
öğretici hem de çok önemli olduğunu
belirtmek isterim. Bu projeler sonu-
cunda, Elkon doküman kütüphanesi çok
ileri bir düzeye ulaşacak. Daha da önem-
lisi, bu proje, bizi e-tahrik sistemlerinin
tasarımı ve üretimi konusunda çok farklı
bir düzeye getirdi.
Yine Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
gözetiminde, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik inşa
edilecek Sismik Araştırma Gemisi için
teknik kapsam ve diğer konularda yükle-
nici tersane ile tam anlaşma sağladık.
Proje sözleşmesinin çok yakın bir tarihte
imzalanmasını bekliyoruz.
Halen ihale sürecinin değişik aşamala-
rında olan MİLGEM-S, Havuzlu Çıkarma
Gemisi (LPD) ve Lojistik Destek Gemisi
(LDG) projelerinde de çalışmalarımız
devam ediyor.

MSI Dergisi: MİLGEM-S kapsamında
Elkon hangi çözümleriyle yer almak 
istiyor? Bu konuda şimdiye kadar 
yaptığınız çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon’un yetenek 
ve faaliyetlerini anlatmaya çalıştım. 
MİLGEM-S projesi için ihale sürecinde,
sistem entegratörü bağlamında Grup

3000 alt yüklenicisi veya sistem bazında
yüklenicilik olarak çeşitli çalışmalarımız
ve sunumlarımız oldu. Bu çerçeve içinde,
ana yüklenici tersanenin kararları doğ-
rultusunda biz üstümüze düşeni en iyi
şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Ancak
hangi kapsamda katılımımız olabileceği,
belirttiğim gibi, ana yüklenicinin kararı.
Biz hazırız.

MSI Dergisi: Denizaltı Kurtarma 
Ana Gemisi için e-tahrik çözümü 
geliştirdiniz. Bu konudaki geleceğe 
yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Ferhat ÖZDAMAR: Daha önce de ifade
ettiğim gibi Denizaltı Kurtarma Ana Ge-
misi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi
projeleri, Elkon’un e-tahrik sistemle-
rine başlaması açısından çok önemlidir.
Biz e-tahrik modeli ve uygulamaları ko-
nusunda, yaklaşık iki sene önce bir iş
planını zaten geliştirmiştik. Alınacak
yeni bir siparişin nasıl gerçekleştirile-
ceğine ait mühendislik çalışmalarımız
da genel olarak hazırdı. Elkon’un şem-
siyesi altında olduğu Imtech’in mevcut

çözümleri de bize en azından bir gü-
vence teşkil ediyordu. Ancak bu projeye
ilk adım attığımızdan itibaren, gerek
yurt içi katma değer yaratma gerekse
yerliliği arttırma adına, farklı bir çözüm
arayışımız başladı. Tersanelerimizin
daha iyi teknolojileri daha iyi maliyet-
lerle uygulama ihtiyacı ortada. Elkon da
2012 Ocak ayında, e-tahrik sistemi için
kendi modelini oluşturmaya başladı.
Bugün elektrik ve mekanik tasarımı
yüzde 100 Elkon’a ait olan bir çözümü-
müz var ve işin güzel tarafı, kullanılan
teknoloji çok daha ileri boyutta. Buna
bağlı olarak, performans ve yetenekleri
çok gelişmiş bir ürün ve çözüm ortaya
çıktı. Elkon çözümünde kullandığımız
kontrol yazılımları, bizim yoğun gemi
tecrübelerimize dayanır. En küçük
detay dahi doğru analiz edilmiştir ve bu
nedenle belirgin teknik üstünlükleri
vardır. Bu, çok önemli bir aşama; çünkü
Ar-Ge çalışmalarının önemini ve daha
da ötesinde keyfini yaşıyoruz. Benzer
çalışmalarımız farklı çözümler için de
devam edecek.

Tersanelerimizin daha iyi teknolojileri daha iyi maliyetlerle uygulama
ihtiyacı ortada. Elkon da 2012 Ocak ayında, e-tahrik sistemi için kendi
modelini oluşturmaya başladı. Bugün elektrik ve mekanik tasarımı
yüzde 100 Elkon’a ait olan bir çözümümüz var ve işin güzel tarafı, 
kullanılan teknoloji çok daha ileri boyutta. 
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MSI Dergisi: Askeri gemi inşa projeleri
kapsamındaki ihracat faaliyetleriniz ve
rakamsal büyüklüğü hakkında bilgi 
verir misiniz? Örneğin DEARSAN 
tersanesince ihraç edilen karakol botlarında
hangi ürünlerinizle yer aldınız?
Ferhat ÖZDAMAR: Evet, DEARSAN, bu
konuda bize güvendi ve bir imkân sağladı,
kendilerine teşekkür ederim. Gerek
Dz.K.K.lığı için Tuzla’da inşa edilen ve ge-
rekse yurt dışında inşa edilen ilk iki karakol
botunda kullanılan çözümü, donanım ve
yazılım olarak aynı tutarak, ihraç projesinin
devamındaki gemilerin EPKİS sistemini
Elkon sağlamaktadır ve tarafımızca tedarik
edilen sistemlerin ilk ikisi, seyir tecrübeleri
dâhil sorunsuz bir şekilde teslim edilmiştir.
Gemi otomasyonu konusunda Elkon’da
yerleşik bir tecrübe ve birikim var; bu da
donanım ve yazılım farklı olsa dahi bizim
farklı çözümleri rahatlıkla uygulayabilme-
mizi sağlıyor. Donanım ve yazılım olarak
Imtech tarafından geliştirilen bir sistem ol-
masının da bize kolaylık sağladığını söyle-
mek isterim.

Küresel Taleplere 
En İyi Hazırlanmış Firmayız
MSI Dergisi: Kocaeli Serbest Bölgesi’nde
faaliyet gösteren bir şubeniz de bulunuyor.
Bu bölgeden ihraç edilen gemilerde hangi
ürünleriniz kullanılıyor? Şubenizin 
çalışmaları hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Kocaeli Serbest Böl-
gesi’ndeki şubemiz, şu an için bölgedeki
montaj ve uygulama faaliyetlerimizin ko-
ordinasyonu amaçlı faaliyet gösteriyor.
Serbest bölgeden ihraç edilen gemi-
lerde, önceki sorularınıza verdiğim ce-
vaplarda saydığım sistemlerden hemen
hepsi; alçak gerilim panoları, kumanda
ve kontrol konsolları, entegre kontrol
alarm ve izleme sistemleri ve e-tahrik
sistemleri kullanılıyor ve bu ürünler; El-
kon’un ihracat kapsamı içinde değerlen-
diriliyor. Örneğin, bölgede devam eden
prestij projelerinden olan ve Brezilya
Hidrovias firması için inşa edilen, toplam
8 adet e-tahrikli nehir tipi geminin mo-
torlar, alternatörler ve sürücüler dâhil
olmak üzere e-tahrik sistemleri, entegre
kontrol izleme ve alarm sistemleri, güç

yönetim sistemleri, dağıtım sistemleri,
konsolları, çekmeceli tip motor yol veri-
cileri, tasarım ve montajı da içeren bir
paket kapsamında Elkon tarafından
temin ediliyor. Elkon, özellikle geçmişte
Rusya pazarında da ciddi ölçekte ihracatı
başarabilmiş bir firmadır ve bu faaliyeti-
miz halen devam etmektedir. Şu anda,
özellikle Hindistan ve Orta Doğu pazar-
larına yönelik çalışmalarımız sürüyor.

MSI Dergisi: Şu ana kadar vermiş 
olduğunuz bilgiler ışığında, Elkon’un
sektördeki yerine ilişkin neler 
söyleyebilirsiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon’un en önemli
özelliği, sektörün daima öncü firması ol-
ması yanında, yerel talepler dışında, ken-
dini küresel taleplere de en iyi hazırlamış
firma olmasıdır. Bugün, yüksek teknoloji
gerektiren pek çok projenin yurt dışında
hazırlanmış şartnamelerinde, Elkon’a te-
darikçi listelerinde güvenle yer verilmesi
tesadüfi değildir. Bunu başarabilmek çok
kolay da olmamıştır. Yapabilmenin dışında,
bu yeteneklerinizi anlatmak ve kabul ettir-
mek ayrı bir çaba ve sabır gerektiriyor.
Bizim temel prensibimiz, durağan olmak
yerine sürekli değişim içinde olmak ve
daima yeni çözümleri sunabilmek. Bunun
çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu
yoldaki çabalarımıza kararlılıkla devam
edeceğiz. Elkon’un küresel bir firmanın
parçası olması da bu kapsamda çok önem
taşıyor, çünkü firma yeteneklerinin öte-

sinde, dünyanın her noktasında servis ve-
rebilme imkânlarınızın da olması gerekli
ve biz bunu sağlayabilmekteyiz.

MSI Dergisi: Elkon için nasıl bir gelecek
öngörüyorsunuz? Büyümeye devam 
edecek misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Gelişmek, elbette he-
pimizin hedefi; ancak Elkon’un büyümesi
büyük oranda sektörün büyümesine
bağlı. Ürünlerimizin ve çözümlerimizin
de çeşitlendirilmesi gerekiyor. Pazarı
sadece ülkemiz olarak görmemeliyiz.
Kendimize mutlaka başka pazarlar bul-
malıyız. Elkon’un Imtech bünyesinde ça-
lışan bir firma olması, bize farklı
imkânlar yaratabiliyor. Başka pazarlara
girebilmenin bir ön koşulu da servis im-
kânlarınızın yeterli olmasıdır. Elkon
bunu Imtech servis ağı üzerinden temin
edebiliyor. Ayrıca ürün ve çözüm mer-
kezi olmak çok önemli. Kaliteli ve kabul
gören çözümlerimizi, Imtech bünyesinde
çapraz satış (cross selling) şeklinde de
satma şansımız var ve bunda da başarılı
olacağımızı düşünüyorum. Çözümde
farklılık yaratmadan yeni pazarlarda yer
almak çok zor. Burada kendimize daha
fazla güvenmemiz ve Ar-Ge çalışmalarına
gereken önemi vermemiz lazım.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Ferhat ÖZDAMAR: Değişim ve gelişim
prensiplerimizle yola devam edeceğiz.

ÖZEL SAYI
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Silah üretimi gibi yüksek
teknoloji gerektiren
alanlarda, özel sektör

firmalarının da yeteneklerini
geliştirdikleri ve özgün ör-
nekler ortaya koyduğu günü-
müzde, hafif silah üretiminde,
hem firma hem de ülke yete-
neklerinin değerlendirilmesi
önem arz etmektedir. Kay-
nakların yurt içinde kalması;
silahlı kuvvetlerimizin ve gü-
venlik güçlerimizin ihtiyaçla-
rının eksiksiz olarak
karşılanması; yerli savunma
sanayisi açısından hedefle-
nen özgün silah tasarım ve
imalat yeteneğinin kazanıl-
ması; rekabet ortamının ya-
ratılarak ürün geliştirme
yeteneklerinin arttırılması ve
yurt dışına ihracat imkânları
sağlanması zorunludur.
Bu hedeflere ulaşmak için
Sarsılmaz, 2009 yılında, ta-

mamen kendi öz kaynakla-
rına dayalı, özgün tasarım ile
gerçekleştirilecek, dünya pa-
zarının ihtiyaçlarını karşılaya-
cak nitelikleri içeren ve dünya
piyasasında satılması hedef-
lenen bir piyade tüfeği geliş-
tirmek üzere yola çıkmıştır.
SAR 223 Piyade Tüfeği’nin
milli ve özgün bir tasarım ola-
rak doğması, bu Ar-Ge pro-
jesi sonucu gerçekleşmiştir.
Proje başlangıcında, müşteri
taleplerini göz önünde bu-
lundurarak, ihracat potansi-
yeli yüksek olacak, gaz etkisi
ile çalışan bir piyade tüfeği
tasarlanmaya başlanmış;
aynı zamanda, tasarımın
özgün olabilmesi için başla-
tılan Ar-Ge projesinde, bilim-
sel etkenleri de karşılayacak
çalışmalar için araştırma
merkezleri ve üniversiteler
ile iş birlikleri planlanmıştır.

Ar-Ge proje çalışması; 
TÜBİTAK TEYDEB tarafından
2009 Mayıs ayında onaylana-
rak, “Hafif, Etkin, Modüler ve
Uluslararası Piyasada Reka-
bet Gücü Yüksek Modern Pi-
yade Tüfeği Geliştirme
Projesi” adıyla yürürlüğe gir-
miş ve böylece TÜBİTAK des-
teği de alan proje, 2 yıl içinde
başarı ile sonuçlandırılmıştır.
Projenin maddi boyutu
2.340.000 dolardır. Bu pro-
jede; Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi, Kocaeli Üniversitesi
ve TÜBİTAK SAGE gibi ku-
rumlar ile çalışılmıştır.
SAR 223; 5,56 mm çapında,

gaz etkisi / gaz pistonu sis-
temi ile çalışan, temel olarak
AR 15 sınıfı silahların yapısal
özelliklerine sahip, yarı oto-
matik ve tam otomatik atış
yapabilen bir piyade tüfeğidir.
SAR 223, en güncel modüler
silah kavramlarını birleştiren
bir tüfektir. Taşıma uzunlu-
ğunu daha da azaltmak için
geliştirilmiş teleskobik dipçiğe
sahip tüfek, ayrıca, kullanıcıya
lazer noktalayıcı ve flaş ışıkla-
rından, uzayıp kısalan nişan-
gâhlara ve gündüz ve gece
görüş cihazlarına kadar birçok
aksesuar takabilme imkânı
sunan gövdeye entegre Pica-

ÖZEL SAYI

Çap 5,56 x 45 mm

Uzunluk
Dipçik Kapalı 770 mm
Dipçik Açık 850 mm

Yükseklik Şarjörsüz 230 mm
Genişlik 52 mm
Namlu Uzunluğu 360 mm
Namlu Tipi Yivli (Rifled) 6 RH
Dönü Uzunluğu 1 / 250 mm
Boş Ağırlık 3100 g
İlk Hız 875 m/s
Atım Hızı 700-800 atım/dakika
Tetik Çekme Kuvveti 25-45 N

Nişangâh
Ön Arka Mekanik
Optik / Red Dot

SAR 223 Teknik Özellikleri

Akılcı, Duyarlı, İlkeli 
Üretim Anlayışı ile 

Türkiye’nin “Sarsılmaz” Gücü
Ülkemizde silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan hafif muharebe silahları, 
uzun bir süre askeri yardım yoluyla NATO ve müttefiklerinden; 1975 yılından
itibaren ise lisans altında üretim yoluyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’ndan temin edilmiştir. Bu ihtiyacın yurt dışından hazır alım yoluyla 
veya lisans altında üretim anlaşması ile karşılanmakta olduğu günümüzde, 
yurt dışına çok büyük miktarda kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.
Hasan DAĞLI / hasan.dagli@sarsilmaz.com

SAR 223
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tinny ray tertibatına da sahip-
tir. Tüfeğe, 40 mm bombaatar
dâhil olmak üzere, muhtelif
muharebe donanımı da takıla-
bilmektedir.

Tasarım Konseptinin
Temel Unsurları
Teknolojik gelişmelere para-
lel olarak silah, araç ve teçhi-
zatın gelişmesi, muharebe
sahasını doğrudan etkile-
mektedir. Piyade tüfeği taşı-
yan her askerin, muharebe
ortamında, gece ve gündüz,
her türlü arazi ve hava şartla-
rında, özellikle meskûn ma-
hallerde ilk atışta hedefini
vurması, büyük önem kazan-
mıştır. Bu maksatla:
n Ateş gücü yüksek,
n Modüler silah sistemi

özelliğine sahip,
n Hafif,
n Etkili menzili yüksek ve
n Gece ve zayıf görüş 

koşullarında sıhhatli 
atış yapma yeteneği 
yüksek

etkili bir silah yapısının oluş-
turulması, SAR 223 Piyade
Tüfeği’nin geliştirilmesinde

temel kriterler olarak ele
alınmıştır.
SAR 223, her türlü arazi şar-
tında, her iklim koşulunda,
gece ve gündüz; ilk atımda
yüksek isabet yüzdesine
sahip, bomba atabilen, geliş-
tirilmiş mühimmat kullanıla-
bilen ve etkinliğini arttırmak
için, üzerine, otomatik me-
safe ölçümü yapabilecek teç-
hizatlar eklenebilen etkin,
hafif ve modüler bir piyade
tüfeğidir. Ayrıca, gece ve gün-
düz optik görüş dürbünleri,
lazer işaretleyici, otomatik
atış kontrol sistemi gibi geliş-
tirilebilecek elektro optik sis-
temler ve aksesuarlar da
SAR 223 Piyade Tüfeği’ne en-
tegre edilebilir.
Muharip personelin temel si-
lahı olan piyade tüfeğini etkin
ve başarı ile kullanması,
tüfek ile ilgili aldığı eğitimin
seviyesine de bağlıdır. Tasar-
lanan silah sisteminin kulla-
nımının basit olması, ihtiyaç
duyulacak eğitim süresini kı-
saltacaktır. Ayrıca, ülke
içinde üretilebilme özelliğinin
bulunması bakım, onarım ve

yedek parça temini konula-
rında hem tasarruf sağlaya-
cak hem de bu faaliyetlerin
daha hızlı ve kolay yürütül-
mesine imkân verecektir. Bu
nedenle temin edilecek siste-
min eğitim, kullanım ve
bakım kolaylığının olması,
kullanıcının diğer teçhizatı ile
uyum sağlaması ve NATO ül-
kelerinde kullanılan mal-
zeme ve teçhizata uyumlu
olması, SAR 223’ün tasarı-
mında göz önünde bulundu-
rulmuştur.

Tasarım ve Proje 
Aşamaları
Zorlu askeri görevler için ha-
zırlanmış olan tüfeğin tasarı-
mından üretimine kadar
geçen süreç içinde, birçok
yeni teknolojiyi kapsayacak
şekilde modern ileri mühen-
dislik yazılımları ve teknikleri
kullanılmıştır. Tamamen
Sarsılmaz’ın özgün tasarımı
olan tüfeğin tasarım aşama-
sında, önce bilgisayar orta-
mında sanal prototip
hazırlanmıştır. Silahın meka-
nizması üzerinde, bilgisayar
ortamında hesaplanmış ger-
çek kuvvetlerin uygulanması

ile yorulma, kırılma, titreşim,
sürtünme ve sonlu elemanlar
analizleri yapılmıştır. Sanal
prototip ile gerçek patlama
koşullarının yaratıldığı sanal
ortamda, binlerce sanal mer-
minin ateşlendiği simülas-
yonlar gerçekleştirilmiştir.
Projenin, özellikle balistik ça-
lışmalar aşamasında elde
edilen bilgi birikiminin, ülke-
miz hafif silah sanayisi için
önemli bir kazanç olduğunu
değerlendiriyoruz.
Bu aşamanın sonunda, en
uygun teknik formun uygu-
lanmasını sağlayan optimi-
zasyon çalışması ile prototip
öncesi nihai form oluşturula-
rak tasarım çalışmasının ilk
etabı tamamlanmıştır.
Prototip yapımı ve atışlı testler
için Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) izni gerektiğinden, bü-
rokratik işlemlerin bitmesi
beklenmiş ve 2012 yılı ilk yarı-
sında verilen prototip üretim
izni ile 2 adet test prototipi ha-
zırlanarak ilk atışlı testler ba-
şarı ile sonuçlanmıştır. MSB
heyetinin yaptığı inceleme ve
değerlendirme sonucu, üre-
tim hattının 31 Aralık 2012 ta-
rihinde MSB tarafından
kalifiye edilmesi ile Türkiye’de
ilk piyade tüfeği üretim izin
belgesi verilen özel sektör fir-

ması Sarsıl-
maz olmuştur.

Attığımız bu ilk
adımın, yakın zamanda bir
silah ailesi geliştirmek yo-
lunda çok önemli mesafe al-
mamızı sağlayacağını ve yurt
dışında önemli bir rekabet
gücü kazandıracağını düşü-
nüyoruz.

SAR 223T

SAR 223T
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Makineli Tabanca da
Kapsamda
Sarsılmaz, yeni bir silah ailesi
geliştirme çalışmaları kapsa-
mında, piyade tüfeğinin yanı
sıra SAR 109 Makineli Ta-
banca ürününü de IDEF fua-
rında ilk defa görücüye
çıkartacak. Silah ailesi anla-
yışı, öncelikle üretim birliği ve
parça kullanım ortaklığı olan
Sarsılmaz, tasarladığı silah-
ların; gövde yapıları, kullanım
özellikleri, aksesuar kulla-
nımı ve eğitim açısından ben-
zer nitelikte olmaları için
çalışıyor. Bu bağlamda, 
SAR 109 Makineli Tabanca da
piyade tüfeği projesine para-

lel bir biçimde ele alındı.
SAR 109; 9x19 mm kalibreye
sahip, yakın muharebede kul-
lanılacak, hafif, etkili, atım hızı
yüksek ve kolay kullanılabilir
bir makineli tabanca olarak ta-
sarlandı. Klasik çalışma yön-
temlerinin en güveniliri olan
“ani geri tepme” (blowback)
prensibi ile çalışan makineli
tabanca, yapısal olarak 
SAR 223 piyade tüfeğinin
temel yapısal özelliklerini ta-
şıyor ve alt gövde içerisinde
kullanılan tüm parçalar ortak.
SAR 109’un modüler gövde
yapısı, her türlü aksesuarın
kolayca takılabilmesini sağlı-
yor. NATO standartları ve

MIL-STD-1913’e
göre tasarlanmış 
Picatinny ray içeren
gövde üzerine, stan-
dart monte tertiba-
tına sahip her türlü
aksesuar, ilave apa-
rata ihtiyaç duyulma-
dan, hızla monte
edilebiliyor. Bu mo-

düler yapı da bugüne kadar en
çok üretilip satılmış olan MP5
makineli tabancaya göre çok
önemli bir üstünlük sağlıyor.
22 cm namlusu ve dakikada
800-900 mermi atım hızının
yanı sıra yüksek ilk hız, çıkış
enerjisi ve ateş üstünlüğü
sağlayacak olan silahın, kom-
pakt ve modüler yapısı ile
özellikle yakın kapalı alan
muharebeleri için ideal ol-
duğu değerlendiriliyor.
Silahın başlıca özellikleri
şöyle sıralanabilir:
n 9X19 mm standart 

NATO fişeği 
kullanmaktadır,

n 2,2 kg ağırlığı ile çok hafif
olan silah her koşulda
kolay taşınabilmektedir,

n 64 cm uzunluğu ile her
türlü şartta kolay 
kullanılabilirlik  sağlamakta,
kapalı alanlar ve 
meskûn mahallerde 
en verimli şekilde 
kullanılabilmektedir,

n Modüler yapısı ile her türlü
aksesuarın kolayca 
takılarak kullanılmasını
sağlamaktadır ve

n Üstün ateş gücü ve isabet
hassasiyeti ile kullanıcısına
büyük üstünlük 
sağlamaktadır.

İki farklı model olarak tasar-
lanan silahın; yarı otomatik
modeli olan TE 54, sivil pa-
zara yönelik, bireysel kulla-
nıcı için klasik AR formunda
geliştirilmiştir. Tamamen
taktik ihtiyaçları karşılaya-
cak olan SAR 109 ise 
Picatinny ray içeren gövde
üzerine standart monte ter-
tibatlı modüler yapıya sahip-
tir ve tam otomatik olarak
çalışma kabiliyetindedir.
Makineli tabanca projesi için
de piyade tüfeği için yaşa-
nana benzer izin prosedür-
leri yaşandı ve aynı belge
sistematiği içinde prototip ve
üretim izinleri alındı. Silaha
özellikle yabancı müşterile-
rin gösterdiği yoğun ilgi ne-
deni ile üretimde de öncelik
bu silaha verilmiş durumda.
İlk siparişlerin de alındığı
proje kapsamında, Eylül
ayında ilk sevkiyatın yapıl-
ması planlanıyor. Bu arada,
daha kısa ve dipçik olmadan
kullanılacak kompakt bir
model üzerinde çalışmalar
da devam ediyor.

ÖZEL SAYI

Çap 9 x 19 mm

Uzunluk
Dipçik Kapalı 640 mm
Dipçik Açık 740 mm

Namlu Uzunluğu 220 mm
Namlu Tipi Yivli (Rifled) 6 RH

Poligonal 6 RH
Dönü Uzunluğu 1 / 250 mm
Boş Ağırlık 2265 g
İlk Hız 385 m/s
Atım Hızı 800-900 atım/dakika

SAR 109 Teknik Özellikleri
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SAR 109

TE 54 taktik sürümü

TE 54
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TURKAR, zor coğrafyaya ve iklim koşullarına sahip bölge-
lerde yaşayan insanlara ve o yörelerde hizmet sunan
kamu ve özel sektör çalışanlarına; emniyetli, sağlam,

güvenilir, kolay bakım yapılabilir, yeterince konforlu, esnek, her
türlü üst yapıya elverişli, güçlü ve seri bir arazi aracının, bir
Türk markası altında, “Türk Malı” olarak sunulması hedefinin
bir ürünü olarak geliştirildi. Eskişehir’de yerleşik olan; traktör
ve iş makineleri kabinleri ve tarım makineleri ile Avrupa’nın
önde gelen iş makineleri fabrikalarına muhtelif parça ve kom-
ponent üreten Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.; ulaştığı
yüksek teknolojik seviyesi ile modern makina parkı ve uluslar-
arası kalite standartlarını   ülkemizin önemli bir ihtiyacına
cevap verebilmek üzere TURKAR için reorganize etti. Özgün ta-
sarım kabiliyetlerinin ve yerli malzeme kullanılmasının amaç-
landığı bu yapısal transformasyon sayesinde Türkiye’nin N2G
kategorisinde 6 ton GVW’ye sahip TURKAR 4x4 Milli Arazi Aracı
ortaya çıkmış oldu.

2006 yılının Ocak ayında başlayan Ar-Ge ve tasarım çalışmaları,
2007 yılının Mayıs ayında ilk prototipin üretilmesi ve arazi testle-
rine girmesi ile devam etti. Aynı yılın Aralık ayında, tip onayı test-
leri gerçekleştirilerek uygunluk belgesi alındı. Proje, yüzde 100
özgün tasarım olma özelliği nedeniyle TÜBİTAK tarafından da 
39 ay boyunca finansal olarak desteklendi. 2009 yılının Eylül
ayında, 9 adet prototip araç üretildi. İzleyen yılın başında, Euro-4
motor uygulamaları ve nihayetinde muhtelif üst yapı uygulama-
ları gerçekleştirildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan çalışmaların
ardından, 2011 yılının başında da seri üretime geçildi.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

Zorlu Şartlar
İçin Milli Arazi
Aracı Çözümü:
TURKAR
Tam yüklü ağırlığı 3 (üç) ton olan 
hafif segment kamyonetlerle 
12 (oniki) ton olan ağır segment 
arasındaki, 6 (altı) tonluk orta segment
arazi araçları konusunda çalışmalarını
sürdüren Hisarlar Makina Sanayi A.Ş.
(Hisarlar), Türkiye’de bu alanda faaliyet
gösteren ilk ve tek firma olarak öne 
çıkıyor. Yarattığı TURKAR markası ile
tasarladığı araçların üretimine geçen
Hisarlar’ın hedefinde ise üretim 
miktarını arttırmak ve ihracat var.
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Özgün Tasarım, Yerli Malzeme
TURKAR, özgün tasarım özelliğinin yanı sıra yüzde 85 yerli mal-
zeme kullanılarak üretildi. Tasarım safhasında, kritik tasarım-
ların doğrulama işlemleri, üniversitelerle iş birliği içinde
gerçekleştirildi. Türk otomotiv yan sanayisinin imkân ve kabi-
liyetlerinden geniş ölçüde istifade edilen aracın homologasyon
(Tip Onayı) testleri, Avrupa Birliği Direktifleri (EEC) ve Birleşmiş
Milletler regülasyonlarına göre, Türkiye’de akredite kuruluş
olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapıldı. Test
raporlarının olumlu bulunması sonucunda, aracın Tip Onay
Sertifikası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
onaylandı ve takdim edildi.
TURKAR’ın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:
n Dik Meyil Tırmanma Kabiliyeti: yüzde70,
n Ön Yaklaşma Açısı: 42 derece,
n Arka Yaklaşma Açısı: 35 derece,
n Karın Açısı: 150 derece,
n Yan Meyil Duruşu: yüzde 30,
n Dönüş Yarıçapı: 6 m,
n Sudan Geçiş Yüksekliği: 55 cm,
n Dingil Mesafesi: 2720 mm,
n Elektro-pnömatik aktivasyonlu ara şanzıman kilit sistemi,
n Elektro-pnömatik alçak-yüksek hız modları,
n Alçak hız modunda azami hız 58 km/sa,
n Yüksek hız modunda azami hız 120 km/sa,
n Elektro-pnömatik değişken hız sistemi,
n Elektro-pnömatik aktivasyonlu arka diferansiyel kilit sistemi

ve
• Şanzıman ve ara şanzıman PTO çıkışları.

Farklı İhtiyaçlara Farklı Çözümler
TURKAR 4x4 arazi aracı, hâlihazırda üç farklı model olarak üre-
tiliyor. Bunlar; TURKAR SX4-12V, TURKAR DX4-12V ve 
TURKAR SX4-6V’dir. TURKAR SX4-12V ve TURKAR DX4-12V
model araçlar, farklı hız moduna sahip olmaları nedeniyle 
12 vitese sahiptir. Bu araçlara, sabit ve3 yöne hareketli dam-
perli kasalar da takılabilmektedir. Damperli kasa, elektrikli

sistemle çalışmaktadır. Hatta kasayı aracın motoru çalışmadan
da 3 yöne hareket ettirmek mümkündür.
Ayrıca, her türlü üst yapıya elverişli bir platform özelliği taşıyan
aracın farklı üst yapı versiyonları da üretilmektedir. Bunlardan
bazıları şöyle sıralanabilir:
n Kırsal Ambulans,
n Arama ve Kurtarma Aracı,
n Askeri Taktik ve Lojistik Hizmet Aracı,
n Doğa Sporları ve Gezi aracı,
n Mobil Ofis Aracı,
n Kar Küreme ve Tuz Serme Aracı,
n Yol Süpürme Aracı,
n Demiryolu Hat Bakım ve Servis Aracı,
n Akaryakıt Tankeri,
n Dar Alan ve Orman Yangınlarına İlk Müdahale İtfaiye Aracı,
n Teleskopik Platform,
n Yük Kaldırma Vinçi ve
n Araç Çekme Vinçi.

Gelecek Hedefleri
TURKAR 4x4 araçları, niş üretim kapsamında müşteri taleple-
rine uygun bir şekilde üretilmektedir. Firmanın 2013-2017 iş
planı uyarınca, her yıl artan oranlarda araç üretilerek, 2017 yı-
lında 1000 rakamına ulaşılması hedefleniyor. Toplu alım ve iha-
leler olması durumunda, bu sayının daha da artması mümkün
görülüyor. Firma, bu tür üretim artışlarını karşılayabilecek
imkân ve kabiliyetlere sahip bulunuyor.
TURKAR’ın uluslararası pazarlarda tanıtılmasına yönelik
faaliyetler de devam ediyor. Bu kapsamda, firma, 
15-21 Nisan tarihlerinde, Almanya’nın Münih şehrinde dü-
zenlenen, Bauma 2013 Uluslararası İş Makineleri ve Ekip-
manları Fuarı’na da katıldı. Rusya ve Kuzey Afrika pazarına
yönelik ciddi bir görüşme süreci içerisinde bulunan firmanın
gündeminde, TURKAR’ın, bu ülkelerde pazarlanması ve sa-
tışı da yer alıyor. Kendini ispat etmiş bir ürün olan 
TURKAR’ın, yakın gelecekte, uluslararası alanda da başarı-
lar elde etmesi bekleniyor.
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Hepimizin bildiği gibi bi-
lişim sistemleri, son
15 yılımıza damgasını

vurdu. Kâğıt üzerinden yürü-
yen pek çok iş, gerek kolaylığı
gerekse getirdiği diğer fayda-
lar sebebiyle sanal ortamlara
taşındı. Uzun yıllar içerisinde
oluşmuş birikim ve tecrübe-
lerimizi küçücük depolama
alanlarında taşıyabilir hale
gelmemiz ve iş gereksinimle-
rimizin neredeyse tamamına
yakınını cep telefonları ile
karşılayabiliyor olmamız, bu
değişimin ne kadar hızlı ve
hayrete düşürücü olduğunun
en önemli göstergelerinden.
Ünlü psikolog Abraham Mas-
low, bazı eleştirilere rağmen
bugün hala kabul gören ku-
ramında, insanoğlunun bes-
lenme ve uyuma gibi fizyolojik
ihtiyaçlarından sonra, kendini
güvende hissetmek ve tehli-
keden uzak durmak içgüdü-
lerinin ağır bastığından
bahseder. Tarih, yakın çağı-
mıza kadar bu kuramın en
önemli ispatı niteliğindeydi.
Fakat güvenliğin hep arka
planda kaldığı bilişim sistem-
lerindeki gelişmeler, Mas-
low’u yalancı çıkardı.
Özellikle son on yıl içerisinde
bilişim sistemlerinde tespit
edilen açıklıklara karşı sa-
vunmasızlığımız ve güvenlik

bilincinin ancak yaşanılan acı
tecrübelerin bir bileşkesi ile
oluşması, bu noktadaki zafi-
yetlerimizi ortaya koydu.

Dünden Bugüne
Ulusal siber güvenliğin sağ-
lanmasını ve bu konularda ül-
kemizin kendi ayakları
üzerinde durmasını kendisine
misyon edinmiş olan TÜBİTAK
BİLGEM; bilgi güvenliğinin
sadece şifreleme ile sağlana-
mayacağının; bilişim sistem-
leri ve ağ seviyesindeki
saldırıların da önemsenmesi
gerektiğinin ve bu alanda uz-
manlaşmış bir bölüme ihtiyaç
olduğunun farkında olarak,
1997 yılında harekete geçti.
İlk yıllarında, “Ağ Güvenliği
Grubu” adı altında yürütülen
çalışmalarda kapsamlı bir
test laboratuvarı kuruldu. La-
boratuvar ortamında, Micro-
soft ve açık kaynak kodlu
işletim sistemleri, bunların
üzerinde çalışan e-posta su-
nucuları ve veri tabanları gibi
popüler uygulamalar, aktif ağ
cihaz ve kutuları, saldırı tespit
sistemleri gibi savunma
ürünleri, güvenlik bakış açısı
ile değerlendirildi. Bu çalış-
malarda, önemli bir bilgi biri-
kimi sağlandı.
2001 yılında, Genelkurmay
Başkanlığının da desteğiyle

gerçekleştirilen Ortak Kriter
Test Merkezi (OKTEM) kurul-
ması projesi ile bu bilgi biri-
kimi, uluslararası kabul
gören standartların gerçek-
lenmesi amacıyla kullanıldı.
Bilişim sistemi ürünlerinin
belirli güvenlik kriterlerine
göre değerlendirilip sağlamış
olduğu güvenlik seviyelerinin
belirlenmesi temel prensibine
dayanan Ortak Kriterler
(Common Criteria / CC) de-
ğerlendirmeleri, ülkemizde
yapılabilir hale geldi. TÜBİTAK
BİLGEM, sonraki yıllarda ku-
rulan test ve değerlendirme
laboratuvarı ile kripto cihaz-
ları için yapılan COMSEC (Ha-
berleşme Güvenliği) testlerini
de kabiliyetleri arasına ek-
ledi. 2006 yılından günümüze
akıllı kart güvenliği ile ilgili
çalışmalarını yoğunlaştırarak
özellikle Yan Kanal Analizi
(Side Channel Analysis) ve
Tersine Mühendislik (Re-
verse Engineering) konula-
rında uzmanlık kazandı. Bu
alanda sahip olduğu altyapı
ile dünyada önemli test mer-
kezlerinden biri haline geldi.
2010 yılı içerisinde, Ortak Kri-
terler belgelendirmesi konu-
sunda meydana gelen bir
gelişme ile sevindik. Bu ko-
nuda paydaş durumunda olan
TÜBİTAK BİLGEM ve TSE’nin

iş birliği sayesinde, üretilen
sertifikaların uluslararası ta-
nınırlığa sahip olması için ya-
pılan uzun ve zorlu yolculuk
tamamlandı. Böylece Türkiye,
14. “sertifika üreticisi ülke”
olarak ilan edildi.
Ağ Güvenliği Grubu, kurulu-
şundan bugüne, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin bilişim
sistemleri güvenliği alanın-
daki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, pek çok proje gerçek-
leştirdi. Güvenlik mimarileri-
nin tasarımı, sistemlerin
güvenli kurulumu, güvenlik
testleri, risk analiz çalışma-
larının gerçekleşmesi gibi alt
başlıklar altında ele alınabi-
lecek projelerle Ağ Güvenliği
Grubu, ülkemizin özellikle
geleceği adına oldukça
önemsenmesi gereken bili-
şim güvenliği alanında söz
sahibi bir otorite konumuna
geldi.

Projeler Çeşitleniyor
Eldeki bilgi birikiminin payla-
şımı ve ülke genelinde bilgi
güvenliği konusundaki bilincin
arttırılması amacıyla yüzünü

ÖZEL SAYI

Siber Güvenlikte
TÜBİTAK BİLGEM
Siber güvenlik alanında 1990’lı yılların sonundan beri 
faaliyet gösteren TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri
Araştırmalar Merkezi (BİLGEM), önemli başarılar elde etti
ve özellikle kamu kurumlarının siber savunma yeteneklerinin
gelişmesinde büyük rol oynadı. Kamu araştırma enstitüsü
olmasının verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getiren 
TÜBİTAK BİLGEM, siber güvenlikte, Türkiye’nin en önemli
kozlarından birisi olmaya devam edecek.
Tahsin TÜRKÖZ* / turkoz@gmail.com
*TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcısı
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diğer sektörlere de çeviren Ağ
Güvenliği Grubu, kamu ku-
rumları ve kritik özel sektör
kurumları ile bazı projeler
gerçekleştirdi. Güvenlik test-
leri ile başlayan, daha sonra
Risk Analizi, Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi (BGYS) kuru-
lumu ve danışmanlığı ile
devam eden bu çalışmalarda,
kurumların önemli kazanım-
ları oldu. Bazı kamu kurumları,
yönetim hiyerarşisinde etkin
noktalara bilgi güvenliği sağ-
lanmasına yönelik birimler en-
tegre ederek konuyu en üst
seviyede ele almaya gayret
gösterdiler.
Özel sektörde gerçekleştiri-
len projeler, genellikle ban-
kacılık, telekomünikasyon ve
otomotiv alanlarında çalışan
firmalarla yürütüldü. Bunlar;
mali kazanımların arka
planda kaldığı, eldeki bilgi bi-
rikiminin geliştirilmesi ve
yeni teknolojilerden haberdar
olabilme amacıyla yürütülen
projelerdi. Öte yandan, sek-
törlerin genel fotoğrafını
çekme amaçlı hazırlanan
analiz raporları da bu çalış-

maların en somut meyvesi
olarak ortaya kondu ve ilgili
düzenleyici kurumlarla pay-
laşılarak ülkenin siber güven-
lik kapasitesinin arttırımına
önemli katkıda bulunuldu.
Müşterilerimizin proje çıktıla-
rından memnun kalarak çok
yüksek oranda yeni proje öne-
rilerinde bulunmalarının,
doğru yolda olduğumuzun
göstergelerinden biri oldu-
ğunu değerlendiriyorum.
Devlet Planlama Teşkilatı
Bilgi Toplumu Dairesinin,
2005 yılında başlatmış olduğu,
Bilgi Toplumu Stratejisi isimli
çalışma, ülkemizde bilişim
sistemleri adına önemli bir
milat oldu. Çalışma, ülkemizin
bilgi toplumu olması yolunda
önemli mesafeler kat etmesi
ve bilgi teknolojilerinden etkin
olarak yararlanmasını sağla-
mak amacıyla gerçekleştirildi.
Çalışmanın bir maddesini de
Bilgi Sistemleri Güvenlik
Programı oluşturuyordu. 
TÜBİTAK BİLGEM Ağ Güven-
liği Grubu tarafından yürütülen
bu program ile başta kamu
kurum ve kuruluşları olmak

üzere, ülkemizin bilgi sistem
güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarının
karşılanması hedeflendi.
Program kapsamında, pek çok
kamu kurumunda pilot çalış-
malar gerçekleştirildi. Bu ça-
lışmalar ile kurumların bilgi
güvenliği problemlerini mini-
mize etmek ve kurumsal bilgi
güvenliği bilinci kazandırmak
adına gayret gösterildi. Kritik
kamu kurumlarımızda çalışan
personele ve üniversitede bili-
şim sistemlerinin yönetimiyle
görevli kişilere eğitimler ve-
rildi. Bu projenin devamı nite-
liğinde değerlendirilebilecek
Kamu Bilgi Güvenliği Projesi
ile de kamu kurumu persone-
line yönelik eğitimlere devam
ediyoruz.

Siber Güvenlik 
Olaylarına Doğru ve
Sağlıklı Müdahale
Bilgi Sistemleri Güvenlik
Programı’nın önemli hedefle-
rinden birisi de ülkemizde
bilgisayar ortamlarında yaşa-
nabilecek bilgi güvenliği olay-
larına doğru ve sağlıklı
müdahaleyi gerçekleştirmek

adına gerekli altyapıyı oluş-
turmaktı. Bu amaçla yine 
TÜBİTAK BİLGEM bünye-
sinde Bilgisayar Olaylarına
Müdahale Ekibi (TR-BOME)
kuruldu. Bu ekip, kritik kamu
kurumlarında BOME yapılan-
masının kurulabilmesi için
gerekli eğitim ve koordinas-
yon faaliyetlerini yürüttü.
2008 yılından bu yana gerçek-
leştirilen ulusal tatbikatlar ile
kurumlara bilgi güvenliği so-
runlarına hızla tepki göstere-
bilme kabiliyeti kazandırıldı.
Halen BOME konularında
kamu kurumları ile sıkı ilişki-
ler içerisindeyiz. Ayrıca, ülke-
mizi ilgilendiren ve bilişim
sistemleri kaynaklı güvenlik
sorunlarında ulusal irtibat
noktası olarak pek çok yurt
dışı kurumla ortak çalışmalar
yürütmekteyiz.
Son yıllarda, siber güvenliğin
öne çıktığı alanlardan birisi
de kritik altyapılar oldu. Kritik
altyapıların giderek daha
fazla akıllı sistemler ile yöne-
tilir hale gelmesi, bu alandaki
riski de yükseltti. Siber Gü-
venlik Enstitüsü olarak bu
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riski önemseyerek Kalkınma
Bakanlığı desteği ile bir ça-
lışma başlattık ve ülke gene-
linde haberleşme, enerji,
finans, su gibi kritik altyapıla-
rın bilişim sistemlerini analiz
ederek muhtemel tehditleri
ortaya koyan raporlar hazır-
ladık. Bazı kritik altyapıların
endüstriyel kontrol sistemle-
rine (SCADA) güvenlik testleri
gerçekleştirdik. İlerleyen dö-
nemde, ilgili düzenleyici ku-
rumlar ile eşgüdüm
içerisinde, gerekli önlemlerin
alınmasına ve mevzuatın
siber güvenlik odaklı güncel-
lenmesine yönelik çalışmala-
rımıza devam edeceğiz.
Ülke içerisindeki çalışmaları-
mız devam ederken, bir taraf-
tan da bilgi birikimimizin
vermiş olduğu özgüvenle yurt
dışında benzer hizmetleri
gerçekleştirme konusunda
bazı gayretlerimiz oldu. Özel-
likle Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi, İş Sürekliliği gibi
alanlarda başarıyla sonuçla-
nan projelere imza atıldı. Bazı
NATO projelerinde gerçek-
leştirici firmalarla projelerin
bilgi güvenliği gereklerinin
yerine getirilmesi kapsa-
mında ortaklıklar yapıldı.
Türkiye’nin yakın ilişkiler içe-
risinde olduğu ülkelere, bilgi
güvenliğine yönelik eğitimler
verildi. Bu çalışmaların, önü-
müzdeki yıllarda artan sık-
lıkla devam edeceğini
öngörüyoruz.
Yıllar geçtikçe kabuğunu
kıran ve Türkiye’nin önde
gelen bilişim sistemleri gü-
venliği merkezlerinden biri
haline gelen Ağ Güvenliği
Grubu, ismiyle ilgili de bir de-
ğişim yaşadı ve önce Bilişim
Sistemleri Güvenliği Bölümü
adını aldı. 2012 Temmuz ayın-
dan itibaren ise Siber Güven-
lik Enstitüsü (SGE) çatısı
altında faaliyetlerini sürdürü-
yor. Siber Güvenlik Enstitüsü,
halen TSK, kamu kurumları
ve özel sektörden firmalar ile
gerek yurt içi gerekse yurt dı-
şında projeler gerçekleştiri-
yor. Her geçen yıl büyüyen ve
konusunda uzman olan kad-

rosu ile oldukça geniş bir
spektrumda kurumların bilgi
güvenliği ihtiyaçlarını karşıla-
maya gayret gösteriyor.

Bilgi Paylaşınca 
Güzeldir
Özellikle Bilgi Sistemleri Gü-
venlik Programı’nda yürüttü-
ğümüz çalışmalarımızın ana
hedefi, var olan bilgi birikimi-
mizi ülkemizin faydasına suna-
bilmekti. Bu amaçla kurumlar
ve bu alanda çalışan kişiler ile
ortak bazı faaliyetler yürüttük.
Örneğin biri Ankara’da biri de
İstanbul’da olmak üzere, yılda
iki kere gerçekleştirdiğimiz et-
kinliklerde, bilgi güvenliğin-
deki eğilimler ve güncel
tehditler gibi konularda payla-
şımlarda bulunduk. Ülkemiz
için üzerinde durulması gere-
ken bilgi güvenliği konularını
masaya yatırarak çözümler
üretmeye çalıştık.
Belirli bir kurum ile gerçek-
leştirilen çalışmaların, o ku-
ruma sağlayacağı faydayı
inkâr etmek mümkün değil.
Aynı şekilde, içi dolu bir etkin-
liğin katılımcılarına sağlaya-
cağı katma değeri de. Fakat
genel kamu yararını düşündü-
ğümüzde, bu faydaların ol-
dukça dar kapsamda kaldığını
söylemek mümkün. Bu 

felsefeden yola çıkarak bilgi
paylaşımını daha etkin gerçek-
leştirmenin yollarını aradık ve
Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı
(http://www.bilgiguvenligi.gov.tr)
web portalini kurmaya karar
verdik. Beş yıldır faaliyetlerini
sürdüren bu ortamda, bilgi
birikimimizi ve bilgi güvenli-
ğine destek veren diğer gö-
nüllü uzmanların katkılarını,
tüm Türkiye ile paylaşmaya
gayret gösteriyoruz.
Kuruluşundan itibaren siber
güvenlik konusunda uzman
pek çok kişinin takdirini ve
desteğini alan Ulusal Bilgi Gü-
venliği Kapısı, etkileşimli alt-
yapısı ile okurlarına katılımcı
bir içerik sunuyor. 4.300’ü
aşkın kullanıcı, 200’e yakın ya-
zara sahip sitede, güncel bilgi
güvenliği konularını ele alan
teknik yazılar ve bilgi güvenliği
varlıklarının güvenliğinin sağ-
lanmasını amaçlayan kap-
samlı kılavuz dokümanlar,
ciddiyet ve özenle hazırlanıyor.
Bilişim sistemlerinde yeni or-
taya çıkarılan güvenlik açıklık-
ları takip edilerek önem
seviyesi ve ülkemizdeki yay-
gınlığına göre okuyucularına
ulaştırılıyor.
Bugüne kadar 1.000’in üze-
rinde içeriğe yer veren Ulusal
Bilgi Güvenliği Kapısı’nın, ül-

kemizde bir benzeri olmadı-
ğını düşünüyoruz. Bu bilgi
paylaşım platformunun dün-
yada da emsalleri ile yarışa-
bilir olduğunu görmek, bizi
çok memnun ediyor.

Ulusal Siber Güvenlik
Yönetimi
Siber güvenlik, Türkiye’de,
2012 yılının ortalarından iti-
baren, ülke politikası olarak
ele alınmaya başlandı. Bu
amaca yönelik bir dizi adım
atıldı. Öncelikle Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı sorumlu kurum
olarak belirlendi. Sonra-
sında, Siber Güvenlik Kurulu
kurularak faaliyetlerine baş-
ladı. Kurulun attığı en somut
adım, Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi’ni ve 2013-2014 Yılı
Eylem Planı’nı belirlemek
oldu. Siber Güvenlik Ensti-
tüsü olarak, gerek stratejinin
ve eylem maddelerinin belir-
lenmesinde gerekse eylem
maddelerinin gerçekleştiril-
mesinde etkin çalışmalar
gerçekleştiriyor, bilgi biriki-
mimizi ülke kurumlarının
kullanımına açıyoruz. Bun-
dan sonra da elimizden
gelen desteği sunmaya yö-
nelik gayretlerimiz devam
edecek.

ÖZEL SAYI
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ÖZEL SAYI

Siber Güvenlik 
Alanında Ar-Ge 
Faaliyetleri
Siber Güvenlik Enstitüsü
olarak geçtiğimiz on yılı
aşkın sürede, çok önemli
bilgi birikimleri elde ettik.
Bu bilgi birikimimizi, gelecek
yıllara da güncel bir şekilde
taşıyabilmemiz için, Ar-Ge
faaliyetlerimize hız kesme-
den devam etmenin doğru
olacağını düşünüyoruz. Ül-
kemizde, TÜBİTAK BİLGEM
ve benzeri kurumlar, pek çok
Ar-Ge faaliyetine imza atarak
bu anlamda önemli kazanım-
lar elde ettiler. Bizim de he-
defimiz, özellikle siber
güvenlik alanında çözüm bek-
leyen sorunlara eğilmek. Bu
sebeple işi sadece Ar-Ge
yapmak olan personel is-
tihdam ediyor ve geniş
imkânlar sağlamaya gay-
ret gösteriyoruz.
İlk Ar-Ge faaliyeti olarak
Milli Güvenlik Duvarı pro-
jesini gerçekleştirdik. Da-
ğıtık yapıda çalışabilen, aynı
anda onlarca noktanın tek
merkezden yönetimine
imkân veren, yüksek kapasi-
teli hatlarda üst düzey perfor-
mans gösteren bir ürün ile
sonuçlanan bu proje, ülkemiz
adına önemli bir kazanım
oldu. 300’den fazla kritik nok-
tada çalışan Milli Güvenlik
Duvarı, ülkemizin farklı ku-
rumlarında, siber savunma
kalkanı olarak görev yapıyor.
Güvenlik ürünleri alanında,
dış ülkelere olan bağımlılığı-
mızı azaltmak adına da güzel
bir emsal oluşturuyor. Bu-
günlerde, bu teknolojide ülke
içerisindeki misyonumuzu ta-
mamladığımız düşüncesi ile
özel sektöre transferi konu-
sunda çalışmalar yürütüyor
ve sektöre yeni imkânlar sun-
maya gayret gösteriyoruz.
Akıllı kartlar için gerçekleş-
tirdiğimiz Yan Kanal Analizi
çalışmaları da üzerinde du-
rulması gereken bir diğer 
Ar-Ge faaliyetimiz. Kredi
kartları ve vatandaşlık kart-
ları gibi, hayatın pek çok ala-
nında kullanılmaya başlayan

akıllı kartların güvenliği ol-
dukça önemli bir konu. Akıllı
kartların çalışması sırasında
ortaya çıkardığı güç, elektro-
manyetik alan ve işlem za-
manı gibi bilgilerle kartın
barındırdığı PIN numarası,
gizli anahtar gibi kritik bilgi-
lerin açığa çıkarılması hedefli
yürütülen bu testlerde, ol-
dukça başarılı sonuçlara
ulaştık. Bu testleri şu an yapa-
biliyor olmamız, gelecekte
kullanacağımız akıllı kartların
seçiminde veya tasarımında
yanlış adımlar atmamamıza
imkân tanıyacak.

Bu iki Ar-Ge faaliyetimize
benzerlerini eklemek adına,
geçtiğimiz yıllarda yoğun bir
çalışma gerçekleştirdik.
Araştırmalarımız, ülkemizde
bilgi güvenliğinin sağlanması
açısından, üzerinde durul-
ması gereken onlarca konu
olduğunu ortaya koydu. Çalış-
malarımızda belirli alanlara
yoğunlaşabilmek amacıyla
potansiyel konuları öncelik-
lendirmeye çalıştık. Sonu-
cunda, dört ana konuda
çalışmalara başlayarak yakın
gelecekte somut çıktılar or-
taya koymayı kendimize hedef
seçtik.
Üzerinde çalışmalar gerçek-
leştirdiğimiz ilk alan, zararlı
yazılımlar. Son yıllarda, bilişim
sistemlerine gerçekleştirilen
saldırılar irdelendiğinde, za-
rarlı yazılımların yüksek oran-
larda kullanıldığını görüyoruz.
Özellikle bilinen zararlı yazı-
lımların değiştirilerek tespit
edilmesinin zorlaşması, önle-

yici sistemleri çaresiz bıra-
kıyor. Bu anlamda, ülke-
mizde zararlı yazılımların
tespitini ve analizini gerçek-
leştirecek altyapının oluştu-
rulmasını ihtiyaç olarak
görüyoruz. Siber Güvenlik
Enstitüsü bünyesinde kuru-
lum çalışmaları devam
eden, Zararlı Yazılım Analiz
Laboratuvarı ile bu amacı
gerçekleştirme yolunda
hızla ilerliyoruz. Kurulacak
laboratuvarın, ülkemizin en
büyük zararlı yazılım kütüp-
hanesi olmasını ve en etkin
yöntemlerle analiz yapacak
kabiliyete ulaşmasını hedef-
liyoruz.

Laboratuvar ortamına
veri sağlanması ve tec-
rübemizi daha etkin kul-
lanabilme adına, iki
önemli projede de çalış-

m a l a r ı m ı z
devam ediyor.
Bunlarda birisi Gelişmiş
Siber Casusluk (APT) Analizi;
bir diğeri ise Siber Saldırı
Tespit ve Önleme Sistemi Ge-
liştirilmesi (STÖS).
APT Analizi Projesi’nde, ülke-
mizin kritik öneme sahip ku-
rumlarını belirleyerek bu
kurumların ağlarında, örnek-
leme olarak seçilen personel
bilgisayarlarında, bilinen gü-
venlik mekanizmaları ile tes-
pit edilemeyen zararlı
yazılımları bulmaya yönelik
analizler yapacağız. APT’nin,
günümüzün en önemli siber
tehdit unsuru olduğunu düşü-
nüyoruz. Elde edilecek sonuç-
ların, ülke güvenliğinin
sağlanmasında kritik öneme
sahip olacağını değerlendiri-
yoruz.
STÖS projesi ile ülke gene-
line yaygınlaştırılacak sen-
sörleri ve tuzak sistemleri
kullanarak gerçekleştirilen

her seviye saldırıyı tespit et-
meyi amaçlıyoruz. Saldırı-
larda kullanılan yöntemlerin
incelenmesi, elde edilecek
zararlı yazılımlar ile Zararlı
Yazılım Analiz Laboratuvarı-
nın beslenmesi ve erken
uyarı mekanizmaları oluştu-
rularak ülke genelinde alın-
ması gereken önlemlerin
belirlenmesi şeklinde özetle-
yebileceğimiz faydalar, bu
projeyi başlatmamızda en
önemli motivasyonu oluş-
turdu. Pilot kurulumlarla
başlanan projenin bitişinde
ulaşılacak nihai noktada,
dünyanın en büyük, dağıtık
mimarili tuzak sistemlerin-
den birine sahip olacağımızı
tahmin ediyoruz.
Yürüttüğümüz diğer bir 
Ar-Ge çalışması da veri ka-
çağı önleme mekanizmaları
üzerine. Özellikle son yıl-
larda, kurumlardan kontrol-
süz bilgi çıkışı ile ilgili pek
çok habere şahit olduk. Dün-
yada da bu konunun popüler

olması ile özellikle anti-
virüs firmalarının

bazı ürünler çı-
kardığını söyle-

mek mümkün. 
Öte yandan, bu

ürünleri inceleme-
miz sonucunda buldu-

ğumuz ve özellikle Türkçe
dokümanların tespitine yö-
nelik kullanılan yöntemler-
deki önemli eksiklikler, bizi
bu alanda çalışmaya motive
etti.
Özetleyecek olursak; günü-
müze değin, gerek Siber
Güvenlik Enstitüsü gerekse
ülkemiz adına siber güven-
lik konusunda önemli me-
safeler kat ettiğimizi
söyleyebiliriz. Bundan sonra
da aynı motivasyon içeri-
sinde ve büyüyerek çalış-
malarımıza devam etmeyi
hedefliyoruz. Bir taraftan
ülkemizin siber güvenlik
konusunda bilinçlenmesi
adına yüklenmiş olduğumuz
misyonu yerine getirirken
diğer taraftan Ar-Ge çalış-
malarımız ile geleceğimizi
aydınlatmak istiyoruz.
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STM’nin deniz platform-
ları alanında yürüttüğü
projeler; MİLGEM, Yeni

Tip Denizaltı Projesi,  Ay Sınıfı
Denizaltı Cihaz / Sistem Yeni-
leme Projesi, Denizde İkmal
ve Muharebe Destek Gemisi
(DİMDG) Projesi ve Pakistan
Denizde İkmal Tankeri Pro-
jesi olarak sıralanıyor.

MİLGEM
STM, Türkiye’nin en önemli
savunma projelerinden bi-
risi olan ve korvet sınıfı bir
savaş gemisinin geliştiril-
mesini amaçlayan MİLGEM
Projesi’nin ilk gemisi TCG

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

Deniz Platformlarının 
Tüm Spektrumu STM’nin 

Kapsama Alanında
STM, MİLGEM projesi ile başlayan ve günümüze kadar geçen

süre içinde, denizaltı da dâhil olmak üzere, çeşitli deniz 
platformlarına yönelik; yurt içi ve yurt dışı danışmanlık, 

dizayn, modernizasyon ve sanayileşme faaliyetlerini 
yürütebilecek ve bu konuda öncülük edebilecek çekirdek 

bir mühendislik kadrosu oluşturdu. Firma, bu kadro ile 
üretim altyapısına sahip yerli ve uluslararası müşteriler için,

denizaltı ve askeri su üstü gemilerine yönelik gemi inşa 
ve modernizasyon konularında hizmetler sunarken, askeri

tersaneler ile bakım, onarım ve eğitim tesisleri alanında da
anahtar teslim çözümler teklif ediyor.
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HEYBELİADA (F-511) ve ikinci
gemisi BÜYÜKADA (F-512)
için dizayn hizmetleri ile plat-
form inşa ve donatım mal-
zeme ve hizmetlerinin tedarik
sorumluluğunu üstlenmiştir.
Projenin tasarım, inşa ve sis-
tem entegrasyonu, perfor-
mans ve takvim sorumluluğu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı); dizayn ve inşa

faaliyetleri için gerekli sis-
tem, malzeme ve hizmetlerin
tedarik sorumluluğu ise Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’ndadır.
STM, MİLGEM Projesi kapsa-
mında üstlendiği sorumlu-
lukları; zamanında, bütçesi
içerisinde, hedeflenen kali-
tede, yüksek son kullanıcı
memnuniyetiyle ve beklene-
nin üzerinde yerli katkı oranı
ile yerine getirmeyi hedefle-
miştir. MİLGEM Projesi’nin
devamı olan ve 6 adet gemi-
nin inşasını kapsayan 
MİLGEM-S Projesi’nde de
STM, ana yüklenici tersane
seçiminden bağımsız olarak,
SSM tarafından Platform Di-
zayn Alt Yüklenicisi olarak be-
lirlenmiştir. STM, MİLGEM-S
Projesi kapsamında, platform
ve platform entegrasyon (ana
tahrik sistemi entegrasyonu
dâhil) tasarımı ile ilgili tüm faa-
liyetlerden sorumlu olacaktır.

Yeni Tip Denizaltı 
Projesi
Gölcük Tersanesi Komutanlı-
ğında inşa edilecek olan ha-
vadan bağımsız tahrik
sistemine sahip 6 adet yeni
tip denizaltı tedarik proje-
sinde; dizayn faaliyetlerine
katılım, Gölcük Tersanesi alt-
yapısının yenilenmesi, yerli
katkı faaliyetlerinin kontrolü,
denizaltının orijinal tasarım-
cısı HDW firması tarafından
tedarik edilmeyen tüm mal ve
hizmetlerin tedariki, entegre
lojistik destek (ELD) faaliyet-
lerinin icrası gibi sorumluluk-

lar, STM tarafından üstlenil-
miştir. STM, proje tamamlan-
dığında, denizaltı platformuna
ve özellikle de modernizasyo-
nuna yönelik; dizayn, 
mühendislik ve entegrasyon
konularında teknolojik birikim
ve kabiliyet kazanımının sağ-
lanmasını ve projede planla-
nan yerli katkı oranına
ulaşılmasını hedefliyor.

Ay Sınıfı Denizaltı
Cihaz / Sistem 
Yenileme Projesi
Ana yüklenici olarak sorum-
luluk üstlendiği Ay Sınıfı De-
nizaltı Cihaz / Sistem
Yenileme Projesi kapsamında
STM, 2 adet Ay sınıfı denizaltı
için modernize edilecek sis-
temlerin tedarik, montaj, en-
tegrasyon, test ve kabul
faaliyetlerini yürütmektedir.
Söz konusu faaliyetler, Göl-
cük Tersanesi Komutanlığı-
nın tecrübeli iş gücü desteği
ile icra edilmektedir.

Denizde İkmal ve 
Muharebe Destek 
Gemisi (DİMDG) Projesi
Projenin halihazırda içinde
bulunulan ilk aşamasında,
gemi teknik isterlerinin belir-
lenmesine yönelik ön dizayn
ve fonksiyonel dizayn çalış-
maları yapılmaktadır. STM,
ülkemize katma değeri ola-
cak mühendislik ağırlıklı di-
zayn görevleri ile önemli
sorumluluk üstlendiği bu
proje kapsamında, dizayn ça-
lışmaları için bir iş paylaşımı
çerçevesinde, Deniz Kuvvet-

leri Dizayn Proje Ofisi ile ko-
ordineli çalışmaktadır.

Pakistan Denizde
İkmal Tankeri Projesi
Pakistan Savunma Üretim
Bakanlığı tarafından Pakistan
Deniz Kuvvetleri ihtiyacının
karşılanmasına yönelik ola-
rak Karaçi Tersanesi'nde inşa
edilecek; 1 adet Denizde
İkmal Tankeri (Fleet Tanker)
Tedarik Projesinin sözleş-
mesi, Pakistan Savunma
Üretim Bakanlığı ile STM ara-
sında, 22 Ocak’ta Rawalpindi,
Pakistan’da imzalanmıştır.
Projenin ana yüklenicisi ola-
rak STM; dizayn paketi, mal-
zeme, ekipman, ELD ve yedek
parça sağlanması ile test ve
tecrübelerin yapılmasının
yanı sıra tersane ve kullanıcı
eğitimleri ile danışmanlık
hizmetlerinin verilmesinden
de sorumlu.
Askeri gemi inşasında, tasa-
rım ve mühendislik hizmeti
ihracatı konusunda Türkiye
için bir ilk olan bu proje, aynı
zamanda, savunma ve gemi
inşa sanayi alanında önemli,
örnek ve özgün bir iş birliği
projesidir. Projenin, gemi
inşa yan sanayi ürünlerinin
ihracatına imkân verme po-
tansiyeli de bulunmaktadır.
STM ve Türk Savunma Sana-
yisi, halihazırda üstlenilen
görevlerin ötesinde, yurt içi
ve yurt dışı projelerde,
Dz.K.K.lığı ve SSM’nin vizyon
ve hedeflerini destekleyecek
şekilde rol alabilecek bir 
kapasiteye ulaşmıştır.
STM’nin hedefi; gemi inşa ve
modernizasyon alanlarında
sahip olunan yüksek bilgi bi-
rikimi ve tecrübeden kaynak-
lanan özgüven ile ülkemizin
sahip olduğu mevcut ve geliş-
mekte olan söz konusu alan-
lardaki potansiyelin de aktif
olarak kullanılması suretiyle
uluslararası ortamda anahtar
teslim mühendislik çözümler
üreten, tanınır ve güvenilir bir
firma haline gelmek ve bu sa-
yede, elde edilen mühendislik
hizmet ve ürünlerinin ihracını
sağlamaktır.
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Paraşütçülerin 
Yerdeki Eğitim Alanı:
Dikey Rüzgâr Tüneli
STM’nin ürün portföyünde yer
alan ürünlerden bir diğeri,
Dikey Rüzgâr Tüneli’dir. Dikey
Rüzgâr Tüneli, paraşütçülerin
serbest düşüş eğitimlerini
sağlamak maksadıyla, limit
hava hızında, rüzgârın kont-
rollü sıcaklıkta yaratıldığı, çift
dönüşlü, kapalı çevrim bir
tünel mekanizmasıdır. Limit
hava hızının yakalanabilmesi
için gereken hava debisi, güç
sisteminin havayı gereken ba-
sınçta itmesi ile sağlanır. Ba-
sınç kayıplarının asgari
seviyede tutulabilmesi ise
tünel geometrisinin optimize
edilmesi sayesinde elde edil-
mektedir. Yatay rüzgâr tünel-
lerinde test odası olarak
kullanılan bölüm, dikey rüz-
gâr tünelinde paraşütçülerin
uçuş alanı olarak hizmet ver-
mektedir. Uçuş alanında aynı
anda her biri 130 kg ağırlığa
sahip dört paraşütçü uçabil-
diği gibi, tek başına tam teç-
hizatlı (toplam ağırlığı 
160 kg’a kadar çıkabilen) bir
paraşütçü de uçabilmektedir.
Tünelin hava yolu olan rüzgâr
sistemi, havanın dolaşımı es-
nasında oluşan basınç kayıp-
larını asgari düzeyde
tutabilmek için uygun açı-
larda genişleyen difüzörler,
havayı yönlendirirken özel ta-
sarımı sayesinde aynı za-
manda gürültü yutumu da
sağlayan ve her köşe dönü-
şünde kullanılan dönüş ka-
natçıkları, soğutma için hava
tazeleme amacıyla kullanılan
hava değişim kapakları, yer
kazanımı için kısa boyutlandı-
rılan akım dinlendirme odası
ve daralma konisinden oluş-
maktadır. Daralma konisinin
optimize edilmiş tasarımı sa-
yesinde, uçuş alanında her
noktada aynı hava hızı seviye-
sine ulaşılabilmektedir.
Hava akışı; güç sistemini
oluşturan, alternatif akım
motorları ile tahriklenen,
sabit hatveli karbon kompo-
zit pallere sahip, hava akışı
yönünde konumlandırılmış

eksenel fanlar yoluyla yara-
tılmaktadır. Her dönüşte iki
adet olmak üzere toplam
dört adet fan kullanılmakta-
dır. Fanların aşağı doğrul-
tuda yönlendirdiği hava
akımı, dönüş kanatçıkları ile
önce yatay sonra yukarı
doğru çevrilerek daralma
konisinden geçmekte ve
uçuş alanına ulaştırılmakta-
dır. Üst tarafta ise önce kar-
şıt iki yönde olmak üzere
tekrar yataya ve sonra aşa-
ğıya çevrilmekte ve fanlara
yönlendirilmektedir. Hava
akış hızı, motor hızının kont-
rol edilmesi yoluyla değişti-
rilmektedir. Bunun için,
kontrol sistemi yoluyla sen-
kronize olarak çalıştırılan
frekans çeviriciler kullanıl-
maktadır. Rüzgâr hızının
kontrolü, uçuş alanını göre-
bilecek şekilde konumlandı-
rılmış olan kontrol odasında

bulunan ve kontrol siste-
mini çalıştıran bir operatör
tarafından gerçekleştiril-
mektedir.
Paraşütçülerin uçuş alanının
dışına çıkmasını engellemek
için, uçuş alanı saydam du-
varlarla kapatılmış, uçuş ala-
nının alt kısmı ise emniyet ağı
ile donatılmıştır. Uçuş alanı, 4
metre çapında daireye eşit
alan sunan, sekizgen geo-
metriye sahiptir. 8 metrelik
uçuş yüksekliğinin üzerinde
kalan hava hızı difüzör ile sı-
nırlanarak yavaşlatıldığı için,
üst tarafta emniyet ağı ihti-
yacı yoktur. Uçuş alanının
saydam duvarlarla çevrilmiş
olması sayesinde, paraşütçü-
lere kapalı ortam duygusun-
dan kurtulma ve doğal
serbest düşüş ortamına en
yakın ortamı yaşama imkânı
verilmektedir. Sistemde, pa-
raşütçülerin yaralanması du-

rumunda elektrik gücünün
kesilebilmesi için acil durum
butonları ve elektrik gücünün
istem dışı kesilmesi duru-
munda çalışacak olan sesli ve
ışıklı bir ikaz sistemi bulun-
maktadır.
Yapılan uçuşlar, uçuş alanını
görecek şekilde yerleştirilen
kameralar yoluyla kayıt altına
alınmakta ve istenildiğinde,
paraşütçü hatalarının düzel-
tilmesini sağlayacak uyarıla-
rın yapılabilmesi için yeniden
seyredilebilmektedir.
Dolaşımdaki havanın ısın-
ması sebebiyle sürekli olarak
soğutulması gerekmektedir.
Bunun için kanallar içerisine
veya dışına konulacak ek bir
iklimlendirme sisteminin
mevcut basınç kaybını arttı-
racağı ve bunun da tünel güç
tüketimini üst seviyelerde tu-
tacağı görülerek, soğutma iş-
leminin dışarıdan alınacak
taze hava ile değiştirilmesini
sağlayacak hava değişim ka-
pakları tasarlanmıştır. Ka-
paklara kumanda eden
sıcaklık kontrol mekanizması
otomatik veya manuel olarak
çalışabilmektedir.
Dikey Rüzgâr Tüneli Merkezi
(hizmet binası), tünel ile en-
tegre bir yapı olup, burada ça-
lışmakta olan personel için
hizmet binası işlevini görmek-
tedir. Tünelin optimum tasa-
rımı sayesinde, binada bulunan
personel gürültü ve titreşim-
den rahatsız olmaksızın kon-
forlu bir ortamda çalışabilme
imkânına sahip olmuştur.

ÖZEL SAYI
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Sivil Havacılık da 
İlgi Alanında
STM, sivil havacılığa yönelik ürünleriyle de dikkat çekiyor. Bunlardan
FocusFlite™ Görev Yönetim Sistemi, görev planlama, brifing, debrifing
ve uçuş faaliyetlerinde kullanılan, pilotlar için bir destek sistemidir.
Sistem, Yer Görev Planlama İstasyonu (FocusFlite™ GS) ve Sayısal
Harita Sistemi’nden (FocusFlite™ AS) oluşmaktadır. FocusFlite™ GS,
Uçuş Yönetim Sistemi ve FocusFlite™ AS sistemlerinin kullanması için
uçuş planlarının üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, FocusFlite™ GS
arazi, tehdit, meteoroloji ve performans gibi analizler yapabilmektedir.
FocusFlite™ AS ise uçuş operasyonları boyunca pilotun durumsal
farkındalığını arttırmak üzere tasarlanmış, DO-178B Seviye C 
uyumlu bir sistemdir.
STM’nin çözüm sunduğu bir diğer alan olan Elektronik Uçuş Çantası
(EFB) ise pilotların uçuş sırasında ihtiyaç duydukları ve kâğıt üzerinde
sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan; uçaktaki aviyonik 
sistemler ile entegre olabilen; uçuş sırasında oluşturulan 
dokümanların elektronik ortamda yaratılmasına ve yönetilmesine
imkân veren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, 
mobil teknolojiler birçok alanda olduğu gibi, havacılık sektöründe de
havayolu şirketlerinin süreçlerinin kolaylaşmasını, uçuş işlemlerinin
zaman ve maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
STM, AeroTab™ çözümü ile milli bir EFB ürünü ortaya çıkararak 
sivil ve askeri havacılık sektöründe mobil teknolojilerin kullanımına
öncülük etmekte, kağıtsız kokpit konseptine uygun şekilde, havayolu
şirketlerinin uçuş maliyetlerinin azaltılmasına ve pilotların 

uçuş süresince oldukça önemli olan zamanlarını etkin biçimde 
kullanmalarına yardımcı olmaktadır.
2013 yılı başında, Atlasjet ile STM arasında, AeroTab™ çözümüne
yönelik bir iş birliği ve ürün kullanım anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşma sayesinde, Atlasjet’in sivil havacılık sektöründeki 
deneyimi ve bilgi birikimi ile STM’nin mobil teknolojileri kullanan 
ürün odaklı yaklaşım uzmanlığı bir araya gelerek milli bir EFB çözümü
üretilmesi ve kullanılması amaçlanmaktadır. Geliştirilen AeroTab™
sisteminin Atlasjet filosunda kullanılmaya başlanması ile yurt içi 
sivil havacılık sektöründe bir ilk gerçekleşecek ve Atlasjet, filosunda
EFB çözümünü kullanmaya başlayan ilk sivil havayolu şirketi olma
gurur ve mutluluğunu taşıyacaktır.
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Ümit BAYRAKTAR: Meteksan 
Savunma’nın bugünkü konumunu 
nasıl özetleyebilirsiniz?
Özgür CANKARA: Bugün geldiği noktada
Meteksan Savunma, yüksek teknoloji
alanlarında Ar-Ge projeleri yapan, orta
ölçekli bir savunma sanayisi şirketidir.
Bu ileri teknoloji alanları; RF mikro-
dalga, fiber lazer, su altı akustik ve simü-
lasyon konularında odaklanmıştır.
Meteksan Savunma, bugüne kadar, milli
kazanım gerektiren ve teknolojik zorluk
derecesi yüksek Ar-Ge projelerinin ad-
reslendiği bir şirket olmuştur. Bu proje-
lerin zamanında ve başarı ile bitirilmesi,
Meteksan Savunma’ya benzer türde yeni
projelerin, artarak gelmesine sebep
oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Metek-
san Savunma’nın toplam sözleşme hac-
minin, sadece 2013 ve 2014 yılları içinde
iki katına çıkmasını bekliyoruz. Mevcut
sözleşme hacminin yüzde 35’ini Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
Ar-Ge projeleri oluştururken; şirketin
diğer ana yükleniciler ile imzaladığı Ar-
Ge nitelikli sözleşmelerle birlikte, Ar-Ge
projelerinin toplam sözleşme büyüklü-
ğünün şirket içindeki oranı, yüzde 70 se-

viyelerine ulaşmaktadır. Bu büyümenin,
önümüzdeki birkaç yılda da aynı şekilde
devam etmesini öngörmekteyiz.
Meteksan Savunma’yı bu anlamda ben-
zer ölçekteki şirketlerden ayıran en
önemli başarı faktörü, sahip olduğu yet-
kin mühendislik gücü ve çalışma yakla-
şımıdır. Burada, ferdi mühendislik
becerilerinin çok üstünde bir sinerji ya-
ratabilen çalışma kültürü ve yaklaşımın-
dan bahsedebiliriz. Bu yaklaşım, Ar-Ge
projelerinin doğası gereği ihtiyaç olan
iteratif tasarım ve doğrulama aşamala-
rının, hızla ve oldukça esnek bir çalışma

ortamında yapılmasına imkân sağlıyor.
Şirketin tüm altyapısı da bu çevik yakla-
şımı destekler şekilde kurgulanmıştır.
Tedarik, finans, kalite ve hatta üst yöne-
tim, bu kurguyu destekliyor. Diğer taraf-
tan; test, ölçüm ve üretim altyapısı da
yine bu yaratıcı ekibin üretkenliğini des-
tekleyen ve butik ölçülerde olsa bile ken-
dine yeterli olacak şekilde kurulmuştur.
Sonuç olarak, Meteksan Savunma,
bugün, yüklendiği Ar-Ge projelerini sü-
resinde ve başarı ile bitiren ve tüm pay-
daşlarına güven veren bir şirket
konumundadır.

ÖZEL SAYI

Büyüyen Meteksan 
Savunma’yı Geleceğe
Taşıyan Vizyonu
Meteksan Savunma; son yıllarda tamamladığı projeler, altyapı yatırımları, artan 
iş hacmi ve yurt dışı sözleşmeleri ile savunma sanayisinde farklı bir kulvara doğru
ilerliyor. Şirketin operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara,
yaptığımız söyleşide, Meteksan Savunma’nın bugünlerde odaklandığı en önemli 
konuyu; “büyümeyi yönetmek” olarak tanımladı. Cankara, bu süreci şöyle tarif ediyor:
“Meteksan Savunma’da, mevcut çizgisini devam ettirirken, gelecekte yine doğru 
zamanda doğru yerde olmak adına gereken stratejik adımları planlamak ve bunların
aksiyonlarını gerçekleştirmek için sürekli devam eden bir çalışma var. Bu çalışmayı
koordine eden bir “Stratejik Çalışma Grubu” oluşturuldu. Bu grup, belli dönemlerde
bir araya gelerek stratejik amaç ve hedeflere göre, şirketin durumunu ve eylem 
planlarını takip ediyor, güncelliyor ve şirket içi koordinasyonu sağlıyor. Tüm bu 
çabanın arkasında, Meteksan Savunma’nın önümüzdeki on yıl içinde gelmek istediği
yeri hedeflemek ve doğru adımları atmak kaygısı var”.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Meteksan Savunma,
önümüzdeki 10 yıl içinde nerede olmayı
hedefliyor?
Özgür CANKARA: Meteksan Savunma,
başarı ile tamamladığı her proje ile ciddi
bir teknolojik birikim sağladı. Son dö-
nemlerde imzaladığı sözleşmelerin ya-
pısına bakıldığı zaman, bu teknolojik
kazanımların artık faydalı ürünlere dön-
mesi konusunda bir çaba olduğunu söy-
leyebiliriz. Meteksan Savunma, mevcut
sözleşmeleri dışında, kendi öz kaynakla-
rıyla da sahip olduğu birikimini, önümüz-
deki on yıl içinde, sadece Türkiye’de
değil, dünya pazarında da başarılı ürün-
lere dönüştürmek için çaba sarf ediyor.
Bu da orta vadede Meteksan Savunma’yı,
artık sistem ve alt sis-
tem üreten ve bun-
ları ilgili platformlara
entegre edebilen bir
şirket noktasına ge-
tirecektir. Meteksan
Savunma’nın orta ve
uzun vadeli ciro yapı-
sının içinde, ürün ve ilgili hiz-
metlerin satış değerlerinin, oransal
olarak giderek artacağını öngörüyoruz.
Bugün artık herkesin bildiği gibi, sadece
Türkiye pazarına odaklanmak, kolay,
fakat uzun vadede sürekliliği olmayan bir
stratejik yaklaşım. Bu sebeple, ürün he-
deflerimizi dünya çapında bir şeyler yap-
mak yönünde ortaya koymaya
çalışıyoruz.

Program Tabanlı Örgütlenme
ve Bağımsız Ürün Grupları
Ümit BAYRAKTAR: Meteksan Savunma,
bu hedeflere nasıl ulaşmayı planlıyor?
Özgür CANKARA: Öncelikte organizas-
yon yapımızın, bu hedeflere ulaşmamızı
destekleyecek işlevsellikte ve güçte ol-
ması için çalışıyoruz. Bugün Meteksan
Savunma’da, “program” tabanlı bir iş
yapma örgütlenmesi bulunuyor. Bu da
şirketin belli program ve teknolojiler ko-
nusundaki kabiliyetlerini ön plana çıkar-
tıyor. Bu kabiliyetler ile millilik
gerektiren konularda ileri teknoloji pro-
jelerinin içinde olmaya devam edeceğiz.
Aynı zamanda, program yapısından ba-
ğımsız çalışabilen ürün grupları oluştur-
maya da çalışıyoruz.  Bu grupların iş
geliştirme, satış ve pazarlama, ürün ta-
sarımı, entegrasyon, entegre lojistik
destek ve üretime dönük adanmış kay-
nakları olacak. Böyle bir odaklanma ol-
madığı zaman, kabiliyet projeleri ile ürün
fırsatları, şirket içinde aynı potada birbi-
rine karışıyor ve bir kaynak kullanım ya-

rışı başlıyor. Unutmamak gerekir ki; Me-
teksan Savunma, yüksek iş verimliliği
adına matris yapıda ve yüzde 95’in üze-
rinde doğrudan kaynak kullanım seviye-
sinde çalışıyor. Bu durumda da doğal
olarak, şirketin kısa vadeli hedeflerinin,
uzun vadeli ürün stratejilerinin önüne
geçmesi riski doğuyor. Biz, ileri dere-
cede yetkin mühendislik gücümüzü ve
teknolojik birikimimizi, Ar-Ge projeleri
ile program bazında geliştirirken, bu bi-
rikimin geleceğe dönük hedeflediğimiz
ürünlerin geliştirilmesi anlamında da
kullanılmasını amaçlıyoruz. Orta ve uzun
vadede dünya pazarında yaşanması
muhtemel gelişmeleri inceleyerek, olası
ürün fırsatlarını ortaya koyan ve bu

ürünlerin satış, pazar-
lama ve satış sonrası
faaliyetlerini takip
eden ürün gruplarını,
2013 yılı sonuna kadar
oluşturmayı planlıyo-
ruz. Hatta sadece yurt

içinde kullanımı olacak
tek seferlik ürün geliştirme

projelerini program yapısı içinde değer-
lendirip, ürün gruplarının odağını dağıt-
mamak istiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu konuyu biraz 
daha açabilir misiniz?
Özgür CANKARA: Tüm bu söyledikleri-
mizi orta vadede somutlaştırmak istersek
şunları söyleyebiliriz: Ürün olarak odak-
landığımız alanlardan ilki, “Anayurt Gü-
venliği” pazarı. Personel Tespit Radarı, bu
alanda hedeflediğimiz ilk ürün oldu. Bu
konuda, hem dünyada hem de Türki-
ye’de; özellikle kısa mesafede, kolay ta-
şınabilir, her türlü hava koşulunda
yüksek hassasiyette çalışan ve yüksek
doğruluk oranında insan tespiti yapabilen
bir radar üretimi konusunda önemli bir
aşamaya geldik. Operasyonel konsept ve
sistem testleri konularında, müstakbel
kullanıcıların büyük desteğini aldık.  İle-
ride bu konsepti, RF ve fiber lazer tekno-
lojilerinin ortak kullanıldığı sensör
ürünler ile çeşitlendirmek istiyoruz.
Veri bağı konusu, geniş bir yelpazede
ürün ailesi oluşturacağımız başka bir
alan olacak. Mühimmat veri bağı konu-
sunda, Türkiye’nin tek yetkin firması
olduk. Bu konuda ürünleşme stratejimiz,
daha çok mühimmat üreticilerinin yol
haritaları ile uyumlu ilerleyecektir. Veri
bağları alanında, ASELSAN’ın Haber-
leşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Baş-
kanlığı ile koordineli iş birliğimizin, yurt
içi kabiliyetlerin kazanımında çok önemli

bir bileşen olduğuna inanıyoruz.
Veri bağı alanını mühimmat ile sınırla-
mayıp, insansız hava aracı (İHA) gibi plat-
formlara da uygulanabilir hale
getireceğiz. İHA’lar, tüm dünyada olduğu
gibi, ülkemizde de giderek artıyor ve çe-
şitleniyor. Bu konuda, dünya pazarını da
hedefleyen ürünler yapmayı amaçlıyo-
ruz. Milli taktik veri bağı terminali üreti-
mini, geleceğe dönük olarak ülkemizde
ve NATO dışı ülkelerde talep edilen bir
ürün fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bu
alanda ortaya koymayı düşündüğümüz
en büyük katma değer, kendi özgün ta-
sarımımız ile küçük, hafif ve yüksek per-
formanslı ürünleri pazara sürmek
olacak.
Fiber lazer, gelecekte pek çok uygulama
alanı bulacak gibi gözüküyor ve bu alan-
lara Bilkent Üniversitesi ile birlikte odak-
lanıyoruz. Kısa vadede, helikopterler için
engel tespitine dönük bir algılayıcı ürün
yapmaya çalışıyoruz. Uzun vadede ise bu
alanda farklı ürünlere yönelme potansi-
yeli olan bir şirketiz.
Su altı akustik teknolojilerinde en önemli
hedefimiz, bir sonar sistemi üreticisi
olmak. Halen SSM Mükemmeliyet Mer-
kezi yaklaşımı ile aldığımız projeler ve
altyapı yatırımlarımız ile bu konuda çok

Hava platformları için gömülü bilgisayar 
(yukarıda, ortada) ve fiber lazer (yukarıda), 
Meteksan Savunma'nın ürünleri arasında 
yer alıyor.
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yol aldık. İyi bir ekosistem oluşturduk.
SSM’nin bu vizyonu desteklemeye
devam etmesi ile orta vadede, kendi mo-
dern sonarını üreten ve sadece Türki-
ye’ye değil, dünya pazarına ulaşan bir
sonar firması haline gelmek istiyoruz. Su
altı haberleşmesi konusunda da ilerle-
yen yıllarda ürün odaklı çalışmalarımız
olacak.
Simülasyon teknolojilerinde ise Metek-
san Savunma, zaten ürünleşme strateji-
leri konusunda oldukça yol aldı. Bugün,
Deniz Harp Oyunu Sistemi (DEHOS) ve
Yara Eğitim Simülatörü ürünleri, hem
çevre coğrafyada hem de gelişmiş ülke-
lerin deniz kuvvetleri tarafından, tekno-
loji altyapısı ve fonksiyonel ihtiyaçların
karşılanması anlamında oldukça ilgi gö-
rüyor. Bunun en önemli kanıtı, Meteksan
Savunma’nın ilk yurt dışı ürün satışını,
Yara Eğitim Simülatörü ile Umman Kra-
liyet Deniz Kuvvetlerine yapmasıdır.

Teknoloji Şirketlerinin 
En Önemli Değeri: 
Nitelikli İnsan Gücü
Ümit BAYRAKTAR: Meteksan Savunma’yı
bu hedeflerine ulaştıracak hangi adımları
bugünden atıyorsunuz?
Özgür CANKARA: Öncelikle bizi bugün-
lere getiren insan gücü, aslında gelecek
hedeflerimizin en önemli destekleyicisi
olacaktır. Teknoloji şirketlerinin en
önemli değeri, nitelikli insan gücü ve bu
konuya her türlü önceliği vermeye çalı-
şıyoruz. Ücret politikamızı, etkin bir per-
formans değerlendirme sistemi ile

ilişkilendirdik. Sistemi destekleyecek bi-
lişim altyapılarını da devreye soktuk. Bu
anlamda, hem Meteksan Savunma’yı bu-
günlere getiren personelin devamlılığını
sağlamayı hem de büyüme potansiyeli-
mizi taşıyacak yetkinlikte personeli önü-
müzdeki yıllarda Meteksan Savunma’ya
kazandırmayı planlıyoruz.
Önümüzdeki yıllarda önemli altyapı yatı-
rımları yapacağız. En az on yıllık öngörü-
ler ile hareket ediyoruz. Yaklaşık 15.000
metrekarelik bir bina inşaatının temelini
bu yıl içinde atıyoruz. Şu an sahip oldu-
ğumuz alanın 3 katı büyüklüğünde ve
mimari planı tamamen gelecek yılların
Meteksan Savunma’sı düşünülerek ön-
görülmüş bir bina yapacağız. Entegras-
yon holleri, üretim alanları, tasarım, test
ve ölçüm laboratuvarları ve geniş ça-
lışma ortamları ile oldukça yetkin bir
tesis olacak. Bir yıl içinde tamamlanma-
sını planlıyoruz. Bunun dışında, artan iş
hacmimize ve süreçlerimize destek ola-
cak bir kurumsal kaynak yönetimi (ERP)
sistemini kullanıma alıyoruz. Bu konuda
SAP ile bir anlaşma imzaladık ve 14 aylık
bir sürede sistemi canlı kullanıma al-
mayı planlıyoruz. Bu sistem ile yeni baş-
layan entegre lojistik destek ve seri
üretim süreçlerimizi de diğer ana süreç-
lerimiz ile entegre etmiş olacağız.
Şirket içinde, bilgi güvenliği konusunda
da büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Bu
sayede, hem artan sayıdaki gizlilik dere-
celi projelerimizin gerektirdiği ek tedbir-
leri alabilmiş olduk hem de ürünleşen
Meteksan Savunma’nın entelektüel ser-

maye birikimini korumak yönünde
önemli bir adım attık.
Sistem Mühendisliği kaynaklarımızı ni-
celik ve nitelik olarak arttırmayı planlı-
yoruz. Bu yaklaşım ile hem iş geliştirme
potansiyelimizi arttırmayı, artan iş hac-
mimizde yap/al kararlarını verirken daha
fazla dış kaynak kullanımını sağlamayı
ve mevcut iş potansiyelimizin gerektir-
diği iş gücünü ortaya koymayı planlıyo-
ruz. Organizasyonel anlamda yaptığımız
bir başka yatırım da yurt dışı satış ekibini
ve adanmış bütçe kaynaklarını oluştur-
mak oldu. Bugün ağırlıklı olarak çevre
coğrafyada olmak üzere, dünyanın her
yerinde aktif satış projelerini takip ediyo-
ruz. 2014 yılı, bu aktif satış yapılanması-
nın yeni projeler ile sonucunu alacağımız
bir yıl olacak. Tabii ki bir yandan da alt-
yapımızı her yıl yeniliyoruz ve büyütüyo-
ruz. Özellikle RF ve su altı akustik
konularında ihtiyaçlarımızı karşılamaya
dönük ve tasarım süreçlerimizi hızlandı-
racak yatırımlara devam edeceğiz. Bun-
ların dışında, artık orta ölçekli seri
üretim taleplerine cevap verebileceğimiz
bir altyapıyı da kurmaya başladık.
Meteksan Savunma’yı bugünlere getiren
başarı hikayesinin arkasında yatan doğru
vizyon, etkin kaynak kullanımı, düşük
genel gider (overhead) hedeflemesi, ya-
tırımlar ve özverili çalışmanın şirketin
geleceğinin doğru şekillenmesinde de
faydalı olacağına inanıyoruz. Aynı heye-
can ve vizyon ile fakat bu sefer 10 yıl son-
rasının Meteksan Savunma’sı için
çalışmaya devam ediyoruz.

ÖZEL SAYI
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Meteksan Savunma ilk yurt dışı ürün satışını, Yara Eğitim Simülatörü ile Umman Kraliyet Deniz Kuvvetlerine yaptı.
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Tamamen özgün, yeni
bir araç platformu olan
ARMA’nın tasarım ça-

lışmaları devam ederken,
2008 yılında, Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) ihtiyaçları doğ-
rultusunda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından

yürütülen yurt içi geliştirme
modeli ile gerçekleştirilmesi
planlanan Özel Maksatlı Tak-
tik Tekerlekli Zırhlı Araç
(ÖMTTZA) Projesi için Teklife
Çağrı Dosyası (TÇD) yayım-
lanmıştır. TÇD’deki gereksi-
nimlerin ARMA 6x6 aracının

genel konsepti ile büyük öl-
çüde uyumlu olduğu görül-
müş ve ARMA araç
konseptinde isteğe bağlı ola-
rak uygulanması planlanan
bazı özellikler, TÇD’deki ge-
reksinimler dikkate alınarak
önceliklendirilmiştir. Bu kap-

samda, ARMA temel araç
konfigürasyonunda birçok
özellik, standart hale getiril-
miştir.
ARMA platformunun tasarımı
ve simülasyon doğrulamaları
tamamlandıktan sonra, ara-
cın performansını ve dayanık-

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ARMA 6x6 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi ile Otokar, tüm fikri ve sınai
hakları kendisine ait olan, tamamen özgün, yeni bir araç platformu tasarlamaya
başlamıştır. Bu yeni araç platformu, operasyon bölgesine hızlı intikal, yüksek 
koruma ve zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ihtiyacına yönelik 
olarak tüm tasarım, geliştirme ve doğrulama çalışmaları, Otokar’ın kendi imkân ve
kabiliyetleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Otokar, gerekli tüm ilave tesis
ve donanım yatırımlarını da kendi öz kaynakları ile karşılamıştır.

Otokar, ARMA Araç Ailesi ile
Yeni Başarılar Peşinde
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lılığını gerçek koşullarda
doğrulamak amacı ile 2008
yılında ilk yürür prototipler
üretilmiş ve araç kalifikasyon
testlerine başlanmıştır. Pro-
totip araçlar, farklı arazi ve
iklim koşullarında uzun süre
koşturulmuş ve öngörülen
performans ve dayanıklılık
kriterlerinin de üzerinde so-
nuçlar elde edilmiştir. Hatta
bu süre zarfı içinde, körfez ül-
kelerindeki zorlu çöl şartla-
rında, potansiyel kullanıcılar
önünde yapılan performans
testlerinde de bu özellikler
doğrulanmış ve ARMA, kendi
sınıfındaki rakiplerine kıyasla
elde ettiği üstün başarı ile
dikkatleri üzerine çekmiştir.
Aracın gövde ve teker altında
yapılan patlatma testleri ile
aracın mayın ve el yapımı pat-
layıcı (EYP) tehditlerine karşı
koruma seviyesi doğrulan-
mıştır. ARMA 6x6 aracının ka-

lifikasyon testleri, 2010 yı-
lında başarı ile tamamlanmış
ve araç seri üretime hazır
hale getirilmiştir.
ARMA 6x6 ile aynı konsept
üzerine inşa edilmiş olan ve
birçok alt sistemi ortak kulla-
nan ARMA ailesinin ikinci
üyesi ARMA 8x8 aracının ta-
sarım ve geliştirme çalışma-
ları paralel olarak
yürütülmüş ve 2011 yılında
araç kalifikasyon testleri ve
seri üretim hazırlıkları ta-
mamlanmıştır.
ARMA aracı, katıldığı uluslar-
arası fuarlarda ve gösterim-
lerde kullanıcıların dikkatini
çekmiş ve Türk mühendisleri
tarafından özgün olarak ta-
sarlanmış ve başarısını kanıt-
lamış bir araç olarak yerli ve
yabancı basında yer bulmuş-
tur.
ARMA 6x6 aracı tasarım, ge-
liştirme ve kalifikasyon sü-
reçlerinin tamamlanmasının
hemen ardından, 2011 yı-
lında, yurt dışından farklı kul-
lanıcılara ait 2 adet sözleşme
ile ilk satış başarısını yakala-
mıştır. ARMA’nın, aynı yıl
içinde üretimine başlanmış
ve ilk sözleşme ile ilgili tesli-
matları tamamlanmıştır. Oto-
kar, 2013 yılı başında, ikinci
sözleşme ile ilgili teslimatları
da tamamlamış ve ARMA,
farklı konfigürasyonları ile

envanterdeki yerini almıştır.
Hem mayına dayanıklı perso-
nel taşıyıcıların koruma sevi-
yesine sahip olan hem de
arazi kabiliyeti yüksek mo-
dern bir zırhlı araç olan
“ARMA Tekerlekli Zırhlı Araç
Platformu”, aşağıdaki temel
tasarım kriterlerine göre ge-
liştirilmiştir:
n Farklı arazi ve iklim 

koşullarında üstün 
hareket kabiliyeti,

n Mayın ve EYP tehditlerine
karşı yüksek koruma,

n Modüler zırh yapısı ve 
kinetik enerjili 
mühimmatlara karşı 
yüksek koruma,

n Farklı görev donanımlarının
ve silah sistemlerinin 
entegrasyonuna imkân
sağlayan yüksek taşıma
kapasitesi ve geniş iç
hacim,

n Modern araç elektronik
altyapısı,

n Farklı görevlere 
uygulanabilirlik ve yüksek
ateş gücü,

n 6x6 ve 8x8 araç 
platformları için ortak 
alt sistemler,

n Kendini kanıtlamış parça,
komponent ve alt 
sistemlerin kullanımı,

n Yüksek idame edilebilirlik,
hazır olma ve güvenilirlik
değerleri ve

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

ARMA zırhlı personel taşıyıcı
aracının 6x6 versiyonu, sürücü
ve komutan dâhil toplam 10
personel; 8x8 versiyonu ise
toplam 12 personel taşıyabil-
mektedir. Bu araçlara, kulla-
nıcı ihtiyaçlarına ve görev
profiline uygun olarak, çeşitli
görev donanımlarının enteg-
rasyonu mümkündür. Ayrıca
personel taşıyıcı araçlar 7,62
mm’den 30 mm’ye kadar
farklı kalibredeki silah sis-
temlerinin entegrasyonuna
imkân vererek, farklı kullanı-
cıların ihtiyaç duyulabileceği
farklı ateş gücü gereksinim-
lerini karşılayabilmektedir.

Aile Olmanın 
Avantajları
ARMA 6x6 ile ARMA 8x8’in aynı
konsept üzerine tasarlanmış
olmaları sebebiyle yüzde 90’a
varan ortak komponent ve alt
sistem kullanımı, alt sistemle-
rin birbirleriyle değiştirilebilir
olmasını sağlamaktadır. Motor,
aks, şanzıman gibi hareket ak-
samlarının ortak kullanımı ile
sağlanan lojistik birliktelik, 
ARMA’nın yüksek hazır olma
durumunun, daha düşük yedek
parça stoklama, dolayısıyla
daha düşük maliyetle sağla-
masına imkân vermektedir.

MIZRAK 30 mm stabilize
insansız kuleli ARMA 8x8

ARMA montaj hattı
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V şekilli monokok gövde for-
munda tasarlanan ARMA, bu
özelliği ile hem yüksek ta-
şıma kapasitesi sunmakta
hem de mayın ve EYP tehdi-
dine karşı, araç içindeki tüm
personele yüksek koruma
sağlamaktadır.
Mayın ve EYP tehdidine karşı
sahip olduğu yüksek koru-
manın yanı sıra ARMA, Oto-
kar tarafından geliştirilmiş
modüler zırh yapısı saye-
sinde, kullanıcı ihtiyaçları ve
görev profiline uygun balistik
koruma sunmaktadır. Hafif,
balistik performansı yüksek
modüler zırh, aracın gövde
yapısında değişiklik yapılma-
dan, kolay ve hızlı bir şekilde
monte edilerek tehditlere
karşı araç içindeki personele
istenen seviyede koruma
sağlamaktadır. Aracın gövde
yapısını oluşturan zırh plaka-
ları ve zırh camları, Otokar
Adapazarı Fabrikası’ndaki
Balistik Laboratuvarı’nda, as-
keri standartlara göre doğru-
lanmıştır.

ARMA platformu, kendisine
ataklık ve çeviklik kazandıran
yeni nesil, hafif ve kompakt
bir güç grubu ile donatılmış-
tır. Common Rail teknoloji-
sine sahip güçlü motoru ile
yüksek güç üretmekte ve
geniş bir devir aralığında sağ-
ladığı sabit tork ile her türlü
arazi koşulunda konforlu ve
verimli sürüş olanağı sun-
maktadır. Ayrıca ARMA,
güçlü motorun ve şanzımanın
uyumlu birlikteliği ile ihtiyaç
duyduğu yüksek performansı
kolayca sağlamakta ve önüne
çıkacak her türlü güçlüğün
üstesinden gelmektedir.
ARMA, sert arazi koşulları
için üretilmiş ve kendisine
yüksek sürüş yeteneği kazan-
dıran alt sistem komponent-
leri ile donatılmıştır. Sahip
olduğu boyuna ve enine dife-
ransiyel kilitleri, her poyrada
yer alan cer dişli sistemi ve
üstün bir sürüş konforu sağ-
layan çift salıncaklı yaylı ve
amortisörlü bağımsız süs-
pansiyon sistemi ile farklı

iklim koşullarında ve en zorlu
arazi şartlarında bile sınıfının
lideri bir arazi sürüş kabiliyeti
sunmaktadır.
Bunun yanı sıra standart ola-
rak sunmuş olduğu merkezi
lastik şişirme sistemi ve pat-
lak gider lastikleri sayesinde,
zorlu ve değişken arazi ko-
şullarında, tehdit altında olsa
dahi hareket kabiliyetini
devam ettirebilmektedir.
Amfibi kabiliyet, ARMA plat-
formunda isteğe bağlı olarak
sunulmaktadır. Hidrolik tah-
rikli arkadan çift uskurlu am-
fibi sistem sayesinde ARMA
platformu, denizde ve gölde
yüzebilmektedir.
ARMA platformunda yeni
nesil zırhlı araçların elektro-
nik ihtiyaçlarını karşılayan,
tamamı Otokar tarafından,
kendi özkaynakları ile gelişti-
rilmiş araç elektronik sistemi
yer almaktadır. Bu sistem,
sahip olduğu video ve veri ara
yüzleri sayesinde, çeşitli ka-
mera ve çevre birimlerin
kolay ve hızlı şekilde enteg-

rasyonuna imkân sağlamak-
tadır. ARMA araçlarında
standart bir özellik olarak su-
nulan termal ön görüş siste-
minden ve geri görüş
kameralarından gelen görün-
tüleri, araç elektronik sistemi-
nin kullanıcı ara yüzleri ile
sürücüye ve komutana aktar-
maktadır. Ayrıca bu kullanıcı
ara yüzleri sayesinde, araç ve
çevre ile ilgili durumlar, eş za-
manlı olarak personele bildi-
rilmekte ve personelin araç
sistemlerini bütünleşmiş bir
şekilde kontrol etmesi sağ-
lanmaktadır.
Gövdenin sağ ön tarafına yer-
leştirilmiş güç paketi saye-
sinde geniş, kullanışlı ve tek
parça bir iç hacme kavuşan
zırhlı araç, içindeki personele
ergonomik bir çalışma ortamı
sağlamaktadır.
Araç içindeki personele, ara-
cın sol tarafında yer alan acil
çıkış kapısı ve arka tarafında
yer alan personel çıkış kapısı
ile güvenli ve konforlu bir giriş
çıkış imkânı sunulmaktadır.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ARMA ailesi, körfez ülkelerinde zorlu çöl şartlarındaki performans testlerinde
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Arka kapı, istenildiğinde hızlı
tahliye için, rampa kapı şek-
linde yapılabilmektedir. Hızlı
tahliyeye imkân veren rampa
kapı uygulamasında, arka
kapı hidrolik bir sistem ile
otomatik olarak kontrol edi-
lerek açılıp kapatılabilmekte-
dir. Hızlı tahliye için araçta
ayrıca sürücü, komutan ve
personel tavan klapeleri bu-
lunmaktadır.
ARMA ailesi, kullanıcıların tek
bir platformu farklı görevlerde
kullanabilme ihtiyacı doğrul-
tusunda, çok amaçlı ve modü-
ler şekilde tasarlanmıştır.
ARMA, bu yapısı ile günü-
müzde farklı kullanıcıların ih-
tiyaç duyduğu araç türevlerini
karşılayacak niteliktedir. Bu
araç türevlerinden bir kısmı-
nın prototip üretimi gerçek-
leştirilmiştir.

Çeşitli Görevler İçin
Tek Araç
ARMA 6x6 KBRN Keşif
Aracı, keşif görevlerinde,
mürettebatın, havadaki ve
topraktaki kimyasal, biyolo-
jik, nükleer ve radyolojik
(KBRN) tehditlerin algılan-
ması, kirlenmenin analiz
edilmesi, uyarılarının yapıl-
ması ve meteorolojik öl-
çümlerinin alınması gibi
işlevlerin, KBRN tehditlerin-
den etkilenmeden yerine
getirebilmesini sağlamakta-

dır. Tasarım ve geliştirmesi
2011 yılında tamamlamış ve
yine aynı yıl içinde prototip
üretimi tamamlanarak test
ve tanıtımlar için potansiyel
kullanıcıların değerlendir-
mesine sunulmuştur.
ARMA 6x6 Keşif ve Gözetleme
Aracı, sahip olduğu ileri tek-
noloji ürünü elektro-optik
sensörler ve bilgisayar kont-
rollü altyapısı ile hedeflerin
yüksek doğrulukta tespiti,
teşhisi ve tanımlanmasını
gerçekleştirebilmektedir.
Aracın tasarım ve geliştir-
mesi 2012 yılı içinde tamam-
lanmıştır.
Bunlara ek olarak ARMA
platformu üzerine, Yaralı
Tahliye Aracı, Bakım ve Kur-
tarma Aracı, Radar Aracı, EYP

İmha Aracı, Komuta Kontrol
Aracı, Komuta Yeri Aracı ve
Destek Aracı gibi araç türev-
leri ile ilgili tasarım ve geliş-
tirme çalışmaları farklı
kullanıcıların ihtiyaçlarını
destekleyecek şekilde yapıl-
mıştır.
ARMA araç ailesi, sağladığı
yüksek taşıma kapasitesi ve
geniş iç hacim ile ateş gücü
yüksek modern bir zırhlı mu-
harebe aracı olarak da farklı
kullanıcı ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmektedir.
ARMA aracına yan duvarları
ve koruma kalkanlarıyla kul-
lanıcıya çepeçevre koruma
sağlayan 7,62 mm, 12,7 mm,
14,5 mm ve 20 mm makinalı
tüfek, 40 mm bombaatar gibi
farklı silahların kullanımına

uygun açık kule; 7,62 mm
veya 12,7 mm makineli tüfek
montajına uygun silah mah-
vesi ve gündüz / gece görüş
periskoplu Kapalı Makineli
Tüfek Kulesi; 7,62 mm veya
12,7 mm silahlarının, aracın
koruması altında araç için-
den kullanılmasına olanak
veren gündüz ve gece görüş
kabiliyetli Uzaktan Kuman-
dalı Silah Sistemi; 40 mm / 
35 mm / 30 mm / 25 mm / 
20 mm orta kalibreli otomatik
toplara uygun, insanlı veya in-
sansız silah sistemleri; tank-
savar veya uçaksavar füze
atış kabiliyetli kuleler, farklı
kalibre ve tiplerde havan
topu, 105 mm ve 120 mm gibi
yüksek kalibre toplar takıla-
bilmektedir.

12,7 mm kapalı kuleli ARMA 6x6

RGP koruma ağı donanımlı ARMA 6x6
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İHA’lara artan talep ve
buna paralel olarak Tür-
kiye'de, askeri ve sivil

sektör tarafından bu yönde
projeler başlatılması ile bir-
likte, söz konusu hava araç-
larının itki sistemleri ile ilgili
ihtiyaçlar da gündeme gel-
meye başladı. Güvenilirlik,
bakım yapılabilirlik, çeşitli
çevre koşullarına uyumlu-
luk ve platforma özgü diğer
gereksinimler nedeniyle İHA
motorlarının, projeye özel
olarak geliştirilmesi gere-
kir. Örneğin; özellikle hedef
uçak olarak kullanılan
İHA’lar söz konusu oldu-
ğunda; kısa süreli uçuş yapa-
bilecek, performans / ağırlık
oranı yüksek ve irtifa ve hız
şartlarına uyumlu küçük gaz
türbinli motorlar öne çıkar.
Bu kapsamda, halen gelişti-
rilmekte olan veya aktif 
olarak kullanılan hedef
uçakların itki sistemlerinin
yerli imkânlarla geliştiril-
mesini amaçlayan Küçük
İHA Motorları Geliştirme
Programı, TEI ve Türk Hava-
cılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TUSAŞ) arasında çeşitli

projelere yönelik imzalanan
iş birliği protokolleri ile
oluşturuldu. Program kap-
samında, farklı ölçeklerde
ve ihtiyaca özel itki sistem-
lerinin geliştirilmesine yö-
nelik projeler başlatıldı. TEI
ve TUSAŞ arasındaki söz ko-
nusu iş birliği, havacılık ala-
nında kazanılan tecrübelerin
özgün ve milli bir çözüme
dönüştürülmesi ve Türki-
ye’nin havacılık ve uzay sana-
yilerinin ihtiyaçlarının ülke
içinden karşılanması hedef-
leri doğrultusunda atılmış
önemli bir adımdır.

Küçük İHA Motorları
Geliştirme Programı
Küçük İHA Motorları Geliş-
tirme Programı, öncelikli
olarak Türkiye’nin havacılık
sanayisine, daha sonra da
dış pazarlara sunulmak
üzere, milli olanaklarla
daha rekabetçi, verimli ve
özgün turbojet motorların
geliştirilmesi amacıyla baş-
latıldı. Türkiye'nin stratejik
öncelik verdiği konulardan
biri olan İHA’lara yakından
baktığımızda, İHA’ların kritik

alt sistemlerinden "güç" ve
"itki”nin en önemli alt sis-
temleri oluşturduğunu gö-
rüyoruz. Bu kapsamda, İHA
teknolojilerini millileştirme
çalışmaları, Türkiye için
büyük önem taşıyor. Yakın
gelecekte geliştirilecek yeni
İHA projelerinde kullanıla-
cak motorların yurt dışından
temininde, Füze Teknolojisi
Kontrol Rejimi (FTKR) an-
laşmalarının önemli bir
engel teşkil edeceği öngörü-
lüyor. Günümüzde havacılık
motorlarının tasarımı, dün-
yadaki büyük birkaç firma-
nın tekelindedir. Tasarım ile
ilgili çoğu bilgi, uzun deney-
ler ve testler sonucunda
elde edildiği ve hem ticari
hem de askeri yönden büyük
önem taşıdığı için, firmala-
rın kimseyle paylaşmadık-
ları, özel bilgiler olarak
saklanıyor. Özellikle verimli,
güvenilir ve ekonomik tasa-
rımların yapılabilmesi, en
son teknolojik bilgilerin elde
tutulabilmesine bağlıdır. Bu
nedenlerden dolayı önü-
müzdeki yıllar içinde milli
imkânlarla geliştirilecek
hızlı hedef uçaklar ve taktik
İHA’larda kullanılacak mo-

torların, ulusal kaynaklarla
yurt içinde tasarlanması ve
üretilmesi son derece büyük
önem arz ediyor. Bu çerçe-
vede TEI tarafından; tasa-
rım, prototip imalatı ve
testlerin gerçekleştirilmesi
ve bunlar için doğru süreç
ve metodolojilerin oluştu-
rulması amaçlanıyor.

Yöntem ve Araçlar
Gaz türbinli motorların geliş-
tirilmesinde; aerodinamik,
yapısal, termal, malzeme,
test ve mekanik tasarım gibi
birçok disiplinin eş zamanlı
olarak çalışması gerekiyor.
Bunların yapılabilmesi için,
TEI bünyesinde, çeşitli tasa-
rım ve analiz yazılımları kul-
lanılıyor. Bir motor
geliştirme projesi kapsa-
mında, öncelikle sistem ve
alt sistem seviyesinde ister-
ler belirlenir. Daha sonra
motorun ve motora ait bile-
şenlerin bilgisayar orta-
mında tasarımı ve analizi
tamamlanır. Doğrulama sü-
recinde, motora ait bileşen-
lerin imalatı, montajı,
enstrümantasyonu ve testi
gerçekleştirilir. Testlerde
elde edilen sayısal sonuçlara

ÖZEL SAYI

İnsansız Hava Araçlarının
Motorları TEI’den

Türkiye’nin uçak motoru tasarım ve üretim merkezi TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI), insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki gelişimi yakından takip ederek,
Türkiye’nin söz sahibi olmak istediği bu alanda, özgün motor tasarımları ile 
üzerine düşen katkıyı yapıyor. Türkiye’nin özgün İHA’larının ihtiyaçlarını karşılamanın
yanı sıra TEI’nin bir diğer hedefi de bu alanda dünya devleri arasına girmek.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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göre, tasarım doğrulaması
yapılırken motor üzerinde
gerçekleşen söküm ince-
leme çalışmaları ile de siste-
min güvenilirlik analizleri
yapılır. Kalifikasyon ve serti-
fikasyon faaliyetleri kapsa-
mında ise özel test
merkezlerinde sistem ve alt
sistem seviyesinde detaylı
testler gerçekleştirilir ve
ürünün teknik şartname-
sinde belirtilen isterleri kar-
şıladığı doğrulanır. Tüm
süreçte, kazanılan bilgi biri-
kiminin gelecekte başlatıla-
cak olan daha büyük motor
geliştirme projelerinde kul-
lanılması da hedeflenir.

Projeler
Küçük İHA Motorları Geliş-
tirme Programı kapsamında,
TEI’de, 40 lbf ve 90 lbf itki
üretebilen 2 tip özgün turbo-
jet ile 38 hp güç üretebilen
özgün turboprop motor geliş-
tirme projeleri halen devam
etmektedir.

TJ90
T U S A Ş ’ ı n
özgün hızlı
hedef uçağı “Şim-
şek” için ge-
l i ş t i r i l e n
TJ90’ın ilk
motor testi, 2011 yılında
gerçekleştirildi. Perfor-
mans ve ömür devri gerek-
sinimleri doğrultusunda
yapılan iyileştirmeler so-
nunda, 2012 yılında başlatı-
lan ayrıntılı testlerde,
sistem seviyesinde perfor-
mans değerleri ölçüldü.
Aynı yıl içinde başlatılan bi-
leşen testlerinde, ilk olarak
alternatif yanma odası kon-
septleri denendi ve opti-
mum konsept belirlendi.
2013 yılında başlatılan kom-
presör ve türbin iyileştirme
çalışmalarında ise bileşen
seviyesinde testler halen
devam ediyor. 150 g/saat*N
özgül yakıt tüketimiyle
deniz seviyesinde 400 N itki
üretebilmesi hedeflenen,
5,7 kg ağırlığındaki turbojet
motorun tam performans

yer testleri ile Şimşek üze-
rindeki uçuş testlerinin
2013 yılında tamamlanması
planlanıyor.

TJ35
Özgün TP38 turboprop moto-
runun çekirdek kısmını oluş-
turan ve 40 lbf itki üretebilen
TJ35 turbojet motorunun ilk
uçuş testi, 4 Ekim 2012’de
gerçekleştirildi. Bu günden
sonra motorun tasarımında
iyileştirmeler ile birlikte yer ve
uçuş testleri de devam etti ve
farklı tip jet platformlarının te-
mini ile irtifa, hız, koordinat
gibi bilgilerin ve kamera gö-
rüntülerinin de elde edilebile-
ceği, daha uzun süre havada
kalabilme amaçlı ileri seviye
uçuş testleri için hazırlıklar
sürdürüldü. TJ35 motoru, zor-
layıcı uçuş koşullarının simüle
edilmesi yoluyla yapılan daya-
nım testlerinden de başarıyla
geçti. TJ35’in geliştirme süre-
cinde, motor ömrü en önemli

ölçütlerden biri
olarak kabul
edildi ve piyasa-

daki benzer mo-
torlarınkinden

yaklaşık iki kat uzun
ömürlü bir turbojet motor

ortaya çıkarıldı. Kapalı devre
yağlama sistemi, yatak titre-
şim sönümleme ve yağ 
ve sızdırmazlık sistemleri ba-
sınçlandırması gibi tasarım
özellikleri ile bu boyuttaki mo-
torlardaki en yüksek teknolo-
jik seviyeyi barındıran TJ35’te
kullanılan teknolojilerle ilgili 9
adet ulusal patent başvurusu,
2012 yılı içerisinde kabul
edildi. Geliştirme faaliyetleri
2010 yılında başlayan özgün
elektronik kontrol ünitesi
(FADEC) de tasarım ve imala-
tının tamamlanmasının ardın-
dan yer ve uçuş testlerinde
başarıyla kullanı-
lıyor.
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TP38
TEI, daha önce, 2008 ve 
2009 yıllarında, özgün TP38
turboprop motorunun uçuş
testlerini, TUSAŞ’ın özgün
Turna hedef uçağı ile 3 kez
gerçekleştirmişti. İtici tip kon-
figürasyonun kullanıldığı bu
uçuşların ardından geliştirilen
TP38 çekici tip turboprop
motor ile planlanan uçuş test-
leri de 2013’ün Şubat ayında
başladı. Çekici konfigürasyo-
nun geliştirilme çalışmaları
aşamasında, motor üzerinde
yapılan iyileştirmeler ile elde
edilen teknolojik ilerlemenin
itici konfigürasyona da uygu-
lanması ile önümüzdeki ay-
larda her iki konfigürasyonla
da yapılacak uçuş testlerinin,
farklı tip hava platformlarının
teminiyle hız kazanması plan-

lanıyor. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Havacılık ve Uzay Tekno-
lojileri Uygulama Araştırma
Merkezi (OMÜ UZAYTEM) ile
ortak olarak yürütülen çalış-
maların sonucunda, Haziran
ayında tasarımı ve imalatı ta-
mamıyla yerli olan bir platform
ile TP38 turboprop motorunun
uçuşları yapılmaya devam
edecek. 2012 yılının son çeyre-
ğinden itibaren, TP38’in yer ve
uçuş testlerinde, çekirdek
motor TJ35’in özgün elektro-
nik kontrol ünitesi
kullanılmaya baş-
landı. Proje kapsa-
mında, daha önceki
yıllarda geliştirilen TEI-TP-1X
turboprop motorunun bileşen-
lerinin daha verimli hale geti-
rilmesi de hedefleniyor. 38 hp
güç üreten TP38’in yıl sonunda
satışa hazır bir ürün haline ge-
tirilebilmesi için tasarım, ima-
lat ve test çalışmaları yoğun bir
şekilde devam ediyor.

Ulusal ve Uluslararası
Teknolojik Gelişmeye
Katkı
Bu projeler ile hem Türkiye’de
havacılık teknolojisinin gelişimi
için hem de TEI'nin dünya uçak

motoru tasarımcıları arasına
girmesi için çok önemli bir
adım atılıyor. Bu projelerde ka-
zanılan deneyim ve beceri ile
TEI, ulusal ve uluslararası yeni
motor geliştirme projelerine
daha da yetkin olarak devam
edebilecek. Üniversiteler ile ya-
pılmakta olan ve yapılması
planlanan iş birlikleri kapsa-
mında da Türkiye’de gaz tür-

binli motorlarla ilgili
olarak üniversite-sa-

nayi iş birliği konu-
sunda önemli

ilerlemeler
kaydediliyor.
B u n l a r ı n
yanı sıra TEI,
projelerinde

tasarım ve imalat konularında
yan sanayi kuruluşları ile iş bir-
likleri yaparak, Türkiye’de kalıcı
bir uçak motor sanayisi oluş-
masına da katkı sağlıyor.
Hedef uçak platformlarında ve
çeşitli mühimmatta kullanıla-
bilecek olan bu ürünler saye-
sinde, milli imkânlarla
tamamen ulusal motor ürün
gamı oluşturulması yönünde
önemli bir adım atıldı ve gere-
ken tasarım ve test altyapısı ile
bilgi birikimi oluşturulmaya

başlandı. Projelerde kazanıl-
mış kabiliyetlerin de kullanı-
mıyla daha büyük çaplı motor
tasarımları gerçekleştiriliyor ve
hem ilgili teknolojilerin kazanıl-
masında hem de gelecekte or-
taya çıkabilecek taleplerin
karşılanmasında yurt dışı ba-
ğımlılığın en aza indirgenmesi
yönünde ilerleme kaydediliyor. 
Bu ve benzeri projeler sonu-
cunda ortaya konulan motor-
lar, TEI'nin, dolayısıyla
Türkiye'nin Ar-Ge alanında
uluslararası arenada daha
kapsamlı projelerde rol alma-
sına da büyük katkı sağlaması
amaçlanıyor. Ortaya, benzer-
leriyle rekabet edebilecek
teknolojik düzeye sahip yerli
motorlar çıkartılmasının yanı
sıra tasarım süresinin, gelişti-
rilen alt süreçler ile daha da
kısaltılması bekleniyor.
Ayrıca TEI, yan sanayi gelişi-
mine verdiği önem sayesinde,
ilgili imalat teknolojilerinin
yurt içindeki firmalara kazan-
dırılmasıyla, kapasite artışı
sağlıyor; söz konusu firmala-
rın sektör içindeki rekabet gü-
cünü arttırıyor ve yurt dışına
bağımlılığı azaltarak ihracat
miktarını da arttırıyor.

ÖZEL SAYI

TP38

TEI, motorlarını genç ve dinamik
bir ekip ile geliştiriyor.
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Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin, kırsal ve kent-
sel alanlardaki harekât ihtiyaçlarına cevap vermesi
için şekillendirilen EJDER 4x4, her türlü çevre ve arazi

koşulunda, yüksek hareket kabiliyeti (mobilite), yüksek ba-
listik koruma ve mayına karşı yüksek koruma sağlayan, mo-
düler, çok yönlü, bakımı ve idamesi kolay bir zırhlı muharebe
aracı olarak geliştiriliyor. Türkiye’de ilk defa üretilen bir araç
olan, 12-14 tonluk ve 4x4 taktik tekerlekli araç sınıfındaki
EJDER 4x4; geniş iç hacmi sayesinde 9-10 personel taşıma
kapasitesi, farklı sınıflarda silahları taşıyabilmesi ve arazi
kabiliyeti ile öne çıkıyor. EJDER 4x4, potansiyel müşterilerin
gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlandı.
Son dönemde, sistem mühendisliğine büyük önem veren
NMS, kontrol donanımları ve yazılım geliştirme alanında da
önemli yetenekler kazandı ve tüm bu birikimlerini, 
EJDER 4x4 üzerinde uyguladı. Prototip üretimi yapılan ve ka-
lifikasyon testleri halen devam eden EJDER 4x4, tamamen
NMS’nin öz kaynakları ile geliştirildi. NMS’nin özgün tasa-
rımı olan ve tüm fikri mülkiyet hakları NMS’de bulunan ara-
cın tasarım sürecinde, NMS’nin EJDER 6x6’da kazandığı
tecrübe ve birikimden de yararlanıldı. Hareket kabiliyeti 
ve yol testlerini tamamlayacak, balistik ve mayın testlerine
tabi tutulacak olan EJDER 4x4’ün, Ağustos 2013 itibarıyla
müşteri değerlendirmelerine ve seri üretime hazır hale 

gelmesi hedefleniyor. Konu hakkında bilgi aldığımız 
NMS yetkilileri, tüm testler ile ilgili Türkiye’de yeterli 
altyapının bulunduğunu ve kendilerinin de bu altyapıyı kul-
lanmayı planladıklarını, gerekli görüşmeleri başlattıklarını
belirttiler.
EJDER 4x4’ün başlıca özellikleri şöyle sıralanıyor:

ÖZEL SAYI

Nurol Makina, EJDER Ailesini
Yeni Üyeleriyle Genişletiyor

Geçtiğimiz yıl, kendi kabiliyetlerini 
kullanarak EJDER kara araçları ürün
ailesini oluşturma kararı alan Nurol
Makina ve Sanayi A.Ş. (NMS), ihracat
başarısı da kazanmış EJDER 6x6’nın
ardından, aileyi, EJDER 4x4 ve EJDER
TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale
Aracı) ile genişletiyor. Her iki araç da
ilk kez IDEF’te sergilenerek ilgilileriyle
buluşacak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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n Kinetik enerjili mühimmata karşı yüksek balistik koruma,
n El yapımı patlayıcı ve mayın tehdidine karşı yüksek koruma,
n Lokal koruma önlemleri yerine, sistem seviyesinde 

koruma konsepti,
n 4 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesi,
n Sınıfındaki en geniş iç hacim,
n Sınıfındaki en yüksek personel taşıma kapasitesi,
n Yüksek karın altı mesafesi,
n Yüksek manevra kabiliyeti,
n Farklı ve ağır silah sistemlerinin entegrasyonu,
n Enlemsel ve boylamsal diferansiyel kilit sistemleri,
n Merkezi lastik şişirme sistemi,
n Roket saldırılarına karşı kafes zırh opsiyonu,
n İlave cıvatalanabilir zırh plakaları ile arttırılabilir 

balistik koruma seçenekleri,
n Hidrolik tahrikli kurtarma vinci,
n Uzaktan komutalı silah istasyonu ya da manuel kumandalı

silah istasyonu seçenekleri,
n Sis havanları ve bombaatar seçenekleri,
n Gündüz / gece görüş sistemleri,
n Personel bölmesi infilak bastırma ve yangın söndürme 

sistemi ve
n Arka rampa
EJDER 4x4, taşıma ve koruma kapasitesinin yanı sıra elektrik ve
yazılım altyapısı ile de dikkat çekiyor. Araç, çeşitli elektronik ci-
hazların entegrasyonunu kolaylaştıracak bir altyapı barındırıyor.
Aracın “keşif”, “komuta-kontrol”, “iç güvenlik” ve “ambulans”
başta olmak üzere çeşitli sürümlerinin geliştirilmesi öngörülüyor.
Türkiye’nin, henüz bir ürün ortaya koymadığı bir araç sınıfında
özgün bir ürün geliştiren NMS, zorlu rakiplerin bulunduğu bir
alanda, Türkiye’nin de iddiasının olmasının ilk adımını atıyor.

Personel : 9 kişi (silah kuleli konfigürasyon)
Ön kabin : 2 kişi
Arka kabin : 7 kişi
Uzunluk : 6.000 mm
Genişlik : 2.450 mm
Yükseklik : 2.300 mm
Karın altı yüksekliği : 400 mm
Aks açıklığı : 3.600 mm
Muharebe ağırlığı : 12.000 – 14.000 kg (Boş ağırlık 10 tonun altında)
Hız : 110 km/sa
Hareket sığası : 600 km
Motor : Cummins
Azami güç : 300 BG @ 2.100 d/d
İvmelenme 0 - 40 km/sa : 6 sn
Güç / ağırlık oranı : 25 BG/t
Süspansiyon : Spiral Yay ve Amortisör, Alt ve Üst Kola Sahip 

Tam Bağımsız Süspansiyon Sistemi
Dik engel aşma : 0,5 m
Hendek geçme : 1,1 m
Sudan geçme : 0,7 m
Dik meyil tırmanma : Yüzde 70
Yan meyil geçme : Yüzde 40
Dönüş yarıçapı : 7,5 m
Silah sistemleri : Opsiyonel olarak; 

• 7,62 mm makineli tüfek
• 12,7 mm makineli tüfek
• 25 mm top
• 40 mm otomatik bombaatar ile teçhiz 

edilebilmektedir.

EJDER 4x4 Teknik Özellikleri
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ÖZEL SAYI

EJDER TOMA, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara hızlı ve etkin
müdahale ihtiyacını karşılayan, 4x4 hareket kabiliyetine sahip, 
tam bağımsız süspansiyonlu bir araç. NMS tarafından özgün olarak
tasarlanan EJDER TOMA, üstün yol ve arazi performansı sayesinde,
yalnızca yerleşim merkezlerinde değil, kırsal alanlarda da görev 
yapabilme yeteneğine sahip. Araç, önceki TOMA sürümlerinden 
farklı olarak, zırhlı bir şase üzerine şekillendirildi.
Böylece, kullanıcısına, diğer araçlarda olmayan, üstün bir 
koruma sağlıyor.
Araçta bulunan su topu sisteminin başlıca özellikleri şöyle:
n     Elle kumanda edilebilen bilgisayar arayüzlü izleme sistemi,
n     60 m atış menzili,
n     Yatayda 360 derece, dikeyde -8 derece, +60 derece aralığında 
       atış imkânı,
n     Saniyede 25 derece radyal dönüş hızı,
n     Kısa atış, uzun atış ve sürekli atış olmak üzere 3 farklı atış
       seçeneği imkânı ve
n     Göz yaşartıcı gaz, boya veya köpük ile karıştırılmış su püskürtme
       kombinasyonları.

Araçta bulunan koruma yetenekleri ve koruma ile ilgili sistemler ise
şöyle sıralanabilir:
n     Yüksek balistik koruma,
n     Harici gaz saldırılarına karşı kabin koruması,
n     Gaz püskürtme sistemi (gözyaşı bulutu oluşturma) 
       ile göstericilerin araca müdahalesinin önlenmesi,
n     Balistik korumalı kritik sistemler,
n     Aracın üzerine tırmanılmasını önleme amaçlı özel tasarım,
n     Barikatları açmak için yükseklik ayarlı ön buldozer,
n     Kapalı devre TV sistemi, görüntü kaydedici DVR sistemi, 
       su topu ile aynı eksende ve görüntü büyütme kabiliyetli kamera
       ile kayıt yapma imkânı,
n     Anons, siren ve ışık sistemi,
n     Çelik kafes ile taşa ve darbelere karşı korunan araç üstü 
       ekipmanlar,
n     Ateşe verilen yol barikatlarını ve araçları söndürme imkânı ve
n     Araç üstü ve altındaki alevleri söndürme imkânı
Araçta ayrıca seyrüsefer sistemi ile elektronik sirenli tepe lambası
ve anons sistemi de bulunuyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracına da EJDER İmzası

Hız : 90 km/sa
Hareket sığası : 750 km
Dik meyil tırmanma : Yüzde 30
Yan meyil geçme : Yüzde 20
Yakıt deposu : 300 lt
Su tankı : 5.000 lt
Lastikler : 395/85R20 + Run-Flat
Motor : 6 silindirli ve 4 zamanlı, su soğutmalı dizel Euro3 

Turbo intercooler, direkt püskürtme
Güç / ağırlık oranı : 15 BG/t
Azami tork : 1.100 Nm (1.200 d/d)
Vites : Tam otomatik 6 ileri, 1 geri
Direksiyon : Hidrolik

EJDER TOMA Teknik Özellikleri
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Elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılan elektrik ve
elektromekanik ekipmanların üretim teknolojileri ala-
nında faaliyet gösteren İŞBİR; alternatör, jeneratör,

konvertör, elektrojen grupları ve elektrik panolarının tasarı-
mını, geliştirilmesini, üretimini ve test ve kalifikasyonunu ger-
çekleştiriyor. Çeşitli alanlarda ilklere imza atan firma
tarafından üretilen eşzamanlı (senkron) ve ikili (dual) panolar,
gemi tipi (marin) alternatörler, mobil sistemler ve bunlara
ilişkin teknoloji ve altyapı, diğer firmalara da örnek oluyor ve
öncülük ediyor.

MİLGEM ve YTKB’deki İŞBİR İmzası
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklığı olan
İŞBİR, yaptığı özel üretim ürünler ile savunma sanayisine
önemli katkılar sağlıyor. Özellikle marin tip jeneratörleri ve
senkronize grupları, Türkiye’nin önemli projelerinde kullanılı-
yor. Bunlar arasında; MİLGEM ve Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)
projeleri de bulunuyor. MİLGEM Projesi kapsamında, ilk 2 gemi

için 4’er adet 750 kVA gücünde marin jeneratör grupları İŞBİR
tarafından üretildi. DEARSAN Tersanesi tarafından yürütülen
YTKB Projesi kapsamında ise 16 set 2x325 kVA gücünde marin
jeneratör grupları teslim edildi.
Türkmenistan’a toplam 8 adet YTKB ihraç edilmesi ile ürünleri
ve çözümlerini ihraç etme fırsatını yakalayan İŞBİR, Türkmenis-
tan’da inşa edilmekte olan gemilerin de jeneratörlerini sağlıyor.
Bu yeni gelişmenin yanı sıra yine Türkmenistan’ın LCM Çı-
kartma Gemisi Projesi için 2x60 kVA gücünde marin jeneratör
grupları ve Römorkör Projesi için 1 adet 40 kVA ile 1 adet 
60 kVA marin jeneratör grupları da İŞBİR tarafından üretildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın muharip unsur-
larının yanı sıra amfibi ve destek unsurlarına da çözümler sağ-
layan İŞBİR, 22 Şubat’ta, ADİK Tersanesi ile imzaladığı
sözleşme kapsamında 2 adet tank çıkarma gemisinin teslima-
tını içeren Amfibi Gemi (LST) Projesi’nde, her gemi için 4x1000
kVA + 350 kVA (emergency) olmak üzere, toplamda 8 Adet 
1000 kVA ve 2 Adet 350 kVA jeneratör gruplarını teslim edecek.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

Faaliyetlerini 1978 yılından beri sürdüren İŞBİR Elektrik
San. A.Ş. (İŞBİR), alternatör ve jeneratör

seti çözümleri ile uzun 
yıllardır savunma 
sanayisine hizmet ediyor.
Firma, aynı zamanda, 
çalışma alanlarında 
Türkiye için bir okul işlevi de
görüyor. Alternatör ve 
pano üretimi konusundaki

teknolojik birikimin oluştuğu bir 
merkez olan İŞBİR, halen sektörde istihdam 

edilen nitelikli işgücünün büyük bölümünü de yetiştirdi ve eğitti.

Türkiye'nin Alternatör ve 
Jeneratör Merkezi: İŞBİR
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Kara Sistemleri de Kapsama Alanında
Kara sistemlerinde de aktif olarak görev alan İŞBİR,
n Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP)’nde kullanılacak

29 adet mobil dual jeneratör setinin imalatına,
n 5. etabı gerçekleştirilmekte olan Jandarma Entegrasyon

Muhabere Sistemi (Jemus V) Projesi’nde kullanılmak
üzere 162 set jeneratörün imalatına ve

n ROKETSAN’ın 7414-8200 projeleri kapsamında, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının topçu birliklerinin 
kullanımı amacıyla Metro Aracı, Bakım Onarım Aracı, 
Komuta Aracı, Fırlatma Aracı ve Test Araçları’nın 
jeneratörlerinin imalatına

devam ediyor.
Sivil alanda ise Gürbağ İnşaat Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin,
Irak’ta inşa ettiği Avrocity Villas Toplu Konut Projesi’nde kul-
lanmak amacıyla talep etmiş olduğu 4 adet 250 kVA, 1 adet
325 kVA ve 1 adet 375 kVA kabinli senkron grupların üretimleri

ve bunun yanında 30 kVA -1500 kVA standart tip grupların üre-
timleri devam ediyor.

İŞBİR Ürünleri IDEF’te Görücüye Çıkacak
Kendisini bugüne taşıyan alternatör üretimi konusundaki ye-
teneklerini geliştirmeye odaklanan ve alternatör konusundaki
araştırma, geliştirme ile makineleşme ve modernizasyon faa-
liyetlerine hız veren İŞBİR, fuarda;
n Alternatör çözümlerini,
n Genellikle ufak çaplı iş yerlerinde kullanılan portatif 

jeneratörlerini ve
n Askeri projelere göre özel olarak tasarlanarak üretilen

güç sistemlerini
sergileyecek. Milli ve askeri projelerde kullanılan güç sistem-
lerinin yerli olarak üretilebilirliği konusundaki istek ve azmini
göstermeyi amaçlayan İŞBİR, bu fuardan sonra da önceki yıl-
larda olduğu gibi olumlu dönüşler alacağını öngörüyor.

ADOP'ta kullanılacak jeneratör seti (üstte) ve JEMUS V Projesi'nde kullanılacak 
jeneratörler (sağda)
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SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi ve VESTEL Sa-
vunma koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SSM Sanayi

Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Güldoğan,
SSM Uzay ve İnsansız Sistemler Daire Başkanı Müjdat Uludağ,
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Kın
Çağlayan, SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş ve 
VESTEL Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi ile Teknoloji Ka-
zanım Yükümlülüğü Projelerini gerçekleştiren firma temsilci-
leri ve SSM personeli katıldılar. 2010 Mart ayında yürürlüğe
giren ve VESTEL Savunma ana yükleniciliğinde yürütülen KA-
RAYEL Taktik İnsansız Hava Aracı Projesi; 6 adet uçağın, 3 adet
Yer Kontrol İstasyonu’nun, 4 adet faydalı yükün, 1 adet fırlatı-
cının ve ilgili sistemlerin, tamamen özgün olarak geliştirilme-
sini kapsıyor. Sistemlerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2013
yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Projede, Teknoloji
Kazanım Yükümlülüğü Projelerinin uygulaması ise 1 yıllık tak-
vim içerisinde gerçekleştirildi. Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü
Projeleri ile ilgili kararlar, SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, SSM Proje Grubu ve
VESTEL Savunma’nın ortak çalışması ile verildi. Proje yürütü-
cüleri, üniversite-sanayi iş birliğini arttırmak amacıyla İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesin-
deki teknopark firmaları arasından seçildi.
Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projeleri kapsamında:
• AEROTİM firması, Otomatik İniş İçin Paraşüt Kontrollü 

Otopilot Algoritmaları Tasarım ve Geliştirme Projesi’ni 
gerçekleştirdi.

• Ayyazılım firması, Alternatör Kontrol Birimi Tasarımı 
Projesi’ni gerçekleştirdi.

• AES firması, Paraşüt Uçuşu Aerodinamik Analiz Yöntemi
Geliştirme Projesi’ni gerçekleştirdi.

• EDA firması ise İHA’lar İçin Pervane Tasarlanması 
ve Geliştirilmesi Projesi’ni gerçekleştiriyor.

Söz konusu projelerde ortaya çıkan ürün ve yön-
temler, KARAYEL Projesi’nde doğrudan kullanılıyor.
Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Bilgilendirme Top-
lantısı’nda, VESTEL Savunma ve teknoloji kazanım
yükümlülüğü projelerinde rol alan firmalar, proje
aşamaları ve projeler çerçevesinde kazanılan tecrü-
beleri anlattılar. VESTEL Savunma tarafından yapılan
açıklamada, kazanılan tecrübeler doğrultusunda, ile-
riye dönük yeni proje ihtiyaçlarının gün ışığına çıktığı
ve SSM tarafından bu ihtiyaçlara yönelik proje alter-
natiflerinin değerlendirilmesi kararı alındığı bildirildi.
Toplantı, projelerde yer alan firmalara plaket takdimi
ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ÖZEL SAYI

VESTEL Savunma,
KARAYEL’deki Teknoloji 
Kazanımı Yükümlülüklerini 
Yerine Getiriyor VESTEL Savunma ana yükleniciliğinde

yürütülen KARAYEL Taktik İnsansız 
Hava Aracı Projesi, teknoloji kazanımı
hedeflerine ulaşıyor. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın, imzaladığı 
projelerde, proje bedelinin yüzde 2’si
oranındaki tutarı Teknoloji Kazanım 
Yükümlülüğü Projeleri için kullanma 
politikası doğrultusunda, KARAYEL 
Projesi kapsamında yürütülen Teknoloji
Kazanım Yükümlülüğü Projeleri ile ilgili
bilgilendirme toplantısı, 29 Mart’ta,
SSM’nin, Vecihi Hürkuş Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Soldan sağa: VESTEL Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, SSM Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Güldoğan
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Hava Savunma Silah
Sistemleri İçin 
ASELSAN Radarları
ASELSAN REHİS Grubu tara-
fından sabit ve hareketli as-
keri ve sivil unsurların
korunması için özgün olarak
geliştirilen, X bant alçak irtifa
3 boyutlu arama ve takip ra-
darı özelliğindeki Mobil Arama
Radarı ile Ku bant alçak irtifa
3 boyutlu takip radarı özelli-
ğindeki Atış Kontrol Radarı,
ürün kalifikasyonu ve silah
sistemine entegrasyon aşa-
masına geldiler. Her iki radar
da ASELSAN ana yüklenicili-
ğinde geliştirilen Kundağı Mo-
torlu Namlulu Alçak İrtifa
Hava Savunma Silah Sistemi
(KMNAİHSSS) Projesi kapsa-
mında kullanılacak. Mobil
Arama Radarı, KMNAİHSSS
ve Ateş İdare Cihazı Siste-
mi’nde arama radarı olarak
kullanılırken; Atış Kontrol
Radarı da takip radarı olarak
yer alacak. Ayrıca, Mobil
Arama Radarı, yine ASELSAN
ana yükleniciliğinde geliştiri-
len Alçak İrtifa Hava Sa-

vunma Füze Sistemi Proje-
si’nde füze güdümünü sağla-
yan ana arama radarı olarak
kullanılacak.
Mobil Arama Radarı, sayısal
huzme biçimlendirme tekni-
ğine dayalı, çok huzmeli faz
dizili anten mimarisi ile alçak
irtifa hava hedeflerinin hızlı ve
yüksek doğrulukla 3 boyutta
tespit ve takibini sağlamakta,
takip edilen hedeflerin oto-
matik sınıflandırmasını ve 

IFF cihazı aracılığıyla dost
kuvvet teşhisini yapabiliyor.
Atış Kontrol Radarı ise yanca
ve yükselişte hareket özelliği
ile 3 boyutta hedef yakalama
ve yüksek doğrulukla takip
özelliğine sahip, mobil silah
sistemlerinde kullanılmak
üzere geliştirilmiş yeni nesil
bir radardır. Silah sistemi ha-
reket ederken hedef takip
edebilme özelliğine sahip
olan Atış Kontrol Radarı, ko-
muta kontrol sistemi üzerin-

den aldığı hedef bilgisine oto-
matik olarak yönlenir ve he-
defe kilitlenir.
Mobil Arama Radarı’nın sahip
olduğu modern radar tasarım
teknolojileri ve kompakt ve
mobil yapısı sayesinde; Atış
Kontrol Radarı’nın ise modü-
ler mimarisi ve yüksek doğ-
ruluk performansı sayesinde,
yurt dışında da pazar şansının
yüksek olacağı değerlendiri-
liyor. Bu sistemlerin mimari-
lerinden geliştirilen kara ve
deniz platformu sistemleri de
yurt dışı ihalelere teklif edil-
meye başlandı.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ASELSAN REHİS, Radar ve
Elektronik Harp Çözümlerinde
Liderliğini Sürdürüyor
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu radar ve elektronik harp sistemlerini
özgün olarak tasarlayan ve üreten ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat
Sistemleri (REHİS) Grup Başkanlığı, IDEF fuarında, yeni ürünleri ve mevcut 
projelerindeki gelişmelerle ziyaretçilerinin karşısında olacak.

ASELSAN, 
1999 yılından beri 
elektronik harp 
kendini koruma 
sistemleri 
geliştiriyor.

HEHSİS’in hava araçlarına entegrasyonuna yönelik faaliyetler de 
ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor.
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ASELSAN’ın Yeni
Havan Tespit Radarı
Görücüye Çıkıyor
ASELSAN tarafından özgün
olarak tasarlanan ve geliştiri-
len Havan Tespit Radarı,
görüş hattında bulunan havan
mermilerinin tespit ve taki-
bini yaparak, mermilerin çıkış
ve düşüş yerlerini buluyor.
Havanlar, top ve obüslere kı-
yasla düşük maliyetli ve kolay
taşınan silahlar olması ne-
deni ile özellikle terör amaçlı
saldırılarda, engebeli arazi
koşullarında sıklıkla kullanı-
lıyor. Havan mermilerinin
hangi açıdan geleceği bilin-
mediğinden, bunları tespit
edecek radarın 360 derece
kapsama sağlaması önemli-
dir. Havan Tespit Radarı, yan-
cada 360 derece elektronik
tarama ve her türlü engebeli
arazi koşulunda çalışabilme-
sini sağlayan arazi silueti ta-
rama yeteneğine sahiptir. Bu
sayede, diğer silah tespit ra-
darlarından çok daha etkin
kullanım imkânı sağlayan sis-
tem, tespit ettiği hedeflerin
harita üzerinde gösterimi ve
hedefin ateş altına alınıp etki-
siz hale getirilmesi amaçla-
rıyla, hedef bilgilerini anında
Atış Destek Sistemi (ADOP)’ne
iletebilir.
Havan Tespit Radarı, 6
km menzile sahiptir ve
aynı anda atılan 5 havan
mermisinin çıkış yerini
hesaplayabilir. Modüler
tasarımı sayesinde üç-
ayak sehpa (tripod) üze-
rinde, kule ya da bina
üzerine yerleştirilerek
veya araçta yükseltilebi-
lir mast (direk) üzerinde
kullanılabilir. 2014 yı-
lında envantere girmesi
planlanan sistemin,
IDEF fuarında ilk defa

sergilenmesinin ardından,
uluslararası arenada da dik-
kat çekmesi bekleniyor.

Helikopter ve Uçaklar
İçin HEHSİS
ASELSAN, 1999 yılında başla-
dığı elektronik harp kendini
koruma sistemleri geliştirme
yolculuğunda, hızlı adımlarla
ilerlemeye devam ediyor. Ba-
şarıyla tamamladığı birçok
sistem geliştirme ve platform
entegrasyon projesi sayesinde
edindiği tecrübe ile Türk Si-
lahlı Kuvvetleri envanterindeki
helikopterler ve uçaklar için
yerli imkânlarla geliştirip
ürettiği Helikopter Elektronik
Harp Kendini Koruma Sistemi
(HEHSİS)’ni IDEF’te süit yapısı
ile sergiliyor.
Gelişmiş teknolojisi ve farklı
kullanıcı ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde tasarlanan
mimarisi ile birçok ülkenin de
ilgilendiği HEHSİS, entegre
edildiği platformun ısı ve
radar güdümlü füzelerden
korunması amacıyla birbirle-
riyle entegre olarak çalışan
şu alt sistemlerden oluşuyor:

n Radar İkaz Alıcısı Sistemi,
n Füze İkaz Sistemi,
n Lazer İkaz Alıcısı Sistemi,
n RF Karıştırıcı Sistemi,
n Karşı Tedbir Atma Sistemi

ve
n Süit Merkezi Yönetim 

Sistemi.
Sistem; helikopterlere gü-
dümlü füze atmak üzere
platformu takibe alan ve
platforma kilitlenmiş olan
radar tehditlerini tespit et-
mekte; tehdidin tipini belirle-
yip teşhis etmekte ve en
uygun aldatma veya karış-
tırma tekniğini uygulayarak
platforma füze atılmasına ya
da atılmış olan füzenin plat-
forma isabet etmesine engel
olmaktadır. Platforma doğru
fırlatılan radar ya da ısı gü-
dümlü füzeler sistem tara-
fından algılanmakta, gelen
füzeyi aldatmak için çok hızlı
ve otomatik olarak aktif 
RF karıştırma başlatıl-
makta, bunun yanı sıra
karşı tedbir amaçlı chaff
veya flare mühimmatları
atılmaktadır. Sistem, plat-
forma yönlendirilmiş lazer
tehditlerini de algılayarak
gerekli kaçış tekniklerinin
uygulanmasına olanak sağ-
lamaktadır.
Koruma fonksiyonlarını ye-
rine getiren tüm alt sistem-
ler, bir merkezi yönetim

bilgisayarına bağlı olarak ça-
lışır. Merkezi yönetim bilgisa-
yarı, alt sistemlerden gelen
verileri bir füzyon algoritması
ile hızlı bir şekilde değerlen-
direrek, pilot için gerekli gör-
sel ve sesli uyarıları vermekte
ve en uygun karıştırma tekni-
ğini uygular. Tüm bu unsur-
ları ile HEHSİS, pilot için
asgari iş yükü ile azami
durum farkındalığı sağlar.
ASELSAN tarafından gelişti-
rilen Faz Dizili Anten, Katı Hal
Güç Yükselteç, Sayısal Almaç
ve Sayısal RF Bellek (DRFM)
gibi birçok ileri teknolojinin
kullanıldığı HEHSİS, tüm alt
sistemleri ile entegre olarak
çalışır. Sistem, kullanıcının
görev ihtiyacına göre sadece
ihtiyaç duyulan alt sistemle-
rin dâhil edilmesine imkân
veren modüler bir mimariye
de sahiptir.
HEHSİS’in helikopter ve
uçaklara entegrasyonu için
gereken mühendislik ve üre-
tim faaliyetleri de ASELSAN
tarafından gerçekleştirilmek-
tedir. Bu amaçla entegrasyon
öncesi aerodinamik, ısıl,
EMI/EMC, çevresel kapsama,
anten simülasyon, elektriksel
ve yapısal birçok analiz yapıl-
makta; entegrasyon sonrası
gerçekleştirilen yer ve uçuş
testleri ile entegrasyon tasa-
rımı doğrulanmaktadır.

ASELSAN mobil arama radarı, atış kontrol radarı 
ve hava savunma silah sistemleri

Havan Tespit Radarı
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FNSS’nin PARS 8x8 te-
kerlekli zırhlı aracı
temel alınarak geliştiri-

len ve AV-8 olarak adlandırı-
lan araçlar, FNSS tarafından,
Malezya Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçları göz önüne alınarak
yeniden tasarlanıyor. Araçla-
rın seri üretimleri, belirlenen
iş payları çerçevesinde Ma-
lezya'da gerçekleştirilecek.
7 yılda tamamlanması öngö-
rülen projenin ilk iki yılında, 
2 ayrı konfigürasyondaki pro-
totip araçların FNSS tesisle-
rinde üretilerek, kalifikasyon
testlerinin tamamlanması
öngörülüyor. Bu çerçevede
geliştirilen ilk prototip olan ve
FNSS üretimi 25 mm Keskin

Nişancı (Sharpshooter) silah
kulesine sahip zırhlı muha-
rebe aracının üretimi ve fab-
rika doğrulama / kalifikasyon
testleri tamamlanarak, daya-
nıklılık testleri için Malez-
ya’ya sevk edildi. Aracın
dayanıklılık testleri, 2013 yılı
içerisinde Malezya’da ger-
çekleştirilerek kalifikasyon
süreci tamamlanacak.
Denel Land Systems üretimi
30 mm topa sahip çift kişilik
LCT30 silah kulesi ile donatı-
lacak ikinci prototip aracın ge-
liştirilme ve üretim süreci de
tamamlanmış durumda. Ara-
cın doğrulama ve kalifikasyon
testlerine de kısa süre içeri-
sinde başlanması planlanıyor.

İlk iki AV-8’in geliştirilmesi ve
üretimi sonrasında, seri üre-
tim, kademeli olarak Malezya
Pekan’da bulunan DEFTECH
tesislerine aktarılacak. Bu
çerçevede, DEFTECH’in tesis-
lerindeki üretim altyapısının
geliştirilmesi faaliyetlerine
devam ediliyor.
Proje çerçevesinde teslim
edilecek ilk parti seri üretim
araçların gövde üretim faali-
yetleri de FNSS’de başladı.
Malezya’daki üretim faaliyet-
lerine ise 2013 yılının ikinci
yarısından itibaren başlan-
ması planlanıyor.
Proje, DEFTECH firmasına
teknoloji ve “know-how”
transferini de kapsıyor. Proje

kapsamında, tekerlekli zırhlı
araçlar konusunda Malez-
ya'da yerel tasarım, geliş-
tirme, üretim ve lojistik destek
kabiliyetlerinin daha fazla ge-
liştirilmesi hedefleniyor.
FNSS, proje çerçevesinde;
araçların geliştirilmesi, araç
platformlarının ortak üretimi,
alt sistem entegrasyonu ve
sistem performansından so-
rumlu. Projede, Denel Land
Systems LCT30 Çift Kişilik
Kule ve Uzaktan Komutalı
Silah İstasyonu; Thales ise
muharebe sahası yönetim
sistemini (BMS) de içeren
açık mimari bilgi iletişim
(OICS) sistemleri ile ana alt
yüklenici olarak yer alıyor.

ÖZEL SAYI

FNSS, AV-8'de 
Teslimata Doğru İlerliyor

FNSS’nin, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 8x8 tekerlekli
zırhlı muharebe aracının tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik desteğine ilişkin 
olarak Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd (DEFTECH) 
firması ile imzaladığı sözleşme kapsamında Mayıs 2011’de yürürlüğe giren proje
çerçevesinde; araçların geliştirme, üretim ve kalifikasyon faaliyetlerine yoğun bir
şekilde devam ediliyor. Malezya Silahlı Kuvvetleri için, 12 değişik konfigürasyonda,
toplam 257 adet 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının geliştirilmesini ve üretimini
kapsayan proje, bilindiği üzere, Türkiye'nin, tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük
savunma sistemi ihracatı olma özelliğini taşıyor.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Çelik, alüminyum ve
kompozit konularında
faaliyet göstermek

üzere, 1978 yılında Haliç'te
kurulan, 1984 yılında Tuzla
bölgesine taşınan ve 1997 yı-
lında Koç Holding bünyesine
katılan RMK Marine Gemi
Yapım Sanayii ve Deniz Taşı-
macılığı İşletmesi A.Ş. (RMK
Marine); askeri gemi, ticari
gemi ve süper yatların tasa-
rımı, inşası, bakımı ve ona-
rımı konularında, ulusal ve
uluslararası pazarlarda
anahtar teslimi çözümler su-
nuyor. Tuzla bölgesinin en
büyük tersanelerinden birisi
olan firma, 95.000 m2’lik top-
lam alana ve 31.000 m2’lik de
kapalı alana sahip. Kuru kızak
boyutu konusunda da bölge-
sinde ilk sıralarda yer alan
RMK Marine’de, 50.000 DWT’a

kadar gemiler, 80 m’ye kadar
alüminyum ve çelik süper
yatlar ve 40’ye kadar kompo-
zit süper yatlar inşa edilebili-
yor. Kızak kapasitesi, aynı
zamanda, farklı tonajlarda
birden fazla gemi inşa et-
meye ve denize indirmeye
uygun nitelikte olan tersane-
nin çelik işleme kapasitesi ise
her vardiya için 15.000 ton /
yıl olarak gerçekleşiyor.

Toplam çalışan sayısı 416 kişi
olan tersane, Koç Grubu’nun
bir üyesi olarak, grubun Tür-
kiye’de olduğu kadar, tüm
dünyada tanınan ve itibar
gören bir kuruluş olmasının
ve güçlü kurumsal ve mali ya-
pısının avantajlarından da ya-
rarlanıyor. Bu durum, RMK
Marine’e prestij kazandırdığı
gibi, iş ortaklarına da güven
veriyor. RMK Marine, grup şir-
ketlerinden, Otokar ve Koç
Bilgi ve Savunma Teknolojileri
ile yakın çalışmalarda buluna-
rak bir sinerji de yaratıyor.
RMK Marine, entegre lojistik
destek (ELD) konusuna verdiği
önemle de dikkat çekiyor.

Firma, ELD bölümü olan ilk
tersane olarak bu konudaki
faaliyetlerde öne çıkıyor.

Sahil Güvenlikten
MİLGEM-S’ye
RMK Marine ana yüklenicili-
ğinde yürütülen Sahil Güven-
lik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi’nde ilk geminin kesin
kabulü, 5 Nisan’da gerçekleş-
tirildi. Firma yetkililerinin ver-
diği bilgiye göre, planlı inşa
faaliyetlerini ve geçici tesli-
matlarını başarıyla gerçek-
leştiren firma, kullanıcının
değişen ihtiyaçlarından kay-
naklanan ve elektronik sis-
temlerde geliştirme işlemleri
gerektiren çalışmaların ve il-
gili testlerin tamamlanması-
nın beraberinde getirdiği bir
gecikmenin ardından, gemi-
lerin kesin teslimat işlemle-
rine başladı.

ÖZEL SAYI
©
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K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

RMK Marine, 
Askeri Gemi İnşasının 
Amiral Gemisi Olmak İstiyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
vizyonu doğrultusunda ve askeri amaçlı gemilerin tasarım ve inşasında özel sektörün
artan bir rol alması inisiyatifi kapsamında, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi ile başlangıç yapan RMK Marine; Katar’a sunulan korvet çözümünde konsorsiyum
lideri tersane ve MİLGEM-S Projesi’nde sözleşme görüşmelerinin başlatıldığı tersane
olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bu projelerin yanı sıra özgün tasarımı ile teklif 
verdiği Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi’nde de mutlu sona yakın olduğunu 
değerlendiren RMK Marine, Türk askeri denizciliğinin amiral gemisi olmaya hazır.



MİLGEM korvetlerinin özel
tersanelerde seri üretiminin
gerçekleştirilmesini ve 6 adet
geminin inşasını kapsayan
MİLGEM-S Projesi’nde de ipi
göğüsleyen RMK Marine oldu.
3 Ocak’ta toplanan Savunma
Sanayii İcra Komitesi’nde alı-
nan karar sonucunda, RMK
Marine ile sözleşme görüş-
meleri başlatıldı. Sahil Güven-
lik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi’nde de boyutları itiba-
riyle korvet sınıfında gemiler
inşa ettiklerine dikkat çeken
RMK Marine yetkilileri, firma-
nın, kurumsal yapısı ve özel-
likleri ile uzun soluklu projeler
için ihtiyaç duyulan gereksi-
nimleri sağladığının altını çizi-

yorlar. Bu başarısının hemen
ardından, MİLGEM’in ihracat
çalışmaları için de kolları sı-
vayan RMK Marine, Şubat
ayında Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde gerçekleştirilen IDEX
fuarında, ilk kez MİLGEM ile il-
gili tanıtımlar gerçekleştirdi.

Hedefte İhracat Var
RMK Marine’nin ihracat çalış-
maları, Katar’ın açtığı korvet
ihalesi ile hız kazandı. SSM’nin
direktifi ile Türk Savunma Sa-
nayisi kuruluşlarına önderlik
eden ve Katar Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı için hazırladığı
korvet teklifini 2012 yılının
Ağustos ayında veren RMK
Marine, teklif değerlendirme

sürecinin sonucunu bekliyor.
Firma, Kuzey Afrika’da yer
alan bazı ülkelerde de ihracat
çalışmalarına devam ediyor.
MİLGEM’in seri üretimine bazı
ülkelerin katılması ve projenin
uluslararası bir yapıda devam
etmesi yolunda da girişim-
lerde bulunan RMK Marine, bu
kapsamda, SSM’nin koordi-
nasyonu ve desteği ile bir dizi
ülkede MİLGEM tanıtımları
gerçekleştiriyor. MİLGEM’in
yanı sıra Çok Maksatlı Korvet
(Multi Mission Corvette / MMC)
tasarımını da çeşitli ülkelere
teklif eden tersane, MMC’nin
iki farklı sürümünü de ilk kez
IDEX’te sergilendi.

Gelecek TF 100 
ve LPD’de
RMK Marine, aynı zamanda
gelecek projeler için de
önemli çalışmalar yürütüyor.
Dz.K.K.lığının hava savunma
fırkateyni ihtiyacına yönelik
olarak, Milli Savunma Bakan-

lığının talebi üzerine hazırla-
nan TF 100 Hava Savunma
Fırkateyni için bilgi istek do-
kümanları üzerinden konuyla
ilgili inceleme çalışmalarına
devam eden firma, harp ge-
misi projelerindeki bilgi biri-
kimini, SSM tarafından
belirlenecek modelde en üst
düzeyde katkı yapabilecek
şekilde kullanmaya hazır.
RMK Marine, özgün tasarımı
ile LPD Projesi’ne teklif veren
firmalar arasında yer alıyor.
Firma yetkilileri, Dz.K.K.lığının
yüksek performans ve kalite-
deki ihtiyaçlarına uygun olarak
yaptıkları tasarımın, fikri mül-
kiyet haklarına sahip oldukla-
rına ve tüm detaylara hakim
olduklarına dikkat çekiyorlar.
Yetkililer, LPD projesinde yap-
tıkları çalışmaların, yeni tasa-
rım projeleri için de kaynak
oluşturduğunu belirtiyorlar.
RMK Marine, bu projede de ipi
göğüsleyerek, lider konumunu
devam ettirmeyi hedefliyor.
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Radarlar, ilk kullanıma
alındığı andan itibaren,
savunma endüstrisi

gelişmiş ülkelerin en çok
mühendislik kapasitesi ve
araştırma bütçesi tahsis ettiği
faaliyet alanlarından birisi
oldu. Türkiye’de radar alanın-
daki çalışmalar, 1990’lı yılla-
rın başında, lisanslı üretim
projeleri ile başladı. Takip
eden yıllarda imzalanan çok
sayıda Ar-Ge projesi ile kara
gözetleme, sabit / mobil
arama, su üstü arama, hava
savunma ve atış kontrol ra-
darları gibi, çok sayıda farklı
ürün geliştirildi ve Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’nin hiz-
metine sunuldu.

Zorlu Süreçler
Birbirinden farklı işlevler ger-
çekleştiren radarların sistem
mimarilerine bakıldığında,
temel yapı taşları olarak birbi-
rine fazlasıyla benzer olduk-
ları görülür. Çalışma moduna
göre parametreleri ayarlanan
işaret üreteçleri, yayınlanacak
elektromanyetik dalganın
özelliklerini belirler. Ortam-
dan ve hedeflerden yansıyan
yayınlar, almaç kanallarında
sayısal verilere dönüştürülür
ve işlenir. Radarların sinyal iş-
leme birimlerinde uyguladık-
ları hesaplama, analiz, hedef
tespit, takip, karıştırma ön-
leme ve benzeri algoritmalar,
radarın performansını belirle-
yen önemli kabiliyetlerdir. Bu
algoritmaların, dinamik ortam
koşullarına kendi kendini
uyarlayan türden olması he-
deflenir.
Oldukça karmaşık donanım ve
yazılım altyapısına sahip olan
radarların tasarım ve geliş-
tirme süreci, bilgisayar orta-
mında yapılan modelleme ve
simülasyon çalışmaları ile
başlar; laboratuvar ortamında
gerçekleştirilen entegrasyon
ve test faaliyeti; akabinde saha
denemeleri ile tamamlanır.
Radarların gerçek kullanım
ortamlarında test edilme-
sinde; kontrollü ortam ya-
ratma güçlüğü ve deneylerin
benzer koşullarda tekrar edi-

lememesi, aşılması güç prob-
lemler olarak öne çıkar. Geliş-
tirilen algoritmaların, gerçek
ortam koşullarında sınanarak
eniyileştirilmesi, uzun zaman
alabilecek, yüksek maliyetli bir
çalışmadır. Bu bakımdan, la-
boratuvar ortamında yapılan
testlerin olabildiğince gerçek
ortam koşullarına yakın ol-
ması, önemli bir ihtiyaçtır.

Özgün Ürün
MİKES tarafından geliştiril-
mekte olan RTSim, radarın
tespit etmeye çalıştığı hedef-
lerin ve etki alanı içindeki or-
tamın benzetimini yaparak,

bu konudaki ihtiyacı karşıla-
yacak, kontrollü bir test or-
tamı sağlıyor.
RTSim, test edilecek radarın
sinyal işleme donanımına doğ-
rudan bağlanarak, döngüde
donanım yapısında çalışabili-
yor ve kullanıcı tarafından ta-
nımlanan senaryoya uygun
hedef ve ortam benzetimini
gerçek zamanlı olarak yapabi-
liyor. Bu amaçla test edilecek
radar için uyarlanmış arayüz
birimleri kullanılıyor.
Ülkemizde radar işaret ben-
zetimini yapan çeşitli ürünler
kullanılmakla birlikte; gerçek
zamanlı çalışan, döngüde do-

nanım yapısında olan ve
RTSim'de modellenebilen et-
kilerin tamamını kapsayan
benzetim aracı bulunmuyor.
Yurt dışında da çok az sayıda
benzeri ürün olduğu biliniyor.
Bu tür ürünlerin, test edile-
cek radara göre uyumlandı-
rılması gerektiğinden, yurt
dışı ürünlerin uyumlandırıl-
ması için, radara ait bazı bil-
gilerin de yurt dışına
aktarılması gerekecektir.
RTSim, bu dezavantajı da or-
tadan kaldırmaktadır.
Simülatör, taban bantta kom-
pleks sinyal formunda (IQ)
üretilen radar işareti üzerine:
n Radarın göndermeç 

kanallarının etkilerini,
n Gönderme ve alma anten

huzmelerinin etkilerini,
n Elektromanyetik yayılım 

ve kargaşa etkilerini,
n Sabit veya hareketli 

hedeflerden yansımaların
etkilerini,

n Karıştırma sinyallerini,
n Pasif sahte hedef (chaff)

etkilerini ve
n Radar almaç kanallarının

etkilerini yansıtılabiliyor.
Kısaca RTSim, radar sinyalinin
hedefe çarpıp geri döndükten
sonra sayısallaştırılmasından,
Radar Sinyal İşleme Birimi’ne
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MiKES, RTSim ile 
Radar Geliştiricilerin 
Elini Kolaylaştıracak
Savunma sistemlerinin tasarımı ve 
geliştirilmesi kadar, test süreçleri de
önemli miktarda kaynak gerektiriyor.
Test amaçlı kullanılacak özelleşmiş
sistemler, bazı projelerde, projenin
kendisi kadar kritik teknolojiler 
barındırabiliyor. Elektronik harp 
teknolojileri alanında özelleşmiş olan
MiKES, Radar Test Simülatörü (RTSim)
ile radar geliştiricilerinin yardımcısı
olacak bir çözüm ortaya koyuyor.



aktarılana kadar maruz kala-
cağı tüm etkilerin yansıtıldığı
bir benzetim aracı olarak çalı-
şıyor.

Üstün Yetenekler
Simülatörün kontrol bilgisa-
yarı, kullanıcının yüksek çö-
zünürlüklü gerçek coğrafi
verileri (DTED haritaları) kul-
lanarak karmaşık senaryolar
yaratmasına olanak sağlıyor.
Savaş uçakları, füze ve ben-
zeri hareketli ve hareketsiz
çok sayıda hedef; bu hedefle-
rin karşı tedbir olarak uygu-
ladığı karıştırma teknikleri ile
birlikte modellenebiliyor.
Chaff gibi atılabilir sahte he-
deflerin benzetimi de yapıla-
biliyor.  Elektromanyetik
yayılım, çoklu yol yansıma-
ları, kargaşa, radar ön kat ve
anten modelleri, parametrik
olarak kullanıcı tarafından ta-
nımlanabiliyor; farklı karma-
şıklıkta modeller seçilerek
kullanılabiliyor.

RTSim’i güçlü kılan özelliği
ise tüm bu benzetim işlemle-
rini gerçek zamanlı olarak
yapabilmesi. MİKES araş-
tırma ekibi tara-
fından geliştirilen
modeller, paralel
işlemeye uygun
yapıya dönüştü-
rülüyor ve çok
çekirdekli grafik
i ş l e m c i l e r i n e
(GPU) dayalı gömülü bilgisa-
yarlarda ve MİKES tasarımı
MVPX-2V5 gibi FPGA tabanlı
sayısal sinyal işleme kartla-
rında işleniyor. Farklı sevi-

yede ihtiyaçları karşılayacak
şekilde ölçeklenebilir, açık
sistem mimarisine sahip olan
RTSim, gömülü bilgisayar ve

sinyal işleme donanımları-
nın ihtiyaca
göre arttırıl-
ması yoluyla

farklı uygulama-
lar için özelleş-
tirme imkânı da
sağlıyor. Ayrıca,
radar algoritmala-

rının çevrimdışı test edilebil-
mesi için senaryo verileri de
kayıt edilebiliyor.
Ar-Ge projesi olarak yürütül-

mekte olan RTSim’in, ilk uy-
gulamasının, Türkiye’nin
radar teknoloji merkezi
ASELSAN tarafından gelişti-
rilmekte olan bir radarda ya-
pılması hedefleniyor. Radar
sinyal işleme algoritmaları-
nın laboratuvar ortamında
eniyileştirilmesi, sahada kar-
şılaşılan algoritma temelli
problemlerin incelenmesi ve
giderilmesi açısından önemli
bir kabiliyet kazandırması
beklenen projenin türev
ürünlerinin, yurt dışına da pa-
zarlanabileceği değerlendiri-
liyor.
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GSM güvenliği, bu tek-
nolojinin iletişimde
hızla artan payıyla ve

5,9 milyarın üzerindeki kulla-
nıcı sayısıyla, kritik bir öneme
sahip olmuştur. 2012 yılı 
4. çeyrek verilerine göre,
dünyadaki mobil iletişimin
yaklaşık yüzde 90’ı, GSM üze-
rinden gerçekleşmektedir
[1]. Diğer hücresel haber-
leşme sistemlerine oranla
GSM’nin bu kadar yaygınlaş-
masındaki en önemli etken-
ler; GSM’nin standartlaşmış
olması, farklı standartlarla
uyum içerisinde çalışabilir ol-
ması ile kırsal alanda ve zorlu
coğrafi koşullarda dahi kali-
teli mobil iletişim imkânı sun-
masıdır. GSM gibi kullanışlı
bir iletişim sisteminden kul-
lanıcının önemli beklentile-
rinden birisi, haberleşmenin
güvenli yapılması ve üçüncü
kişiler tarafından iletişim 
içeriğinin elde edilememesidir.
Veriler, GSM standartlarına
uygun olarak, GSM telefonu
ile baz istasyonu arasında,
A5/1 veya A5/2 şifreleme al-

goritması ile şifrelenerek
hava ortamında iletilmekte-
dir. A5/1 algoritması, genel-
likle Avrupa ülkelerinde
kullanılmakta olup, A5/2 al-
goritmasından daha güçlü-
dür. Ancak, buna rağmen
A5/1 ve A5/2 algoritmaları
üzerinde yapılan çalışmalar
sonucunda, her iki algoritma-
nın da yeterli ölçüde güçlü ol-
madığı görülmüştür [2-8].
Ayrıca, trafik verilerinin şifre-
lenmesi, yalnızca GSM tele-
fonu ile baz istasyonu
arasındadır; diğer kısımlarda
bilgi iletimi şifresiz yapılmak-
tadır. Özellikle baz istasyonu
ile denetim birimi arasındaki
iletişim, genellikle mikrodalga
ile gerçekleştiğinden, hava or-
tamında, uygun donanımla ve-
riler kolayca ele geçirilebilir.
Bahsedilen güvenlik açıkla-
rına, protokol güvenlik zayıf-
lıklarını da ekleyebiliriz. GSM
ağında, kimlik doğrulama iş-
lemi yalnızca GSM telefonu
için yapılıp baz istasyonu için
yapılmadığından, IMSI-Yaka-
layıcı (IMSI-Catcher) gibi ci-

hazlar, bu açıktan yararlan-
maktadır [2]. Genellikle bu tip
bir cihaz, kullanıcıya kendisini
baz istasyonu gibi gösterip,
iletişimin şifresiz olacağı ko-
mutunu gönderir. Ağ ile kulla-
nıcı arasına giren
IMSI-Yakalayıcı, kendisi üze-
rinden sesi aktararak, görüş-
menin dinlenmesini sağlar.
Teknolojinin ucuzlamasıyla
birlikte, bu tür aygıtlar çok
düşük maliyetle tedarik edile-
bilmektedir. Görüleceği üzere,
bugünkü GSM ağı iletişim açı-
sından ciddi güvenlik açıkla-
rına sahiptir. Bu nedenle
TÜBİTAK BİLGEM, GSM ağı
üzerinde çift yönlü uçtan uca
güvenli iletişim sağlayan ve do-
nanımsal ve yazılımsal olarak
milli bir çözüm olan kriptolu
cep telefonu MİLCEP-K2'yi ge-
liştirmiş ve üretmiştir (Şekil 1).

MİLCEP-K2
MİLCEP-K2, üst düzey kamu
görevlilerinin, GSM ağı üzerin-
den, uçtan uca güvenli iletişim
gereksinimlerini karşılamak
amacıyla TÜBİTAK BİLGEM

tarafından geliştirilmiş ve
kullanıcılarının hizmetine su-
nulmuş, milli kriptolu cep te-
lefonudur. 
MİLCEP-K2, güvenli iletişim
için, GSM'nin sunduğu Devre
Anahtarlamalı Veri (Circuit
Switched Data / CSD) kana-
lını, saydam (transparent) ve
asenkron modda kullanmak-
tadır. Böylece, cihaz tarafın-
dan şifrelenen sayısal veriler,
kullanıcıya ayrılan sabit hızlı
9.600 bps veri kanalı üzerin-
den, uçtan uca, müdahale ol-
maksızın iletilebilmektedir.
MİLCEP-K2’nin donanım ta-
sarımı, kırmızı (açık bilgi) ve
siyah (kapalı, kriptolu bilgi)
ayrımına uygun olarak ger-
çeklenmiş olup,  telefon yazı-
lımları ve ses kodlama
yazılımları için birbirinden
bağımsız işlemciler kullanıl-
mıştır. Cihazın işletim sis-
temi, açık kaynak kodlu
gömülü Linux işletim siste-
midir ve cihaz üzerinde çalı-
şan yazılımlar, TÜBİTAK
BİLGEM tarafından geliştiril-
miştir. MİLCEP-K2, güvenli
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GSM (Global System for Mobile Communication /
Mobil İletişim İçin Küresel Sistem), günümüzde 

en yaygın olarak kullanılan mobil iletişim sistemidir.
Şüphesiz, bu kadar kullanışlı bir iletişim sisteminden kullanıcının en önemli 
beklentilerinden birisi, iletişimin güvenli yapılması; diğer bir deyişle üçüncü kişiler
tarafından konuşmanın dinlenememesidir. Bu gereksinimi göz önünde bulunduran
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezi (BİLGEM), milli 
kriptolu cep telefonu MİLCEP-K2'yi kendi kaynaklarıyla geliştirip kullanıma sunmuştur.
Bu makalede, GSM ağı üzerinde uçtan uca güvenli iletişim sağlayan MİLCEP-K2 
tanıtıldıktan sonra, sağladığı güvenlik servislerinden; Güvenli Ses, Güvenli Chat 
(Güvenli Anlık Mesajlaşma) ve Güvenli Dosya Transferi detaylı olarak anlatılacaktır.

Şekil 1. MİLCEP-K2
kriptolu cep telefonu

TÜBİTAK BİLGEM’den
Yeni Nesil Kriptolu

Cep Telefonu:

MİLCEP-K2

T
üm

 G
ör

se
lle

r:
©

T
Ü

B
İT

A
K

 B
İL

G
EM
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iletişim protokolü olarak
farklı haberleşme ortamla-
rında çalışabilen ve güvenli
haberleşme aygıtlarının bir-
birleriyle görüşebilmesini
sağlayan NATO SCIP (Se-
cure Communications Inte-
roperability Protocol /
Güvenli İletişim Ortak Ça-
lışma Protokolü)  kullan-
maktadır [9]. Cihaz, normal
bir cep telefonunun kullanı-
cıya sunduğu standart hiz-
metlerin (ses araması, SMS
gönderme vb.) yanı sıra iler-
leyen bölümlerde açıklanacak
olan Güvenli Ses, Güvenli Chat
ve Güvenli Dosya Transferi gü-
venlik servislerini sunmakta-
dır. MİLCEP-K2, bu güvenlik
işlevlerini, dünyanın herhangi
bir yerinde, herhangi bir GSM
operatörü ile CSD servisi sağ-
landığı müddetçe yerine geti-
rebilmektedir.

Güvenli Ses
Genelde en popüler güvenlik
servisi olan GSM ağı üzerin-
den uçtan uca güvenli ses ile-
timi, MİLCEP-K2 tarafından
sağlanmaktadır. Bu işlem
için kullanıcı, ilk olarak gü-
venli şekilde görüşmek iste-
diği tarafın GSM numarasını,
MİLCEP-K2 tuş takımı ile tuş-
lar ve Güvenli Arama tuşu ile
arar. Karşı taraf görüşmeyi
kabul ederse, 9.600 bps hı-
zında veri bağlantısı kurulur.
Bundan sonra, SCIP ile kulla-
nıcılar birbirlerine gerekli
mesajları (sertifika, oturum
bilgileri vb.) gönderir ve bu
iletişim sonucunda, her iki
taraf aynı oturum anahtarı
üzerinde anlaşır. Artık cihaz,
güvenli ses iletişimi için ha-
zırdır. MİLCEP-K2, kullanıcı-
dan gelen analog ses işaretini
sayısallaştırıp 2.400 bps
MELPe ses kodlayıcısı ile sı-
kıştırır. Daha sonra, kodlanan
ses dizisi, oturum anahtarı ile
kriptolanır ve veri kanalından
gönderilir. Aynı anda, karşı
taraftan gelen kriptolanmış
sesin kriptosu çözülür, 2.400
bps MELPe kod çözücüden
geçirilir ve analog işarete
dönüştürülerek telefonun ho-

parlörüne iletilir. Bu şekilde,
iki MİLCEP-K2 arasında kar-
şılıklı güvenli ses iletişimi
gerçekleşmiş olur. Her otu-
rum için rasgele sayı üreteci
kullanılarak yeni taze bir
anahtar oluşturulup, oturu-
mun sonlanmasıyla bu anah-
tar silinmektedir.

Güvenli Chat
İki MİLCEP-K2 arasında, tuş
takımı ve cihaz ekranı kulla-
nılarak güvenli chat yapılabil-
mektedir. Güvenli ses
işlemine benzer şekilde, kul-
lanıcı, ilk olarak güvenli gö-
rüşmek istediği tarafın GSM
numarasını tuş takımı ile tuş-
lar ve Güvenli Veri seçeneği
ile arar. Karşı tarafta görüş-
menin kabul edilmesiyle GSM
CSD veri kanalı üzerinden,
SCIP protokolü ile gerekli
mesajlar (sertifika, oturum
bilgileri vb.) karşılıklı olarak
gönderilir. Bu iletişim sonu-
cunda, her iki taraf aynı otu-
rum anahtarı üzerinde
anlaşır ve ekrana Güvenli
Chat uygulaması gelir. Bu
andan itibaren kullanıcılar,
tuş takımı yardımıyla birbirle-
riyle güvenli olarak anlık me-
sajlaşırlar. Bu uygulama,
özellikle ortam dinlemelerine
karşı konuşmadan kaçınıldığı
durumlarda, güvenli iletişim
için faydalı bir çözümdür. Ay-
rıca, NATO gibi çok uluslu
birliklerin bulunduğu ortam-
larda, insanlar bazen konu-
şurken anlaşılma zorluğuyla
karşılaşmaktadırlar. Örneğin,
bir İngiliz askerinin konuş-

tuğu İngilizcenin, bir İtalyan
asker tarafından anlaşılama-
dığı durumlar yaşanabilmek-
tedir. Bu gibi ortamlarda
Güvenli Chat, güvenli haber-
leşmede kritik önem arz et-
mektedir. Güvenli Ses
durumunda olduğu gibi, her
oturum için rasgele sayı üre-
teci kullanılarak yeni taze bir
anahtar oluşturulup, oturu-
mun sonlanmasıyla bu anah-
tar silinmektedir.

Güvenli Dosya 
Transferi
MİLCEP-K2 sayesinde, cihaz-
lara USB arayüzünden bağlı
iki bilgisayar arasında, Gü-
venli Dosya Transferi gerçek-
leşebilmektedir. Böylece,
MİLCEP-K2 kullanıcısı, ister
araç içerisinde gezgin du-
rumda olsun isterse yurt dı-

şında bir ülkede olsun, GSM
CSD servisi üzerinden, diğer
MİLCEP-K2 kullanıcısına gü-
venli bir şekilde dosya gönde-
rip alabilmektedir. Bu işlem
için, öncelikle her iki 
MİLCEP-K2 kullanıcısı, cihaz-
larını USB arayüzü ile bilgisa-
yara bağlar ve MİLCEP Veri
Aktarım Uygulaması’nı bilgi-
sayarda çalıştırır. Daha
sonra, kullanıcı, güvenli gö-
rüşmek istediği tarafın GSM
numarasını tuşlar ve Güvenli
Veri seçeneği ile arar. Karşı
tarafta görüşmenin kabul
edilmesiyle GSM CSD veri ka-
nalı üzerinden, SCIP proto-
kolü ile gerekli mesajlar
(sertifika, oturum bilgileri vb.)
karşılıklı olarak gönderilir.
Bu iletişim sonucunda, bilgi-
sayar uygulama ekranında
güvenli bağlantının kurul-
duğu görülür. Bu andan itiba-
ren, kullanıcılar, birbirlerine,
Şekil 2'de görüldüğü gibi, bil-
gisayardan seçtikleri dosya-
ları transfer edebilirler. Buna
ek olarak, kullanıcılar, Şekil
3'te gösterildiği üzere, aynı
anda bilgisayar üzerinden
Güvenli Chat de yapabilirler.
Diğer güvenlik servislerinde
olduğu gibi, her oturum için
rasgele sayı üreteci kullanıla-
rak yeni taze bir anahtar
oluşturulup, oturumun son-
lanmasıyla bu anahtar silin-
mektedir.

Şekil 2. MİLCEP-K2 Güvenli Veri Aktarım
Uygulaması - Dosya transferi

Şekil 3. MİLCEP-K2 Güvenli Veri Aktarım
Uygulaması - Güvenli Chat
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ASELSAN Entegre 
Sınır Güvenlik Sistemleri
ASELSAN, sınır güvenliğinin sağ-
lanmasına yönelik etkin teknolo-
jik çözümleri oluşturmuştur. Söz
konusu sistemler sayesinde, sı-
nırlarda artık personel ile gözet-
leme yapılmasına gerek
kalmayacaktır. ASELSAN Sınır
Gözetleme Sistemlerinde, Oto-
matik Hedef Tespit (Akıllı Gözet-
leme) yapılmaktadır. Sınır hattını
ihlal eden herhangi bir tehdit,
milli olarak geliştirilen hedef tes-
pit algoritmaları ile 7 gün / 24
saat kesintisiz, otomatik bir şe-
kilde tespit edilmekte ve sistemi
işleten operatör uyarılmaktadır.
ASELSAN Entegre Sınır Güvenliği
Sistemleri, kademeli komuta
kontrol unsurları ve güvenli haberleşme altyapısı ile sınır böl-
gesine yönelik tehditleri, çeşitli hareketli ve sabit, insanlı ve in-
sansız entegre sensör sistemleri ile tespit ve teşhis, tanıma,
sınıflandırma ve takip görevlerini yerine getirmektedir. Seçilen
operasyonel bölgede, durumsal farkındalık sağlanmakta ve
bilgi yönetimi, karar verme, müdahale unsurlarının koordinas-
yonu ve gelişmelerin takibi faaliyetleri coğrafi bilgi sistemi des-
tekli olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

ASELSAN, entegre sınır yönetimi
stratejisine uygun, kullanımı
basit, maliyet etkin, bakım ve ida-
mesi kolay, ihtiyacın değişimine
kolayca cevap veren, geliştirilebi-
lir, yeni teknolojilerle uyumlu ya-
pıda sınır güvenliği çözümlerini,
sınırlarımızda, “anahtar teslim”
bir şekilde uygulamaya hazırdır.

ASELSAN’ın Bomba İmha Robotu: KAPLAN
El yapımı patlayıcılar ve bombalar ile mücadelenin öneminin
giderek arttığı günümüzde, bu patlayıcıların insan hayatını teh-
likeye sokmadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi,
etkisiz hale getirilmesi veya imha edilmesi gerekiyor. ASEL-
SAN’ın, bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirdiği ve üretimine baş-
lanan KAPLAN Bomba İmha Robotu ile patlayıcılarla
mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.
KAPLAN Bomba İmha Robotu, zorlu şartlarda patlayıcıların
uzaktan imha edilmelerini sağlayan özgün bir üründür. Son
teknoloji ile donatılmış olan sistemi benzerlerinden üstün kılan
en önemli özellikleri olarak sistemin gücü ve sağlamlığı ile
uzaktan kullanım kolaylığı öne çıkıyor.
ASELSAN’ın KAPLAN İnsansız Kara Aracı ailesinin bir üyesi
olan KAPLAN Bomba İmha Robotu, modüler yapısı sayesinde,
görev ihtiyacına göre farklı faydalı yükler ile kolaylıkla donatı-
larak; keşif, gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan
komutalı patlayıcıları tespit ve imha etme ve elektronik harp
gibi birçok görevde kullanılabilir.
KAPLAN Bomba İmha Robotu, bomba imha personelinin, şüp-

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ASELSAN SST’den, 
Kara Sınırlarından Denizlere,
Özgün ve Yenilikçi Çözümler
Kara ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri ile geniş bir ürün ailesi
oluşturan ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Grup Başkanlığı, marka
olmuş ürünlerini geliştirmeye ve yeni ürünleri portföyüne eklemeye devam ediyor.

ASELSAN çözümünde hedefler 
7 gün / 24 saat kesintisiz tespit ediliyor.
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heli bir nesneyi 500 metre mesafeden incelemesini sağlayan
gözetleme sistemine ve bombayı detaylı inceleme ve imha et-
mekte kullanılan 7 hareket serbestliğine sahip bir robot kola
sahiptir. Süspansiyon sistemi ile donatılmış paletli araç, şüp-
heli nesnelere ulaşabilmek için merdiven inip çıkabilir; kar,
çamur, su birikintisi gibi zor zeminlerde hareket edebilir.
Olumsuz hava koşullarında ve -30 santigrat derece ile +69 san-
tigrat derece sıcaklıklar arasında çalışabilen sistem, batarya
değiştirilmeden 15 km yol gidebilir; 4 saati aşan süre boyunca
bomba imha görevlerini yerine getirebilir.
Kullanıcı, bir aracın altına veya bir menfezin içine yerleştirilmiş
nesnelerin, robot kolu üzerindeki kameralar ile yakından alı-
nan görüntülerini canlı olarak Uzak Komuta Birimi’nde izleye-
bilir; isterse sonradan inceleyebilmek için kaydedebilir. Robot,
üzerinde yer alan mikrofon ile inceleme yapılan ortamı dinleyip,
gereken durumlarda kullanıcının sesli uyarılarını bulunduğu
ortamda duyurabilir.
Bomba imha uzmanı tarafından imha edilmesine karar verilen
patlayıcı, robot kol üzerinde yer alan su topu ile imha edilir.
Robot kol, şüpheli cisim üzerinde istenilen noktaya hassas ola-
rak yönlendirilebilir ve tüm işlemler canlı olarak uzaktan izle-
nebilir.
Kısa zamanda, yüksek hassasiyet ile gerçekleştirilmesi gere-
ken bomba imha görevi, Uzak Komuta Birimi’nde kullanılan
gelişmiş yazılım arayüzleri ile kolaylaştırılır. Robotun görev ye-
rine intikali sürecinde, hız ve yön kontrolü, robot kolun ince-
leme ve atış yapabilmesi için hazır konumlar ve hassas
yönlendirme gibi imkânlar sunulmakta ve tüm bu işlemlerin
yazılım ile yapılabilmesi, kullanıcının görevine odaklanabilme-
sini sağlamaktadır. Yazılım arayüzlerinde yer alan 3 boyutlu
robot gösterimi sayesinde, kullanıcı, robotun gözle göremediği
bir yerdeki hareketlerini bile izle-
yebilmektedir.

ASELSAN, 
MUHAFIZ’ını 

Görücüye Çıkarıyor
ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı

Silah Sistemleri (UKSS) ailesi-
nin yeni üyesi 30 mm MUHA-

FIZ Sistemi de IDEF’te
görücüye çıkıyor. MUHAFIZ
sistemi, UKSS ailesinin mev-
cut üyeleri olan 12,7 mm

STAMP ve 25 mm STOP sistem-
lerinden elde edilen tecrübe ve

bilgi birikiminden istifade edilerek geliştirildi. MUHAFIZ siste-

minde, ASELSAN’ın UKSS ailesinin mevcut üyelerinin görüş
sistemlerinden farklı olarak, yan ve yükseliş eksenlerinde, top-
tan bağımsız hareket edebilen cayro stabilizasyonlu elektro-
optik nişangâh (termal kamera, gündüz görüş kamerası ve
lazer mesafe bulucu) bulunuyor. Bu sayede, atış sırasında si-
laha balistik düzeltme uygulandığında dahi nişangâhın hedef
üzerinde kalması sağlanarak uzun mesafelere etkin vuruş ya-
pılabiliyor. Ayrıca, topu hedefe yönlendirmeden gözetleme ve
hedef takibi gerçekleştirilebiliyor. MUHAFIZ sisteminde kulla-
nılan, çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip 30 mm
otomatik top, dakikada 200 atım yapabiliyor.

Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir 
Sistemi: ZARGANA
ZARGANA Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, prog-
ramlanabilir hareketli aldatıcı ve karıştırıcılarıyla birlikte, de-
nizaltıların, günümüzdeki bütün akustik torpidolara karşı etkin
bir savunma gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde tasar-
landı. ASELSAN tarafından dünyadaki teknolojik gelişmelerin
yakından takip edilmesi sonucunda, ZARGANA, en son teknoloji
ile güncellenebilecek ve denizaltılarımızın ihtiyaçlarına cevap
verebilecek seviyede tutuluyor. ZARGANA, otonom çalışma ye-
teneği ve reaksiyon süresinin kısalığı ile denizaltılara, torpido-
lara karşı savunma konusunda yüksek güvenlik sağlayan bir
sistemdir. Temel olarak, denizaltı sensör ve sistemlerinden
elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıf-
landırma işlevi ile su altı tehdit durumunu belirler. Tehdit du-
rumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunar ve
akustik karıştırıcı dekoy (sahte hedef)’lar ile aldatıcı dekoyların
belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirir.

Su Üstü Gemileri
İçin Torpido 
Karşı Tedbir 
Sistemi: HIZIR
ASELSAN, su üstü gemi-
leri tarafından kullanıla-
bilecek modern ve
tamamen milli bir “Tor-
pido Karıştırma Aldatma
Sistemi” geliştirme ça-
lışmalarını tamamladı.
Bu sisteme, gemileri sa-
vaştaki en önemli tehdit-
lerden biri olan torpido
tehlikesinden kurtardığı
için “HIZIR” adı verildi.
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Öncelikle MİLGEM Projesi için geliştirilen HIZIR sistemi, korvet
ve daha büyük tonajlı su üstü gemilerinde de kullanılabilecek
şekilde tasarlandı. Bu tür gemilerin görevleri sırasında maruz
kalabilecekleri her türlü zorlu deniz şartlarına uygun tasarla-

nan HIZIR sistemi, emsalle-
rine göre tehdit torpidoyu çok
daha kısa sürede bularak plat-
forma hayati önemde zaman
kazandırır ve daha zor koşul-
larda tespit yapabilir. 
ASELSAN tarafından sistemin

üretimi ve testi için gerekli tezgâhlar ve alt yapılar da projeye
paralel olarak geliştirildi ve seri üretime hazır hale getirildi.
Şimdiye kadar pek çok deniz testi uygulanan HIZIR sistemi gö-
reve hazırdır.

Torpidolara Karşı Akıllı Akustik 
Savunma Dekoyu: ZOKA
ASELSAN, su üstü gemileri ve denizaltılar için geliştirilen mo-
dern ve milli torpido karşı tedbir sistemleri olan HIZIR ve ZAR-
GANA kapsamında kullanılacak “torpidolara karşı akıllı akustik
savunma dekoyu” ZOKA’nın geliştirme çalışmalarını tamam-
ladı. Modern torpidolar için akıllı karşı tedbir dekoyu ZOKA; su
üstü gemileri ve denizaltılar için kullanılabilecek farklı tiplere,
otomatik programlama özelliğine ve uzun çalışma süresi ye-
teneğine sahiptir. Ayrıca, hedef benzetiminde yüksek sadakat
ilkesi uygular.
ZOKA, sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde, tor-
pidolarda aldatma ve karıştırmalar ile gürültü engeli yaratarak
platforma hayati zaman kazandırır. Modern sinyal işleme ve
karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullana-

rak atıştan sonra da uygulayabileceği taktiği oto-
matik olarak seçebilir.

KULAÇ Derinlik Ölçüm Sonarı
KULAÇ, su üstü gemileri ve denizaltılarda kullanılmak üzere,
ASELSAN tarafından askeri standartlara uygun olarak gelişti-
rilmiş bir derinlik ölçüm sonarı (iskandil) sistemidir. İskandil-
ler, temel olarak, akustik yöntemlerle derinlik ölçmede
kullanılan ve 2 veya daha fazla transdüser içeren bir “aktif
sonar”dır. Bu sistemler, transdüserden yayınlanan akustik dal-
gaların dip veya yüzeyden yansımasının tespitine kadar geçen
sürenin tespiti ile derinlik ölçümü yapılması esasına göre ça-
lışır.

KULAÇ sisteminin geliştirilmesinde, ASELSAN’ın sahip olduğu
akustik sinyal işleme, askeri bilgisayar geliştirme ve güç yük-
selteç donanım tasarımı gibi mevcut tecrübelerinden faydala-
nılmıştır. Söz konusu sistem, yerli ve yabancı birçok değişik
transdüser ile çalışabilmektedir.
Diğer sistemlere göre en önemli avantajları şöyle sıralanabilir:
n Askeri standartlara uygunluk,
n “State of the art” sistem tasarımı ve
n Sistem bileşenlerinin yerli olmasından kaynaklanan 

lojistik kolaylık.
Gölcük Tersanesi ile yürütülen 4 adet Ay sınıfı denizaltının is-
kandil sistemi modernizasyonu kapsamında, söz konusu sis-
temin montaj ve kabulleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.
KULAÇ’ın, önümüzdeki dönemde inşa edilecek MİLGEM-S, Ha-
vuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) ve diğer su üstü gemilerde, yerli
iskandil sistemi olarak yer alması beklenmektedir.

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

Gönderme ve alma işlemci birimi ile uzak gösterge
birimi (üstte) ve trandüserler (sağda)
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Askeri El ve Panel Bilgisayarları
ASELSAN’ın yeni nesil askeri el ve panel bilgisayarları; kara ve
deniz platformlarında, günümüzün karmaşık askeri uygulama-
ları için veri toplama, işleme ve kullanıcıya iletme işlevlerini en
ağır çevre koşulları altında gerçekleştirmektedir. Ergonomik
cihaz tasarımı, dokunmatik ekran, fonksiyon tuşları, görsel ve
işitsel uyarı altyapıları ile kullanıcı-cihaz arayüz etkinliği arttı-

rılmıştır. Modüler donanım yapısı sayesinde, farklı uy-
gulama ihtiyaçlarına uygun işlemci, bellek,

arayüz ve aksesuar seçenekleri
sunulmaktadır.
MP-7260 Askeri Panel Bil-
gisayarı; tekerlekli ve pa-
letli taktik kara araçları ile

deniz platformlarında, ko-
muta kontrol ve askeri bilgi-

sayar uygulamaları için
geliştirilmiştir. 10,4 inçlik do-

kunmatik ekranı, ekran kalemi, yön tuşları, nümerik klavyesi,
dâhili işaretleyicisi ve fonksiyon tuşlarıyla her türlü coğrafi bilgi
sistemi ve durumsal farkındalık uygulaması için hızlı, kolay ve
anlaşılır çözümler sunmaktadır.
HT-7244 Askeri El Bilgisayarı, kara ve denizde, platforma
monte veya araç dışı elde kullanılabilecek yapıda bir üründür.
Cihaz, kendi bataryasından veya platformun güç kaynağından
beslenerek çalışabilmekte, 8,4 inçlik dokunmatik ekranı,
klavye, fonksiyon tuşları ve işaretleyicisini üzerinde bulundur-
maktadır. Taşınabilir askeri uygulamalar için, ileri güç kontrol
yetenekleri ile donatılmıştır.

HT-7250 Taşınabilir
Askeri El Bilgisa-

yarı, mobil askeri uy-
gulamalar ve tek er
sistemleri için geliş-
tirilmiş bir üründür.
Ergonomik yapısı,
fonksiyonel kullanıcı
arayüzü, 5 inçlik do-
kunmatik ekranı ve
çalışır durumda ke-
sintisiz pil değiştirme
yeteneği ile taktik sa-
hada askeri tablet
bilgisayar ihtiyacını
karşılamaktadır.

ASELSAN Görev Bilgisayarları
Görev bilgisayarları, gerçek zamanlı ve zaman kritik askeri uy-
gulamaların işletildiği, ağırlıklı olarak atış kontrol / silah kont-
rol sistemlerinde kullanılan bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlar,
çeşitli özelliklerin seçimi ile kara, hava ve deniz platformla-
rında değişik kullanım ve görevler için yapılandırılabilir. Bu
özellikler şöyle sıralanabilir:
n İşlem gücü ve işletim sistemi,
n Kullanıcı arayüzü: Ekran, harici bellek kullanımı, 

DVD sürücü, yazıcı kullanımı, klavye / Mouse / iztopu 
kullanımı,

n Harici birimler için haberleşme arayüzü: Yüksek hızlı 
veri yolu haberleşmeleri (PCI-Express vb.), Ethernet, 
Seri kanal, CAN veri yolu, 1553 haberleşme kanalları,

n Harici birimler için kontrol arayüzü: Giriş-çıkış işaretleri,
sistem kumanda paneli arayüzleri,

n Güç tüketimine göre şekillenebilen soğutma çözümü 
(Fanla soğutma veya iletimle soğutma),

n Kullanım alanına göre ve kullanılacağı platforma uygun 
mekanik yapı,

n Araç içerisinde ya da dış ortamda kullanım,
n İklimlendirilmiş ortamda / operatör şelteri içerisinde 

kullanım,
n Görev bilgisayarı için belirlenen ağırlık ve boyut sınırları ve
n Sökme / takma tamir-bakım gereklerine göre belirlenen
montaj şekli ve taşınabilirlik gerekleri.
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Geçen yılın sonlarında
kazandığı ve dünyanın
ciro bazında en bü-

yüğü olan İngiltere Silahlı
Kuvvetleri bot alım ihalesi-
nin hemen ardından, İngil-
tere Hava Kuvvetleri
pilotları, İngiltere Royal Mail
(Kraliyet Postacıları) ve İtal-
yan itfaiyecileri için de bot
üretmeye başlayan YDS, Av-
rupa pazarının yanı sıra Orta
Doğu, Kafkasya ve Orta Asya
pazarlarında da aktif olarak
faaliyet gösteriyor. Başta
Birleşik Arap Emirlikleri
olmak üzere, Umman,
Ürdün, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Gürcistan, Bahreyn
ve Moğolistan ordusuna da
bot sağlıyor.
Sektöründe birçok ilke imza
atan YDS, doğrudan enjeksi-
yon sistemi ve çift yoğunluklu
kauçuk taban uygulaması gibi
dünya çapında yeni teknoloji-
lerin öncülüğünü yapıyor.
Bunun gibi kendi geliştirdiği
teknolojilere ek olarak, dün-
yanın en iyi firmalarıyla kur-
duğu ortaklıklar kapsamında,
yeni projeler geliştirmeye de
devam ediyor. YDS, dünyanın
en iyi su geçirmezlik lami-
nant kumaş markası olan
GORE-TEX ile dünyada ol-
dukça ses getireceği düşü-
nülen bir projede birlikte
çalışıyor.
YDS’nin, dünyanın en çok
tercih edilen bot markası
olma yolunda kullandığı
teknolojilerin bazıları, iler-
leyen bölümlerde, ayrıntı-
ları ile yer alıyor.

DDR
DDR (Dual Density Rubber /
Çift Yoğunluklu Kauçuk),
zorlu hava koşullarında faa-

liyet gösterenler ve ağır
döküm sanayisi gibi en çetin
ortamlarda çalışanlar için
tasarlanmış; çok dayanıklı
olmasına rağmen, hafiflik ve
rahatlıktan taviz vermeyen
taban teknolojisidir. Orta ve
üst tabanlarda farklı yoğun-
luklarda kauçuk kullanıla-
rak, hem hafiflik ve rahatlık
hem de dayanıklılık unsur-
ları mükemmel bir şekilde
birleştirilmiştir.
SRC kayma direnci değerle-
rine sahip dayanıklı nitril

kauçuk dış taban, üstün
darbe emicilik ve rahatlık
için hava enjekte edilmiş
hafif orta taban ile doğru-
dan enjeksiyon yöntemiyle
birleştirilmiştir. DDR, poliü-
retan (PU) taban alternatif-
lerine kıyasla çok daha uzun
raf ve kullanım ömrü sunar-
ken, 300 santigrat derece
ısıya dayanıklı olma özelliği
ile en zorlu koşullar için en
uygun seçenektir. Aynı za-
manda, dış yüzeydeki sıcak
ya da soğuktan gelen etkiyi
en aza indirerek, kullanıcı-
nın ayağını optimum ısıda
tutar. Diğer çoğu tabandan
farklı olarak, aynı malzeme
(kauçuk) kullanılmasından
dolayı, orta ve dış taban ara-
sında mükemmel bir bağ
oluşur ve bu sayede taban
açılma ihtimali sıfıra indir-
genir.

ÖZEL SAYI

YDS, Askeri Botlarda 
Yeniliğin Adresi Olmaya
Devam Ediyor
Yıllık 5 milyon çift üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük teknik bot üreticisi
olan ve düzenli Ar-Ge yatırımlarıyla kendi teknolojisini ve bilgi birikimini 
geliştiren YDS, son dönemde üst üste kazandığı ihalelerle uluslararası 
pazarda adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.
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GORE-TEX
Yüzde 100 su geçirmezliği
garanti eden ve bu alandaki
en iyi firma olarak teknik
tekstil kapsamında dünyada
en yüksek marka değerine
sahip olan GORE-TEX, aynı
zamanda ayaktaki terlemeyi
buhar olarak dışarı atabilen
aktif nefes alabilen yapısı ile
ayağı tamamen kuru ve
rahat tutar. Su geçirmezlik
ve nefes alabilirlik özellikleri
kusursuz biçimde harman-
lanmıştır. Dış koşullar ne
olursa olsun, ayağı daima
kuru ve uygun sıcaklıkta
tutup tam rahatlık sağlar.
Zorlu aktivitelerden günlük
kullanıma kadar her du-
rumda kullanılabilir.

L-Protection
L-Protection, arttırılmış gü-
venlik ve rahatlık için tasar-
lanmış, ayağı çivi gibi sivri
malzemelerden koruyan, yeni
nesil karma tekstil iç taban

malzemesidir. Her sivrilikte
çiviye karşı tam koruma sağ-
lar. Ayağın hassasiyeti ve ra-
hatlığı için en yüksek düzeyde
esneklik sunar, ısı ve elektrik
yalıtımı sağlar. Metal türevle-
riyle karşılaştırıldığında, çok
daha geniş koruma yüzeyi
vardır, Metal detektörlerde
kesinlikle ortaya çıkmaz ve
fazlasıyla hissedilir düzeyde
hafiflik sunar.

PU-R Taban
Poliüretan (PU) orta tabanın
sunduğu hafiflik ve darbe
emicilik unsurlarının, daya-
nıklı, yüksek ısıya dirençli ve
kaymaya karşı yüksek direnç
sağlayan kauçuk (R) dış taban
ile birlikte kullanıldığı taban-
dır. Esneklik ve çevik yapısı
ön plana çıkan bu taban, bir-
çok arazi koşulu ve endüstri-
yel ortam için uygundur.

Solar-Shield
Siyah renkteki derinin özel

bir işleme tabi tutulması so-
nucunda, güneş ışığının emi-
lerek botun içinin rahatsız
edici sıcaklığa gelmesini en-
gelleyen Solar-Shield, özel-
likle yaz aylarında, ayak için
hissedilir bir rahatlık sunar.
Ayrıca derinin doğal rengi de
korunur.

Botlarda Tam Koruma
YDS üretimi botların diğer
önemli özellikleri ise şöyle sı-
ralanabilir:
n Darbe Direnci: Kayma 

dirençlerini ölçen, ileri 
seviyedeki Avrupa 
EN ISO 13287:2007 
standardına göre, darbe
direnci özelliğinde 
en yüksek seviyeyi ifade
eder. Taban teknolojisi,
sabunlu seramik yüzey
üzerinde ve gliserollü çelik
yüzeyde denenmiştir.

n Polikarbonat Bilek 
Koruyucu Sistem: 
Özel köpük destekli 

koruyucu polikarbonat
disk, dışarıdan gelen 
sert darbeleri etkisiz 
hale getirerek bileği 
korur.

n Taban Üstü Kesikten 
Koruma Sistemi: Kesik 
ve yırtılmaları önlemek
için taban üstünde 
35 mm boyundaki deri
bölge, kesiklere karşı 
güçlendirilmiştir.

n Esnek Hareket: Botun 
ön ve arka bölümlerindeki
esnek süngerimsi yapı,
hareketlerde rahatlık ve
kolaylık sağlar.

n Çamur İticilik: Sayanın 
üst bölgesinde kullanılan
özel bir katman, çamur 
ve kiri uzak tutup, bota 
dayanıklılık sağlar.

n Çek Çıkar: Bağcık 
sistemine eklenilen YKK
fermuar, botun ayağı 
iyi kavramasını ve giyip 
çıkarmanın kolay olmasını
sağlar.
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Savunma sanayisinde ve
özellikle deniz kuvvet-
leri uygulamalarında;

özgün teknolojiler geliştir-
mek, sistem entegrasyon çö-
zümleri sunmak ve sistem
ömür devri desteği sağlamak
için 2002’de kurulan YALTES
Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Üretim ve Ticaret A.Ş. 
(YALTES), Türkiye’de önemli
projelere imza attı. Değişen
ihtiyaçlar ve teknolojiler çer-
çevesinde çalışmalarını sür-
düren firma, IDEF fuarını,
çalışmalarının geldiği son
noktayı sergilemek için kulla-
nacak.

Dördüncü Nesil 
Operatör Konsolu
YALTES, fuarda, kendi kaynak-
larıyla geliştirdiği Operatör
Konsolu (Multifunction Opera-
tor Console) MOC Mk4’ü ser-
gileyecek. Böylece, 2012
yılında Thales Hollanda (TNL)
tarafından verilen sipariş ile
tamamen YALTES mühendis-
leri tarafında geliştirilip proto-
tip üretimi tamamlanan yeni
nesil konsol, ilk kez görücüye
çıkacak.
TNL tarafından 1990’lı yıl-
larda hizmete sunulan 
TACTICOS Savaş Yönetim
Sistemi’nde kullanılan opera-
tör konsollarının dördüncü
neslini oluşturacak olan MOC
Mk4, TACTICOS Baseline 2
Savaş Yönetim Sistemi’nin
standart operatör konsolu
olarak YALTES tarafından ge-

liştirildi. Uzun yıllar kulla-
nımda olan bir önceki seri
MOC Mk3’e göre en belirgin
değişiklik, MOC Mk4’te, yatay
ya da dikey yerleştirilmiş iki
ekran yerine, daha geniş, 30
inçlik tek ekran kullanılması.
Yüksek çözünürlüklü geniş
ekran, operatörün ekran kul-
lanımı için büyük esneklik
sağlıyor. MOC Mk 4’te ayrıca,
teknolojik olarak da pek çok
yenilik bulunuyor. MOC Mk4
ile birlikte aynı konsept içinde
bulunan standart konsol
arası birim ICU-500 de 
YALTES tarafından gelişti-
rildi. YALTES’in Kurtköy tes-
islerinde seri üretimi devam
eden konsolların ilk örnek-
leri, önümüzdeki yıl içinde çe-
şitli ülkelerin deniz kuvvetleri
tarafından kullanılmaya baş-
lanacak.

Yeni Nesil EPKİS
YALTES, tamamen kendi kay-
naklarıyla geliştirdiği Yeni
Nesil EPKİS’i de fuarda görü-
cüye çıkartacak. Sistemin
temel özellikleri, aşağıdaki
gibi sıralanıyor:
n 10 Gbps ana omurga 

üzerinde kurulan ağ 
sayesinde, gemi üzerinde
farklı sistemlerin (Savaş
Yönetim Sistemi, Gemi

Veri Dağıtım Sistemi, Yerel
Alan Ağları ve Planlı
Bakım Sistemi gibi) tek bir
ağ üzerinden işletilmesi
(Unified Network),

n Ethernet (100 Mbps) 
tabanlı Platform Veri Ağı 
yapısı,

n Bütünleşik PLC ve HMI 
çözümü,

n HMI Yazılım içerisine 
gömülü uygulamalar

ÖZEL SAYI

YALTES, Yeni Ürün 
ve Hizmetleri ile IDEF’te 
Boy Gösterecek
IDEF fuarını yeni ürün ve hizmetlerini sergilemek için 
kullanan firmalar arasında, YALTES de yer alacak. Firma;
Dördüncü Nesil Operatör Konsolu’nu, Yeni Nesil Entegre
Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS)’ni ve Müşteri
Destek Hizmetlerini katılımcıların ilgisine sunacak.

ADVERTORIAL
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(CCTV, Hasar Kontrol, 
Sistem Sağlık Takibi vb.)
sayesinde basitleştirilmiş
ve güvenilir kullanım 
imkânı ve

n Askeri standartları 
sağlayacak şekilde 
tasarlanmış, hafif, küçük
boyutlu, esnek ve modüler
yapı sayesinde, 23 metrelik
ani müdahale botlarından,
fırkateyn büyüklüğündeki
askeri platformlara kadar
uyarlanabilecek yapıda
son teknoloji ürünü konsol
ve kabinetler.

YALTES, 2002 yılından bu
yana, bir savunma sektörü
firması olarak Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığının birçok
projesinde yer almaktadır ve
projelerinde, savunma sana-
yisi için gerekli olan tüm ku-
rallara uygun olarak askeri
sistem çözümleri sunmakta-
dır. MİLGEM ve Yeni Tip Kara-
kol Botu projelerinde, bir yurt
dışı firma ile teknolojik iş bir-
liği kurularak gerçekleştiri-
len EPKİS çözümleri, halen
12 adet yerli, 2 adet de ya-
bancı askeri gemide başarı
ile kullanılmaktadır. YALTES,
gelinen noktayı bir adım ileri
götürmek maksadıyla tama-
men kendi kaynaklarını ve mü-
hendislik gücünü kullanarak
Yeni Nesil EPKİS geliştirme
faaliyetlerini tamamlamıştır.

Bu ürün; COTS malzemelerin
askeri standartlara uyarlan-
masıyla tasarlanmış, esnek
ve modüler yapıda, her tip as-
keri platforma ölçeklendirile-
bilecek durumdadır. Askeri
gemilerde ihtiyaç duyulan
farklı sistemlerin birbirine
entegrasyonu konusu da yeni
nesil EPKİS’te unutulmamış;
GENESİS ve TACTICOS gibi
savaş yönetim sistemleri ile
tam entegre edilebilecek bir
yapı oluşturulmuştur. Aynı
zamanda, HAVELSAN tara-
fından geliştirilen yenilikçilik
ödüllü Gemi Veri Dağıtım Sis-
temi (GVDS) ile de tam enteg-
rasyon sağlanmış ve bu
entegrasyonun bir örneği,
MİLGEM Projesi kapsamında,
TCG HEYBELİADA (F-511) ve
BÜYÜKADA (F-512) korvet-
lerine başarı ile uygulan-
mıştır. EPKİS tarafından
sağlanan bilgiler GVDS’ye,
GVDS tarafından sağlanan
bilgiler de EPKİS’e, YALTES
tarafından geliştirilen ara-
yüz (gateway) ile kısıtsız
olarak gönderilmektedir.
MİLGEM Projesi Entegre
Lojistik Destek (ELD) yük-
lenicisi Poyraz firmasının
geliştirdiği Planlı Bakım
Sistemi ile platformda
mevcut sistem ve cihazla-
rın çalışma saatlerinin ger-
çek zamanlı paylaşımı

yoluyla, bakımların otoma-
tik olarak tetiklenmesi de
sağlanmıştır.

Müşteri Destek 
Hizmetleri
YALTES, IDEF fuarında, Müş-
teri Destek Hizmetleri servi-
sini de tanıtıyor. YALTES,
kurulduğu 2002 yılından bu
yana, kendi geliştirdiği sis-
temlerin ömür döngüleri bo-
yunca, desteklenebilir ve
yüksek seviyede harekât ka-
biliyetine sahip olabilmelerini
sağlayacak;
n Demodelik Yönetimi,
n Bakım-Onarım,
n Modernizasyon,
n Yedek Parça Tedariki,
n Eğitim ve Teknik 

Dokümantasyon
faaliyetlerini içeren ELD hizmet-
leri sunmaktadır. Projelerin ELD
isterlerinin sağlanmasına ek
olarak; önerilmekte olan garanti
sonrası bakım-onarım anlaş-
maları sonucunda, sistemlerin
faal kalması süresi artacak ve
daha küçük bir yedek parça pa-
keti ihtiyacı olacağından, ömür
döngüsü maliyetleri de azalmış
olacaktır.
YALTES, Müşteri Destek Hiz-
metleri kapsamında; Türk
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Gü-
venlik Komutanlıkları envan-
terindeki TNL sistemleri için,
bakım-onarım, modernizas-

yon ve overhol hizmetleri
sunmaktadır. THALES sis-
temlerinin olası overholleri
ve periyodik bakımları gibi
hizmetler, YALTES tarafından
Türkiye’de gerçekleştirilebi-
lecektir. Bu şekilde, periyodik
bakımlar ve modern teknoloji
güncellemeleri ile sistemin
ömür döngüsü boyunca per-
formansı arttırılırken, destek
maliyetleri de azalacaktır.
YALTES, TNL tarafından, tüm
dünya üzerindeki MOC Mk2
(V) konsollarının demode
olmuş CRT ekranlarının LCD
ekranlarla ve veri depolama
birimlerinin Solid State
Disk’ler ile değişimleri için
demodelik çözümünü sağla-
makla görevlendirilmiş olup,
yeni LCD ekran çözümü de
YALTES mühendisleri tara-
fından geliştirilmektedir.
Prototip ekranın ilgili çevre
koşul testlerini geçmesini ta-
kiben, ilk örnekler, bu yıl
içinde yabancı bir deniz kuv-
vetlerinin MOC Mk2 ekranla-
rına uygulanacak.
TNL sistemleri için başlatılan
Müşteri Destek Hizmetlerine
ek olarak diğer THALES birim-
leri (THALES-UK, THALES-FR
ve THALES-TUS) için YALTES
tarafından sağlanacak Müş-
teri Destek Hizmetleri’nin de
çok yakında başlatılması
planlanıyor.
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Faaliyetlerini ALTAY Yazı-
lım ile ALTAY Savunma,
Ticari ve Endüstriyel

olarak iki ana direktörlük al-
tında sürdüren ALTAY, sa-
vunma sanayisine kaliteli
çözümler sunabilmek için al-
dığı sertifika ve belgelerle de
dikkat çekiyor. Bunların ara-
sında; CMMI Seviye 3 Belgesi,
ISO 9001:2008 Belgesi, 
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi 
Belgesi, NATO AQAP-160
Belgesi, RTCA/DO-178B Reh-
ber Dokümanı ve IEEE/EIA
12207.0 Standardı Tedarikçi
Kalite Sistem Onay Sertifi-
kası, MSB Yazılım Üretim İzni
ve Milli ve NATO Gizli Tesis
Güvenlik Belgeleri yer alıyor.

ALTAY Yazılım 
Direktörlüğü
ALTAY Yazılım’ın ana uzmanlık
alanı, uluslararası kalite ge-
reksinimleri doğrultusunda,
“müşteriye özgü" yazılımlar
geliştirmektir. Türkiye’nin ilk
savunma yazılımı ihracatını
gerçekleştirmiş olan ALTAY
Yazılım, bugüne kadar sahip
olduğu teknik bilgi birikimi ve
edinmiş olduğu tecrübeyle
Milli Savunma Bakanlığı Bilgi
Sistemi (MBS) başta olmak
üzere, farklı kullanıcıların ihti-
yaçlarına yönelik birçok başa-
rılı askeri ve ticari ürüne imza

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

ALTAY’da İmkânsız, 
Sadece Daha Uzun Zaman Alır

Türkiye’nin ilk danışmanlık ve alan uzmanlığı firmalarından 
birisi olan ve rahmetli Nezih Dural tarafından kurulduğu 
1957 yılından beri faaliyet alanlarındaki öncü konumunu 
sürdüren ALTAY Kollektif Şirketi (ALTAY), yazılım alanında da
önemli çalışmalara imza atıyor. 1998 yılında bilgi teknolojileri
çözümleri sunmak amacıyla organizasyon şemasına ALTAY 
Yazılım Direktörlüğü (ALTAY Yazılım)’nü ekleyen firma, savunma
ve ticari amaçlı bilgi sistemlerinin tasarımı ve bunlara yönelik
yazılım geliştirme konularında yaptığı çalışmalarla savunma
projeleri ile ticari ve endüstriyel projelerde rol almaya başladı.

ALTAY; hava platformundan atılan 
ve F-35 uçağına da entegre edilmesi planlanan
Müşterek Taarruz Füzesi (Joint Strike Missile /
JSM) ürününün geliştiricisi Kongsberg firması 
ile iş birliği yapıyor.T
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attı. ALTAY Yazılım’ın ana yük-
lenici ya da alt yüklenici olarak
görev yaptığı milli ve uluslar-
arası projelerden bazıları şöyle
sıralanabilir:
n MBS Projesi,
n Türk Deniz Kuvvetleri

YUNUS Su Altı / Su Üstü
Üs Gözetleme ve Koruma
Projesi,

n Denizaltı Savunma 
Harbi Roket Atıcı Sistemi,

n Norveç Deniz Kuvvetleri
Mayın Karşı Tedbirleri
Modernizasyon Projesi,

n Norveç Deniz Kuvvetleri
Denizaltı Sonar 
Modernizasyon Projesi,

n Kablo Güdümlü Torpido
Projesi ve

n Norveç Deniz Platformları
Çoklu Sensör 
Entegrasyonu Sistemi.

MBS
ALTAY Yazılım tarafından ge-
liştirilen MBS; askere alma,
seferberlik, personel işleri,
evrak hazırlama ve takip faa-
liyetlerinin otomasyonunu
gerçekleştiriyor. Milli Sa-
vunma Bakanlığı (MSB) Ka-
rargahı başta olmak üzere,
Türkiye genelinde Askerlik
Bölge Başkanlıkları ve As-
kerlik Şubelerine geniş alan
ağı üzerinden hizmet veren
entegre bir yazılım olan MBS,
6 Temmuz 2009 tarihinden
beri kesintisiz olarak hizmet
veriyor. Türkiye’nin en büyük
veri entegrasyon projelerin-
den birisi olan sistem, e-Dev-
let eylem planı kapsamındaki

e-Askerlik ve e-Seferberlik
hedefini karşılıyor. Sistem,
Merkezi Nüfus İdare Sistemi
(MERNİS) başta olmak üzere,
21 bakanlık ve kamu kurumu
ve kuruluşunun yanı sıra üni-
versiteler ve spor federas-
yonlarının İnternet ve
e-Devlet Kapısı üzerinden en-
tegrasyonunu sağlıyor. MBS,
aynı zamanda, en fazla kulla-
nılan e-Devlet uygulaması
olarak da öne çıkıyor.
Süreç, maliyet ve fiziki varlık-

lar açısından önemli tasar-
ruflar da sağlayan MBS’nin,
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da konuyla ilgili açıkla-
malarında değindiği gibi, yıllık
40 milyon lira tasarruf sağla-
ması öngörülüyor. Aynı za-
manda sistemin devreye
alınması ile toplam 1500 kişi-
lik er ve erbaş kadrosunun
Genelkurmay Başkanlığına
iade edilebilmesinin; 181 ilçe-
deki askerlik şubelerinin
uygun olanlarının binalarının
ise Milli Eğitim Bakanlığına
devredilebilmesinin önü açıldı.
ALTAY, MBS yazılımının de-

vamı niteliğindeki MBS Yedek
Subay Sınıflandırma Modülü
ve MBS yazılım modüllerinin
ilave ihtiyaç yazılımlarının kar-
şılanmasına yönelik yapılan
ihaleyi de kazandı. Sonuçla-
nan ihaleye ilişkin sözleşmeyi
19 Kasım 2012 tarihinde im-
zalayan ALTAY, projenin ça-
lışmalarına ara vermeden
başladı. Bu proje kapsamında
geliştirilecek yeni yazılımın,
halihazırda kullanımda olan
MBS’ye entegre edilmesi ve

MBS’nin mevcut modüllerine
ilave yetenekler kazandırıl-
ması öngörülüyor.

ALTAY Savunma, 
Ticari ve Endüstriyel
Direktörlüğü
ALTAY Savunma, Ticari ve
Endüstriyel Grup Direktör-
lüğü, sahip olduğu tecrübe ve
kurumsallaşmış iş disiplini
ile Türk Silahlı Kuvvetleri
başta olmak üzere, farklı
müşterilerin beklentilerinin
karşılanmasına yönelik ola-
rak ve ulusal yeteneklere
katkı sağlamasına öncülük

edecek şekilde, dünyanın
önde gelen uluslararası iş or-
takları ile yakın iş birliği
içinde çalışıyor. Direktörlü-
ğün ilgi sahasında; füzeler,
mühimmat ve tapa sistem-
leri, su üstü / su altı gözet-
leme sistemleri, su altı savaş
yönetim sistemleri, sahil gö-
zetleme radar sistemleri,
gemi trafik yönetim sistem-
leri (VTMS), otomatik tanım-
lama sistemleri (AIS), hava
savunma sistemleri, uydu
sistemleri, uçak / helikopter /
paraşüt simülatör sistemleri,
KBRN tespit ve teşhis sis-
temleri, görüntü aktarma sis-
temleri, meteorolojik ölçüm
sistemleri, entegre lojistik
destek sistemleri (ELD/ILS),
yenilenebilir enerji, mayın te-
mizleme, uçak çekicileri ile
filtrasyon, seperasyon, kim-
yasallar, gaz-sıvı karışımı ve
nitrasyon tesisleri gibi çok
geniş bir ürün ve hizmet yel-
pazesi bulunuyor.
Temel değerleri; evrensel iş
etiği kurallarına mutlak
uyum, dürüstlük, yasalara
koşulsuz saygı, güvenilirlik,
çözüm odaklılık, koşulsuz
müşteri memnuniyeti, birey-
sel ve toplumsal sorumluluk
bilinci, sürekli gelişim ve ka-
tılımcılık olarak özetlenebile-
cek olan ALTAY, sahip olduğu
yetenek ve tecrübelerinin ışı-
ğında, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da müşte-
rilerine uluslararası stan-
dartlarda çözümler sunmaya
hazır.

Altay, liman ve kuvvet koruması konularında da teknik uzmanlığa sahip.
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ANOVA, 2011 yılından bu yana, her sene, ASELSAN Savunma
Sistem Teknolojileri (SST) Grubu tarafından kalite siste-
mine yönelik denetlemelerden geçiriliyor ve bunun

sonucunda, onaylı tasarım alt yüklenicisi olarak ça-
lışıyor. Firma, Mart ayı itibariyle kendi üre-
tim atölyesini kurarak, tasarım ve
mühendislik hesaplamaları
aşamalarında görev aldığı pro-
jelerin, üretim ayağında da kendi
imkânları ile yer almaya başladı.
ANOVA’nın ASELSAN ile 2009 yılından beri yürüttüğü projeler,
başlarda, askeri elektronik birimlerin mekanik tasarımını, mü-
hendislik analizlerini ve üretimlerini kapsıyordu. İlerleyen yıl-
larda, ASELSAN ile yapılan çalışmalar farklı alanlara doğru
yayılmaya başladı. Bu kapsamda, 2011 yılı ortalarında, 
ASELSAN SST Grubu ile uzaktan komutalı silah sistemlerinde
kullanılan 12,7 mm Esnek Mermi Yolu (EMY)’nun bir Ar-Ge projesi
olarak ele alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Yapılan ön fi-
zibilite çalışmaları, aynı yılın Temmuz ayı sonunda, ASELSAN’a
sunuldu. Çalışmada ortaya konulan teknik hususların ASELSAN
tarafından uygun bulunması sonrasında, ANOVA, EMY’nin üreti-
mine yönelik altyüklenicilerle görüşmeler yaptı ve ASELSAN
ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin ardından, 2012 yılının
Ocak ayında proje başlatıldı. Projenin başlangıç safhasında, 

2 aylık süreç sonunda,
ön tasarım sonlandırıldı

ve ilk prototip, 19 Mayıs
2012 tarihinde bitirildi. İlk proto-

tip üzerinden teknik isterlere uyum du-
rumu kontrol edildi ve tasarım ve üretime

yönelik gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonu-
cunda, ikinci prototip, aynı yılın Haziran ayı sonunda üre-
tildi. Bu prototip üzerinde çevresel testler ve fonksiyonel
testler gerçekleştirildi ve proje, 2012 yılının Eylül ayında
tamamlandı.

ÖZEL SAYI

Parametre Ölçü (mm)
Açık Boy 950 ± 50
Kapalı Boy 500 ± 25

Dönüş Yarıçapı 130 ± 6
Kapalı Hâl Büküm Yarıçapı 30 ± 6

Burgu Yarıçapı -
Dönüş Yarıçapı 290 ± 6

Açık Hâl Büküm Yarıçapı 70 ± 6
Burgu Yarıçapı 630 ± 6

Tablo 1. EMY’nin, silah ve mermi kutusu tarafında 2’şer adet sabit bakla 
olmak üzere, toplam 38 bakladan oluşan konfigürasyonu

Kurulduğu 2003 yılından günümüze, savunma sanayisi başta olmak üzere, otomotiv,
beyaz eşya ve turbo makine sektörlerine ileri mühendislik hizmetleri veren bir firma
olan ANOVA Mühendislik Ltd. Şti. (ANOVA), bu süre zarfında, ASELSAN başta olmak
üzere TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve FNSS ile çeşitli projelerde çalıştı ve
bunları başarı ile tamamladı. 2009 yılına kadar, genelde mühendislik hesaplamaları
yaparak önemli savunma projelerinde yer alan ANOVA, sonrasında ise projelerin 
tasarım aşamalarına da dâhil olmaya başladı ve prototip üretimlerini onaylı 
savunma sanayisi firmaları ile gerçekleştirdiği ürünler ortaya çıkarttı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

ANOVA,
Esnek Mermi

Yolu ile Özgün
Çözümlere

Adım Atıyor

Şekil 1
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Dışa Bağımlılık 
Son Buluyor
Özellikle uzaktan komutalı silah
sistemlerine mermi besleme-
sinde kullanılan, mermi kutusu
ve silah sistemi arasındaki farklı
geometrilere uyum sağlayabilen,
esnek yapıda bir mekanizma
olan EMY’ye, bu tür silah sistem-
lerinde kullanılan, 7,62 mm ve 12,7 mm’den 40 mm’ye kadar
değişen kalibrelerde ihtiyaç duyuluyor. EMY, Şekil 1’de görülen
ve bakla diye tabir edilen yapıların birleştirilmesi ile oluşturu-
lan modüler bir yapıya sahiptir. Silah ve mermi kutusu arasın-
daki mesafeye göre, değişik boylarda ürettirilip kullanılabilir.
ANOVA EMY’nin, silah ve mermi kutusu tarafında 2’şer adet
sabit bakla olmak üzere, toplam 38 bakladan oluşan konfigü-
rasyonunun teknik bilgileri, Tablo 1’de yer alıyor.
ASELSAN tarafından tasarlanıp üretilen STAMP, STOP ve SARP
gibi silah sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan EMY’nin, dün-
yada çok az sayıda üreticisi bulunuyor. ASELSAN ile beraber
gerçekleştirilen bu proje sayesinde, şimdiye kadar yurt dışın-
dan ithal edilen bir ürün olan EMY’nin, kritik öneme sahip sa-
vunma sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması
yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zorlu Testler
ANOVA tarafından tasarlanıp üretilen EMY, askeri standart-
larda tanımlanmış testlerin yanı sıra ürünün sahada kullanı-
mını simüle etmek amaçlı testlerden de geçirildi. Bu testlerin
teknik gereklerinin ortaya konulması için, ANOVA ve ASELSAN
SST Grubu teknik ekipleri beraber çalıştı. Testler için gerekli
olan fikstür gibi ihtiyaçların tasarımı ve üretimi de ANOVA ta-
rafından yapıldı. Testler, ASELSAN ve OSTİM-KOSGEB test alt-
yapıları kullanılarak gerçekleştirildi. ANOVA EMY’nin sahada
deneme çalışmaları ise halen ASELSAN tarafından yapı-
lıyor. Şimdiye kadar geçen süre zarfında, herhangi bir
olumsuz görüş bildirilmeyen testlerde, ürünün ömür
döngüsünü tamamlayacak atış çalışmaları devam
ediyor.
ANOVA EMY, STAMP ve SARP gibi hem deniz hem de
kara sistemlerine yönelik kullanılması planlanan bir
ürün olması sebebiyle içerdiği tüm malzemeler, ya
paslanmaz ya da paslanmaya karşı gerekli önlemler
alınmış şekilde tasarlanıp üretildi.
ANOVA yetkilileri, EMY’nin, dünyadaki benzer ürün-
lerle karşılaştırıldığında, gerek mekanik dayanım ola-
rak gerekse teknik isterlerin karşılanması noktasında,
oldukça iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar. Fan,
burgu ve dönüş yarıçapı gibi ASELSAN tarafından ta-
nımlanmış teknik isterleri rahatlıkla karşılayabilen
EMY’nin test sonuçlarına göre, mermilerin EMY içinden
kayması sırasında oluşan sürtünme kuvveti değerleri,
mevcut silah sistemleri ile sorunsuz çalışacak mertebe-
lerde. Bu değerlerin, benzer sistemlerde elde edilen değer-
lere göre daha iyi olduğu da belirtiliyor.

Gelecek Projeler
ASELSAN ile birlikte gerçekleştirilen 12,7 mm’lik EMY projesi
sonucunda ortaya çıkan ürünün, tüm teknik isterleri ve fonk-
siyonel gereksinimleri sağlaması, bu yolda atılan adımların

doğruluğunu gösteriyor. ANOVA yetkilileri, konuyla ilgili olarak
şunları söylüyorlar:
“Yaptığımız tüm projelerde olduğu gibi, bu projede de edindiği-
miz tecrübeyi kullanarak, farklı kalibrelerdeki EMY projelerini
gerçekleştirip, bu başarıyı daha da ileriye taşımak arzusundayız.
Özellikle, ASELSAN gibi savunma sanayimizin öncü firmalarının
bu tür projelerdeki destekleri arttığı sürece, çok daha başarılı
ürünlerin ortaya konulabileceği muhakkaktır.
Esnek mermi yolu projesi ile başarılı bir ürün ortaya çıktı.  Bu
ürün için faaliyet alanımızı genişletmek istiyoruz. Bu amaçla
yerli ve yabancı savunma sanayisi firmaları ile görüşerek ihti-
yaçları doğrultusunda, aynı amaca yönelik veya benzer ihtiyaç-
ları karşılayan yeni ürünler tasarlamak ve üretmeye hazırız.”

Burgu, Dönüş ve Büküm Radyus ölçüleri

EMY projesi sonucunda 
ortaya çıkan ürün, 
tüm teknik isterleri ve
fonksiyonel gereksinimleri
sağlıyor.
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Bugüne kadar 30’un üze-
rinde ödüle layık görü-
len infoTRON, 2002

yılında, Teknoloji Başarı
Ödülü’nün de sahibi oldu. Gele-
ceğin, kusursuz bir biçimde 
3 boyutlu (3B) olarak yaratıl-
ması için çalışmalar yürüten
infoTRON’da, yaklaşık 50 çalı-
şanın yüzde 70’i mühendis kö-
kenli. infoTRON, İstanbul, ODTÜ
Teknopark, Ankara, Münih, Av-
rupa ve Dubai, Orta Doğu ofisleri;
TEKSEB-TÜBİTAK, MAM ve IMES
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
teknoloji merkezleri ile Türk
ve dünya şirketlerine değer
katıyor.
infoTRON’un misyonu, var
olan 3B yüksek teknolojileri
kullanarak veya gereken yeni
teknolojileri yaratarak; en
kısa zamanda, en iyi ürün
veya servisi sağlayarak,
müşterilerine değer katmak
ve aynı zamanda kişisel bilgi,
yetenek ve iş birliğini arttıra-
bilmektir.
infoTRON, kurulduğu günden
bugüne, Türkiye’de birçok
ilki gerçekleştirmiştir. Bun-
lar arasında ilk Türk uçak si-
mülatörü, ilk Türk sürücü
simülatörü, ilk İnteraktif TV
uygulaması, ilk Türk araç ta-
sarımı ve prototipi, ilk Türk
hava meydanları kontrol ku-
lesi ve radar simülatörü, ilk
Türk sanal gerçeklik merkezi
uygulaması, ilk Türk gemi
harekât merkezi konsol ta-
sarımı ve üretimi sayılabilir.
infoTRON olarak son dönemde,
Etkileşimli Sanal Gerçeklik
Sistemleri üzerine çalışıyo-
ruz. Etkileşimli Sanal Ger-
çeklik Sistemleri (TRONwall™, 
TRONcave™, TRONvrc™ ve
TRONdome™) ürünlerimiz;
özgün donanım ve yazılım
teknolojilerinin, sanal ger-
çeklik olarak bilinen, kendini
sanal ortamın içinde hisset-
tiren ve iş birliği yaparak ça-
lışmayı mümkün kılan 3B

görselleştirme için kullanıl-
dığı, kusursuz bir entegras-
yonundan oluşmaktadır. Bu
ürün ve çözümler, etkile-
şimli, birden çok duyuya
hitap eden, 3B modellerin,
ortamların ve dünyaların ya-
ratılmasını ve kullanılmasını
sağlar. Bunlar, mühendislik
ve tasarım gözden geçirme-
lerinden veri analizlerine,
eğitimlere ve sunumlara
kadar çok çeşitli iş süreçle-
rini desteklemek için ortak
çalışma imkânları sunan bir
bilgi işlem ortamı oluşturur-
lar. Bu gerçek zamanlı simü-
lasyon sistemleri, birbiriyle
entegre çalışan stereografik
görüntü sistemlerini ve ileri
teknoloji içeren izleme ve et-
kileşim cihazlarını barındır-
makla birlikte; sanal tasarım
ve mühendislik, sanal proto-

tipleme ve görsel simülasyon
gibi çeşitli uygulamalar için
en üst düzeyde yazılım çö-
zümleri de içermektedir.
Havacılık, uzay, savunma,
otomotiv, enerji ve inşaat sa-
nayilerine yönelik, sanal ger-
çeklik konusunda en gelişmiş
ürün yelpazelerinden birine
sahip infoTRON’un bu çözüm-
leri, kullanıcıların verilerin
içinde gezebilmelerini, veri-
leri duyumsayabilmelerini ve

gerçek dünyadaki gibi algıla-
yabilmelerini sağladığı gibi,
bu veriler için gerçek dünyada
yapılması imkânsız olan ince-
leme yöntemlerini de müm-
kün kılar. Bu yaklaşım,
uzamsal ilişkilerin analizle-
rini gerektiren durumlarda
büyük oranda tasarruf sağla-
yarak verimliliği arttırır ve bu
sayede daha kısa zamanda
daha iyi kararlar alınmasını
sağlar. Her şeyin daha iyi
kavranmasına imkân vere-
rek, hedeflere daha hızlı, ve-
rimli ve esnek bir şekilde
ulaşılmasını sağlar.
Ürünlerimiz, çeşitli sektörle-
rin tasarım ve ürün geliştirme
süreçlerinde kullanılmak
üzere, fiziksel bir prototip üre-
timi veya seri üretim veya inşa
aşamasına geçmeden önce,
tasarımların sanal ortamda
gerçekleşmesini sağlamak
için kullanıcı etkileşimli, ste-
reo görüş özellikli bir 3B gör-
selleştirme ve simülasyon
sistemidir.  Sistem, tasarım
aşamasındaki herhangi bir
sistemin, ürünün veya yapının
gerçek dünyadaki davranışı-
nın, hareketinin veya perfor-

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

infoTRON ve 
Sanal Gerçeklik Çözümleri

Her türlü ürünü sanal dünyada yaratarak, gerçeğe dönüştüren
infoTRON, ürün geliştirme, simülasyon, ürün yaşam döngüsü
yönetimi (Product Lifecycle Management / PLM), yapı 
tasarımı ve yaşam döngüsü yönetimi (Building Information 
Management / BIM), sanal gerçeklik sistemleri 
(Virtual Reality Systems) hizmetleri ve ürünleri sunuyor.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli, 3 boyutlu teknoloji, tasarım ve mühendislik 
firması olan infoTRON, ABD’de eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen, 
Tarcan Kiper ve Burak Pekcan tarafından, 1994 yılında kuruldu.
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mansının simüle edilmesini
sağlar. Bu işlemleri tam an-
lamıyla yerine getirebilmesi
için, kullanıcı ile sanal orta-
mın etkileşimini sağlayacak
mekanizmalarla donanmış
ve hakiki bir sanal gerçeklik
ortamı elde etmek üzere,
kullanıcının kendini tama-
mıyla ortam içinde hissetme-
sini sağlayacak optik, lazer
ve yazılım teknolojileriyle do-
natılmıştır.
Bu teknolojilerin kullanımı,
insan algısı ve duyu organla-
rıyla bire bir ilintilidir. Sanal
gerçeklik, hem kavram hem
de teknolojik ortam olarak

temel bir kurala uymak zo-
rundadır. Bu da sanal gerçek-
lik ortamında bulunanın,
kendini tüm duyuları ile ta-
mamen o ortamın içinde,
içine dalmış (fully immersive)
hissetmesidir. İnsanın 5
temel duyusu vardır: Görme,
işitme, dokunma, koku alma
ve tat alma. Günümüzde, tek-
nolojik seviye ve yetenekler
dâhilinde, bu 5 duyunun ta-
mamına birden hitap eden bir
sanal gerçeklik sistemi yok-
tur. Tüm duyuları tetikleye-
rek, insanın gerçek bir dünya
olayını veya durumunu, sanal
ortamda tamamen deneyim-

leyebilmesi şimdilik bir ütop-
yadır. Fakat teknoloji ilerle-
dikçe, bu duyulara tümden
erişim ve bunun sadakatinin
(fidelity) artması mümkün
olacaktır.
InfoTRON’un ürünlerinde, 5
temel duyudan ikisi; görme ve
dokunma duyuları hedef alın-
mıştır. Günümüz teknolojik im-
kânları dâhilinde, kullanıcının
görme duyusunun azami tat-
mini ve görme algısının sada-
katinin arttırılması için, stereo
görselleştirme kullanılmıştır.
Dokunma duyusunun benze-
timi için ve dokunarak -el ile
sanal ortamdaki cisim, meka-

nizma veya sistem ile- etkile-
şim içinde bulunmaya yönelik
de el hareketlerini algılayan IR
kamera ve lazer sistemi kulla-
nılmaktadır.
Etkileşimli sanal gerçeklik
sistemleri, dünyada oldukça
yeni bir teknoloji olduğu için,
yeni yeni üretilmeye başla-
mış sistemlerdir ve bu sis-
temleri tüm dünyada üreten
şirket sayısı oldukça azdır.
Dolayısıyla oldukça rekabetçi
bir konumda bulunmaktayız
ve ürünlerimizi ilk önce Türk
sanayine, daha sonra da tüm
dünyaya pazarlamayı hedef-
lemekteyiz. 

TRONcave TRONvrc
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Siber alanda yaşanılan
tehditlere karşı, nasıl
ve hangi yolla koruma

sağlanacağı, dünya devletleri
ve silahlı kuvvetleri tarafın-
dan tam olarak belirleneme-
diği için, alınması gereken
önlemlerin nasıl hayata geçi-
rileceği, hangi yöntemlerle
savunma veya taarruz yapıla-
cağı halen tartışılıyor ve de-
taylı olarak araştırılıyor. Son
yıllarda yapılan yatırımlara ve
büyük firmaların şirket evli-
liklerine bakıldığı zaman, sa-
vunma sanayisinde faaliyet
gösteren geleneksel şirketle-
rin de bilişim firmalarına
doğrudan yatırım yaptıkları
görülüyor.
Özel bir tesise gereksinim
duymadığı için, “hayalet fab-
rikalar” olarak tabir edilen
ortamlarda üretilen siber si-
lahlar; düşük maliyetleri,
yeninden kullanılabilirlik
oranlarının yüksek olması,
uzaktan güncellenebilme
özellikleri ve bakım ihtiyaç-
larının en az seviyede bulun-
ması nedenleri ile oldukça
popüler hale geldi. Gelenek-
sel silahlarda üretime geçil-

meden önce milyar dolarlar
seviyelerine varabilen araş-
tırma süreçleri ve her bir si-
lahın tekil maliyeti, siber
silahlarda en az seviyede
söz konusu oluyor. Hayalet
fabrikalarda yaratılan bu si-
lahlar; siber istihbarat ve
casusluk, siber savunma ve
siber taarruz olarak üç
temel amaç taşıyor. Amaç-
ları ne olursa olsun, kulla-
nımları üç basit aşamadan
oluşuyor:
1. Dağıtım: Siber bir silahı

hedefe göndermek için,
elektronik iletişim 
kanalları (e-posta, zararlı
link, maskelenmiş 
indirmeler) ve çeşitli
kırma (hacking) teknikleri
kullanılıyor.

2. Hedef: Gerçek silah 
sistemlerinde bulunan
güdüm sistemlerinin 
benzerleri, koda 
dönüşmüş halde siber 
silahlarda da var. Kodun
hedefi, bilgisayar ağının
tamamı, sadece bir 
bilgisayar ya da 
programda bir parçacık
bile olabilir. Sistemin 

zafiyetleri kullanılarak
hedefe erişim sağlanıyor.

3. Görev: Gerçek silah 
sistemlerindeki 
savaş başlığı ile 
bağdaştırılabilecek olan
kodun görevi; bilgi 
sızdırmak, şifrelemek 
ya da iç sistemde bir açık
yaratmak olabilir.

Günümüzde bilinen bu si-
lahlara en popüler örnek,
Stuxnet adı verilen zararlı

yazılımdır. Bu siber silahın,
özellikle İran'ın nükleer
tesislerini ve uranyum zen-
ginleştirmede kullandığı
santrifüjlerini etkilemeye
yönelik olduğu belirtilmek-
tedir. Bir diğer örnek de Du-
qu’dur. Yapılan incelemeler,
Duqu’nun, içinde farklı mo-
dülleri bulunan oldukça
karmaşık bir bilgisayar
programlama dilinde yazıl-
dığına işaret etmektedir.

ÖZEL SAYI

Konvansiyonel silah sistemleriyle 
karşılaştırıldığında, maliyet olarak çok
daha ucuz ve kullanımı daha basit olan;
bununla birlikte, günümüzde etkisi 
konvansiyonel sistemlere göre daha az
olan siber silahlar; kara, deniz, hava 
ve uzayın ardından beşinci faaliyet alanı
olarak kabul edilen siber dünyada 
kilit rolü üstleniyor.
Aydın ASLANTAŞ / aaslantas@gmail.com
editor@savunmahaber.com

Siber Silahlar 
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Ulusal Güvenlik 
Tehlikesi
24 Nisan’da, DARPA (Defense
Advanced Research Projects
Agency / ABD Savunma Ba-
kanlığı İleri Araştırma Proje-
leri Kurumu)’nın direktörü
Arati Prabhakar, yaptığı basın
toplantısında, siber teknoloji-
nin maliyet denklemini değiş-
tiren anormal bir örnek
olduğunu belirterek, özel bir
eğitim almadan kendini eği-
ten bir kişinin bile maliyeti
yüksek, sofistike sistemlere
karşı ulusal güvenliği tehli-
keye düşürecek kadar büyük
bir tehdit olabileceğini be-
lirtti. DARPA tarafından yürü-
tülen siber programın iki
bakış açısından oluştuğunu;
ilkinin tespit ve yamalamaya
yönelik, diğerinin ise taktiksel
savaş senaryolarında, kinetik
savaşta kullanılan araçlara
entegre yeni siber silah geliş-
tirilmesi olduğunu bildirdi.
DARPA’nın son açıklamasın-

dan da yola çıkarak, özellikle
taarruz amacı taşıyan siber
silahların, önümüzdeki sene-
lerde en çok öne çıkan baş-
lıklardan birisi olacağı
öngörülebilir. Devlet destekli
programların ilk aşamala-
rında siber casusluk ile top-
lanan verilerin, büyük veriyi
işleyen iş analitiği birimle-
rinde incelenip oluşturulan
çıktılar eşliğinde, taktiksel

saldırı planlarının ortaya ko-
nulması beklenebilir. Askeri
sistemler dışında, özellikle
terörist faaliyetlerde bulunan
örgütler ve siber teröristler,
finansal olarak güçlenmek
için, yine siber silahları kul-
lanmaktalar. Genel olarak
Ransomware şeklinde adlan-
dırılan ve saldırılan sistem-
deki bilgileri topladıktan
sonra, bu bilgileri şifreleyerek

farklı bir hedefe gönderip,
yerel alandaki veriyi tamamen
silen siber silahlar geliştirili-
yor. Bu silahtan etkilenen ku-
rumlar ve kullanıcılar,
bilgilerini kurtarmak amacı
ile tefecilere ve teröristlere
para aktarıp verilerini geri al-
maya çalışıyor. Bu şekilde
toplanan paralar da başka
operasyonları yönetmek için
fon olarak kullanılıyor. Yakın
gelecekte ise fidye amacı ile
toplanan veriler arasında ya-
pılacak olan analizlerin, rakip
kurumlara pazarlanarak, adil
olmayan rekabete yol açması
bekleniyor.
Siber saldırılardan ve artık
Soğuk Savaş’ın yerini alan
siber savaştan doğrudan ko-
runmak için tek bir yol veya
yöntem bulunmaması, alına-
cak kişisel önlemler ile bera-
ber, ülke politikası seviyesinde
kurumsal önlemler alınmalı
ve bir eylem planı çerçeve-
sinde hareket edilmelidir.
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Geçtiğimiz 5 yıl içeri-
sinde, uzaktan ko-
mutalı kuleler olarak

da adlandırılan insansız ku-
lelerin, zırhlı muharebe
araçlarında giderek daha
fazla tercih edilen sistem-
ler haline geldiğini gör-
mekteyiz. Bu kuleler, orta
sınıf bir zırhlı muharebe
aracı (ZMA)’lar için, gele-
ceğe dönük ve üstün birer
çözüm olarak ortaya çık-
maktadır. Araç komutanı ve
nişancı, birlikte araç içeri-
sinde konuşlanmıştır ve
hedef tespiti için, kulenin
elektro-optik sistemlerini
kullanmaktadır. Silahlar,
silah destek ve hedef tespit
sistemleri ise aracın üze-
rinde, içeriye sarkmadan,
zırhlı bir koza içerisinde
bulunmaktadır. Zırhlı
gövde yapısı, personelin
araç dışarısına çıkmadan
ve düşman ateşinden etki-
lenmeden mühimmat dol-
durulmasını ve silahlara
erişimini mümkün hale ge-
tirmektedir.

ÖZEL SAYI

PENÇE’nin Gelişimi 
Devam Ediyor

Zırhlı muharebe araçlarında, otomatik top ile donatılmış 
bir silah sistemini, gövde içerisinde bir hacim işgal 

etmeden araç üzerine yerleştirmek, büyük bir avantaj da
sağlamaktadır. Şöyle ki, geleneksel kule çözümlerinde, 

nişancının bulunduğu sepet kısmı, araç içerisindeki faydalı
hacimden önemli bir miktarını işgal etmektedir. Sepet, 

araç içerisinde dönmekte olduğu için, emniyet amaçlı 
çevresine uygulanması gereken kafes yapısı da dikkate 

alındığında, işgal edilen hacmin daha da büyüdüğü 
görülmektedir. İnsansız kuleler, bu açıdan bakıldığında,
araç içerisine sarkmıyor olmaları sayesinde, önemli bir 
üstünlük getirmektedirler. İnsansız kule sistemlerinde, 

nişancının araç içerisinde istenilen şekilde 
konumlandırılabilmesi de ilave bir esneklik sağlamaktadır.

Ülkemiz savunma sanayisinin öncü firmaları olan 
FNSS ve ASELSAN tarafından geliştirilen PENÇE de 

bahsi geçen özellikleri bünyesinde barındıran uzaktan 
komutalı, insansız bir silah kulesidir.

Oykun EREN / oykun.eren@fnss.com.tr
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FNSS ve ASELSAN
Dünya Eğilimlerini
Takip Ediyor
FNSS ve ASELSAN, dünyadaki
silah sistemleri konusundaki
bu gelişmeleri yakından takip
ederek, 2008 yılında, insansız
bir kule sistemini geliştirmek
üzere güçlerini birleştirme ka-
rarı almışlardır. Bu güç birliği-
nin ürünü ve tamamen Türk
mühendislerinin eseri olan 
PENÇE’ye, kavramsal tasarım
aşamasından test aşamasına
kadar, yerli kaynaklar ve im-
kânlar kullanılarak gelinmiş-
tir. Dünyada az sayıda bulunan
benzer sistemlerin incelen-
mesi ve değerlendirilmesini
takiben, PENÇE’nin kavramsal
tasarımı, modern bilgisayar
destekli tasarım sistemlerinin
kullanımı ile gerçekleştiril-
miştir.

PENÇE, günümüzde, genel-
likle ana muharebe tankı atış
kontrol ve hedef tespit sistem-
lerinde kullanılan teknolojileri,
tasarımı içerisinde barındır-
maktadır. Bunlar arasında;
- Bağımsız ve stabilize 

görüş sistemi,
- Hareketli hedefler için

otomatik hedef takip 
yeteneği ve

- Sabit ve hareketli hedefleri
yüksek isabet oranıyla
vurmak için gerekli 
otomatik balistik 
hesaplama yeteneklerini
barındıran atış kontrol 
bilgisayarı sayılabilir.

Ateş Gücü
Orta kalibre bir silaha sahip
olan PENÇE’de, ana silah
olarak 25 mm KBA otomatik
topu kullanılmakla beraber,
kullanıcı istekleri doğrultu-
sunda, alternatif olarak, 
ATK 30 mm Mk44 silahı da
sunulmaktadır. KBA silahının
kullanılmasının temel nedeni
ise Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envanterinde, hâliha-
zırda silahın mevcut olması-
dır. Kulede, yardımcı silah
olarak da yine TSK envante-
rinde bulunan, 7,62 mm MG3
ya da 7,62 mm M240 makinalı 
tüfeği kullanılabilmektedir.
Silahların yükseliş açıları ise
-10° ile +50° arasında değiş-
mektedir.
Yeni nesil zırh delici mühim-
matların kullanımı sayesinde,
25 mm top ile 1.000 metre
menzilde, 40 mm civarında
zırh delme yeteneği kazanıl-
maktadır ki, bu durum, siste-
min birçok farklı tip zırhlı
aracı imha etmesine olanak
sağlamaktadır. 30 mm kalib-
reye geçildiğinde ise aynı
menzilde, 50 mm üzerinde bir
zırh delme yeteneği vaat edil-
mektedir.
Sistemde, atışa hazır olarak
210 adet 25 mm mühimmat
ve 600 adet 7,62 mm mühim-
mat bulunmaktadır. Bu mik-
tar, PENÇE ile teçhiz edilen
bir zırhlı muharebe aracının,
yeniden ikmal yapmadan
uzun muharebe görevleri
icra etmesine olanak tanı-
maktadır.

n Zırh koruması
n Kule içerisine erişim

n Araç içerisine sarkmama
n Düşük ağırlık

n Zırh koruması
n Kule içi sistemlere erişim
n Zırh altında mühimmat doldurma

Her iki sistemin avantajlarını birleştirmek
n Düşük siluet
n Düşük ağırlık
n Araç içi faydalı hacmi azami seviyede 

kullanabilmek

PENÇE’nin görüş sisteminden alınan görüntülere örnekler
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Atış Kontrol
PENÇE, gelişmiş stabilize
görüş sistemi ve bununla bir-
likte çalışan atış kontrol bil-
gisayarı sayesinde, hareketli
hedefleri otomatik olarak
takip edip, hedefi yüksek isa-
bet oranı ile vurmak için ge-
rekli atış kontrol çözümlerini
otomatik olarak üretip, ni-
şancıya sunmaktadır. Bu sa-
yede, sistemin ilk atışta
hedefi vurma yeteneği üst se-
viyeye taşınmıştır.
Sistemden ayrı şekilde ba-
ğımsız stabilizasyon yetene-
ğine sahip görüş sistemi,
bozuk zemin üzerinde hareket
esnasında bile keskin görün-
tüler elde edilmesini sağla-

maktadır. Bağımsız görüş sis-
teminin kazandırdığı diğer bir
yetenek ise helikopter gibi
yüksek hızlı hedeflerin takip
edilmesi ve önlenmesidir.

Zırh Koruması
PENÇE sisteminde, tüm alt
sistemler, balistik bir gövde
ve üzerinde bulunan ilave zırh
tarafından korunmaktadır.
Sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına
bağlı olarak, istenilen balistik
koruma seviyesini sağlayan
zırh çözümleri ile donatılabil-
mektedir.

PENÇE Atışa Başlıyor
Tasarım ve imalat faaliyetleri-
nin tamamlanmasını takiben
PENÇE, sistem entegrasyon
ve test sürecine girmiştir.
Mekanik, elektronik ve elek-
tro-optik alt sistemlerin kule
içerisindeki yerleşimleri ta-
mamlanmış ve alt sistem
testleri gerçekleşmiştir. Bu
safhada, özellikle güvenirlik
açısından kritik öneme sahip
olan mühimmat besleme ve
kovan, mayon tahliye alt sis-
temleri detaylı testlere tabi tu-
tulmuştur. Kule, kalifikasyon
sürecinde, FNSS’nin PARS 6x6
aracına entegre edilmiştir.
Araç iç kısmında, kuleye eri-
şim için bir kapak yapısı bu-
lunmaktadır. Bu kapak,
operasyon esnasında kilitli tu-

tulmakta ve bu sayede, araç
tamamen kuleden izole du-
ruma getirilmektedir. Kapak,
atışlar esnasında oluşan
duman ve gürültünün, araç
içerisine nüfuz etmesini önle-
mektedir.
PARS 6x6 aracının ön ve arka
kısımlarında bulunan termal
ve gündüz kameralarından
alınan görüntüler de PENÇE
nişancı ekranına yansıtıla-
bilmektedir. Bu sayede ni-
şancı, geniş bir durumsal
farkındalık imkânına sahip
olmaktadır.
Bu yılın Mart ayı içerisinde
PENÇE, PARS 6x6 aracı üze-
rinde atış testlerine başlamış-
tır. Başarıyla gerçekleştirilen
ilk atışlar sonrasında, yaz ayla-
rında, uzun menzil ve hareketli
atış testlerinin icra edilmesi
planlanmaktadır. Kalifikasyon
sürecinin tamamlanmasını ta-
kiben, PENÇE, kullanıcı test ve
değerlendirmelerine hazır du-
ruma gelecektir.

ÖZEL SAYI
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