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Millî Savunma 
Bakanı  
Hulusi AKAR’ın  
IDEF 2021 
Mesajı

Vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve asil 
milletimizin güvenliği için güçlü bir orduya sahip 
olmak tercih değil, zorunluluktur.

15 Temmuz sonrası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için 
personel eğitiminden reform niteliğindeki yeni askerlik 
sistemine, teşkilat yapısından savunma sanayiine kadar 
geniş bir yelpazede önemli adımlar atılmış, büyük 
başarılar elde edilmiştir.

Yeni askerlik sistemi ile hem vatandaşlarımızın talepleri 
karşılanmış hem ordumuz daha profesyonel ve dinamik 
bir yapıya kavuşmuştur.

Yine savunma sanayiinde mevcut kapasitemizi daha 
etkin kullanabilmek, fabrika/tersane imkânlarımızı 
ekonomiye kazandırabilmek ve katma değer 
oluşturabilmek için mevzuat düzenlemesi yapılmış,  
özel sektör dinamizmiyle hareket edebilen  
ASFAT A.Ş. kurulmuştur.

Takip edilen savunma sanayii politikaları sayesinde 
silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları karşılanırken 
diğer taraftan da askerî fabrika ve tersanelerimizin 
tam kapasite kullanılması sağlanmış ve ihracata 
odaklanılmıştır. Bu şekilde küresel pazara giren  
ay-yıldızlı markalarımız, önemli bir başarı elde  
etmiş ve gurur kaynağımız olmuştur.

Küresel ve bölgesel risk, tehdit ve tehlikeler göz önünde 
bulundurularak savunma ve güvenliğimize yönelik 
proaktif çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

©
 M

SB

TSK’nın en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip 
olması için çalışıyoruz. Ordumuzun etkin, caydırıcı ve 
saygın nitelikleri ancak bu şekilde muhafaza edilip 
ilerletilebilir; imkân ve kabiliyetleri sahaya ancak bu 
şekilde tam olarak yansıtılabilir.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, 
destek ve teşvikiyle %70’lere varan yerli ve millî 
savunma sanayiimizin ürettikleri ve yurt dışından 
aldıklarımız dâhil, envantere giren yeni harp silah ve 
araçları, TSK’nın karada, denizde ve havada etkinliğini 
ve caydırıcılığını her geçen gün arttırmaktadır.

Bugün, başta savunma sanayii olmak üzere, birçok 
alanda uzun dönemli stratejik planlamaların 
başarılarına şahit oluyoruz.

Özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz teknolojiler,  
TSK’nın imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün  
daha da artırmıştır.

TSK’nın yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla icra ettiği 
terörle mücadele operasyonlarında bunu çok açık bir 
şekilde müşahede ediyoruz.

Elde edilen başarılarda personelimizin fedakârlığı ve 
kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yerli ve milli 
teknolojilerin de önemli rolü vardır.

Donanmamızın mavi vatanımızdaki hak, alaka ve 
menfaatlerimizi korumada gösterdiği kararlı duruşun 
arkasında da bu teknik birikim bulunmaktadır.

TSK; tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra BM, NATO, AGİT,  
AB ve ikili antlaşmalar kapsamında  
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Kosova’da, Afganistan’da, Bosna Hersek’te, Katar’da, 
Somali’de ve dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrara 
katkı sağlamakta; dünya orduları arasındaki saygın ve 
seçkin yerini korumaktadır.

Yerli ve millî teknolojinin büyük rol oynadığı savunma 
sanayiimiz, TSK’nın görevlerini yerine getirmesini 
sağlayan unsurlar arasında önemli bir paya sahiptir.

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın sıkıntılarını; 
Osmanlı’nın son dönemlerinde, Kıbrıs’ta, terörle 
mücadele harekâtında ve şimdiye kadar yaşanan 
gelişmelerle gördük.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi: “Siyasette ne 
kadar bağımsız olursak olalım, iş dönüp dolaşıp savunma 
sanayiimizin gücüne dayanıyor.”

Yıllarca tankı, topu, mühimmatı millî imkânlarla 
üretemediğimiz için dışarıdan bekledik. Müttefik, hatta 
stratejik ortak olmamıza ve parasını ödememize rağmen 
satın aldığımız silahı, mühimmatı en ihtiyaç duyduğumuz 
zamanlarda dahi vermediler.

Bu nedenle “kendi göbeğimizi kendimiz kesecek” şekilde 
gerekli tedbirleri almaktayız, alıyoruz. Atalarımız da 
dediği gibi “Kötü komşu, kişiyi ev sahibi yapar.”

Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin 
millî savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek 
için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayii ürünlerinin 
milli ve yerli tasarım ve üretimine çok büyük önem 
veriyoruz. TSK’nın ve dost ve müttefiklerimizin 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yerli ve milli 
üretimde kararlıyız. Öne çıkan milli projelerimiz 
kapsamında, tersane ve fabrikalarımız ile Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda;

n  Milli Gemi,
n Havadan Bağımsız Tahrikli Denizaltı,
n FIRTINA ve POYRAZ sistemleri,
n PANTER obüsleri,
n Ağır, orta ve hafif silah sistem ve mühimmatı,
Vakıf şirketlerimizde;

n  ATAK ve GÖKBEY helikopterleri,
n HÜRKUŞ,
n Milli Muharip Uçak,
n ATMACA, BORA, KASIRGA, HİSAR füze sistemleri,
n Çeşitli elektronik harp sistemleri,
Özel sektör firmalarımızda;

n İHA, SİHA projeleri,
n Zırhlı araç projeleri başarıyla devam etmektedir.
Önemli ve acil ihtiyaçlarımızdan biri olan milli 
tankımız ALTAY’ı da en kısa sürede, Kara 
Kuvvetlerimizin kullanımına sunmak üzere gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır.

Bilinmelidir ki, 2023 hedeflerimize ulaşmamızda 
en önemli lokomotif sektörlerden biri; etkin, 
yerli ve yenilikçi bir anlayışla millî değerlerimiz 
ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma 
sanayiimiz olacaktır.

Hulusi AKAR
Millî Savunma Bakanı
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Cumhurbaşkanlığı  
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail DEMİR’in  
IDEF 2021 Mesajı

Türk savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş 
olduğu gelişim, birçok alanda firmalarımızın 
platform, sistem ve yeteneklerinin yurt dışı 

pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır.  
Bu talebi sürekli kılmak adına IDEF Fuarı’nda 
yapacağımız uluslararası iş birliği faaliyetleri de 
oldukça faydalı olacaktır.

Bu yıl 15.’sini düzenleyeceğimiz IDEF, dünyanın 
en prestijli savunma sanayii fuarları arasında yer 
almaktadır. Dünyanın tüm coğrafyalarından  
üst düzey devlet ve özel sektör yetkilileri IDEF’e  
katılım sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek 
IDEF 2021, savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık 

ve uzay sanayii sektörlerinde platform, sistem ve 
malzeme üreticilerine ev sahipliği yapacaktır.

Katılımcı firmaların imkân ve kabiliyetlerinin tanıtımını 
yapabilmeleri için her türlü imkânın sağlanacağı 
fuarda firmalarımız, yerli ve milli olarak geliştirdikleri 
platform ve sistemlerini sergileme imkânına  
sahip olacaklardır.

IDEF 2021 Fuarı’nın savunma sanayii iş birliğimizin 
yoğun olarak devam ettiği ülkeler ile iş birliği 
faaliyetlerimizi gözden geçireceğimiz önemli bir 
platform olacağını değerlendiriyoruz.

IDEF 2021 Fuarı’nın ülkemiz adına başarı ile 
tamamlanmasını temenni ediyor ve tüm katılımcılara 
faydalı bir fuar geçirmelerini diliyorum.

©
 SSB

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı
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Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral  
Yaşar GÜLER’in 
IDEF 2021 Mesajı

Pek çok küresel ve bölgesel aktörün politikalarından etkilenen 
bir konumda yer alan ülkemiz, jeopolitik konumu sebebiyle 
ülke güvenliğimize ve savunmamıza yönelik çok yönlü etkilere 

maruz kalmaktadır. Ekonomik sıkıntıların ve salgının arttırdığı küresel 
güvensizlik ortamı, ülkeleri ve mevcut ittifakları belirsiz, çok yönlü ve 
daha karmaşık problemlerle yüz yüze getirmiştir. Bu şartlar altında 
günümüz tehditleri ve olası riskler karşısında hiçbir ülke kendini tam 
anlamıyla güvende hissedememektedir.
Komşu ülkelerdeki istikrarsızlık ve çatışmalar, ülkemizde mücavir 
bölgelerde terör örgütlerinin yaşam alanı bulması, sınırlarımıza 
yönelik saldırılar, düzensiz göç hareketleri ve terör faaliyetleri, 
baş etmemiz gereken tehdit ve risk unsurları olarak gündemimizin 
üst sıralarında bulunmakta; bu nedenle millî menfaatlerimiz 
doğrultusunda bunlardan bir kısmına doğrudan müdahil olmak 
zorunda kalınmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Savunma Stratejisi; ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak 
bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek 
esaslarına dayanmaktadır. Dünya genelinde ve özellikle Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafyadaki risk ve tehditler dikkate alındığında 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savunma ihtiyaçları, teknolojinin akıl 
almaz hızı ve değişen tehdit türleriyle orantılı olarak  
çok hızlı değişmektedir.
TSK, uluslararası yükümlülükleri, millî menfaatleri, imkân ve 
kabiliyetleri çerçevesinde Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları 
ve uluslararası görevlere katkı sağlamaktadır. 2011 yılından beri 
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemiz sınırlarında ve Suriye’nin 
kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehdit oluşturan 
eylemlerine karşı Suriye’de; Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı 
Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı icra edilmiştir. Söz konusu harekâtlar; 
ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’nden doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 
ve Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir.
Günümüz silah sistemleri, gizleme/aldatma metotları ve teknolojideki 
hızlı dönüşüm, geleceğin harekât ortamında muhasımın kuvvetlerini 
kullanmadan önce, daha uzak mesafelerden tespiti, teşhisi, hassas 
konumlaması ve imha edilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. 
Gelecekte ülkeler arasındaki mücadelenin Kara/Deniz/Hava/Siber 
harekât alanlarının yanında harekâtın beşinci boyutu olan Uzay 
Harekât Alanı’nda yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda 
teknolojik olarak güçlü bir silahlı kuvvetlere ihtiyacımız vardır.
Modernizasyon ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa 
bağımlılık; finansal kaynağa sahip olunsa dahi ihtiyaç duyulan 
harp silah, araç ve gereçlerinin zamanında tedarik edilmesinde 
sorunlara yol açmaktadır. Silah sistemlerinin yerli ve millî olmaması 
durumunda, en ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılamaması riskiyle 
karşı karşıya kalınabilir. TSK’nın kendisine tevdi edilen görevleri 
yerine getirebilmesi için gerekli yetenekleri kazanması, muhafaza 
edebilmesi ve caydırıcılığını devam ettirmesinde, millî ve yerli savunma 
sanayiimizin geliştirdiği üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve 
gereçlerinin önemi açıkça görülmektedir. Savunma sanayiindeki temel 
hedeflerimizden biri, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle 
savunma ve güvenlik alanında Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline 
getirmektir. Biz, teknolojinin alınması ve kullanılması yerine 
teknolojinin üretilmesi ve millîleştirilmesini hedefliyoruz. Savunma 
sanayii ürünlerinin millî imkânlarla geliştirilmesi, üretilmesi ve ömür 
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devri boyunca işletme-bakım-idamesi, dünyadaki konumumuzu çok 
daha iyi yerlere getirmektedir.
Türkiye, ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve millî bir savunma sanayiine 
geçiş yapmaktadır. TSK ve tüm güvenlik teşkilatlarımızın imkân ve 
kabiliyetlerini arttırmak hedefiyle savunma sanayii atılımlarına devam 
ediyor, savunma sanayiinde yerlilik oranını her geçen gün arttırıyoruz. 
Övünçle ve güvenle belirtmek gerekir ki gelişimini artan bir ivme ile 
sürdüren Türk Savunma Sanayii, TSK’nın savunma ihtiyaçlarını yüzde 
70’e varan yerlilik ve millîlik oranı ile karşılayabilecek kapasiteye 
ulaşmıştır. Savunma sanayimiz, yakın zamanda ana silah sistemlerinin 
tamamını millî imkânlar kullanarak gerçekleştirme kabiliyetine 
sahip olacaktır. TSK tarafından, savunma imkân ve kabiliyetlerini 
geliştirme gayretlerine yönelik teknolojik gelişmeler yakından takip 
edilmekte; geleceğin harekât ortamında icra edeceği görevlerin 
gerektirdiği yeteneklere sahip olabilmek maksadıyla, 600’ün üzerinde 
modernizasyon projesi yürütülmekte; bununla birlikte 100’ün üzerinde 
Ar-Ge projesi ile de yeni teknoloji kazanımı ön plana çıkarılmaktadır. 
Azami yerlilik ve millîlik kriterleri çerçevesinde önümüzdeki dönemde 
envantere alınacak savunma sanayii ürünleri ile çok daha modern 
silah sistemleri ve teçhizatla günümüz ve geleceğin muharebe 
ortamında etkinlik ve caydırıcılığın artırılması hedeflenmektedir.
Savunma sanayiimiz son yıllarda ATAK helikopteri, ALTAY Tankı, 
Silahlı/Silahsız Operatif/Taktik İHA Sistemleri, Millî Gemi (MİLGEM), 
Türk Başlangıç/Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ), GÖKTÜRK Uyduları ve 
Stand Off Mühimmat (SOM), FIRTINA Obüsü, BORA Silah Sistemi, Yeni 
Özgün Taarruz Helikopteri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Yeni 
Tip Denizaltı, Hava Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000), Denizde İkmal 
Muharebe Destek Gemisi, Millî Muharip Uçak ve Uzun Menzilli Bölge 
Hava ve Füze Savunma Sistemi gibi birçok millî projedeki başarıları ile 
büyük bir atılım gösterecek ve dışa bağımlılığımızı büyük  
oranda azaltacaktır.
Teröristle mücadele harekâtı ve hudut güvenliğinde, silahlı İHA/
İKU’lar birinci öncelikli kuvvet çarpanı olmuştur. Bunların teröristle 
mücadele harekâtımızda kullanımı devrim yaratmıştır. Ayrıca siber 
savunma yeteneklerinin millî olarak üretilmiş donanım ve yazılımlar 
ile kazanılması ve siber savunma alanında yetiştirilmiş nitelikli insan 
gücü tarafından millî menfaatlerimiz yönünde kullanılması için yoğun 
gayret sarf edilmektedir.
Bu çerçevede; ülkemizin ve savunma sanayiimizin ulaşmış olduğu 
imkân ve kabiliyetlerin tüm dünyaya tanıtılmasında önemli katkılar 
sağlayan IDEF 2021 fuarının katılımcılar için faydalı ve başarılı 
geçmesini diler, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm ilgililere 
teşekkür ederim. 

Orgeneral Yaşar GÜLER
Genelkurmay Başkanı
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IDEF 2021, 
Sektöre  
Nefes Aldıracak
Bir dünya markası olan IDEF Fuarlarının 15’incisi, T.C. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma 
Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, 
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde, 17-20 
Ağustos 2021 tarihleri arasında Büyükçekmece/İstanbul’daki 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde icra ediliyor.

Türkiye’de düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri 
olan ve tüm sektör paydaşlarının uzun bir aradan sonra 
tekrar bir araya gelmesine vesile olacak fuarımızın sorunsuz 
gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, 
üzerine düşen görevleri en ince detayına kadar yerine 
getirmiştir ve fuar boyunca da getirmeye devam edecektir.

KOVİD-19 salgını, her sektörde olduğu gibi fuarcılık  
sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Neredeyse  
1,5 yıla yakın süredir, tüm dünyada savunma ve havacılık 
alanlarında fuar düzenlenememektedir. Bu nedenle IDEF 
2021’in güvenli ve sağlıklı bir şekilde icra edilebilmesi 
maksadıyla KOVİD-19 salgını ile ilgili gelişmeler yakından 
takip edilmiş ve salgının seyrine göre belirlenen senaryolar 
doğrultusunda alınabilecek tedbirler belirlenmiştir. Bu 
maksatla TSKGV koordinatörlüğünde; Sağlık Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TÜYAP ve ilgili diğer 
kurumların katılımı ile KOVİD-19 tedbirlerine ilişkin olarak, 
Kasım 2020’den beri her ay düzenli toplantılar yapılmıştır. 
IDEF fuarlarında her zaman görmeye alışık olduğumuz insan 
yoğunluğunun, KOVİD-19 salgını nedeniyle bu fuarda asgarî 
seviyede tutulabilmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır.

IDEF 2021’in düzenleneceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, 
ulusal ve uluslararası düzeyde bio-güvenlik önlemleri alınarak 
“KOVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirilmiştir. 
Ayrıca katılımcı firmalar, yabancı heyetler ve tedarik 
makamlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda  
bir araya gelmelerine yönelik diğer tedbirler belirlenmiştir.  
Bu kapsamda;

n  Fuar alanında uyulması zorunlu maske, mesafe ve hijyen 
tedbirlerine riayet edilmesini özellikle rica ediyoruz.

n Fuar alanına girişte herkesin ateşi ölçülecek, yüksek ateşi 
olanların içeri girmesine müsaade edilmeyecek ve en yakın 
sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

n Fuar alanına girmek isteyen tüm T.C. vatandaşlarının ve 
Türkiye’de yerleşik yabancı ülke vatandaşlarının HES Kodu 
kontrolü yapılacak; riskli olanların fuar alanına girmesine 
müsaade edilmeyecektir.

n Fuar alanına girmek isteyen ve HES Kodu olmayan yabancı 
misafirler için ayrıca belirlenecek tedbirler uygulanacaktır.

n Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve kapalı fuar alanlarında 
kalabalığın kontrolünün sağlanması maksadıyla hâlihazır 
getirilen “her 10 metrekareye 1 kişi” kuralı gereğince, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde aynı anda azami 12.000 
kişinin bulunmasına müsaade edilebilecektir. Bu sayının 
kontrol edilebilmesi için özel bir sistem kullanılacak olup, 
fuar alanına girişte bir süre beklemek gerekebilecektir. 
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Misafirlerimizin bu durumu anlayışla ve sabırla 
karşılayacağını düşünüyorum.

n IDEF fuarlarında geleneksel olarak düzenlenen tören, davet 
ve etkinlikler ile ilgili olarak KOVİD-19 salgını tedbirleri 
kapsamında gerekli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 
aşırı kalabalık oluşmasına ve sosyal mesafe kuralının ihlal 
edilmesine neden olabilecek etkinlikler, KOVİD-19 salgını 
nedeniyle bu fuarda düzenlenmeyecektir.

Bu kısıtlamalar dışında, IDEF fuarlarında görmeye alışık 
olduğumuz faaliyetler devam edecektir. Bunlardan en 
önemlisi, tabii ki Görüşme Ofisi Makamları, heyetler ve 
katılımcı firmalar arasında gerçekleştirilecek resmi ve özel 
görüşmeler olmaya devam edecektir. Fuarda, yerli ve yabancı 
yaklaşık 1.170’i aşkın firma, 35.000 metrekarelik alanda ürün 
ve hizmetlerini sergileyecek; Türk tedarik makamlarıyla ve 
dünyanın dört bir yanından gelen heyetler ile görüşmelerini 
gerçekleştireceklerdir.

KOVİD-19 salgınının başladığı Mart 2020 ayından itibaren 
dünyada düzenlenmesi planlanan savunma sanayii ve 
havacılık fuarlarının hemen hemen tamamının iptal edildiği 
veya ertelendiği bir dönemin ardından düzenlenecek olan 
IDEF 2021 ile sektör yeniden nefes almaya başlayacaktır.

Alınan etkin tedbirler çerçevesinde IDEF 2021’e katılacak 
tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, verimli bir fuar 
geçirmelerini diliyor, selam ve saygılarımı gönderiyorum.

Sadık PİYADE 
TSKGV Genel Müdür Vekili
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Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), Türk savunma ve havacılık 
sektörünün oyuncularını bir araya getiren başlıca sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir 
yere sahip. SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak’tan, IDEF 2021’in hemen öncesinde, 
sektörün durumu ve geleceği ile ilgili değerlendirmelerini dinledik.
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SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin BAYSAK:
“Alınan tüm önlemlere rağmen 
sektörümüzün salgından önemli  
ölçüde etkilendiğini; ancak bu durumun 
geçici olduğunu ve 2021 yılından  
itibaren bir toparlanmanın  
başlayacağını değerlendiriyoruz.”

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

MSI Dergisi: Hüseyin Bey, IDEF fuarları, Türk savunma ve 
havacılık sektörünün gelişimini ortaya koyan birer kilometre 
taşı olma özelliği de taşıyor. Bu kapsamda söyleşimizin ilk 
birkaç sorusunda, IDEF 2019’dan bu yana sektörün kaydettiği 
gelişim ile ilgili değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. 
COVID-19 salgını ile başlayacak olursak sektör, COVID-19 
salgınından nasıl etkilendi?

Hüseyin BAYSAK: Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan 
COVID-19 salgınının ülkelerin nüfusunun sağlığını tehdit ettiği 
gibi ülkelerin ekonomileri üzerinde de ciddi sonuçlar doğuracağı 
görülüyor. Savunma ve havacılık sektöründe görev yapan 
sanayicilerimizin de bu ekonomik olumsuzluklardan etkilenmesi 
doğaldır. Diğer yandan, Güneydoğu bölgemizdeki terör ve 
Doğu Akdeniz ile Suriye’deki gelişmeler göz önüne alındığında, 
sektörümüzün önemi ortaya çıkıyor. Böylesine kritik önemi haiz 
bir sektörde faaliyet gösteren firmaların, kriz döneminde de 
faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilmeleri gerekir. 

Bu doğrultuda, sektörümüzün faaliyetlerini normal düzeyde 
sürdürebilmeleri konusuna, yetkililerimiz tarafından öncelik 
verildi. Gerekli düzenlemeler, derneğimizin girişimleri ve 
Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) koordinasyonu ile yapıldı. 
Böylece sektör oyuncularımızın çalışmalarını, mümkün olan geniş 
çalışma saatlerinde sürdürmeleri sağlandı. 

MSI Dergisi: SaSaD olarak, COVID-19 salgınının sektöre 
olumsuz etkilerini azaltmak için hangi çalışmaları yaptınız?

Hüseyin BAYSAK: Salgının hemen başında, tüm üyelerimiz ile bir 
dizi yazışma gerçekleştirdik. Bu yazışmalar sonucunda, salgının 
beklenen etkilerini tespit eden ve alınması önerilen önlemleri 
listeleyen bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmayı; SSB, İçişleri 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
yazdığımız resmi yazı ile paylaştık. Bu yazımızda yer alan 
taleplerin önemli bir bölümünün hayata geçirildiğini  
ifade etmek isterim.

Üyelerimiz, çalışanlarının bir arada bulunma olasılığını asgariye 
indirecek esnek çalışma, vardiya kaydırma, uzaktan çalışma gibi 
uygulamaları hayata geçirdi. Ayrıca bulaş riskini düşürecek hijyen 
ve sosyal mesafe önlemlerini aldı. Bu sayede sektörümüz, vaka 
sayısını oldukça sınırlı bir seviyede tutmayı başardı.

Takip eden dönemde, bir anket çalışması yaptık. Üyelerimizden, 
salgından nasıl etkilendiklerini ve alınmasını önerdikleri önlemleri 
dinledik. Bunları bir araya getirdiğimiz raporu, SSB ile paylaştık.

Bu süreçte, üyelerimiz ile iletişimi kesintisiz sürdürebilmek için 
video konferans yazılımı konusunda yatırım yaptık ve görüntülü 
görüşme yapma imkânını kesintisiz sürdürdük.

Sektörde Toparlanma Bekleniyor
MSI Dergisi: COVID-19 salgınının etkilerini not ettikten sonra, 
daha genel bir perspektiften baktığımızda, IDEF 2019’dan  
bu yana geçen zamanda, SaSaD olarak sektörün gelişimini  
nasıl görüyorsunuz?

Hüseyin BAYSAK: Sektörün 2019 verileri incelendiğinde; toplam 
cironun, önceki yıla göre önemli ölçüde, %24 arttığını; bu artışın, 
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SaSaD ile SSI arasındaki iş birliği protokolü, SaSaD’ın o tarihteki Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin (solda) ve SSI Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naki Polat (sağda) tarafından 
imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir (ortada) de bu imzalara şahitlik etti.

sektörün tüm metriklerinde benzer olumlu tabloyu yansıttığını 
görüyoruz. Bu doğrultuda ihracat, yurt dışı satış gelirleri, ürün 
ve teknoloji geliştirme harcamaları ve ithalat da ciro ile benzer 
eğilim gösterdi.

2020 yılına ait sektör performans verilerinin toplanma ve 
derlenme çalışmalarımız son aşamaya geldi; ancak henüz 
tamamlanmadığı için şimdilik paylaşamıyorum. Savunma ve 
Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliği (SSI) tarafından açıklanan, 
sektörün 2020 yılı toplam ihracatı ise 2,047 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bu rakam, önceki yıla göre %16,8 oranında bir 
düşüş anlamına geliyor. Üyelerimizden bize ulaşan ilk verilerde 
de benzer bir değişim görülüyor ve bu trendin, sektörün tüm 
performans metriklerinde görüleceği izlenimini doğuruyor.

Alınan tüm önlemlere rağmen sektörümüzün salgından  
önemli ölçüde etkilendiğini; ancak bu durumun geçici  
olduğunu ve 2021 yılından itibaren bir toparlanmanın 
başlayacağını değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: SSI ile yapmış olduğunuz iş birliği nasıl ilerliyor? 
30 Eylül’de atılan imzaların ardından hangi çalışmalar 
yapıldı?

Hüseyin BAYSAK: Bu iş birliğinin kapsamında yer alan 
konulardan biri, SaSaD ve SSI’nın Avrupa Havacılık, Uzay ve 
Savunma Derneği’nde (ASD) ülkemizi birlikte temsil etmesi  
ve bu dernekle ilgili yükümlülükleri ortaklaşa yerine 
getirmesi. Ayrıca, iki kurum arasında ilişkilerin daha da 
derinleştirilmesi için SaSaD komitelerinde SSI üyelerinin  
yer alması da hedefleniyor.

Ortak planlanıp organize edilebilecek pek çok aktivite, salgın 
nedeni ile henüz hayata geçirilemedi. Önümüzdeki dönemde bu 
iş birliğinin somut çıktılarının alınacağına inanıyoruz.

MSI Dergisi: Sektörün geleceği ile ilgili değerlendirmelerinizi 
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz? Önümüzdeki dönem 
hangi konular ağırlık kazanacak?

Hüseyin BAYSAK: Pandemi sürecinin sonunda, ekosistem 
yaklaşımı ile ekonominin yaralarının sarılması gerektiğine 
inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında, stratejik önemi haiz üretim 
ve teknolojik gelişim çalışmalarına ayrılacak kaynağın artmaya 
devam etmesini bekliyoruz. Özellikle ihracat konusunun,  
sektör oyuncularının gündemindeki öncelikli yerini  
koruyacağını değerlendiriyoruz.

Daha genel bir perspektiften baktığımızda, geleceğe yönelik 
olarak; Yapay Zekâ (AI), Büyük Veri Yönetimi, Siber Savaş/
Savunma, Nesnelerin İnterneti, Uzaktan Komuta Kontrol 
konularının sektör çalışmalarında daha yoğun bir yer alacağını 
öngörüyoruz. Ayrıca dışa bağımlılık nedeniyle sektörün 
faaliyetlerinde darboğaz oluşturulan alt sistem, sensör,  
detektör, nitelikli malzeme gibi alanlarda yerlileşmeye  
yönelik çalışmaların hız kazanmasını da bekliyoruz.

MSI Dergisi: SaSaD’ın önünde nasıl bir gündem var? Sektörle 
ilgili faaliyetlerinizde duyuracağınız yenilikler olacak mı?

Hüseyin BAYSAK: SaSaD’ın varlık nedeni olan üyelerinin 
gelişimine ve rekabetçilik yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tedarik ve kullanıcı 
makamlar ile üyelerimiz arasında köprü olmayı; üyelerimizin 
faaliyetlerini çok daha uygun koşullarda ve çevrede icra  
etmesine yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda,  
SaSaD’ın gündemindeki çalışmalar;

n  Çeşitli nedenlerle kaybedilen pazarların yeniden  
kazanılması ve ihracatımızın yükselişinin sağlanması  
için girişimlerde bulunulması,

n  SSB’nin 2023 yılına ait hedeflerine ulaşılması yönünde 
çalışmalar yürütülmesi,

n  Yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarının devamının 
sağlanması; yerli mal ve hizmetlerin tercih edilmesi 
konusunun takip edilmesi,

n  Üyelerin gelişimine yönelik eğitim, konferans ve  
seminerlerin düzenlenmesi ve

n  Ulusal ve uluslararası oyuncularla iş birliğini geliştirecek 
platformların organize edilmesi şeklinde sıralanabilir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu ya da konular 
var mı?

Hüseyin BAYSAK: Sektörümüzün, tüm paydaşları ile ülkemizin bu 
sıkıntılı dönemden en az zararla çıkması adına üzerimize düşeni 
yapacağını; bu süreçte devletimizin, yapabileceğimize inanarak 
bizlerden ifasını isteyeceği tüm görevlere hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim.

SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,  
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u
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IDEF’21 
Hazırlıklarını, 
“Ticaret için 
Önce Sağlık” 
Bilinciyle Yaptık
Savunma sanayimizin gelişimine katkı sağlayan IDEF 

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, güçlenen yapısı ile 
bölgenin en önemli etkinliği olarak dünyadaki  

yerini sağlamlaştırıyor.

Tüyap, 1979’dan bu yana geçen 42 yıl süresince hazırladığı fuarlar 
ile 127 ülkeden 330 bini aşkın katılımcı firma ve 213 ülkeden 66 
milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, ticaretimizin 
ve sanayimizin büyümesine önemli katkı sağlıyor. 15’inci kez 
düzenlenecek olan IDEF ile ekonomiye katkı sağlamak ve 
savunma sektörüne hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

IDEF katılımcılarını ve ziyaretçilerini İstanbul’da ağırladığımız 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 120 bin m2 büyüklüğünde. Beş 
yıldızlı Tüyap Palas otelimiz ise 630 odası, 31 toplantı salonu,  
1.000 m2 balo salonu ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize, 
çalıştıkları yerde dinlenebilme imkânı ve konforu sunuyor.

Lider bir fuar şirketi olarak çok amaçlı hizmet sunmaya elverişli 
altyapımızın yanı sıra 5 yılı aşkın bir süredir dijital uygulamalara 
yaptığımız yatırımlar sayesinde katılımcı ve ziyaretçilerimize 
güvenli ve verimli bir iş ortamı sunuyoruz. Fiziki fuarlarımıza, 
dijital evrenimiz olan MyTüyap ile artı değer katarak yeni nesil 
fuarcılığın öncüsü olduk. Katılımcı firmalarımızın potansiyel 
alıcılarla buluşabilmesi için 2020 yılında, MyTüyap servislerimize 
Connect platformunu da ekledik. Connect ile yıllardır 
kullandığımız başarılı bir algoritma örneği olan akıllı eşleştirme 
sistemi, katılımcılarımızın potansiyel alıcılar ile çevrimiçi 
görüşmelerini mümkün kılıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu olarak “Ticaret İçin Önce Sağlık” bilinciyle 
yola çıkarak arttırılmış hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesi 
konusunda önemli bir yol kat ettik. TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni alan ilk ve tek fuarcılık şirketi olduk ve bu 
konuda hassasiyet gösterdiğimiz tüm hijyen uygulamalarımızı 
tescillendirdik. Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak 
kararıyla yayımlanan TOBB yönergelerinden hareketle fuar 
alanımızda bir dizi önlem aldık. Bu kapsamda fuar alanına gelen 
herkesin HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü, henüz alana giriş 
yapmadan gerçekleştiriliyor. Fuar alanımızda güvenliği sağlayan 
uzman güvenlik ekibimiz ile sürekli olarak kontrolleri yapıyor ve 
alanda maskesiz dolaşıma kesinlikle izin vermiyoruz. Tüm alanda 
ekstra hijyen tedbirlerimizi uyguluyoruz ve fuar merkezimizin 
havalandırma sistemlerinin bakımlarını gerekli periyotlara uygun 
şekilde yapıyoruz. Ortak alanlarımızı sosyal mesafe kuralına 
uygun olarak hazırlıyor ve bu alanlarda gerekli tedbirleri en  
üst düzeyde tutuyoruz.

IDEF’21 için sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırladığımız 
4.750 metrekarelik yaka kartı merkezimiz ve 2 büyük kontrol 
noktamız ile alana giriş yapmak isteyen herkes için kontrolleri en 
üst seviye tutmayı; tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize güvenli bir 
fuar deneyimi sunmayı önceliğimiz kabul ediyoruz.

©
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Millî Savunma 
Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda hazırladığımız 
IDEF’21, dünyanın dört bir tarafından gelen, ülkelerin savunma 
tedarikinden sorumlu heyetleri ile günümüzde savunma sanayi 
fuarları içinde çok önemli bir konumda yer alıyor ve savunma 
sanayimizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir çıkış noktası 
oluyor. IDEF’21, dost ve müttefik ülkelerin Devlet Başkanları, 
Cumhurbaşkanları, Millî Savunma Bakanları, İçişleri Bakanları 
gibi savunma ve güvenlikten sorumlu bakanlıkları, Genelkurmay 
Başkanları, Kuvvet Komutanları ve savunma ve güvenlik 
tedarikinden sorumlu makamlarını ağırlayacak. İkili anlaşmalara 
ev sahipliği yapmak konusunda çok önemli bir buluşma merkezi 
olma hedefini güçlendirerek sürdürecek.

Fuar süresince; Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı tedarik 
makamları için oluşturulan özel görüşme ofisleri de fuara ayrı bir 
önem katıyor. Yerli ve yabancı savunma sanayi profesyonellerinin 
konuşmacı olarak katılacağı seminer/panel programı ile de 
savunma sanayinin gelmiş olduğu son nokta tüm katılımcı ve 
ziyaretçilere anlatılacak; yeni gelişmelerin paylaşılmasının 
yanı sıra fikir alışverişleri de yapılarak sektöre yön verilecek. 
IDEF’21’in hazırlanmasında bizlere güvenen Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, katılımcılarımıza ve fuara 
gelecek ziyaretçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sizleri evimizde, Tüyap’ta ağırlayacak olmaktan büyük  
bir mutluluk duymakla beraber başarılı bir fuar dönemi 
geçirmenizi diliyorum.

Saygı ile,

Bülent ÜNAL 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tüyap A.Ş.
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Sarsılmaz’ın SAR 762 MT 
Makineli Tüfeği, Piyadenin ve 
Askeri Araçların Tüm İhtiyaçlarını 
Karşılamaya Hazır
Türkiye’nin silah üreticisi Sarsılmaz’ın IDEF 2021’de öne çıkardığı ürünlerden biri de seri 
üretim aşamasına getirdiği SAR 762 MT makineli tüfek ailesi. Sarsılmaz, bu silahı, yurt 
içindeki kullanıcıların 7,62x51 mm çapındaki yerli bir makineli tüfek ihtiyacına yönelik 
olarak geliştirdi ve başarıyla kalifiye etti. Firma, silahın farklı özelliklere sahip  
A, B, C ve D modelleri ile güvenlik güçlerinin her türlü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Sarsılmaz, SAR 762 MT’yi, 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) ile 2018 yılında 

imzaladığı PMT 7,62x51 projesi 
kapsamında geliştirmeye başladı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını 
karşılama hedefiyle projeye adım 
atan firma,  
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SAR 762 MT’nin testlerini  
başarı ile tamamlayarak  
seri üretim aşamasına geçti.

ALTAY Tankında Eş 
Eksenli Silah Olarak 
Kullanılacak
SAR 762 MT’nin 4 ayrı modeli 
bulunuyor. Bunlardan SAR 
762 MT-A; uzaktan komutalı 

silah sistemlerinde (UKSS) 
kullanılabilecek. Piyadenin 
kullanımı için geliştirilen SAR 
762 MT-B modeli ise hem çatal 
ayak ile hem de üçayaklı sehpa 
üzerinden ateşlenebilecek. SAR 
762 MT-C’nin ise ALTAY ana 
muharebe tankında, eş eksenli 
(co-axial) makineli tüfek olarak 
kullanılması hedefleniyor.  
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Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

SAR 762 MT-B ile çok benzer 
özelliklere sahip olan  
SAR 762 MT-D’nin ise ilave olarak, 
dakikadaki atım hızı, 3 konumlu  
gaz valfi sayesinde değiştirilebiliyor.
SAR 762 MT’nin tüm modellerinin 
gövdesi, en az 50.000 atım yapmaya 
elverişli. Namlular ise en az 25.000 
atımlık ömre sahip. Silah, -52 ve 
+72 ˚C aralığındaki sıcaklıklarda 
çalışabiliyor. Bölge hedefleri için 
etkili menzili 1.200 metre olan 
makineli tüfeğin azami menzili 
ise 3.725 metre. Silahın farklı 
modellerinin ortalama ağırlığı da  
12 kilogram.

Hızlı Değiştirilebilir  
Namlu ile Kesintisiz Atış
Tam otomatik olarak çalışan silah, 
şerit (mayonlu mühimmat) ile 
besleniyor. Şerit beslemesi, hem 
sağdan hem de soldan yapılabildiği 
için silah, entegre edileceği 
UKSS’nin ya da yerleştirileceği 
mevzinin yapısına kolaylıkla uyum 
sağlayabiliyor. Hava soğutmalı silah, 
hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine 
de sahip. Bu sayede, örneğin, 
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SAR 762 MT-A, uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilmek üzere geliştirildi.

SAR 762 MT-B, piyade tarafından kullanılacak. SAR 762 MT-B ile çok benzer özelliklere sahip olan SAR 762 MT-D’nin ise ilave olarak, dakikadaki atım hızı, 3 konumlu gaz 
valfi sayesinde değiştirilebiliyor.

SAR 762 MT-C’nin, ALTAY tankında, eş eksenli makineli tüfek olarak kullanılması planlanıyor.
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yoğun ateş baskısı gerektiren 
muharebeler gibi silahların 
aralıksız ateş etmesi gereken 
durumlarda, makineli tüfek 
nişancısı, ısınan namluyu, yedek 
namluyla hızlı ve emniyetli şekilde 
değiştirebiliyor. Böylelikle silah, 
ateş gücünden ödün vermeden 
muharebeye devam edebiliyor.

SAR 9 SP: Özel Görevler 
için Biçilmiş Kaftan
Sarsılmaz, SAR 9 tabanca ailesinin 
en yeni üyesi SAR 9 SP modelini, 
Özel Kuvvetler Komutanlığının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak 
geliştirdi. Bu nedenle SAR 9 SP, 
özel görev birliklerine yönelik 
pek çok önemli özellikle birlikte 
geliyor. Bunlardan ilki, tabancanın 
namlusunda yer alan susturucu 
bağlantısı. Susturucu bağlantılı 
namlusu sayesinde, standart 
ölçülerdeki tüm susturucular 
tabancaya takılabiliyor. Bunun 
yanında atıcılar, tabancanın 
trityumlu ve yükseltilmiş gez ve 
arpacığı sayesinde, tabancaya 
susturucu takılıyken dahi 
rahatlıkla nişan alabiliyor. Ayrıca 
gez ve arpacıktaki trityum, 
yetersiz ışık koşullarında bile 
doğru nişan resminin kolaylıkla 
oluşturulmasını sağlıyor.
SAR 9 SP ayrıca, şarjör kılavuzu 
ve kordon halkası gibi özelliklere 
sahip. Bunlardan şarjör kılavuzu, 
tabancanın kabzasındaki şarjör 
girişini genişleten ve şarjöre yol 
göstererek yerine takılmasını 
kolaylaştıran bir aparat vazifesi 

Tablo 1. SAR 762 MT’nin Teknik Özellikleri

Silah Türü Makineli tüfek

Kalibre (mm) 7,62x51

Çalışma şekli Tam otomatik

Uzunluk (mm) 1.235

Namlu uzunluğu (Alev gizleyen dahil, mm) 603

Yükseklik (mm) 280

Çalışma prensibi Mekanizması açık pozisyonlu / gaz tahrikli

Besleme tipi Şerit (mayonlu mühimmat)

Besleme yönü Sağdan veya soldan

Boş kovan atımı Alttan

Silah ağırlığı (aksesuarlar hariç, gr) 12.250

Namlu ağırlığı (gr) -

Namlu çıkış hızı (m/sn) 850

Dakikadaki atım hızı 550 - 700

Azami menzil (m) 3.725

Etkili Menzil (bölge hedefi, m) • 800 (çatal ayak ile)
• 1.100 (üçayaklı sehpa ile)

Etkili Menzil (nokta hedefi, m) • 600 (çatal ayak ile)
• 800 (üçayaklı sehpa ile)
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görüyor. Bu sayede atıcı, gözlerini 
hedeften ayırmadan hızlı bir şekilde 
şarjör değiştirebiliyor. Kabzanın 
hemen altında yer alan kordon 
halkası ise tabancanın, esnek bir 
kordon vasıtasıyla kemerde ya 
da tabanca kılıfında bir noktaya 
bağlanmasını sağlıyor.
SAR 9 SP’nin kapağının üzerindeki 
soğutma kanalları, özellikle seri 
atışların ardından, namlunun 
daha hızlı soğumasını sağlıyor. 
Ayrıca tetik üzerindeki iğne kurulu 
göstergesi, atıcıyı, tetiğin atışa 
hazır olup olmadığı konusunda 
bilgilendiriyor. Üzerindeki Cerakote 
marka özel seramik kaplama ise 
tabancanın, sıcaklık, nem ve güneş 
ışınları gibi nedenlerle yıpranmasını 
engelliyor.

Ürün Gamı Genişliyor
Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş; tabanca, makineli 
tabanca, piyade tüfeği ve makineli 
tüfek alanlarında yürüttükleri 
projeler hakkında şunları söyledi: 
“Sarsılmaz olarak, geçmişten 
bugüne, SSB’nin bize verdiği 
her projede üzerimize düşen 
görevleri layığı ile yerine getirmeye 

Tablo 2. SAR 9 SP’nin Teknik Özellikleri

Model SAR 9 SP

Çalışma Mekanizması Tek hareketli

Gövde malzemesi Polimer

Namlu ve kapak malzemesi Alaşımlı dövme çelik

Namlu boyu (mm) 129

Toplam boy (mm) 216

Toplam yükseklik (mm) 145

Toplam genişlik (mm) 37

Ağırlık (gr) 825

Şarjör kapasitesi 17

çalışıyoruz. Son yıllarda, SSB’nin 
tabanca geliştirme projesini 
birincilikle tamamlayan SAR 9 
METE tabancamızdan yüksek adette 
teslimat yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Sırası ile 2020 ve 2021’de, 
ABD’de Yılın En İyi Tabancası 
seçilen SAR 9X modelimiz ve 
SAR 9 ailemiz ise bize ayrı bir 
gurur veriyor. SAR 109T makineli 
tabancamız, meskûn mahallerdeki 
etkisi nedeniyle özellikle Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. 

Son yıllarda, 4 çeşit piyade tüfeğinin 
üretimine de başladık. Bunlar; 
SAR 56 (5,56x45 mm), SAR 223P 
(5,56x45 mm), SAR 308 (7,62x39 
mm) ve MPT-76 (7,62x51 mm). Bu 
piyade tüfeklerinin teslimatlarını 
da başarı ile yapıyoruz. Ülkemizin 
gereksinimleri gereği bize verilen 
görev kapsamında, 7,62 mm ve 12,7 
mm makineli tüfekler geliştirdik. 
Bundan sonra da ülkemizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için bize 
verilen her türlü görevi, zorluğuna 
bakmaksızın üstlenmeye hazırız.” u

SAR 9 SP
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FNSS, PARS ürün ailesine eklediği yenilikler ile taktik tekerlekli zırhlı araçlar 
konusundaki beklentiyi her geçen gün bir adım ileriye taşıyor. Firma, IDEF 2021’de, bu 
ailenin en yeni üyelerinden PARS IV 8x8 ve Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Projesi 
kapsamında geliştirdiği PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nı (ÖOA) ilk kez sergiliyor. 
PARS IV 8x8, ateş gücü, beka ve hareket kabiliyetinin yanı sıra muharebe sahalarına 
getireceği durumsal farkındalık, bağlanabilirlik ve modülerlik gibi kabiliyetler ile kendi 
sınıfının geleceğini tanımlıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı (Öz.K.K.lığı) için geliştirilen 
PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı ise yüksek ateş gücü ve diğer kabiliyetlerinin 
yanında MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected / Mayına Karşı Korumalı) araçlar 
ile aynı seviyede koruma kabiliyetleri sunuyor. FNSS’nin IDEF’te öne çıkardığı bir 
diğer araç olan PARS 6x6 İZCİ ise keşif harekâtı için olmazsa olmaz olan durumsal 
farkındalık kabiliyetleri ile dikkat çekiyor.

PARS IV 8x8 ile Geleceğin 
İhtiyaçlarına Cevap Veren 
FNSS, PARS IV 6x6 Özel 
Operasyonlar Aracı ile MKKA 
Seviyesinde Koruma Sunuyor

Öz kaynakları ile geliştirmeye başladığı PARS IV 8x8’in 
tasarımı ile ilgili tüm süreçleri tamamlayan FNSS, IDEF’te, 
bu aracın ilk prototipini sergiliyor. Firma, fuarın hemen 

ardından, PARS IV 8x8’i testlere sokmayı planlıyor. PARS IV 6x6 
Özel Operasyonlar Aracı’nda ise seri üretime başlayan FNSS, bu 
proje kapsamında Öz.K.K.lığı için üreteceği 12 aracın tamamını bu 
yıl içinde teslim etmeyi hedefliyor.

FNSS, PARS 6x6 İZCİ ve PARS 8x8 İZCİ araçlarını da PARS IV’e 
benzer şekilde öz kaynakları ile geliştirmeye başladı ve daha 
sonra bu tasarımları ile Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) 
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar (ÖMTTZA) projesinde Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının ve Jandarma Genel Komutanlığının 
tercihi oldu. Proje kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

PARS III 8x8’in lastik basınçları ayarlanabiliyor. 
Bu sayede, çöl kum gibi yumuşak zeminlerde daha 
iyi bir yol tutuşu elde edilebiliyor.
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tarafından talep edilen konfigürasyondaki PARS 6x6 İZCİ 
araçlarının prototip üretimini tamamlayan firma, bu araçların 
testlerine devam ediyor. FNSS, aynı proje kapsamında, PARS 
8x8 İZCİ’nin ilk prototipinin üretimine devam ediyor. 

Tekerlekli Zırhlı Araçların En İyi Özellikleri, 
PARS Ürün Ailesinde Toplanıyor
PARS 6x6 taktik tekerlekli zırhlı araç (TTZA), TSK envanterine 
girecek olan ilk 6x6 TTZA olma özelliği taşıyor. Bununla birlikte 
6x6 ve 8x8 TTZA’lar, hemen hemen İkinci Dünya Savaşı’ndan 
beri, dünya ordularında farklı rollerde görev alıyor. PARS ürün 
ailesi de tekerlekli zırhlı araçların tarihsel gelişimi sonucunda 
ortaya çıkan en iyi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com



Tekerlekli zırhlı araçların tarihine bakıldığında, bu araçların 
modern anlamda ilk ortaya çıkışının, 1910’lu yıllarda 
gerçekleştiği görülüyor. O yıllarda, mevcut ticari otomobil 
ya da kamyonların zırhlandırılması suretiyle geliştirilen bu 
araçlar, dönemin otomotiv teknolojileri nedeniyle sınırlı 
muharip kabiliyetlere sahipti. Bu nedenle bu araçlar, sadece 
kolluk kuvvetleri tarafından icra edilen devriye görevleri gibi 
ikincil rollerde kullanılabildi. Bu durum, özgün şasilere sahip 
araçların tasarımını zorunlu kıldı. Benzer şekilde, bu araçların 
sadece belirli akslarında çekiş gücü olması da araçların sadece 
yollarda kullanılabilmesi anlamına geliyordu.

İkinci Dünya Savaşı ve Gelişen Otomotiv Teknolojileri
İkinci Dünya Savaşı’na doğru gelindiğinde, özgün şasilere 
ve tüm tekerleklerden çekiş gücüne sahip olacak şekilde 
üretilen tekerlekli zırhlı araçlar ortaya çıkmaya başladı ve bu 
araçlar, askeri birlikler tarafından, keşif ve ileri gözetleme gibi 
görevlerde kullanıldı. Bununla birlikte ABD’de geliştirilen M8 
Greyhound 6x6 gibi bağımlı süspansiyona sahip olan araçlar, 
yollarda yüksek süratlere erişebilseler de kötü bir arazi 
performansı sergiledi.

Nazi Almanya’sının hemen hemen aynı dönemde geliştirdiği 
Sd.Kfz. 234 ailesi 8x8 araçlar ise bağımsız süspansiyonları ile 
rakiplerine kıyasla zorlu arazi şartlarında daha başarılı oldu. 
Tüm tekerleklerinde dönüş kabiliyeti de bulunan bu araçlar, dar 
kasaba sokaklarında daha rahat manevra yapabildi.

Amfibi Kabiliyet Standart Hale Geliyor
1950’li yıllarda geliştirilen Rus menşeli BTR-152 araçlarının 
çeşitli sürümlerinde olduğu gibi lastik basınçlarının 
ayarlanabilmesi özelliği, tekerlekli zırhlı araçların yumuşak 
arazilerdeki kabiliyetini arttırdı.

1960’lara doğru gelindiğinde, gelişen teknoloji ile birlikte 
amfibi kabiliyet de standart haline gelmeye başladı. Böylece 
keşif görevleri gibi özel rollerde kullanılacak olan ve 
çoğunlukla istihkâm unsurlarının ilerisinde, müstakil olarak 
görev yapacak araçlar, nehir gibi engelleri kendi kabiliyetleri 
ile geçebileceklerdi. Yine Rus menşeli BRDM-1 ve BRDM-2 
araçları, bu teknolojiyi kullanan ilk araçlar arasında yer aldı.

İlerleyen teknoloji, tekerlekli araçların ateş gücünü de olumlu 
etkiledi. Güdümlü tanksavar füzelerinin gelişimi, 6-7 tonluk 
4x4 zırhlı araçlara, ana muharebe tanklarını alt edebilecekleri 
bir kabiliyet kazandırdı. İngiltere’de geliştirilen ve Malkara 
füzelerini ateşleyebilen 4x4’lük Hornet’ler, bu tip araçların bir 
örneği oldu.

PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, sahip olduğu üstün balistik ve mayın korumaya 
rağmen, çeviklikten ve hareket kabiliyetinden ödün vermeyecek şekilde tasarlandı.
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PARS IV 8x8

1980’li yıllara doğru gelindiğinde ise daha ağır yükleri taşıyabilen 
süspansiyon sistemleri ile birlikte, 6x6 ve 8x8 tekerlekli zırhlı 
araçlar, çapı 105 mm’ye kadar varabilen ana silaha sahip kuleleri 
taşıyabilecek hale geldi.

El yapımı patlayıcıların terörist örgütler tarafından sıklıkla 
kullanılmaya başlanması, araçların mayın korumasının 
arttırılmasını gündeme getirdi. Buna yönelik olarak ilk örnekleri 
1980’lerde ortaya çıkan “V” şeklinde taban zırhları ve 5 noktalı 
emniyet kemeri benzeri teknolojiler ise günümüzdeki mayın 
koruması yöntemlerinin temellerini oluşturdu.

Soğuk Savaş Biterken Çatışmalar Şehirlere Kayıyor
Soğuk Savaş’ın bitişi ile birlikte, çatışmalar şehirlere ve şehir 
çevrelerine doğru kaymaya başlamıştı. Bu gelişme, paletli 
araçlara göre; işletme maliyetlerinin düşüklüğü, hareket 
hızlarının yüksekliği ve bakım kolaylıkları gibi pek çok özellikleri 
ile öne çıkan tekerlekli zırhlı araçların, keşif benzeri ikincil 
görevlerden ziyade, doğrudan ön saflarda kullanılabileceği bir 
ortam yarattı. Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, ABD’nin 8x8 taktik 
tekerlekli zırhlı araçları yoğun şekilde kullanmasına tanıklık etti.

2020 yılına doğru gelindiğinde, bilgi teknolojileri de muharebe 
sahasının bir parçası haline geldi. Bu teknolojiler, bir zırhlı aracın 
kabiliyetlerini ifade etmek için kullanılan ve ateş gücü, beka ve 
hareket kabiliyeti şeklinde tanımlanan 3 geleneksel boyutun 
yanına, bir yenisini daha ekledi. Bu 4’üncü boyut, durumsal 
farkındalık, uyarlanabilirlik, bağlanabilirlik ve otonomi gibi gelişen 
teknolojilerin getirdiği yeniliklerin bir bileşkesi olarak şekillendi.

Özgün Tasarıma Sahip  
Yerli 8x8 Sahneye Çıkıyor
Dünyadaki 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar  
konusundaki eğilimi gören FNSS, bu alandaki çalışmalarına, 
2000’lerin başında başladı. Başlangıçta lisans altında üretim 
modelini masaya yatıran FNSS, benzer bir model altında 
yürütülen ZMA projesinden edindiği tecrübeler ile bu fikirden 
hızlıca vazgeçti ve kendi özgün aracını geliştirmeye karar verdi. 
Başlangıç aşamasında, GPV isimli yabancı bir mühendislik 
firmasından teknik destek alan FNSS, bir süre sonra bu firma ile 
yollarını ayırdı ve yola tek başına devam etti. Bu süreçte FNSS, 
uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarının 
meyvesini ise 2004 yılında aldı ve PARS 8x8’in ilk prototipi  
ortaya çıktı.
PARS’ın ilk prototipi çıkar çıkmaz, FNSS tarafından, çeşitli 
kullanıcıların açtığı ihalelerde testlere sokulmaya başladı. Bu 
testlerde, uzun yıllardır tekerlekli araçlar sektöründe yer alan 
yabancı rakiplerini zorlayan PARS, büyük bir ihracat potansiyeli 
olduğunun da sinyallerini veriyordu.

Arazi Canavarı ve Şehir Savaşçısı
PARS ailesinin ilk üyesi olan bu araç, dönemi itibarı ile modern 
bir taktik tekerlekli araçtan beklenen özelliklerin ötesinde 
kabiliyetlerle donatılmıştı. Komutan ve sürücünün, aracın ön 
bölümünde ve yan yana oturacağı şekilde tasarlanan PARS, 
sahip olduğu 180 derecelik görüş açısıyla her iki kullanıcıya da 
çok yüksek bir durumsal farkındalık sunuyordu. Muharebenin 
kaotik ortamında bile, komutanın sürücü ile koordinasyonunu 
kaybetmeden yönetebileceği bir araç ortaya çıkmıştı.
PARS, amfibik özelliği sayesinde göl ve nehirleri yüzerek 
geçebiliyordu. Güç grubu, geleneksel yaklaşımın aksine, aracın 
sürücü ve komutan mahallinin hemen arkasında ve yine birinci ve 
ikinci akslarının üzerinde yer alıyordu. Böylece araç, muadillerine 
göre çok daha dengeli hale geldi. Gevşek ve yumuşak arazide çok 
daha yüksek bir hareket kabiliyetine sahip oldu. 
Her birinde bağımsız çekiş kabiliyeti olan 8 tekerleğin 8’i de 
yine birbirinden bağımsız şekilde, dikey eksende 50 santimetre 
hareket edebiliyordu. PARS bu sayede, paletli araçların 
kabusu olan küçük kayalarla dolu leçelik arazileri de kolaylıkla 
aşabiliyordu. Aracın lastik basınçları ayarlanabildiği için de 
kum benzeri yumuşak yüzeylerde de hareket kabiliyetini 
kaybetmiyordu. Yüksekliği ayarlanabilir pnömatik süspansiyonları 
ise araca, hem farklı eğimlere uyum sağlayabilme hem de yol ya 
da arazide sürüş durumuna göre aracın karın altı yüksekliğini 

PARS 6x6 ve PARS 8x8 araçlarında, motor bölmesi, sürücü kokpitinin hemen arkasında 
yer alıyor. Aracın ağırlık merkezini, neredeyse tam ortasına konumlandıran bu özellik 
sayesinde, araçlar suya girip çıkarken çamura saplanma riski azalıyor.



ayarlama yeteneği kazandırıyordu. 8 tekerleğinin tamamında da 
direksiyon kontrolü olduğu için araç, aynı boydaki rakiplerine 
kıyasla %40 daha düşük dönüş yarıçapına sahipti. Araç, bu 
özelliklerin tamamını, yüksek bir koruma seviyesi ile birlikte 
kullanıcıya sunuyordu.
İlk başta zırhlı muharebe aracı (ZMA) şeklinde kurgulanan PARS 
8x8, üzerinde 25 mm’lik otomatik top bulunan bir kuleye sahipti.

Sıra PARS 6x6’da
FNSS, 2009’a gelindiğinde, TSK’nın özel maksatlı ve 6x6 
konfigürasyonda taktik tekerlekli araç ihtiyacına yönelik 
olarak bir Ar-Ge projesini hayata geçirdi. Bu projeyle henüz 
daha sözleşme imzalamadan, öz kaynakları ile PARS 6x6’yı 
geliştirmeye başladı. Bu milli proje, daha sonra TÜBİTAK desteği 
aldı ve son 25 yılın en iyi Ar-Ge projesi olarak seçildi. Konsept 
çalışmaları 4 ay, detay tasarım ve üretim faaliyetleri 14 ay süren 
PARS 6x6’nın ilk prototipi, 2011’de ortaya çıktı.

Gelişimini Sürdüren PARS,  
Malezya’nın İlgisini Çekiyor
PARS 6x6 ile ilgili Ar-Ge çalışmaları devam ederken  
PARS 8x8 de Malezya Kara Kuvvetlerinin ilgisini çekti ve  
2011 yılında FNSS, Malezya ile 257 adet 8x8 aracı kapsayan  
bir sözleşme imzaladı. 559 milyon dolar değerindeki bu sözleşme 
ile FNSS, daha önce kırdığı “Türkiye’nin kara araçları alanında 
tek kalemde imzalanan en büyük sözleşmesi” rekorunu 
geliştirmiş oldu. Ayrıca PARS 8x8, Türkiye’deki bir kullanıcının 
envanterine girmeden önce, ilk olarak yurt dışına satılarak  
başka bir başarının altına da imza atmıştı.

Kullanıcı talepleri doğrultusunda, aracın balistik ve mayın 
koruması arttırılırken diğer özelliklerinden taviz verilmedi. 
Bunun yanında araç, Malezya’nın sıcak ve rutubetli 
koşullarında performansından ödün vermeyecek bir hale geldi. 
Ayrıca araç, sadece ZMA sürümü bulunan PARS 8x8’den farklı 
olarak, 12 farklı konfigürasyona sahipti. Bu konfigürasyonlar 
arasında; komuta kontrol araçları, 30 mm’lik ana silaha sahip 
araçlar ve muhabere araçları da vardı. Bu sayede  
FNSS, PARS 8x8’i modüler bir araç ailesine dönüştürdü  
ve PARS II 8x8 ortaya çıktı. Bu araç, Malezya’da  
AV-8 GEMPITA olarak adlandırıldı.

Umman projesi kapsamında geliştirilen PARS III 8x8 İstihkâm Aracı’na; mayın pulluğu, 
dozer bıçağı ya da ekskavatör takılabiliyor. Aracın bu ekipmanların tamamı sahada 
değiştirebiliyor.

TEK ELDEN      TAM ZAMANINDA      GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

vik i l i t .com.tr harp.com.tr
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Tablo 1. FNSS’nin PARS Ailesindeki Araçların Özellikleri

Araç Kalifikasyon Yılı Proje Temel Özellikler 

PARS 8X8 Mk1 TTZA 2004 8x8 Taktik Tekerlekli  
Zırhlı Araç Geliştirme Projesi

• Sürüş Yüksekliği Ayarlanabilir  
Pnömatik Süspansiyon

• Amfibik Değil 
• STANAG 4569 Uyumlu Balistik Koruma

PARS II 6X6 TTZA 2011 FNSS Geliştirme Projesi 

• Hidro-Pnömatik Süspansiyon
• Amfibik 
• STANAG 4569 Uyumlu Balistik Koruma
• STANAG 4569 Uyumlu Mayın Koruması

AV8 (PARS II) 8X8 TTZA 2013 Malezya AV8 Projesi

• Havalı Süspansiyon
• Amfibik
• STANAG 4569 Uyumlu Balistik koruma
• STANAG 4569 Uyumlu Mayın koruması

PARS III 6X6 & 8X8 TTZA 2017 Umman Projesi

• Hidro-pnömatik Süspansiyon
• Amfibik Değil
• STANAG 4569 Kapsamında Yüksek  

Balistik  Koruma
• STANAG 4569 Kapsamında  

Arttırılmış Yüksek Mayın Koruması

PARS 4X4 STA 2018
Türk Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Silah Taşıyıcı 
Araçlar Projesi

• Hidro-pnömatik Süspansiyon
• Amfibik 
• STANAG 4569 Uyumlu Balistik Koruma
• STANAG 4569 Uyumlu Mayın Koruması

PARS İZCİ 6x6 ve 8x8 2019

Türk Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı için Yürütülen 
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli 
Araçlar (ÖMTTZA) Projesi

• Sürüş Yüksekliği Ayarlanabilir Hidro-
Pnömatik Süspansiyon

• Amfibik Değil 
• Sürücü ve Komutanın Durumsal  

Farkındalığı İçin Balistik Cam Özelliği
• STANAG 4569 Kapsamında  

Yüksek Balistik Koruma
• STANAG 4569 Kapsamında  

Yüksek Mayın Koruması

PARS IV 8X8 TTZA 2021
Yeni Nesil Taktik Tekerlekli 
Zırhlı Muharebe Aracı Geliştirme 
Projesi

• Sürüş Yüksekliği Ayarlanabilir  
Hidro-Pnömatik Süspansiyon

• Amfibik Değil 
• STANAG 4569 Kapsamında  

Yüksek Balistik Koruma
• STANAG 4569 Kapsamında  

Yüksek Mayın ve EYP Koruması

PARS 6X6 MKKA  
(Özel Operasyonlar Aracı) 2021

Özel Kuvvetler Komutanlığı için 
Yürütülen Mayına Karşı Korumalı 
Araçlar (MKKA) Projesi

PARS ailesi taktik tekerlekli zırhlı araçlar, 
paletli araçların çok zorlandığı leçelik arazilerde 

kolaylıkla yol alabiliyor.
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PARS II’den PARS III’e Geçiş
FNSS, Malezya’daki teslimatlarına devam ederken PARS’ın bir 
sonraki jenerasyonu için Ar-Ge çalışmalarına da başladı. PARS 
III olarak adlandırılacak bu araç, Türkiye ve çevre ülkelerin 
ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirildi.
FNSS, sahadan aldığı geri bildirimler doğrultusunda, aracın 
yüksek hareket kabiliyetini muhafaza ederken koruma 
seviyelerini ve iç hacmini arttırdı. Firma, birbiri ile çelişen bu 
gereksinimleri karşılayabilmek adına yoğun Ar-Ge çalışmaları 
yürüttü ve bu süreçte, platforma yeni kabiliyetler kazandırdı. 
Öncelikle PARS II’deki pnömatik süspansiyondan farklı olarak, 
PARS III’te hidro-pnömatik süspansiyon tercih edildi. Bu sayede 
aracın gövde altında ilave bir hacim ortaya çıktı ve buraya 
eklenen ilave zırhlar ile aracın mayın koruması kabiliyeti 
arttırıldı. Ayrıca, zırh teknolojileri alanında yürütülen çalışmalar 
sayesinde araç, ağırlığı çok artmaksızın daha yüksek bir balistik 
koruma seviyesine ulaştı.
Bunların yanında araç; KBRN koruma sistemi, parçacık kalkanı 
(spall-liner), patlak gider (run-flat) lastikler, infilak bastırma 
sistemi, patlamaya ve delinmeye dayanıklı yakıt tankları ve 
kendini kurtarma vinci gibi çeşitli sistemlere kavuştu.

Umman Projesi ve %95’lik Harbe Hazırlık Seviyesi
PARS III platformunda, baz aracın modülerliği ve farklı 
konfigürasyonlardaki ortak bileşen sayısı daha da arttı. FNSS, 
aracın idame edilebilirliğine de odaklanmıştı. Örneğin aracın 
güç grubu, sahada, yarım saatte değiştirilebilir hale geldi. 
Bu süreçte, komponent bazında PARS II’den %85 oranında 
farklı olan yepyeni bir araç ortaya çıkmış oldu. Tüm bu yeni 
kabiliyetler, PARS III’e ihracat başarısı getirdi ve FNSS, Umman 
Kraliyet Kara Kuvvetleri ile 500 milyon dolarlık bir sözleşme 
imzaladı. Bu proje, hem 6x6 hem de 8x8 tipindeki ve 13 farklı 
konfigürasyondaki 172 aracın üretimini kapsıyordu.
2021 yılı itibarı ile bu projedeki tüm araçların teslimatını 
tamamlayan FNSS’nin kullanıcıdan aldığı raporlara göre, 
araçlar, şu anda %95 civarında bir harbe hazırlık seviyesi ile 
görev yapıyor.

PARS Ailesinin En Yeni Nesli: PARS IV 8x8
FNSS, IDEF 2021’de ilk kez sergilediği ve taktik tekerlekli zırhlı 
araç ailesinin en gelişmiş neslini temsil eden PARS IV 8x8’i, 
kendinden önceki PARS araçlarının öne çıkan özelliklerine 
sadık kalarak ve herhangi bir kullanıcıdan sipariş gelmesini 
beklemeksizin geliştirdi. Bunun yanında PARS IV’e pek çok yeni 
özellik eklendi.

PARS IV’ün yaklaşık 2 yıl süren tasarım çalışmalarını geride 
bırakan FNSS, tam fonksiyonlu ve çalışır durumdaki ilk 
prototipin üretimini de tamamladı. FNSS ayrıca, ilk başta  
8x8 sürümünü geliştirdiği PARS IV’ün, 6x6’lık sürümünün 
tasarımına da devam ediyor.

PARS IV, Muharebeyi 4’üncü Boyuta Taşıyor
Gelişen teknolojiler ile birlikte; hareket kabiliyeti, beka ve ateş 
gücünün yanına ilave edilen 4’üncü boyut dikkate alınarak 
tasarlanan PARS IV, gövdesinin dışına eklenen ve 360 derece 
görüş sağlayan sistemler ile durumsal farkındalığı bir üst 
seviyeye taşıyor. Bu sistemler; gece görüş sistemleri, kızılötesi 
görüntüleme sistemleri ve gündüz kameralarından gelen 
veriyi, füzyon prensibi ile işleyerek personele bütünleşik tek 
bir görüntü sunuyor ve hiçbir tehdidin gözden kaçmamasını 
sağlıyor. Ayrıca, araç üzerinde yer alan muharebe sahası bilgi 
aktarım sistemleri ve muharebe yönetim sistemleri gibi çeşitli 
yeni donanımlar, PARS IV’ün, geleceğin muharebelerine hazır 
olduğunun sinyallerini veriyor.

Umman projesi kapsamında geliştirilen PARS III 8x8 Kurtarıcı Araç, diğer bir PARS aracının 
güç grubunu indiriyor.

Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri’ne teslim edilen konfigürasyonlardan PARS III 8x8 Havan 
Taşıyıcı Araç, mekanize piyade birliklerinin organik ateş desteğini sağlıyor.

Dünya çapında birçok testi başarıyla tamamlayarak, ardı ardına ihracat rekorlarına imza atan 
PARS 8x8 Mk1 Prototipi, Umman çöllerinde gerçekleştirilen zorlu testlerden başarıyla çıktı.

Yüksek durumsal farkındalık ve 180 derecenin üzerindeki optik görüş açısı, her koşulda, 
kapak açmadan zırh koruması altında sürüşü mümkün kılıyor.
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PARS IV, 35 mm’lik Silahını Kuşanıyor
FNSS, PARS IV’e, ateş gücü konusunda da yenilikler getirdi. 
35 mm’ye kadar ana silaha sahip insansız kulelerin entegre 
edilebildiği PARS IV, bu özelliği ile kullanıcıya daha yüksek 
bir ateş gücü sunuyor. Stabilizasyon ve lazer mesafe tespit 
cihazlarının standart donanım haline geldiği bu kuleler, artık 
otomatik hedef takibi yapabiliyor ve belirlenen bir sektörü 
tarayarak, şüpheli bir durum olması halinde kullanıcıyı uyarıyor.
Bununla birlikte, sürekli gelişen teknolojiler, yeniliklere açık 
bir araç tasarımını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle FNSS, 
temellerini ilk olarak PARS III’te attığı açık mimarili tasarım 
felsefesini, PARS IV’te daha da olgunlaştırdı. Bu sayede, çok farklı 
faydalı yüklerin entegre edilebileceği; yüksek taşıma kapasitesine 
sahip bir araç ortaya çıktı.

PARS IV, Koruma Seviyesi ile de Fark Yaratacak
TSK’nın son dönemde gerçekleştirdiği çok sayıda harekât, el 
yapımı patlayıcılara (EYP) karşı koruma ihtiyacının daha da 
arttığını gösterdi. Bu durumu göz önünde bulunduran FNSS, 
PARS IV ile ilgili çalışmalarında, MKKA projesinde elde ettiği 
tecrübelerden yararlandı. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile PARS 
IV’ün koruma seviyesi, PARS III’ün daha da ötesine taşındı.

700 Beygirlik Güç ile Mobiliteden Ödün Vermiyor
Koruma kabiliyetleri ve faydalı yük taşıma kapasitesi ile ilgili 
yeniliklerin PARS IV’ün hareket kabiliyetini olumsuz etkilememesi 
adına, daha güçlü bir güç gurubu entegre edildi. Bu sayede çekiş 
gücünden bir şey kaybetmeyen PARS IV, diğer PARS araçlarında 
olduğu gibi %60’lık dik eğime rahatlıkla tırmanabiliyor ve 0,7 
metrelik dik engelleri aşabiliyor.
Bunların yanında aracın tasarımında geleceğin ihtiyaçları da 
unutulmadı ve çeşitli modifikasyonlarla daha yüksek ağırlıklara 
ulaşabilecek bir büyüme potansiyeliyle geliştirildi.

PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı: PARS’ın 
Kıvraklığı MRAP Koruması ile Buluştu
FNSS’nin IDEF’te ilk kez sergilediği bir diğer ürün olan PARS IV 
6x6 Özel Operasyonlar Aracı (ÖOA), kullanıcıya sunduğu yüksek 

koruma kabiliyetleri ile dikkat çekiyor. Diğer projelerden farklı 
olarak, Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) projesi, Öz.K.K.lığının 
doğrudan yaptığı bir talep ile başlatıldı. Kullanıcı, tehdidin belirsiz 
olduğu ve EYP riskinin yüksek olduğu özel durumlara yönelik 
bir araca ihtiyaç duyuyordu. Bu süreçte değerlendirilen teklifler 
sonucunda, PARS IV 6x6 öne çıktı.

EYP ve Mayın Korumalı 6x6
FNSS, PARS IV 6x6’nın yüksek koruma seviyesini, prototip olarak 
üretilen araç üzerinde yapılan mayın ve EYP testleri ile kanıtladı. 
Bunların yanında, PARS IV 6x6 ÖOA üzerinde, PARS ailesindeki 
standart koruma tedbirlerine ilave olarak; RPG koruma ağı ve 
360 derece koruma sağlayan sis havanları gibi ilave sistemler de 
bulunuyor.

Çift Silah Kulesi, Yüksek Ateş Gücü Sağlıyor
PARS IV 6x6 ÖOA, Öz.K.K.lığının yüksek ateş gücü konusundaki 
gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde, iki adet uzaktan 
komutalı silah sistemi (UKSS) taşıyor. FNSS’nin bu projeye özel 
olarak geliştirdiği ve SANCAK adı verilen bu UKSS’lerden biri 
aracın ön bölümünde; diğeri ise arka tarafta yer alıyor. Stabilizayon 
özelliğine sahip SANCAK üzerinde, lazer mesafe tespit cihazı da 
bulunuyor. Sistem ayrıca, otomatik hedef takibi ve sektör taraması 
da yapabiliyor. SANCAK’ın, 3 farklı silah seçeneği bulunuyor: 7,62 
mm makinalı tüfek, 12,7 mm makinalı tüfek ya da 40 mm otomatik 
bombaatar. Bu silahlar, sahra koşullarında, SANCAK üzerine 
kullanıcı tarafından kolaylıkla takılıp sökülebiliyor.
Durumsal farkındalık, 2 adet silah kulesinin ve araç önündeki 
230 derece görüş sağlayan periskopların yanı sıra aracın çeşitli 
yerlerinde bulunan ve 360 derece görüş açısı sunan kameralar ile 
sağlanıyor. Araç üzerinde ayrıca, özel görevlere yönelik pek çok 
faydalı yük yer alıyor.

Sınıfının En Kıvrak Aracı
Toplamda 7 metre uzunluğa sahip olan PARS IV 6x6 ÖOA,  
7 metre gibi dar bir yarıçapta dönebiliyor. Bu, özellikle 
meskûn mahallerde dar sokaklardaki çatışmalarda büyük 
avantaj sağlayabilecek bir kabiliyet. Bunun yanında, yüksek 
motor gücü ile araç, PARS ailesinin diğer üyelerine benzer 

PARS III 8x8 araçlarının seri üretim hattı.

Malezya için yürütülen AV8 projesi ile birlikte, PARS 8x8 ürün ailesi de pek çok farklı 
konfigürasyona kavuştu.



şekilde, başarılı bir hareket kabiliyeti performansı sergiliyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, PARS IV 
6x6 ÖOA hakkında şunları söylüyor: “Bu proje için farklı 
branşlardaki tüm kullanıcıların ortak talebi; ‘yüksek koruma 
seviyesi’ oldu. Bunun yanında araç, farklı yönlerden aynı 
anda gelebilecek tehditlere cevap verebilecek ateş gücüne 
sahip olmalı ve dar sokaklara teröristler tarafından kurulan 
engelleri, kıvrak bir şekilde aşabilmeliydi. Araç, tüm bu 
özellikleri ile personeli, görev bölgesine güvenli şekilde 
taşıyabilmeli; personel araçtan emniyetli şekilde inerek 
görevini gerçekleştirebilmeli ve aynı şekilde sağ salim  
geriye dönebilmeliydi. Biz de işe koruma seviyesinden 
başladık ve MRAP araçlarıyla aynı seviyede koruma  
sağlayan bir araç tasarladık. Öyle ki dünya genelindeki 
benzer 6x6 platformları incelediğimizde, bu koruma 
seviyesinde başka bir araç göremedik.”

PARS İZCİ, Yüksek Durumsal  
Farkındalığı ile Doğuştan Keşif Aracı
FNSS’nin IDEF’te öne çıkardığı bir diğer ürün grubu da  
6x6 sürümü hazır olan; 8x8 sürümünün ise prototip üretimi 
devam eden PARS İZCİ ailesi. FNSS, çok yüksek bir yerlilik 
oranına sahip olacak şekilde tasarladığı PARS İZCİ ailesinde, 
diğer araçlarında olduğu gibi yurt içindeki tedarikçi 
ekosistemi ile iş birliği yapıyor.

En baştan itibaren keşif araçları şeklinde kurgulanan ve 
genel olarak PARS ailesinin mimarisi kullanarak tasarlanan 
PARS İZCİ, kullanıcıya sunduğu yüksek durumsal farkındalık 

Malezya Kara Kuvvetleri 
envanterine giren AV8 GEMPITA 
aracı üzerinde gerçekleştirilen 
mayın testleri.

Malezya için yürütülen 
AV8 projesi kapsamında, 
FNSS, projenin ana 
yüklenicisi DEFTECH’e 
teknoloji transferi de 
gerçekleştirdi.
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ÖMTTZA projesi kapsamında 
TSK envanterine girecek olan 
PARS 6x6 İZCİ

ile öne çıkıyor. PARS İZCİ, bu kabiliyeti, aracın önünde yer 
alan ve şeffaf zırh olarak da adlandırılan balistik camlar 
ile sağlıyor. Balistik camlar, aracın koruma kabiliyetlerini 
zafiyete uğratmaksızın, personelin görüş açısını önemli 
ölçüde arttırıyor. Balistik cam sayesinde komutan ve sürücü, 
aracın etrafında 270°’ye yakın bir açıda, 6 m mesafede 
zemini görebiliyor. Kalan 90°’lik kısımda ise geri görüş 
kamerası, aynı şartlarda görüş sağlıyor. Aynalar, aracın yan 
taraflarındaki ölü bölgeleri tamamen ortadan kaldırıyor. 
Balistik camlı araçlar, kullanılabilecek ayna ve bakılan 
cam büyüklükleri nedeniyle görüş performansı açısından 
periskoplu araçlara kıyasla daha etkili oluyor. 

Aracın etrafında ölü alan kalmaması, özellikle meskûn 
mahal görevlerinde, bina aralarına saklanıp, ani şekilde 
araçların civarına yaklaşarak patlayıcı atan veya yapıştıran 
düşman unsuru gibi tehditlere karşı, diğer araçlara göre 
üstünlük sağlıyor.

Bu sayede, araç komutanı ya da sürücü, örneğin yakın 
mesafede yerde yatan bir roketatar nişancısını ya da alçak 
irtifada uçan tehditleri rahatlıkla görebiliyor.

PARS ailesinin genelinde olduğu gibi, PARS İZCİ araçlarında 
da sürücü ve araç komutanı, aracın ön bölümünde ve 
yan yana oturuyor. Ailenin diğer araçlarında, sürücü ve 
komutan arasındaki eşgüdümü arttıran bu özellik, keşif 
aracı olarak kurgulanan PARS İZCİ ailesinde farklı bir 
anlam kazanıyor. Bu özellik sayesinde, sürücü ve komutan, 
keşif harekâtı sırasında ortak gözlem yapabiliyor. Ayrıca 
komutan, intikal sırasında ortaya çıkan kritik durumlara 
anında müdahale edebiliyor. Bunların yanında personelin, 
gözlem yapabilmek için araç kapaklarını açıp dışarı çıkarak 
emniyetten taviz vermesine gerek kalmıyor. Araç içerisinde 
iklimlendirme sistemi de yer aldığı için personel, çok sıcak 
hava koşullarında dahi aracın zırh koruması altında gözlem 
yapmaya devam edebiliyor.

Keşif Harekâtının Olmazsa Olmazı: Hız
Keşif görevlerinin doğası gereği, bu tip görevleri icra 
edecek araçlar, gerektiğinde çok hızlı bir şekilde mevzi 
değiştirebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Ayrıca bu araçlar, 
düşmanın gözünden kendini koruyabilmek için kritik arazi 
arızalarından olabildiğince çok yararlanmalıdır. Bu da 
keşif araçlarının, hedef bölgeye intikal için zaman zaman 
asfalt yollar yerine, leçelik araziler gibi zorlu güzergâhları 
kullanmasını zorunlu kılar.
PARS İZCİ ailesi ise sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti 
ile bu gereksinimleri fazlasıyla karşılıyor. PARS ailesinin 

kalıtsal özellikleri olan yüksekliği ayarlanabilir hidro-
pnömatik süspansiyon ve basıncı ayarlanabilir lastikler 
gibi kabiliyetlerle donatılan PARS İZCİ araçları, zorlu 
arazilerde problem yaşamıyor. Benzer şekilde aracın güç 
grubu, gövdenin orta bölümünde yer aldığı için yolda yüksek 
sürat ve dengeli bir sürüş imkânı sunuyor. Aracın ağırlık 
merkezi ortada olduğu için virajlarda, aracın ön ya da arka 
bölümünde savrulmalar oluşmuyor.
PARS İZCİ araçları, güçlerini, Tümosan tarafından  
geliştirilen dizel motorlardan alıyor. 

Silahlı Keşif ve Ateşle Keşif Rolleri
PARS İZCİ ailesindeki 6x6 ve 8x8 araçlar, farklı kalibrede 
ana silaha sahip kule sistemleri ile donatılabiliyor. Araçlar 
bu sayede, gerektiğinde rahatlıkla ateşle keşif görevleri icra 
edebiliyor ya da silahlı keşif rollerinde kullanılabiliyor. Keşif 
harekâtının ihtiyaç duyduğu tüm muharebe bilgi sistemi 
donanımlarını taşıyacak şekilde tasarlanan PARS İZCİ ailesi, 
mini insansız hava araçları (İHA) ve mini insansız kara 
araçları (İKA) ile birlikte görev yapabilecek  
şekilde kurgulandı.
PARS İZCİ araçları, kara gözetleme radarları, teleskopik 
mast üzerine entegre elektro-optik sistemler ve KBRN tespit 
donanımı gibi pek çok keşif sistemi taşıyabiliyor. Bunun 
yanında araç, PARS IV’e benzer şekilde, açık bir elektronik 
mimari ile tasarlandı.

Personele Yüksek bir Koruma Seviyesi Sunuyor
PARS İZCİ ailesi, kullanıcıya, balistik tehditler ile mayın ve 
EYP tehditlerine karşı yüksek bir koruma seviyesi sunuyor. 
Araçlarda, PARS ürün ailesinin diğer üyelerinde olduğu 
şekilde; parçacık kalkanı, infilak bastırma sistemi ve mayına 
dayanıklı koltuk gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca araca, hem 
pozitif basınçlı tipte hem de maskeli tip KBRN koruma 
sistemleri entegre edilebiliyor.
FNSS, PARS İZCİ ailesini, SSB tarafından yürütülen Özel 
Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar (ÖMTTZA) projesi 
başlatıldıktan sonra; ancak daha henüz SSB ile bir sözleşme 
imzalamadan önce, kendi kaynakları ile geliştirdi. Daha 
sonra ihalede FNSS’nin tasarımı galip geldi ve  
IDEF 2019 sırasında, SSB ile sözleşme imzalandı. u
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Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF 2021’de, CANiK markası altında ürettiği 12,7 mm 
çapındaki M2 QCB ağır makinalı tüfeği ilk kez sergiliyor. Piyade tarafından üçayaklı sehpa 
üzerinden ateşlenen bu silah için özel olarak tasarladığı ve kolay sökülebilir sehpa ile 
SYS, güvenlik güçlerine, sahada rahatlıkla taşınabilen bir silah sistemi sunuyor. Bu silah, 
SYS’nin özel Ar-Ge çalışmaları ile atım ömürlerini 2 katına çıkardığı; namlusu, ateşleme 
iğnesi ve tahliye tırnağı ile dünyadaki muadillerini geride bırakıyor. Hızlı Değiştirilebilen 
Namlu (Quick-Change Barrel / QCB) özelliği ile birlikte sunulan silah ayrıca, standart 
mühimmat ile yakaladığı 6 MOA’nın altındaki isabet kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Yüksek Ateş Gücü ve Kolay 
Taşınabilirlik Bir Arada:  
SYS’den CANiK M2 QCB  
Ağır Makinalı Tüfek

M2 ağır makinalı tüfek, bir araca entegre edilmeden 
kullanılacağı durumlarda, üçayaklı sehpa üzerine 
yerleştirilerek ateşlenir. Yekpare yapıda üretildiğinde, 

yaklaşık 20 kg ağırlığındaki bu sehpanın tek bir personel 
tarafından taşınması oldukça zordur. SYS’nin CANiK M2 QCB 
için özel olarak geliştirdiği, hafifletilmiş ve toplam 8 kg  
ağırlığa sahip özel karbon fiber sehpa, personel tarafından 
kolaylıkla taşınabiliyor.

Odaklanmış Ar-Ge Çalışmaları ile  
Gelen Uzun Ömür
SYS, CANiK M2 QCB’nin rakiplerinden ayrılmasını 
sağlayan uzun ömürlü namlusunu, ateşleme iğnesini 
ve tahliye tırnağını, çok yoğun Ar-Ge ve test çalışmaları 
neticesinde üretti. Firma, bu yolculuğa, dünyanın en iyi 
M2 ağır makineli tüfeğini CANiK markası altında üretme 
hedefiyle adım attı. Bu süreçte, dünyada benzeri olmayan 

CANiK M2 QCB
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eşsiz bir namlu üretim teknolojisi geliştirdi. Bu çalışmalar 
sayesinde, namlunun isabet kabiliyeti de 6 MOA’nın  
altına indi.

SYS, 2021 yılı itibarıyla yılda 3.000 adetlik bir üretim 
kapasitesi ile silahın seri imalatına başladı. Böylece tüm 
dünyada sayısız savaş deneyimine sahip bu makineli tüfeği 
üretebilen 5’inci şirket SYS oldu.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, silah üzerinde yapılan 
çalışmaları şu şekilde anlatıyor: “CANiK marka M2 
QCB ağır makineli tüfeğimizin ihtiva ettiği yenilik ve 
değişiklikler, silahın 1930’lu yıllardaki ilk üretiminden 
sonra, silah üzerinde bugüne kadar yapılanların çoğundan 
daha önemli nitelikte. Nitekim “Platformlar için Makineli 
Tüfek Projesi”nin yüksek isterlerini karşılayabilmek için 
hızlı değiştirilebilir namluda, önemli malzeme ve dizayn 
değişiklikleri gerçekleştirdik. Bunun neticesinde namlu 
ömrünü, piyasadaki en iyi modellerin bile oldukça ötesine 
çıkardık. Buna paralel olarak ateşleme mekanizmasının 
temel parçalarında kullandığımız malzemeler ile bu 
parçalara uyguladığımız özel prosesler, hem silahın 
dayanıklılığını arttırdı hem de silahın en zorlu operasyonel 
koşullarda bile yüksek performansla ve çok uzun süre 
işleyebilir hale gelmesini sağladı. Dünyadaki rakiplerine 
kıyasla ömürleri iki kat uzun olan ateşleme iğnesi, tahliye 
tırnağı ve namluya sahip bir silah geliştirdik. Bu silahı her 
gün kullanmak zorunda olanların da çok iyi bildiği gibi bu 
3 parça, aynı zamanda silahın en çok yıpranan bölümleri. 
Dolayısıyla aslında silahın ömrünü de bu parçalar belirliyor.”

Piyadenin Uzun Menzilli Ateş Gücü
M2, Tablo 1’de yer alan özellikleri ile makineli tüfekler 
arasında ayrıcalıklı ve vazgeçilmez bir yere sahip. Aral, 
silahın tarihçesini şu şekilde özetliyor: “Ma Deuce olarak da 
adlandırılan bu ağır makineli tüfek, dünya silahlı kuvvetlerinin 
envanterinde en uzun süre kalan silahlardan biri. Esasen 
Birinci Dünya Savaşı’nda cephede kullanımı yaygınlaşmaya 
başlayan tank ve uçaklara karşı, uzun menzilli ve yüksek 
delme kabiliyetli cephaneleri ateşleyebilecek bir ağır silah 
olarak düşünülmüş. İlk olarak .30 kalibre M1917 makineli 
tüfeğinin .50 kalibre mermiyi atabilecek şekilde ‘büyütülmesi’ 
ile geliştirilmeye başlanmış. Sonuçta da 1919 yılında, 
ABD Silahlı Kuvvetleri envanterine alınan M1918 makineli 
tüfeğinin, devam eden iyileştirmeler ile 1933 yılında nihai 
şeklini alması ile ortaya çıkmış.”

M2, ne kadar güvenilir, etkin ve etkili bir silah olduğunu, 
yaklaşık 90 yıldır, çok çeşitli koşullarda ve yöntemlerle icra 
edilen aktif muharebelerde kullanılarak ve bu süre zarfında 
neredeyse hiç değişmeden kalmayı başararak kanıtladı. 
Bu süreçte silahın temel tasarımında yapılan değişiklikler 
ise silahın farklı hava ve kara araçlarında kullanımının 
doğurduğu çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik  
tadilatlardan oluşuyor.

CANiK M2 QCB, rakiplerine kıyasla öne çıkan yeni özellikleri 
ile kara, hava ve deniz kuvvetlerinde üstün bir makineli tüfek 
olarak hizmet vermeye hazır. Zırhsız ya da hafif zırhlı hava, 
kara ve deniz araçlarına karşı temel olarak anti-materyal 
rolünde kullanılabiliyor. Düşmanın yaya unsurları söz 
konusu olduğunda ise özellikle sütre gerisindeki ya da uzak 
mesafedeki piyadenin baskı altına alınması için  
görev yapabiliyor.

SYS, CANiK M2 QCB’ye yönelik Ar-Ge çalışmalarından elde 
ettiği bilgi ve tecrübeler ile bu silahın, hava araçlarında 
kullanılabilecek şekilde hafifletilen ve atış hızı arttırılan M2F 

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral

sürümünün tasarımını tamamladı. Bu tip yüksek hızlı silahlara, 
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte uçakların hız ve manevra 
kabiliyetinin artması nedeniyle ihtiyaç duyulmaya başlandı. 
SYS’nin M2 üzerindeki bir diğer çalışması ise silahın, deniz 
platformlarında kullanılabilecek şekilde yüksek korozyon 
dayanımı kazandırılan CANiK M2 QCB-N sürümü oldu. SYS 
böylece, farklı büyüklükteki hava, kara ve deniz platformlarının 
farklı ihtiyaçlarının tamamı için en uygun ağır makineli tüfeği 
sunabilecek bir ürün ailesi oluşturdu.

Silah Entegrasyonunu  
Unidef ve Unirobotics Sağlıyor
Esasen bir platform silahı olan bu makineli tüfeklerin etkin 
bir şekilde kullanımı, ancak bunların ilgili hava, kara ve deniz 
araçlarına kusursuz bir şekilde entegre edilmesi ile söz konusu 
olabiliyor. İşte tam da bu noktada, SYS’nin iştirakleri Unidef ve 
Unirobotics, ihtiyaç duyulan yetenekleri sunuyor. Bu firmalar, 
M2 gibi ağır bir silahın, hareketli araçlarda isabetli ve rahat bir 
şekilde kullanımını sağlayacak sistemler geliştiriyor.  
Bu amaçla;

n Manuel olarak kullanılan,
n Tek ya da çift silah taşıyabilen,
n Geri tepme sönümleyicili veya sönümleyicisiz türde ve 
n Yarı robotik aktif dengeleyici mesnetler

gibi pek çok entegrasyon çözümü tasarlandı ve uygulamaya 
hazır hale geldi. Bu firmalar ayrıca, CANiK M2F ve CANiK M2 
QCB için sabit ve döner kanatlı platformlara özel, makineli tüfek 
podları da tasarladı.

CANiK M2 QCB, CANiK M2 QCB-N ve CANiK M2F silahları, 
Unidef ve Unirobotics tarafından sağlanan entegrasyon 
çözümleri sayesinde kara, deniz ve hava araçlarında, şu 
maksatlarla kullanılabilecek:
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n Zırhlı araçların; kara ve hava hedeflerine karşı öz 
savunmasında ve anti personel rolünde.

n Özel harekât kuvvetlerinin kara araçlarında; M-134 minigun 
benzeri daha kısa menzilli silahları tamamlayacak şekilde, 
uzak mesafeden piyadeyi baskı ateşi altına alma amacıyla ya 
da hafif zırhlı araçlara karşı.

n Sahil güvenlik botları ve gemilerinde; öz savunma amacıyla 
ya da kolluk görevleri sırasında ortaya çıkacak anti materyal 
angajmanlarda gerekli ve orantılı güç uygulanması amacıyla.

n Deniz kuvvetlerinin her sınıf suüstü gemisinde; özellikle de 
suyun üstündeki ya da havadan gelen asimetrik tehditlere 
karşı, kademeli öz savunma konsepti kapsamında, nokta 
savunma sistemleri ve otomatik toplar ile M-134 minigun 
arasındaki kabiliyet boşluğunu doldurmak amacıyla.

n Özel harekât kuvvetlerinin botları ve sert karinalı şişme 
botlar (RHIB) ile hızlı müdahale ve devriye botlarında; 
uzak mesafeden yapılan baskı atışları ve anti materyal 
angajmanlarında, M-134 minigun tipi nispeten daha kısa 
menzilli silahlar ile koordineli kullanılmak üzere.

n Döner kanatlı platformların kapı ve rampalarında; 
platformun öz savunmasını sağlamak, hedeflere saldırı ve 
baskı atışı icra etmek için.

n Döner kanatlı platformlar ve sabit kanatlı hafif taarruz 
uçaklarında, kanat veya gövde altında; yakın hava 
desteğinde kullanılmak üzere makineli tüfek podu olarak.

n  Sabit kanatlı deniz karakol uçaklarının kapılarında; 
‘gunship’ konfigürasyonuna yönelik uygulamalar için.

Müsabaka Atıcıları, Rakiplerini,  
SFx RIVAL ile Geride Bırakacak
SYS, özellikle müsabaka atıcılarına yönelik olarak geliştirdiği 
SFx RIVAL tabancasını da IDEF’te ilk kez sergiliyor. Tabanca, 
geliştirilmiş özel tasarımlı yeni gövdesi, kunduz kuyruğu ve 
tetik korkuluğu ile kullanıcıya yüksek bir ergonomi sunuyor. 
Tabancanın 900 derecede kırılan özel alüminyum tetiği ve 
şarjör değiştirmeyi kolaylaştıran şarjör hunisi (mag-well) ise 
saliselerin bile önemli olduğu yarışmalarda, vakit kayıplarının 

önüne geçiyor. Bunların yanında ayarlanabilir arka gezi ile 
müsabaka atıcılarının ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri 
kutusundan çıktığı gibi sunan SFx RIVAL, agresif 
görünümü ile de dikkat çekiyor.

Aral, tabancanın adının neden RIVAL olarak seçildiğini 
şu şekilde aktarıyor: “Rakip, aynı faaliyet alanında ya da 
aynı amaca yönelik olarak bir başkası ile yarışan veya 

üstünlük kurmayı hedefleyen kişi anlamına geliyor. Bu 
nedenle bu kavramın İngilizce karşılığı olan ‘RIVAL’ da yeni 

müsabaka tabancamız için en uygun isimdi. SYS olarak, pazara 
sunduğumuz her yeni ürünle rakiplerimizi geride bırakmayı 
hedefliyoruz. Şimdi de yeni tabancamız RIVAL ile tüm dünyadaki 
müsabaka atıcılarına çok rekabetçi bir silah sunuyoruz.”

Müsabakada Başarının Anahtarı: Hız
SFx RIVAL, atıcıların hızını arttıracak pek çok özellik içeriyor. 
Örneğin, sürgü tutucunun hemen önüne yerleştirilen özel yuva, 
tabancanın, uygun tasarıma sahip kılıflara otomatik olarak 
kilitlenmesini ve kullanıcı istemedikçe yerinden oynamamasını 
sağlıyor. Bununla birlikte bu özel kılıflar, tabanca doğru 

SFx RIVAL’da, sürgü tutucunun hemen önüne yerleştirilen 
özel yuva, tabancanın, uygun tasarıma sahip kılıflara 
otomatik olarak kilitlenmesini ve kullanıcı istemedikçe 
yerinden oynamamasını sağlıyor.

SYS, 2021 itibarıyla yılda 3.000 adetlik bir üretim kapasitesi ile CANiK M2 QCB’nin seri imalatına başladı.
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Tablo 1. CANiK M2 QCB Ağır Makinalı Tüfeğin Teknik Özellikleri

Kalibre 12,7x99 mm (.50 cal.)

Mühimmat Tipi 12,7 mm’lik NATO standardı tüm mühimmat çeşitleri

Silahın Azami Ağırlığı
(Esnek mermi yolu, mayon kutusu ve üçayaklı sehpa hariç) 38,5 kg

Namlu Komplesi Ağırlığı
(Azami) 12 kg

Toplam Boy
(Azami) 1.665 mm

Namlu Boyu
(Azami) 1.145 mm

Çalışma Prensibi Hava ile soğuyan, şeritle beslenen geri tepme ile çalışan

Ateşleme Mekanizması
(Seçmeli) Tam otomatik veya yarı otomatik

Namlu Çıkış Hızı
(Mühimmat cinsine göre değişebilir) 900 m/sn.

Atım Hızı 450-650 atım/dakika

Etkili Menzil 1.830 m

Azami Menzil 6.800 m

Asgari Namlu Ömrü 20.000 atım

Dağılım Değeri
(Yarı otomatik atışta) 100 metrede 18 cm (yaklaşık 6 MOA)

Geri Tepme Kuvveti 68-113 kg-kuvvet (150-250 lb-f)
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bir şekilde kavrandığı zaman kilidi kendiliğinden açarak, 
tabancanın hızlı bir şekilde çekilmesine müsaade ediyor. Bu 
özellik, müsabakalarda, atıcının toplam puanında ciddi bir  
fark yaratabiliyor.

Bu tabancalardaki bir diğer yenilik ise 90° derece açıda 
kırılan, elmas kesim düz alüminyum tetik. Bu tetik, TP9 
Elite-S Combat modelinde yer alan, patentli düz alüminyum 
tetiğin geliştirilmiş bir versiyonu. Bu yeni tetikte, kaydırmazlığı 
arttıran elmas kesim yüzey, atıcıya yüksek bir tetik kontrolü 
sağlarken kısaltılmış ön seyir ve kurulma mesafesi ile atıcıya, 
daha süratli atış imkânı da sunuyor.

Aral, bu özel tetikle ilgili şunları söylüyor: “Kırılma açısının 
90°’ye getirilmiş olması, seri üretimde dünyada bir ilk olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu özellik, genel olarak özel tasarım tetik 
mekanizmalarında görülür. Burada, CANiK markamızın tetik 
teknolojilerindeki üstünlüğünü daha da ileri götürerek yeni bir 
boyuta taşıyoruz.”

Günümüzde şarjör hunileri, müsabaka atıcılarının ihtiyaç 
duyduğu hızlara erişebilmeleri için olmazsa olmaz bir eklenti. 
Tabancaların şarjör girişini adeta bir “huni” gibi genişleten 

bu özel eklentiler, atıcının gözlerini hedeften ayırmadan, 
yeni şarjörü hızlıca takmasını sağlıyor. SFx RIVAL’ın tasarımı 
itibarı ile geniş bir şarjör girişine sahip kabzası ise doğal bir 
şarjör hunisi gibi davranıyor. Bununla birlikte daha büyük 
bir şarjör hunisi isteyen atıcılar için tabanca, kendi renkleri 
ile uyumlu bir şarjör hunisi eklentisi ile birlikte kutudan 
çıkıyor. Tüm bunlara ilave olarak SFx RIVAL’ın şıklığını 
tamamlayan özel gri rengi, dünyaca ünlü seramik kaplama 
firması CERAKOTE™’nin imzasını taşıyor. SFx RIVAL için özel 
tasarlanan bu renk, CERAKOTE™ “CANiK RIVAL GREY”  
olarak tescilledi.

SFx RIVAL, sahip olduğu yeni gövdenin sadece dış tasarımı ile 
değil, aynı zamanda kullanıcı dostu yeni iç tasarımı ile de dikkat 
çekiyor. Bu yeni tasarım sayesinde kullanıcı, sadece tek bir 
metal zımba ile tabancayı, tetik grubu dâhil en ufak parçasına 
kadar kolaylıkla sökebiliyor.

Tabancada Ergonomi, Performans Demek
Tabanca, gelişmiş özel tasarımlı gövdesi ve kunduz kuyruğu 
ile kullanıcıya kusursuz bir tutuş sağlıyor. Bu sayede nişan 
resmi hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor. Alt yüzeyi yukarı 

SFx RIVAL, müsabakaların rekabetçi doğasına uygun agresif tasarımı ile de dikkat çekiyor.
SFx RIVAL’ın alt yüzeyi yukarı doğru kavisli olacak şekilde tasarlanan tetik korkuluğu 
sayesinde atıcı, destekleyen eli ile tabancayı daha kolay kavrayabiliyor.

SYS, CANiK M2 QCB’nin yanı sıra bu silahla uyumlu pek çok aksesuarı da kullanıcılara sunuyor.
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Tablo 2. CANiK TP9 Ailesinden Sub Elite CAS ve SFx RIVAL Model Tabancaların Teknik Özellikleri
Model TP9 Sub Elite CAS SFx RIVAL

Kalibre 9x19 mm 9x19 mm

Şarjör kapasitesi 12* 18, 20

Namlu uzunluğu 91,5 mm  127 mm

Toplam uzunluk 170,5 205,5 mm

Yükseklik 107,3 145 mm

Genişlik 37 mm 36 mm

Ağırlık
(boş şarjör ile birlikte) 690 g 835 g

Gövde malzemesi Metal dolgulu polimer Metal dolgulu polimer

Hareket tipi Tek hareket Tek hareket

Mekanizma Yarı otomatik Yarı otomatik

Ateşleme sistemi İğne ateşlemeli İğne ateşlemeli

Emniyet sistemi - İğne emniyeti
- Tetik emniyeti

- İğne emniyeti
- Tetik emniyeti

Nişangâh
- Kapak üzerine gömülü fiber trityum  
   FT Bullseye nişangâh
- Hızlı takılabilir klasik gez arpacık

Çıt ayarlı müsabaka gezi ve fiber optik arpacık

Özellikler

- 90° derecede kırılan, elmas  
   kesimli düz alüminyum tetik
- Atım yatağı göstergesi
- İğne kurulu göstergesi
- Yönü değiştirilebilen şarjör bırakma mandalı
- Değiştirilebilir arka kabza kapağı (2 farklı ebatta)
- Aksesuar rayı (Picatinny rail)

- 90° derecede kırılan, elmas kesimli düz alüminyum tetik
- İğne kurulu göstergesi
- Yönü değiştirilebilen ve 3 farklı ebatta  
   gelen şarjör bırakma mandalı
- Değiştirilebilir arka kabza kapağı (3 farklı ebatta)
- Aksesuar rayı (Picatinny rail)
- Her iki elle kullanıma uygun sürgü tutucu
- Şarjör hunisi şeklinde kendinden geniş ağızlı kabza 

*15, 17 ve 18 fişek kapasiteli şarjör seçenekleri de mevcut

Silahlı kuvvetlerin
dijital taktik farkındalığını
pekiştirmek için…
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doğru kavisli olacak şekilde tasarlanan tetik korkuluğu 
sayesinde de atıcı, destekleyen eli ile tabancayı daha 
kolay kavrayabiliyor.

Bunun yanında atıcı, tabancanın gezini, üzerindeki ayar  
vidaları sayesinde, herhangi bir silah ustasına ihtiyaç  
duymaksızın kendisi ayarlayabiliyor. Atıcı isterse tabanca  
üzerine optik nişangâhlar da takabiliyor.

Benzer şekilde tabanca, özel tasarımı sayesinde, 
müsabaka ortamında dahi çok hızlı bir şekilde, en küçük 
parçasına kadar sökülerek tekrar monte edilebiliyor. 
Böylece sporcular, müsabaka sırasında yaşanabilecek 
beklenmedik bir durum karşısında tabancalarını 
kolaylıkla temizleyebiliyor.

Tabancanın öne çıkan bir diğer özelliği de tasarımı. 
Aral, tabanca üzerindeki tasarım detaylarını şu şekilde 
anlatıyor: “SFx RIVAL’ı, rekabetin doğasına uygun şekilde 
agresif bir görünüme sahip olacak şekilde tasarladık. 
Bu sayede kullanıcın kendine duyacağı güveni ve 
motivasyonu arttırmayı hedefledik. Sürgüsü  
üzerindeki özel kesikler, tabancamıza güçlü bir  
görüntü katıyor. Dış yüzeyi oluklu (fluted)  
namlu ise bu görünümü güçlendiriyor.”

Tüm bu özellikleri ve 127 mm namlusu ile SFx RIVAL; IDPA, 
IPSC ve USPSA gibi organizasyonlar tarafından düzenlenen 
yarışmalara, herhangi bir kısıtlama olmaksızın katılabiliyor.

CANiK TP9 Sub Elite CAS,  
Gizli Görevlerin Vazgeçilmezi  
Olmaya Aday
SYS’nin IDEF’te öne çıkardığı bir diğer ürün, Ocak 2021’de 
satışına başlanan TP9 Sub Elite CAS. Bu silah, özellikle 
tabancanın gizli olarak taşınması gereken görevlerde 
pek çok avantaj sağlıyor. CAS teknolojili tabancalar, pile 
ihtiyaç duymayan entegre fiber-trityum optik nişangahları 
sayesinde, gece ve gündüz rahatlıkla kullanılabiliyor 
ve gerektiğinde, gizli görevler sırasında giyilen 
günlük kıyafetlere takılmadan rahatlıkla çekilebiliyor. 
İstenildiğinde, aynı anda klasik gez-arpacık seti ile de 
kullanılan bu tabancalar, yeni tetikleri ile de hızlı atış  
imkânı sunuyor.

CANiK Advanced Sight System (CANiK Gelişmiş Nişangâh 
Sistemi) ifadesinin kısaltması olan CAS, CANiK Ar-Ge 
merkezi tarafından, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışılan bir 
teknoloji. CAS teknolojisi, mekanik nişangâhlar ile fiber 
trityum optik gece/gündüz nişangâhların birlikte kullanımını 
mümkün kılıyor. Bunun için de CAS teknolojisinin entegre 
edileceği her bir tabanca modelinin kapağı yeniden 
tasarlanıyor ve bu sayede, fiber optik nişangahlar, tabanca 
üzerinde çıkıntı yapan birer aksesuardan ziyade, kapağın bir 
parçası olacak şekildetabancaya monte ediliyor.

Gece ve Gündüz İsabetli Atış
Normalde fiber optik nişangâhlar, ortamdaki ışıktan 
faydalanarak çalışırlar ve bundan dolayı da geceleri 
kullanılmaları mümkün değildir. Bununla birlikte, FT 
Bullseye nişangâh, içindeki trityum sayesinde, pile 
ihtiyaç duymaksızın, gece koşullarında da nişan almaya 
yetecek kadar ışık üretebiliyor ve bu şekilde, uzun yıllar 
kullanılabiliyor. Bu özel nişangâh sayesinde atıcılar, aydınlık 
ya da karanlık ortamlarda, çok hızlı ve isabetli şekilde 
hedefe angaje olabiliyor. Ayrıca bu sistem pile ihtiyaç 
duymadığı için, kullanıcılar, “Acaba angajmanın en kritik 
anında pil biter mi?” stresini yaşamıyor. Kişisel tercih ve 
beklentileri en iyi şekilde karşılama felsefesiyle tasarlanan 

Pile ihtiyaç 
duymayan 
CAS nişangâh 
sayesinde 
atıcılar, aydınlık 
ya da karanlık 
ortamlarda, çok 
hızlı ve isabetli 
şekilde hedefe 
angaje olabiliyor.

TP9 Sub Elite CAS, FT 
Bullseye nişangâhın yanı sıra 
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CAS serisi tabancalar, fiber-optik nişangâh ve klasik  
gez-arpacık setinin aynı anda birlikte kullanımına da 
imkân sağlıyor.

Tabancadaki bir diğer yenilik ise 90° derece açıda kırılan, 
elmas kesim düz alüminyum tetik. Bu tetik,  
SFx RIVAL’daki gibi kullanıcıya, hızlı bir mükerrer  
atış imkânı sunuyor.

SYS, Tüm Markaları ile  
IDEF’e Çıkartma Yapıyor 

SYS, fuarda, CANiK marka ateşli silahlarının yanı sıra diğer 
markalarını da tanıtıyor. Bu markalar ve kısaca öne çıkan  
özellikleri şu şekilde:
n CANiK Academy: Bu marka, ağırlıklı olarak resmi 

kurumlara verilen ileri seviye taktik ve medikal 
eğitimlere odaklanıyor. Fuarda, hem bu eğitimler 
hem de CANiK’in profesyonel atış ekibi hakkında bilgi 
verilecek; ayrıca stant içerisindeki mini poligonda atış 
yapılabilecek.

n CANiK Store: Bu marka bünyesinde, ateşli silah 
tutkunlarının; silahtan aksesuara, optik nişangâhtan 
kıyafete ve hatta bulundukları ülkeye göre mühimmata 
kadar aradıkları her şeyi tek çatı altında bulabilecekleri, 
fiziki ve çevrim içi mağazalar yer alıyor. SYS’nin 
fuardaki standında, CANiK Store kapsamında, CANiK 
Resmi Aksesuar Programı dâhilindeki aksesuarlar ile 
MECANiK marka ürünlerin sergileneceği bir bölüm de 
yer alacak.

n CANiK Resmi Aksesuar Programı: Bu program kapsamında, 
CANiK marka tabancalar ile uyumlu her türlü aksesuar ve 
yedek parçanın tasarımı, üretimi ya da tedariki, kalifikasyonu 
ve pazarlaması yapılıyor.

n MECANiK: Bu marka altında, dünyadaki farklı markalar 
tarafından üretilen ve aksesuar takmaya müsait tüm ateşli 
silahlarla uyumlu, evrensel aksesuarlar satılıyor.

n CANiK App: CANiK’in diğer tüm platformlarıyla entegre bir 
şekilde çalışan bu mobil uygulamaya; kullanıcılar, kendilerine 
özel CANiK ID ile giriş yapabiliyor. Kullanıcılar, uygulamaya, 
silahları ve aksesuarları ile ilgili bilgilerin girişini yaparak 
atış ve bakım kaydını tutabiliyor. Uygulama bünyesinde aynı 
zamanda, dâhili bir Atış Kronometresi (Shot Timer) bulunuyor. 
Uygulama, CANiK silah ailesi ve aksesuarlarını inceleme fırsatı 
da sunuyor. İlerleyen dönemlerde, silah ve aksesuarların sanal 
ortamda birleştirilerek kullanıcıya özel ateşli silah çözümleri 
sunacak olan CANiK Konfigüratör ve CANiK Smart da bu 
uygulama üzerinden erişilebilir olacak.

n CANiK Smart: Bu marka altında sunulacak ürünler, 
kullanıcıların atış sırasındaki performansını ölçen, analiz 
eden ve bunun sonucunda atış performansını arttırmak için 
kullanıcıya öneriler sunan, silaha entegre akıllı sistemlerden 
oluşuyor. Bu sistemler, SYS iştiraklerinden Unirobotics 
tarafından geliştiriliyor.

n CANiK News: Bu marka üzerinden, CANiK ile ilgili ilk 
elden haberler, özel röportajlar ve çeşitli canlı programlar 
yayınlanıyor. SYS standında, CANiK News’in yayınlarına özel 
olarak hazırlanan bir çekim alanı da yer alıyor. u
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GES Mühendislik, IDEF 2021’de, özel ihtiyaçları karşılamak 
için yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği Çok Maksatlı 
Taşınabilir Kule’yi, Taşınabilir Teleskopik Mast ürün ailesini 
ve Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’ni öne çıkarıyor. Bu 
ürünler, yeni gelişmelerle ziyaretçilerin karşısına çıkacak. 
Bunlardan Çok Maksatlı Taşınabilir Kule, kalifikasyon 
aşamasına geldi. Daha önce Türkiye’deki bir ana yükleniciye 
20 adedi teslim edilen mast ürün ailesi, 3 yeni ürün ile 
genişledi ve başka bir ana yükleniciden 40 adetlik daha 
sipariş aldı. GES Mühendislik, hâlihazırda yurt içinde 
kullanılmakta olan Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi için 
de aldığı yeni bir sipariş kapsamında teslimata hazırlanıyor.

GES Mühendislik’ten Özel 
İhtiyaçlara Yenilikçi Çözümler

Toplam çalışan sayısı 110 kişiye, 
mühendis sayısı ise 45’e ulaşan GES 
Mühendislik, Ar-Ge çalışmalarına 

aralıksız devam ediyor. Firma, bu 
çalışmalar sayesinde, bir yandan mevcut 
ürünlerini geliştirirken diğer taraftan da 
ürün gamına yenilerini ekliyor.

Sınır ve Üs Bölgelerinde 
Çevre Hâkimiyeti
Özellikle son yıllarda daha da artan 
düzensiz göç, kaçakçılık ve terör gibi 
tehditlerin ülke sınırlarında yarattığı 
hareketlilik, silahlı kuvvetlerin ve güvenlik 
güçlerinin en önemli gündem maddeleri 
arasında yer alıyor. Bu konuda mobil ya 
da sahada kurulabilen çözümlere duyulan 
ihtiyacı göz önüne alan GES Mühendislik, 

Radarlar, muhabere cihazları, elektro-optik sistemler, silahlar ve benzeri faydalı yüklerin de entegre edilebildiği Çok Maksatlı Taşınabilir Kule, kullanıcısına, durumsal farkındalık ve taktik 
üstünlük konularında önemli avantajlar ve esneklik sağlıyor.
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Çok Maksatlı Taşınabilir Kule, Teleskopik 
Mastlar ve Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi

yenilikçi bir çözüm olan Çok Maksatlı 
Taşınabilir Kule’ yi geliştirdi. Ürünün 
lansmanını SEDEC 2020 etkinliği sırasında 
yapan firma, kalifikasyon testi aşamasına 
geldi. Ürünün satışı konusunda da yurt 
içindeki ve yurt dışındaki ilgililer ile 
görüşmelere devam ediyor.

Radarlar, muhabere cihazları, elektro-
optik sistemler, silahlar ve benzeri faydalı 
yüklerin de entegre edilebildiği Çok 
Maksatlı Taşınabilir Kule, kullanıcısına, 
durumsal farkındalık ve taktik üstünlük 
konularında önemli avantajlar ve  
esneklik sağlıyor.

Çok Maksatlı Taşınabilir Kule,  
bu avantajları ve esnekliği;

n Kolay nakledilebilmesi ve kurulabilmesi,
n Her türlü hava şartında,  

sahada uzun süre ve yüksek 
güvenirlilikle çalışabilmesi,

n Çok yönlü kullanıma ve faydalı yük 
entegrasyonuna uygunluğu,

n Harekât ihtiyacına göre, gerek insanlı 
gerekse insansız görev yapabilmesi 
sayesinde sunuyor.

Arazi Yapısından Kaynaklanan 
Kısıtlamalardan Etkilenmiyor
Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’nin yenilikçi 
özelliklerinden biri de kabinin ve kaldırma 
bloğunun, 0,1 derece hassasiyetle 
belirtilen yönde hareket ettirilebilmesi. Bu 
sayede, kulede taşınan silah ya da elektro-
optik sensör gibi faydalı yüklerin, kendi 
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Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’nin yenilikçi özelliklerinden biri de kabinin ve kaldırma bloğunun, 0,1 derece hassasiyetle belirtilen yönde hareket ettirilebilmesi. Bu sayede, kulede taşınan silah 
ya da elektro-optik sensör gibi faydalı yüklerin, kendi sınırlarına ilave olarak, görüş ve angajman açıları değiştirilebiliyor. Böylece, arazi yapısından kaynaklanan kısıtlamalar ortadan kaldırılıyor.

3 metrelik (en solda), 5 metrelik (ortada) ve 9 metrelik (en sağda) mastların kapalı halleri.

sınırlarına ilave olarak, görüş ve angajman 
açıları değiştirilebiliyor. Böylece, arazi 
yapısından kaynaklanan kısıtlamalar 
ortadan kaldırılıyor.

Sahadaki İhtiyaca Pratik Çözüm
GES Mühendislik Kurucu Ortağı Serhat 
Demir, Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’nin, 
ürün geliştirme yaklaşımlarında yeni 
bir sayfa açtığına dikkat çekiyor: “Çok 
Maksatlı Taşınabilir Kule, eğimli 
arazide, kendisini otomatik olarak 
seviyeleyebilen bir ürün. Bunu ise daha 
önceden geliştirdiğimiz ve bir ürün olarak 
sektörün kullanımına sunduğumuz; Şelter 
Seviyeleme Sistemimizi, Çok Maksatlı 
Taşınabilir Kule’ye entegre ederek 
sağladık. Ayrıca, Şelter ve Mobil Platform 
Kaldırma ve Taşıma Sistemimiz de Çok 
Maksatlı Taşınabilir Kule’nin, bir araca 
yüklenmesine gerek kalmadan, bir 
çekici ile nakledilebilmesini sağlıyor. 
Böylece GES Mühendislik, farklı 
ürünlerini bir araya getirerek entegre 
çözümler sunabilen bir firma haline geldi.  
Ürün ailemiz geliştikçe,  

bu tür yenilikçi çözümlerimiz daha da 
artacak ve çeşitlenecek.”

Çok Amaçlı  
Teleskopik Mast Çözümü
GES Mühendislik, elektro-optik 
sistemlerin testi ve İHA’ ların mobil 
kontrol istasyonundaki antenlerin 
yükseltilmesi amacıyla özgün olarak 
geliştirdiği Taşınabilir Teleskopik  
Mast Ürün Ailesi ile benzer mast 
sistemlerine ekonomik bir alternatif 
sunuyor. Firma, son dönemde;  
3, 5 ve 9 metreye kadar yükselebilen  
3 yeni mast ile bu ürün ailesini 
genişletti. Şu ana kadar Türkiye’deki ana 
yüklenicilere, 2020-2021 yılları içinde  
20 adet 15 metrelik mast teslim eden 
firma, başka bir ana yükleniciden de 
40 adetlik mast siparişi aldı. Üretim 
kapasitesini de arttıran firma, yeni aldığı 
sipariş kapsamındaki teslimatları  
bu yıl tamamlamayı planlıyor.

Dayanıklılık konusunda kullanıcı 
ihtiyaçlarının da ötesine geçen bir 
performans sergileyen bu sistemler, 

muadillerine kıyasla daha düşük 
olan ağırlıkları ile dikkat çekiyor. 
Geniş ürün ailesinin farklı 
teknik özelliklere sahip üyeleri, 
kullanıcıların pek çok farklı 
ihtiyacına cevap veriyor. Mastlar, 
boyutlarına göre değişmekle 
birlikte, tek bir kişi tarafından 
sırt çantasında ya da römorka 
entegre şekilde taşınabiliyor.

Bu mastlara; kameralar, radarlar, 
aydınlatma ekipmanları, karıştırıcılar, 
kalibrasyon aparatları ya da silah sistemleri 
gibi cihazlar kolaylıkla takılabiliyor. Askeri 
standartlara uygun olarak üretilen ve 
ekonomikliği ile rakiplerinden ayrılan 
mastlar; eğimli arazilerde, yüksek rüzgâr 
yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre  
koşullarında görev yapabiliyor.

Mobil Test Platformları
9 ve 15 metrelik mastların entegre  
edildiği römork üzerine, elektrik  
enerjisine ihtiyaç duyan faydalı yüklere 
yönelik olarak, farklı güçlere sahip 
jeneratörler entegre edilebiliyor. Römork 
üzerinde ayrıca, özel iklimlendirme 
sistemine sahip bir kabin de yer alıyor. 
Bu kabinde, termal kameraların 
testleri sırasında kullanılacak ve mast 
ile yükseltilecek olan test aparatları, 
test öncesinde istenilen sıcaklıkta 
şartlandırılabiliyor veya sadece belirli 
sıcaklıklarda çalışabilen sistemler, bu 
kabin içerisinde muhafaza edilebiliyor. 
Böylelikle kullanıcı, tüm test ihtiyaçlarını 
tek bir platform ile sağlayabiliyor. Römork 
hareket edeceği zaman, kapalı durumdaki 
mast, üzerinde bulunan bir mekanizma 
vasıtasıyla kolaylıkla yana doğru yatırılıyor 
ve böylelikle römorkun profili alçaltılarak 
sürüş emniyeti arttırılıyor. Benzer şekilde, 
mastın yükseltilebilmesi için de mast 
dik konuma getiriliyor ve römorkun 
denge ayakları açılıyor. Ürün ailesinin 
tüm üyeleri, manuel tahrikli makaralar 
vasıtasıyla yükseltiliyor. Bununla birlikte, 
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Tablo 1. Taşınabilir Teleskopik Mast Ürün Ailesi’nin Teknik Özellikleri

Azami Yükseklik 3 m 5 m 9 m 15 m

Kapalı Yükseklik 1,2 m 1,5 m 2,3 m 3,2 m

Azami Faydalı Yük Ağırlığı 30 kg 30 kg 75 kg 50 kg

Mast Ağırlığı 15 kg 30 kg 85 kg 180 kg

Taşıma şekli Sırt Çantası ile Sırt Çantası ile Römork ile Römork ile

Çalışabileceği Sıcaklık Aralığı -32°C / +49°C

Mast Tahrik Tipi Manuel / Elektrik

Kurulum Süresi 5 dakika

Personel 1 kişi

Çevresel Koşullara Dayanıklılık MIL-STD-810G uyumlu

Rüzgâr Dayanımı 50 km/sa. 50 km/sa. 120 km/sa. 120 km/sa.

kullanıcının talep etmesi durumunda, 
sisteme elektrik motoru da entegre 
edilebiliyor. Firmanın özellikle  
manuel tahrikli mast sistemleri, 
benzerlerine göre daha ekonomik 
olmaları ile öne çıkıyor.

40 Tonluk Bir Platform,  
3 Dakikada Otomatik  
Olarak Seviyelenebiliyor
GES Mühendislik, Otomatik Araç 
Seviyeleme Sistemi’ni, ASELSAN 
için özgün olarak geliştirdi ve gerekli 
başvuru süreçlerini tamamlayarak 
ürünün patentini aldı. Kalifikasyon 
süreci başarıyla tamamlanan sistem, 
üzerinde, radar benzeri faydalı 
yükler taşıyan askeri araçların, 
eğimli arazide seviyelenebilmesi için 
kullanılıyor. Bu ürünle ilgili yeni bir 
sipariş alan firma, IDEF’in hemen 
sonrasında teslimat gerçekleştirmeye 
hazırlanıyor. Ayrıca, yurt içindeki 
çeşitli firmalarla bu ürünün satışı 

elektromekanik çözümü ise 
seviyenin korunabilmesi için 
gereksinim duyulandan çok daha 
güçlü bir motor frenine sahip.

Sistemin, arazide çok uzun süreler 
kalacak olmasını da göz önüne alan 
GES Mühendislik, uzaktan erişim 
ve kontrol yeteneğini de sisteme 
dâhil etti. Kullanıcının tercihine 
göre kullanılabilen bu sistem, cep 
telefonuna yüklenen bir uygulama 
sayesinde, araç üzerindeki kontrol 
panelinde yer alan tüm işlevlerin, 
uzaktan kullanımına imkân veriyor. 
Benzer şekilde, sistem üzerinde 
oluşabilecek arızalara, uzaktan 
müdahale edilebiliyor.

Mevcut gereksinimler, 32 tona 
kadar olan araçları kapsasa da  
GES Mühendislik, çözümünü,  
40 tonluk araçlarda da 
kullanılabilecek şekilde ortaya 
koydu. Böylece, gelecekte ortaya 
çıkacak yeni ihtiyaçların, mevcut 
çözüm ile şimdiden kapsanması 
sağlandı. Firmanın hedefinde ise 
daha düşük tonajlı çözümler var. 
Bunlar, 4x4 araçları ve römorkları 
da kapsayacak. GES Mühendislik, 
40 tonun üzerine çıkılması 
gerekirse tasarım ve üretim 
altyapısı ile bu ihtiyacı  
karşılamaya da hazır.

GES Mühendislik, fuar katılımları 
ile tanıtım çalışmalarını 
yoğunlaştırdığı Otomatik Araç 
Seviyeleme Sistemi’nin, füze ve 
roket atış platformları da dâhil 
olmak üzere, farklı uygulamalarda 
da önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu değerlendiriyor. u

konusunda görüşmelerine  
devam ediyor.

Toplamda 40 tonluk kaldırma 
kapasitesine sahip olan ve tüm alt 
sistemler dâhil olmak üzere tamamen 
elektrikle çalışan sistem, platformu,  
3 dakika içerisinde, 0,2 derece 
hassasiyetle seviyeleyebiliyor. 
Hâlihazırda kullanılan sistemlerde, 
araç personelinin, su terazilerinden 
faydalanarak bu görevi tamamlaması, 
ilgili personelin el becerisine de bağlı 
olarak değişiyor ve yaklaşık 1 saat 
sürebiliyor.

GES Mühendislik’in geliştirdiği 
elektromekanik sistemin, 
hidrolik sistemlere göre en büyük 
avantajlarından biri de seviyesini 
uzun süre koruyabilmesi. Hidrolik 
sistemlerde, zaman geçtikçe 
ayaklardan bir ya da birkaçında, yağ 
kaçağı gibi nedenlerle seviye farklılığı 
olabiliyor. GES Mühendislik’in 

GES Mühendislik’in 
Taşınabilir Teleskopik 
Mast ürün ailesinin en 

büyük üyesi olan 15 
metelik mast.

Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi
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İTÜNOVA, İTÜ’nün Bilgisini 
ve İnsan Kaynağını Sanayinin 
Kullanımına Sunuyor
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 
gerçekleştirilen akademik çalışmaları ve geliştirilen yeni teknolojileri,  
Türkiye’nin kalkınmasına da katkı sağlayacak şekilde sanayinin kullanımına sunuyor. 
İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmeti veren firma, “bilgi”yi sanayi ile 
buluşturuyor ve ticarileştiriyor.

İTÜNOVA; bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, 
teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini 

sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliği desteklemek 
amaçlarıyla 2013 yılının Şubat ayında kuruldu. İTÜNOVA’nın ana 
hissedarları ise İTÜ ve İTÜ Vakfı. Bu ortaklık yapısıyla  
özel bir anonim şirket olan İTÜNOVA, hizmetlerini de  
özel sektör standartlarında sunuyor. 30 uzman personel ile 
özel sektörün dinamizmini ve esnekliğini, teknoloji transferi 
faaliyetlerine taşıyor. 

İTÜNOVA Genel Müdürü Hayri Özturan, amaç ve hedeflerini, şöyle 
anlatıyor: “İTÜNOVA’nın vizyonu; İTÜ’nün global ölçekte bilimsel 
ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin arttırılması ve üretilen 
bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesidir. 
Misyonu ise;

n  Bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-
sanayi iş birliği yolu ile arttırılması,

n Bu bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin  
sanayiye sunulması,

n Ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha 
rahat bir hareket alanı sağlanması ve

n Üretilen bilginin korunmasıdır.”
Özturan, sanayinin önceliklerine verdikleri önemi ise şöyle 
aktarıyor: “İTÜNOVA olarak sanayinin önceliği olan ‘maliyet, 
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zaman, fayda ve ticari değer’ gibi kavramların kritik önemini 
biliyoruz. Amacımız; sanayimizi akademiyle buluşturan bir 
köprü olmak. Sanayimizi, İTÜ’nün bilimsel ve akademik gücü 
ile daha da ileriye taşımak. İTÜ kabiliyetleri ve bilgi birikimini, 
yüzlerce projeyi başarıyla gerçekleştirmiş ekibimizle ülke sathına 
yayıyoruz. Sanayimiz teknolojisini ilerletirken, biz de tüm süreci 
alanında uzman birimlerimizle yönetiyoruz. Gerçekleştirdiği 
projelerin ölçeği, teknik içeriği ve büyük bütçeleriyle Türkiye’de 
benzersiz bir şirketten bahsediyoruz.”

Sanayiye Yüksek Katma Değer Sağlayan Süreç
İTÜNOVA’nın sanayiye sunduğu hizmetin ana hatları  
şöyle sıralanıyor:

n İTÜNOVA, sanayiciyi; Ar-Ge yetenekleri, yenilikçi 
yaklaşımları ve bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek 
akademisyenlerle buluşturuyor.

n İTÜ ile iş birliği sürecinde, sanayiciye, maliyet ve zaman 
tasarrufu sağlıyor. Bu kapsamda iletişimi, sanayicinin yerine 
İTÜNOVA ekibi gerçekleştiriyor.

n İTÜNOVA, hukuki ve finansal tüm süreçleri de takip ediyor. 
Hukuk birimi, iş birliğinin sorunsuz yürümesi için iş tanımı,  
iş akışı, fikri haklar, finansal adımlar ve taahhütler  
gibi konuları sonuca ulaştırıyor.
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İTÜNOVA, uzman bir ekiple ve özel sektörün 
dinamizmi ve esnekliğiyle hizmet veriyor.

n  İTÜNOVA, projelerde devlet fonları ve finansal yönetim 
konularında da aracılık yapıyor.

Akademisyenler Kendi Çalışmalarına 
Odaklanabiliyor
İTÜNOVA, akademisyenlerin sadece projelerdeki teknik 
çalışmalara odaklanabilmeleri için her biri alanında 
uzmanlaşmış birimleriyle hizmet veriyor. Akademik bilginin en 
doğru şekilde ticarileşmesini sağlıyor ve bilgiyi,  
üretime kazandırıyor.

İTÜNOVA, akademisyenlere sunduğu hizmet kapsamında, 
öncelikle projelerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan fon 
kaynaklarına erişimi sağlıyor. Uygun ortakları sürece katarak 
tüm detayları takip ediyor ve süreci, profesyonel  
bir anlayışla yönetiyor.

Aynı zamanda İTÜ’nün tüm patent portföyünü yöneten  
İTÜNOVA, akademisyenlerin ve üniversitenin buluşlarını koruma 
altına alırken patentlerin ticarileşerek ürün ve teknolojilere 
dönüşmesini de sağlıyor.

Savunma ve Havacılık Sektörüne Özel Önem
Savunma ve havacılık sektörü, İTÜNOVA’nın çalışmalarında özel 
bir yere sahip. Özturan, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye, 
savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biri 
haline geldi. İTÜNOVA, savunma ve havacılık sektörüne yönelik 
çalışmalarda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan 
İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi olarak, proje geliştirilmesi ve 
yürütülmesinde önemli roller alıyor. Bu güne kadar Savunma 
Sanayii Başkanlığımız,  vakıf şirketlerimiz ve sektörün önde 
gelen firmalarıyla birçok iş birliği projesini tamamladık. 

İTÜNOVA, bu anlamda sektörde iyi tanınan ve tercih edilen bir 
ara yüz haline geldi. Sektörde; ürün, sistem ve süreç geliştirme 
ve uygulamaya yönelik olarak yürüttüğümüz proje sayısı 150’ye 
yaklaştı. Tüm sektörleri ele aldığımızda, toplam sayısı 1.000’e 
yaklaşan projelerimiz içinde ölçek, bütçe ve etkisi açısından 
savunma ve havacılık projeleri, en önemli yeri tutuyor.”

Savunma ve havacılık sektörünün İTÜNOVA’nın çalışmalarındaki 
ağırlığı, rakamlarda da kendini gösteriyor. Ofis, kurulduğu 
günden bugüne, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren 45 farklı firma ile 146 projede çalıştı. Bu firmaların  

21 tanesi, İstanbul dışından firmalar oldu. Bu projelerin 
toplam bütçesi ise 176 milyon lirayı geçiyor.

Projelerde, İTÜ ve farklı üniversitelerin; Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Makina Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
Geomatik Mühendisliği, Bilişim Uygulamaları, Nükleer 
Araştırmalar, Şehir ve Bölge Planlama, İklim ve Deniz 
Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Toprak Bölümü, Kimya 
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Bilimi 
Mühendisliği bölümlerinden 367 akademisyen görev yaptı.

İTÜNOVA’nın sektöre yönelik çalışmaları kapsamında;  
15 tanesi savunma sanayisine; 1 tanesi de havacılık 
sanayisine yönelik olmak üzere toplam 16 patent  
başvurusu yapıldı.

İTÜNOVA, havacılık sektörüne yönelik eğitim faaliyetleri de 
yürütüyor ve bu kapsamda webinarlar düzenliyor. Ayrıca,  
5 sektör firmasına proje yazımı konusunda destek verdi.

Özturan, savunma ve havacılık sektörünün 
İTÜNOVA’nın geleceğinde nasıl bir yeri olacağı ile ilgili 
değerlendirmelerini de şöyle aktarıyor: “İTÜNOVA, kamu 
ve özel sektöre yönelik tüm teknoloji ve ürün geliştirme 
çalışmalarının içinde olmayı; bunları desteklemeyi ve takip 
etmeyi sürdürecek. Savunma ve havacılık sektörü, öncelikli 
alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bundan sonraki süreçte 
de sektöre yönelik her türlü gelişmeyi takip edeceğiz. 
İTÜ’nin akademik birikimi ile her alandaki ihtiyaçların 
karşılanmasına azami seviyede katkı sağlanması için 
çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yürütülen 
projelerin sonuçlarının takibi ile devamlılığı sağlayarak öncü 
firmaların arasında yerimizi almak istiyoruz. Yenilikçi fikir ve 
yaklaşımlarla yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Aynı zamanda küresel ölçekte iş birlikleri 
oluşturup sektörümüzün önünü açmayı ve uluslararası 
rekabette üst düzeyleri hedefleyen kurum ve kuruluşlarımıza 
katkı sağlamayı hedefliyoruz.” u
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HER ADIMDA
TÜRK ASKERİNİN VE 
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN 
YANINDA

360 Derece Saha Hâkimiyeti

Özel eğitimli görev birliklerinin icra ettikleri 
operasyonlarda sahaya tümüyle hakim olmaları 
hedeflenmektedir. Bu amaçla görev öncesi 
detaylı planlamalar yapılır. Operasyon sırasında, 
personelin konumları ve görevi yapabilecek 
durumda olmaları birliğin zarar görmeden 
görevi başarabilmesi için hayati öneme sahiptir. 

Mobil platformlarda çalışabilecek şekilde milli 
imkanlarla geliştirilen ATOK yazılımı; coğrafi bilgi 
sistemi fonksiyonları ile harita ve taktik resim 
kabiliyetini güvenlik güçlerimizin kullanımına 
sunmaktadır. Ayrıca, özel geliştirilmiş 
mesajlaşma yazılımları ile her türlü istihbaratın 
(fotoğraf, video, sesli, yazılı mesaj, doküman vb.) 
birlik içinde paylaşımına imkan verilmektedir.

ATOK, personelin sahada hareketlerini 
kısıtlamayacak şekilde taşınabilir ve hazır 
ürünlerden oluşmaktadır. Sistem, özel görev 
birliklerinin durumsal farkındalığının artırılmasına 
ve dost ateşinin önlenmesine olanak tanıyan ileri 
teknolojiyle donatılmıştır.

(Askeri Taktik Operasyon Kiti)

Ayrıca operasyonu gerçekleştiren ekibe göre 
özelleştirilmiş konfigürasyonlara sahiptir.

ATOK Sisteminde, personelin taşıyacağı mobil bir 
cihaz ve bu cihazla uyumu algılayıcılar mevcuttur. 
ATOK Mobil Cihazında özel olarak geliştirilmiş 
harita altyapısı ile harekat fonksiyonları 
birleştirilmiştir. Harita altyapısı üzerinde, NATO ve 
Milli Semboloji standartlarına uygun olarak taktik 
haritalar oluşturulabilmektedir. Diğer yandan 
birlik içinde farklı görevlere sahip personelin 
görevini yaparken ihtiyaç duyacağı bir takım ilave 
fonksiyonlar ve algılayıcılar da ATOK sistemine 
eklenmiştir.

Artırılmış Gerçeklik ve Üstün 
Yapay Zeka Teknolojisi 
Yapay zeka algoritmaları ve özel geliştirilmiş 
yazılımlarla çalışan Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü, 
sahadaki operasyonun bireysel takibi açısından 
yeni nesil bir kabiliyet sağlayacaktır. 

Gözlük üzerinden, birlikteki tüm personelin sağlık 
durumu bilgileri, rota bilgileri, işaretlenmiş 
düşman unsurların konumları gibi önemli taktik 
bilgiler uygun sembollerle gösterilmektedir. 
Ana karargâhtan gelen yönergeler ve 
hedef noktalar da tim komutanı tarafından 
kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Paraşütçü 
birliklerin iniş yapacağı noktalar yine Artırılmış 
Gerçeklik kabiliyeti sayesinde sembollerle 
işaretlenmektedir.

Tümüyle Mobil Sistem
Sahadaki personelin birbiri ile haberleşmesi 
ve istihbarat paylaşımını sağlamak üzere 
ULAK tarafından milli olarak geliştirilen LTE baz 
istasyonu kullanılmaktadır. Diğer tüm sistem 
bileşenleri ile birlikte LTE Baz istasyonu da taktik 
bir araç üzerinde yer almaktadır. Tüm sistem 
taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

LTE Baz istasyonu, kapsama alanındaki birlik için 
güvenli bir haberleşme ağı oluşturmaktadır. Bu 
ağ, birlik içinde sesli, yazılı ve görsel istihbarat 
paylaşımını mümkün kılmaktadır.  İlave 
olarak video görüşmesi özelliği de sisteme 
kazandırılmıştır. 

ATOK Siteminin, yerli ve milli olarak geliştirilen 
diğer güvenli haberleşme sistemleri ile birlikte 
çalışabilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uzak 
karargâh haberleşmesi için güvenli, yerli mobil 
uydu haberleşme (SATCOM) sisteme entegre 
edilmiştir. ATOK Sistemi, milli olarak geliştirilen dar 
bant ve geniş bant Mesh özellikli telsiz altyapısıyla 
uyumlu çalışabilecektir. 

İhtiyaca Özel Geliştirilmiş 
Kabiliyetler 
Yerli imkânlarla geliştirilen ATOK Sistemi, özel 
operasyonların kayıp verilmeden ve başarıyla 
tamamlanması için gerekli olan desteği 
sağlayacaktır. 

ATOK Sistemi, gelişen teknolojiyi takip edecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir 
donanım, cihaz, sistem veya lisans bağımlılığı 
bulunmamaktadır. Temel alınan işletim sistemi 
standartlarına uygun olarak, yerli ve milli 
imkânlarla geliştirilmiş ürünler başta olmak 
üzere birçok algılayıcı ve alt sistemlerle uyumlu 
olarak çalışabilecektir. ATOK Sistemin sürekli 
gelişebilmesi için hızla teknolojik değişimlere 
göre kendini yenileyebilmesi amaçlanmıştır.
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Tümüyle Mobil Sistem
Sahadaki personelin birbiri ile haberleşmesi 
ve istihbarat paylaşımını sağlamak üzere 
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istasyonu kullanılmaktadır. Diğer tüm sistem 
bileşenleri ile birlikte LTE Baz istasyonu da taktik 
bir araç üzerinde yer almaktadır. Tüm sistem 
taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

LTE Baz istasyonu, kapsama alanındaki birlik için 
güvenli bir haberleşme ağı oluşturmaktadır. Bu 
ağ, birlik içinde sesli, yazılı ve görsel istihbarat 
paylaşımını mümkün kılmaktadır.  İlave 
olarak video görüşmesi özelliği de sisteme 
kazandırılmıştır. 

ATOK Siteminin, yerli ve milli olarak geliştirilen 
diğer güvenli haberleşme sistemleri ile birlikte 
çalışabilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uzak 
karargâh haberleşmesi için güvenli, yerli mobil 
uydu haberleşme (SATCOM) sisteme entegre 
edilmiştir. ATOK Sistemi, milli olarak geliştirilen dar 
bant ve geniş bant Mesh özellikli telsiz altyapısıyla 
uyumlu çalışabilecektir. 

İhtiyaca Özel Geliştirilmiş 
Kabiliyetler 
Yerli imkânlarla geliştirilen ATOK Sistemi, özel 
operasyonların kayıp verilmeden ve başarıyla 
tamamlanması için gerekli olan desteği 
sağlayacaktır. 

ATOK Sistemi, gelişen teknolojiyi takip edecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir 
donanım, cihaz, sistem veya lisans bağımlılığı 
bulunmamaktadır. Temel alınan işletim sistemi 
standartlarına uygun olarak, yerli ve milli 
imkânlarla geliştirilmiş ürünler başta olmak 
üzere birçok algılayıcı ve alt sistemlerle uyumlu 
olarak çalışabilecektir. ATOK Sistemin sürekli 
gelişebilmesi için hızla teknolojik değişimlere 
göre kendini yenileyebilmesi amaçlanmıştır.

Ağustos 2021 - 51



MSI IDEF’21 KARA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / BİTES

Her Durumda ve Her Yerde 
Personel Takibi
Harekât sahasındaki personelin coğrafi konumu 
ve taktik durumu GPS verileri ile anlık olarak 
takip edilebilmektedir. Bu bilgiler birlik içinde 
paylaşılabilmekte ve böylece taktik saha 
hâkimiyeti sağlanmaktadır. 

Ancak; GPS bilgisinin olmadığı veya karıştırıldığı 
durumlarda dahi birlikteki personelin konum 
bilgilerinin bilinmesi operasyonun başarısı ve 
kaybın azaltılması açısından hayati öneme 
sahiptir.  Özel olarak geliştirilmiş algoritma ve 
yazılımlarla, GPS bilgisi olmasa dahi personelin 
konum bilgisi oluşturulmaktadır. 

ATOK Sisteminin GPS’li veya GPS’siz konum takibi 
özelliği, sahadaki ekibe her koşulda durumsal 
farkındalık ve saha hâkimiyeti sağlamaktadır.
Personelin kalp atışları, nabız ve vücut sıcaklığı 
gibi veriler özel geliştirilmiş bir sensör aracılığıyla 
alınmaktadır. Bu verilerle yapay zekâ destekli 
triyaj değerlendirmeleri yapılmakta ve tıbbi 
yardıma ihtiyaç duyan personel anında tespit 
edilmektedir. Yaralı personelin bulunduğu 
yere gerekli sıhhi yardım en kısa sürede 
sağlanabilmektedir. 
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İnsansız Araçlarla Entegrasyon
ve Birlikte Çalışabilirlik 

Güvenli Haberleşme,
Güvenli Sistem

BITES Hakkında…

ATOK IDEF 2021’de

ATOK Sistemi otonom platformlarla bilgi 
paylaşabilmekte ve birlikte çalışabilmektedir.  
LTE veya geniş bant Mesh özellikli telsiz 
haberleşme kabiliyeti olan otonom 
platformların, ATOK mobil cihazı veya 
ATOK Komuta Kontrol tableti ile kontrolü 
yapılabilmektedir. Ayrıca bu insansız platformlar 
üzerindeki kamera gibi faydalı yüklerin kontrolü, 
elde edilen video ve görüntülerin mobil 
cihazlarda personele anında gösterimi kabiliyeti 
de ATOK Sistemine kazandırılmıştır. 

Operasyon bölgesine ait İHA (İnsansız Hava 
Aracı) görüntüleri, güvenli haberleşme altyapısı 
üzerinden alınmakta ve ihtiyaç halinde 
operasyon ekibiyle paylaşılabilmektedir.  

ATOK Sistemi, üst seviye ve katmanlı 
güvenlik kriteleri esas alınarak tasarlanmıştır. 
Haberleşme altyapısındaki güvenlik tedbirlerinin 
yanı sıra cihaz ve kullanıcıya yönelik birden 
çok katmalı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Tüm 
bunların ötesinde veri paylaşımı için özel 
şifreleme ve kripto önlemleri alınmıştır. 

BİTES Savunma ve Havacılık Teknolojileri, 
ülkemizin savunması için yenilikçi çözümler 
üretme tutkusuyla, ordumuza güç katacak 
teknolojik sistemler geliştirmektedir. İnovatif 
girişimci ruhla kurulduğu 2005 yılından bu 
yana savunma sanayinde faaliyet gösteren 
BİTES, birçok önemli projenin altına imzasını 
atmıştır. Geliştirdiği ürünlerle TSK’nın ve 
ülkemizin dışa bağımlılığının azalmasında 
pay sahibi olmuştur. Her geçen gün büyüyen 
uzman kadrosuyla ordumuzun ihtiyaçları için 
ileri teknolojilere dayalı çözümler geliştirmeye 
devam eden BİTES’in en son ürünü ATOK 
(Askeri Taktik Operasyon Kiti) sistemi olmuştur.

BITES odaklandığı yapay zeka, artırılmış 
gerçeklik, aviyonik, komuta kontrol, giyilebilir 
teknolojiler, eğitim teknolojileri, simülasyon 
ürünleri gibi alanlarda maliyet etkin ve 
kullanıma hazır çözümleri milli imkanlarla 
geliştirmekte ve güvenlik güçlerimizin 
kullanımına sunmaktadır. 

bites.com.tr

ATOK, IDEF 2021’de yer alacak. 
17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 
14. salon/1431B numaralı stantta potansiyel 
kullanıcıları ve savunma sanayi profesyonelleri 
ile buluşacak. 
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İNDES Mühendislik,  
Büyümesini İhracatla Sürdürecek
İNDES Mühendislik’in yenilenebilir 
enerji beslemeli güvenlik çözümleri, 
sahada etkin ve güvenilir bir şekilde 
görev yapmaya devam ediyor. Firma, 
yerli son kullanıcıların güvenini 
kazanmış ve takdirini toplamış 
bu çözümleriyle dost ve müttefik 
ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamaya 
hazırlanıyor. Ürünlerinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde yer 
alarak kendilerini ispat etmiş olması  
ve son kullanıcı ihtiyaçlarına  
göre uyarlanabilmesi ise  
İNDES Mühendislik’in en önde gelen 
avantajları arasında yer alıyor.

İNDES Mühendislik, son kullanıcıların ihtiyaçları 
ve operasyon tecrübesi ile kendi mühendislik 
kabiliyetlerini bir araya getirerek, yenilenebilir enerji 

beslemeli güvenlik çözümleri ürün ailesini geliştirdi.  
Bu ürün ailesinin olgunlaşması, kendini sahada 
ispatlaması ve seri üretim hattının oluşması ile birlikte 
firma, rotasını dost ve müttefik ülkelerdeki  
son kullanıcılara çevirdi.

İNDES Mühendislik Kurumsal İletişim Müdürü Büşra 
Şahin, ulaştıkları nokta ile ilgili şu değerlendirmeleri 
yapıyor: “Bizim birinci önceliğimiz, her zaman yerli 
son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak. Geldiğimiz 
noktada, mevcut ihtiyacı karşılayabiliyoruz; ortaya 
çıkan yeni ihtiyaçları karşılayacak çözümleri de sektör 
ortalamasının çok altındaki sürelerde hızlı bir şekilde 
kullanıma sunabiliyoruz. Ulaştığımız bu konumun 
doğal bir sonucu olarak da rotamızı, dost ve müttefik 
ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamaya çevirdik. İNDES 
Mühendislik’in gerek tasarım ve geliştirme gerekse 
ürün destek altyapısının, dost ve müttefik ülkelere de  
en iyi şekilde hizmet edebilecek kadar geliştiğini 
görüyoruz. Bu potansiyeli uygulamaya koymak için 
harekete geçtik.”

İNDES Mühendislik Çıtayı Yükseltiyor
Günümüzde, ürün kalitesi ve maliyet-etkinlik, 
uluslararası alanda rekabet etmek için vazgeçilmez 
nitelikler olarak öne çıkıyor. İNDES Mühendislik’in bu 
konuda en önemli referansı ise yerli son kullanıcılar.

İNDES Mühendislik, yurt dışına yönelik faaliyetlerine, bu 
vazgeçilmez niteliklerin ötesinde, geniş bir bakış açısıyla 
ve bir bütün olarak yaklaşıyor. Konunun, kurumsal 
itibar, markalaşma ve organizasyonel gelişim gibi 
boyutlarını da ele alıyor. Bu kapsamda son dönemde bir 
dizi çalışmalar yürüttü ve yürütmeye devam ediyor: İNDES Mühendislik’in ürünleri, sahadaki güç ihtiyacını karşılıyor.
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İNDES Mühendislik Kurumsal İletişim Müdürü 
Büşra Şahin: “Bizim birinci önceliğimiz, her 
zaman yerli son kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamak. Geldiğimiz noktada, mevcut ihtiyacı 
karşılayabiliyoruz; ortaya çıkan yeni ihtiyaçları 
karşılayacak çözümleri de sektör ortalamasının 
çok altındaki sürelerde hızlı bir şekilde 
kullanıma sunabiliyoruz.”
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İNDES Mühendislik, yerli son kullanıcılarının ihtiyaçları ve operasyon tecrübesi ile kendi mühendislik kabiliyetlerini bir araya getirerek, yenilenebilir enerji beslemeli güvenlik çözümleri 
ürün ailesini geliştirdi.

©
 İN

D
ES M

ühendislik

n  Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) üye oldu.
n İNDES Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı 

Melih Özkan, DEİK bünyesinde; Malezya, Mali, 
Mozambik ve Bosna Hersek İş Konseylerinde, 
Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

n Bosna Hersek ve Azerbaycan resmi  
makamları ile görüşmelere başladı ve  
ziyaretler gerçekleştirdi.

n Özellikle yurt dışı pazarlama faaliyetlerine 
yönelik olarak marka ismi ve logo tasarım 
çalışmaları sürdürerek marka tescil işlemlerini 
gerçekleştirdi.

n Tanıtım dokümanlarını güncelledi.
n İnternet sitesini Türkçe, İngilizce ve  

Fransızca olmak üzere 3 dilde hizmet  
verebilecek şekilde yeniledi.

n Yurt dışındaki iş geliştirme faaliyetlerine yönelik 
personel istihdamına başladı.

n İhracat faaliyetlerini geliştirme amaçlı  
hazırlamış olduğu bir proje ile KOSGEB  
Yurt Dışı Pazar Destek Programı’na başvurdu  
ve bu başvurusu uygun bulundu.

Şahin, yaklaşımlarının, İNDES Mühendisliği sektör 
KOBİ’leri arasında da farklı bir konuma taşıdığını 
vurguluyor: “Yurt dışına yönelik faaliyetlerimiz için 
başlattığımız çalışmalar, birçok KOBİ’nin içinde 
bulunmadığı, belki de varlığından da haberdar 
olmadığı girişimleri kapsıyor. Ayrıca, kurumsal 
kimlik konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Yurt dışındaki kullanıcıların, karşılarında hem 
çözümleriyle hem de kurumsallığıyla güvenilir bir 
firma görmelerini hedefliyoruz.”

Uluslararası Son Kullanıcılar için  
Terzi Usulü Çözümler
İNDES Mühendislik, çözümlerini; ihtiyaçlara, 
farklı iklim şartlarına ve coğrafi koşullara göre 
uyarlayabiliyor. Firma, bu yaklaşımını, yurt 
dışı pazarlarda, kendisine rekabet üstünlüğü 
sağlayabilecek bir özellik olarak görüyor.
İNDES Mühendislik, ürün geliştirme süreçlerinde, 
son kullanıcı ile iç içe çalışıyor ve onların 
gereksinimlerini esas alarak mühendislik tasarım 
ve analiz faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Böylelikle 
projenin sonunda, kullanıcının beklentilerini ve 
gereksinimlerini karşılayan sistemler ortaya 
koyuyor. Hiçbir sistemini, sahadaki görevini en iyi 
ve en güvenilir şekilde gerçekleştireceğinden emin 
olmadan teslim etmiyor. Tüm çözümlerini, fiziksel 
ve işlevsel olarak %100 test ederek teslim ediyor.
Şahin, çözümlerinin uyarlanabilirliği ile ilgili  
şunları söylüyor: “İNDES Mühendislik’in kullanıma 
sunduğu yenilenebilir enerji beslemeli güvenlik 
çözümlerinin temelinde, mobil ve modüler hibrit  
güç destek sistemleri yer alıyor. Bu destek 
sistemleri, farklı faydalı yüklere entegre olup 
görevini gerçekleştiriyor ve ortaya, gözetleme ve 
muhabere başta olmak üzere farklı işlevleri  
yerine getirebilen sistemler ortaya çıkıyor. Bu 
çözümlerin farklılaşması ile ilgili sınır ise son 
kullanıcı talepleri.”

Sahada Kendini İspat Etmiş Sistemler
İNDES Mühendislik’in, yenilenebilir enerji beslemeli 
güvenlik çözümleri kapsamında geliştirdiği ve  
teslim ettiği ürünler, yerli son kullanıcılar  
tarafından sahada başarıyla kullanılıyor ve  
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İNDES Mühendislik Kurumsal İletişim Müdürü 
Büşra Şahin: “Yurt dışına yönelik faaliyetlerimiz 
için başlattığımız çalışmalar, birçok KOBİ’nin 
içinde bulunmadığı, belki de varlığından da 
haberdar olmadığı girişimleri kapsıyor. Ayrıca, 
kurumsal kimlik konusunda da önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Yurt dışındaki kullanıcıların, karşılarında 
hem çözümleriyle hem de kurumsallığıyla güvenilir 
bir firma görmelerini hedefliyoruz.”

ürünler TSK envanterinde yer alıyor. Firma, 
gizlilik anlaşmaları ve sözleşme yükümlülükleri 
gereği bu konu ile ilgili ayrıntıları kamuoyu ile 
paylaşmıyor. Bununla beraber, firma, ürün ailesini 
genişletmeye yönelik öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştirmeye ve yeni siparişler almaya  
devam ediyor.
Şahin, son kullanıcı memnuniyetinin ve yeni 
siparişlerin gelmeye devam etmesinin, kendileri 
için en önemli başarı kriterleri olduğunu belirtiyor: 
“Yerli son kullanıcılar, envantere aldıkları sistemleri, 
sahada ve operasyonlarda birebir kullanıyorlar. 
Teslim ettiğimiz sistemlerle ilgili çok olumlu geri 
dönüşler almamız; aynı zamanda yeni siparişlerin de 
veriliyor olması, başarımızı en iyi şekilde anlatıyor.” u©
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Ülkemizin köklü şirketi KAREL, kara birliklerine sunduğu muhabere çözümleri ile 
IDEF’teki yerini alıyor. Patenti kendine ait yenilikçi çözümleri ile öne çıkan KAREL, 
30’dan fazla ülkeye ihracatı ile büyüme stratejisindeki odağını belirlemiş durumda.

KAREL’den Muhabere 
İhtiyaçlarına Etkin Çözümler

35 yıllık geçmişi ile köklü bir sanayi firması olan KAREL; sivil 
alandaki bilgi ve birikimini, savunma sanayisi çözümlerine 
yansıtmayı başarmış bir kuruluş. KAREL; yaklaşık 3.500 çalışanı 
ile Türkiye’nin haberleşme elektroniği sektöründe, yabancı ortağı 
olmayan en büyük şirketi konumunda. Santral tasarımı ve üretimi 
ile başladığı ticari hayatında KAREL, bugün dünyanın en büyük 15 
üreticisinden biri.

Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlere hâkim olan KAREL, 
telekomünikasyonun yanı sıra, savunma sanayisi çözümleri, 
kurumsal projeler ve sistem entegrasyonu ile elektronik cihaz ve 
kart seviyesi üretim alanlarında faaliyet gösteriyor.

KAREL, askeri sistemlerdeki temel yetkinlik ve kabiliyetini, 
sivil sektördeki tecrübesinin de bir neticesi olarak; “Tasarım 
yaparken, maliyet etkin üretilebilir çözümler sunabilmek...” 
ifadesi ile tanımlıyor. KAREL Savunma Sanayi Çözümleri 
Direktörü Senih Başol, KAREL’in savunma alanındaki ürün 
profilini, “KAREL’in; bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
odağını koruyarak, geniş bir ürün yelpazesi ile kullanıcı 
ihtiyaçlarını karşıladığını görüyoruz.” sözleri ile ifade ediyor.

KAREL’in kara uygulamalarına yönelik çözümlerinde; askeri 
haberleşme ağlarının önemli bir unsuru olan Anahtarlama 
Sistemleri ve kara araçlarında kullanılan İç Konuşma/Telsiz 
Haberleşme Sistemleri öne çıkıyor.

Anahtarlama Sistemleri 
Başol, KAREL’in Anahtarlama Sistemleri çözümlerine yönelik 
olarak şunları söylüyor: “Askeri sahada şebeke oluşturma 
konusunda; IP tabanlı santrallar, telefon/telsiz ağ geçitleri ve 
ara ürün niteliğindeki kablo dönüştürücülerini de içeren geniş 
bir ürün gamına sahibiz. Bu çeşitliliğimiz sayesinde günümüz 
muhabere ortamının telli/telsiz uzun mesafe ses, görüntü ve 
veri aktarımına yönelik tüm gereklerini karşılayan, geniş alana 
yayılmış anahtar teslim çözümler sunabiliyoruz.”

DS200T Askeri IP Telefon Santralı 
KAREL’in taşınabilir askeri sahra santralı olan DS200T, günümüz 
IP teknolojisini içerecek şekilde tasarlanmış ve ilk ticari 
başarısını ihracatla sağlamış bir ürün.

Telli/telsiz haberleşmede şebeke kurabilmek için geliştirilen 
ürün, orduların elinde bulunan sabit cihazların tamamı ile uyumlu 
arayüzlere sahip, “any to any” yani her şeyi her şeye çeviren bir 
anahtarlama sistemi. 

DS200T, değişik firmaların ürettiği radyo linklerle de kablosuz 
iletişimde şebeke oluşturabiliyor. DS200T’ye sahra telefonları ve 
yüksek teknolojili IP telefonları bağlanabiliyor. IP telefonlarının 
bağlantısı, ekstra bir donanım gerektirmiyor ve santral içine 
entegre olan IP switch üzerinden yapılıyor.

Başol, DS200T ile ilgili çalışmaları hakkında şu bilgileri 
paylaşıyor: “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacını 
karşılamak üzere Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız 
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KAREL Savunma Sanayi Çözümleri Direktörü Senih Başol

DS200T Askeri IP Telefon Santralı

siparişin teslimatlarını, yakın bir tarihte gerçekleştirdik. Bu 
teslimat için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına uygun olarak 
yeniden konfigüre edilen DS200T, şaltere entegre veya sahada 
kendi başına kullanılabilir nitelikte üretildi. Bu teslimatla birlikte, 
KAREL’in savunma faaliyet alanında tek partide en büyük yurt içi 
teslimatı da tamamlanmış oldu.

DS200T Telefon Santralı’nın ihracatına yönelik, Bangladeş’ten 
aldığımız sipariş de, ürünün rekabetçi ortamdaki başarısını bir 
kez daha ortaya koydu. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu 
ürünümüzün ilave siparişler almasından umutluyuz.” 
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AG102 Askeri Ağ Geçidi (Gateway)
AG102 Askeri Ağ Geçidi (Voice over IP), askeri taktik sahada 
kullanılmak üzere sızdırmaz ve dayanıklı yapıda geliştirilmiş  
bir ürün.

AG102 Askeri Ağ Geçidi; kullanıcı terminallerinde analog, CO ve 
ISDN PRI arayüzlerinden alınan verinin ethernet/IP verisi haline 
getirilip IP porttan iletilmesi ve benzer şekilde, ters yönde tek bir 
porttan gelen verinin diğer arayüzlere (analog, CO ve ISDN PRI) 
dağıtılması amacıyla kullanılıyor. Cihaz, merkezde yer alan ses 
sunucusu ile SIP Trunk bağlantısı kuruyor ve ses sunucusuna 
kayıtlanabiliyor.

TAG102 Askeri Telsiz IP Ağ Geçidi (Gateway)
TAG102 Askeri Telsiz IP Ağ Geçidi (Radio over IP) cihazı ise 
kendisine bağlı telsizleri Ethernet/IP verisine dönüştürerek IP 
portlar üzerinden ethernet ağlarına iletiyor. Bu sayede uydu veya 
ethernet ağlarına analog telsizlerin bağlantısını sağlayarak taktik 
sahadaki IP muhabere için tamamlayıcı bir unsur oluşturuyor. 
Ürün; telsiz bağlantısının yanında 14 adet FXS abone için Analog/
IP çevirim kapasitesine sahip.

 Taktik Saha Entegre 
Haberleşme Altyapısı Çözümü

DS200T Askeri IP Telefon Santralleri, teslimat öncesinde bir arada.

Başol, Ağ Geçidi ürünleri ile ilgili, şunları söylüyor: “Ülkemizin 
ilk milli Ağ Geçidi (gateway) ürün ailesini, özgün teknolojimiz ile 
geliştirmiş olmaktan gurur duymaktayız. Bu ürünlerimizle, ihtiyaca 
özel daha ucuz çözümler de sunabiliyoruz.”

İç Konuşma/Telsiz Haberleşme Sistemleri
IKT102 İç Konuşma Sistemi
IKT102, askeri kara araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, 
ihtiyaca göre 3 veya 9 kullanıcıya kadar araç içi konuşma 
imkânı sağlayan, telsiz arayüzü ile dış dünya ile bağlantı kurma 
kabiliyetine sahip bir cihaz. Ürün baz model olarak; merkez birimi, 
askeri başlık takımları ve harici hoparlör biriminden oluşuyor.

IKT110 İç Konuşma Sistemi 
IKT110; kara platformları için özel tasarlanmış, modüler, kolay 
kullanımlı, genişletilebilir kullanıcı birimleri ile dâhili ve harici 
(telsiz) ses haberleşmesi sağlayan diğer bir ürün.

IKT110; ISDN-dijital sesli haberleşme sağlayan, full duplex iç 
konuşma yeteneği sunan, dijital anahtarlama altyapısı ile 9 adet 
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kullanıcıya kadar genişleme altyapısı bulunan, 2 adet 
telsiz bağlantısı (HF/VHF/UHF) imkânı sunan, kullanıcı 
istasyonları üzerinden telsiz haberleşme kontrolü 
yapılabilen bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Başol, İç Konuşma/Telsiz Haberleşme Sistemleri 
ürün ailesinin niteliklerini ve bu ürün ailesi ile ilgili 
çalışmalarının son durumunu, şöyle anlatıyor: “Kara 
platformlarına yönelik geliştirdiğimiz iç konuşma/telsiz 
dış haberleşme cihazlarımız, basit ve etkin çözümün 
öne çıktığı pazarlarda ihtiyacı tam olarak karşılayan 
niteliktedir. Bu ürün ailemiz; araç mürettebatının iç ve 
telsiz iletişim ihtiyaçlarını karşılarken tüm askeri çevre 
ve elektromanyetik uyumluluk standartlarını karşılayan 
nitelikte geliştirildi.

AG102 Askeri Ağ Geçidi

TAG102 Askeri Telsiz IP Ağ Geçidi

IKT102 İç Konuşma Sistemi

IKT110 İç Konuşma Sistemi

Binaural Kayıt Test Ortamı

KAREL’in Akustik Laboratuvarı

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



60 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 61
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Telsiz
Seçimi

Güç 
(18~36VDC MIL-STD-1275)

IKT110 İç 
Konuşma 
Sistemi kullanım 
senaryosu.

Son dönemde kara platformu üretici firmalarımızın gerek 
yurt içine yönelik satışları gerekse ihracat konusundaki üstün 
başarıları, bu firmalarımızın çözüm ortağı olarak bizleri 
de memnun etti. Bu kapsamda tüm kara platformu üreten 
firmalarımızla çalışma imkânı bulduğumuzu söyleyebilirim.” 

Başlık Takımları
Başol, haberleşme alanında önemli bir yere sahip olan 
Başlık Takımı ürününe yönelik olarak da şunları söylüyor: 
“Başlık Takımı faaliyet alanında kritik yetkinlik, Active Noise 
Cancellation (ANC) olarak bilinen; bulunulan ortamdaki 
istenmeyen gürültünün filtre edilip istenen sesleri 

öne çıkarabilmek. Bu kapsamda, kurduğumuz akustik 
laboratuvarımızda farklı çözümler üretiyoruz. Kullanıcılara, 
kemik iletimli başlık takımı da dâhil farklı çözümler 
sunabiliyoruz.”

Başol, son olarak şunları ekliyor: “Savunma alanında 
ülkemizin dünya çapında oldukça önemli bir organizasyonu 
olan IDEF’in bu yılki organizasyonunun da ülke içi ve dışındaki 
iş birliklerini ve iş potansiyelimizi arttırmasını; MSI ailesinin 
de yenilikçi yaklaşımlarla yürüttüğü tüm faaliyetleri ile 
sektördeki gözümüz kulağımız olmaya devam etmesini 
temenni ediyoruz .” u
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Mesan’ın Mayın ve EYP  
Tespit Çözümlerinin  
Kullanımı Yaygınlaşıyor
Bu yıl kuruluşunun 
30’uncu yıldönümünü 
kutlayan Mesan, mayın 
ve El Yapımı Patlayıcı 
(EYP) ile mücadele 
için geliştirdiği milli 
ve özgün çözümlerini 
çeşitlendiriyor. 
Değişen tehditlere 
cevap veren bu 
yenilikçi çözümleri 
tercih eden son 
kullanıcıların sayısı da 
artmaya devam ediyor.

Mesan’ın mayın tespiti için geliştirdiği  
MEPAK metal mayın dedektörünün kullanımı 
yaygınlaşırken dedektör eğitim sistemleri; 

Mergen Parkur ve Mergen Tim de mayıncı ekipleri 
yetiştirmeye ve göreve hazır tutmaya devam ediyor.

Mevcut çözümlerine yenilerini eklemek için Ar-Ge 
yatırımlarına ve çalışmalarına devam eden Mesan, 
kablo ve EYP tespit dedektörünü de özgün ve yerli 
olarak geliştiriyor. Geliştirme çalışmaları bu yıl  
içinde tamamlanması planlanan dedektörün,  
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına hazır hale 
getirilmesi hedefleniyor.

MEPAK, Yurt İçinde ve  
Yurt Dışında Kullanıma Girdi
Mesan’ın MEMED serisi dedektör ailesi,  
MEPAK ve MEMAR olarak iki farklı modelle  
sunuluyor. Özel Mayın Arama Temizleme Timleri 
(ÖMAT) ve Mayın EYP İmha Timleri (METİ) için 
tasarlanan MEPAK, geçtiğimiz yıl Türk güvenlik 
güçlerinin envanterine girdi ve halen  
yaygın olarak kullanılıyor. Bu dedektör, aynı  
zamanda yurt dışında iki farklı ülke tarafından  
tercih edildi ve kullanıma alındı.

MEPAK; tam katlanır tasarımı, sağlam mekanik yapısı 
ve zorlu şartlarda tespit kabiliyeti ile kullanıcıların 
tercihi haline geliyor. MEPAK’ın öne çıkan özellikleri 
ise şöyle sıralanıyor:

n Mineralli ve normal toprak yapılarında  
yüksek tespit başarısı

n MIL-STD-810G standardına uyumluluk

n Tam katlanır tasarımı ile asgari yer işgal etme
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MEPAK, hem Türkiye’de hem de iki farklı dost ve müttefik ülkede kullanıma girdi.

MEPAK, tam katlanır tasarımı, 
sağlam mekanik yapısı ve 

zorlu toprak yapılarında tespit 
kabiliyeti ile kullanıcıların tercihi 

haline geliyor.

MEMAR, sahanın 
özelliklerine göre 

değişir arama 
başlığı seçenekleri 

sunuyor. 



62 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 63

Mergen Tim, mayıncı ekiplerinin her an göreve 
hazır olabilmesini sağlıyor.

Mergen Parkur, ileri seviye mayın ve EYP tespit eğitim 
faaliyetlerinin sınıf ortamında yapılabilmesini sağlıyor.

Mergen Parkur 
ile kullanıcılar, 
farklı hedefleri 
tanıma ve tespit 
etme yetkinliği 
kazanıyor.

n 1,87 kg operasyonel ağırlık ile yüksek mekanik  
mukavemet optimizasyonu

n Karıştırıcı (jammer) gibi yayın yapan cihazlarla  
beraber çalışabilme

Mayınsız Alanlar için MEMAR
Mesan, tasarım faaliyetlerini geçtiğimiz sene tamamladığı 
MEMAR’ı, insani mayın tarama faaliyeti yapan ekipler için 
üretime hazır hale getirdi. MEMAR, sahanın özelliklerine  
göre değişir arama başlığı seçenekleri sunuyor. Aynı  
zamanda üstün ergonomisi ve uzun operasyon süresiyle 
özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. MEMAR’ın öne çıkan özellikleri  
ise şöyle sıralanıyor:

n Mineralli ve normal toprak yapılarında yüksek tespit başarısı

n Değişebilir arama başlıkları (UXO, Probe, Oval)

n Üstün ergonomisi ile uzun süre kullanım rahatlığı

n MIL-STD-810G standardına uyumluluk

n  Karıştırıcı (jammer) gibi yayın yapan cihazlarla  
beraber çalışabilme

Etkin Dedektör Kullanımı için Eğitim 
Sistemleri: Mergen Parkur ve Mergen Tim
Mesan’ın geliştirdiği eğitim sistemleri de son 
kullanıcılara hizmet vermeye başladı.  

Mergen Parkur ve Mergen Tim, kullanıcıların farklı 
seviyelerdeki eğitim ihtiyaçlarını, profesyonel bir 
yaklaşımla ve somut verilere dayalı olarak karşılıyor.
Geliştirme çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanan 
Mergen Parkur, dedektör kullanıcısı yetiştirmeye 
yönelik ileri seviye eğitim faaliyetleri yapılabilmesini 
sağlıyor. Eğitim faaliyetlerinin önemli araçlarından biri 
haline gelen Mergen Parkur ile kullanıcılar, herhangi 
bir sınıf ortamında, mayın ve EYP tespitini, sanal 
gerçeklikle gerçekleştirebiliyor.
Kullanıcılar, uygulama yapmak istedikleri haritayı 
seçerek, bu sahada istenen mayın ve EYP hedeflerini 
belirleyebiliyorlar. Belirlenen hedefler, seçilen 
derinliklerde yer alacak şekilde ayarlanabiliyor. 
Kullanıcı, Mergen Parkur ile bu hedefleri tanıma ve 
tespit etme kabiliyetini kazanıyor. Gerçek sahada 
göreve çıkmadan önce, dedektörün hangi hedeflere 
nasıl tespit sinyali verdiğini öğreniyor. Aynı zamanda 
dedektör kullanımını öğreten uygulama, kullanıcının 
görsel hafızasını en etkin şekilde kullanmasını sağlıyor.
Bir diğer eğitim sistemi Mergen Tim ise mayıncı 
ekiplerinin her an göreve hazır olabilmesini sağlıyor.  
5 kullanıcıya kadar eğitim verebilen sistem  
sayesinde tim komutanı, timinin o andaki  
durumunu, göreve çıkmadan önce veya istenen 
aralıklarla değerlendirebiliyor.  
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Mergen Tim, dedektöre takılan akıllı sensör 
ile dedektör kullanım parametrelerini ölçüyor. 

Yapılan hataları (yükseklik, hız, yay, bilek hataları) 
anlık olarak kullanıcısına sesli ve görsel olarak bildiriyor. 

Tüm bu veriler, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak tim 
komutanının tableti üzerinden izleniyor. Tim komutanı, 
istediği zaman kullanıcıya anlık olarak müdahale 
edebiliyor. Aynı zamanda faaliyet sonrasında sunulan 
detaylı raporu, kullanıcıyla beraber analiz edebiliyor.

Tamamlayıcı Mayıncı Ürünleri
Mesan, dedektör kullanıcıları için MKT serisi mayından 
koruyucu teçhizatları da sağlıyor. Mayından koruyucu 
teçhizat; vücudu koruyan ve IMAS 10.30 standardı 
ile uyumlu olan mayıncı kıyafetinden, yüz koruması 
sağlayan mayıncı vizöründen, el koruması sağlayan el 
koruyucusundan, mayının şişlemesini sağlayan mayıncı 
şişinden, ayak koruması için ise özellikle bu iş için 
tasarlanmış mayıncı botundan oluşuyor. u

Mergen Tim, dedektöre takılan akıllı sensör ile 
dedektör kullanım parametrelerini ölçüyor. Yapılan 

hataları (yükseklik, hız, yay, bilek hataları) anlık olarak 
kullanıcısına sesli ve görsel olarak bildiriyor.

Mesan, dedektör 
kullanıcıları 

için MKT serisi 
mayından 
koruyucu 

teçhizatları da 
sağlıyor.
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TÜM GÜCÜMÜZLE

ÇALIŞIYORUZ!
Adını, efsane haltercimiz Naim SÜLEYMANOĞLU’ndan  
alan elektromekanik hareket sistemleri ürün ailemizin  
ilk üyeleri ile tanışın.

Salon: Tüp Geçit  Stant: T08

TEK EKSEN 
ROTATOR

İKİ EKSEN 
PAN&TILT
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MILMAST, Ürünlerinin Sahada 
Gösterdiği Performans ile  
Son Kullanıcıya Güven Veriyor
Savunma ve havacılık sektöründe 
faaliyet göstermek üzere kurulduğu  
2017 yılından bugüne çalışmaları ciddi 
bir ivme kazanan MILMAST, 3 yıl 
içinde, 450 adedin üzerinde teleskopik 
yükseltme sistemi (mast) ve Askeri 
Römork teslimatı gerçekleştirdi.  
Teslim ettiği ürünlerin kalitesi ve sahada 
gösterdiği performans ile hem platform 
üreticilerine hem de son kullanıcılara 
güven veren firma, bir yandan da ürün 
gamını genişletiyor. MILMAST, tasarımdan üretime 
kadar tüm süreçlerde yüksek yerlilik oranıyla da öne çıkıyor.

FOM Serisi Mast:  
Sınırlı Hacimler için Geliştirildi
MILMAST, kendini sahada kanıtlayan FTM ve FHM serisi 
mastların yanına, son dönemde, platform üstündeki 
düşük ayak izi ile öne çıkan FOM Serisi Mast Ailesi’ni de 
ekledi. Ana malzeme olarak karbon fiber kompozit ve 
alüminyum boru seçenekleri bulunan ve elektromekanik 
tahrik sistemine sahip olan FOM serisinin kalifikasyon 
çalışmaları tamamlandı ve MILMAST, bu ürünler için 
sipariş almaya başladı.

FOM serisi mastlar, özellikle tank kuleleri ya da insansız 
kara araçları (İKA) gibi 
faydalı yük açısından kısıtlı 

alana sahip; yüksekliği de 
belli bir sınırı aşmaması 
gereken platformlara, 
yükseltilerek kullanılması 
gereken faydalı yüklerin 
entegre edilebilmesi 
amacıyla geliştirildi. 
Bu gereksinimler 
doğrultusunda, kompakt 
yapıda; ancak yüksek 

faydalı yük taşıma 
kapasitesine sahip bir 

ürün ailesi ortaya çıktı. 
Bu yönüyle FOM serisi, 
tank modernizasyonu 
projeleri ile geleceğin 

muharebe sahalarında 
sıklıkla görülmesi beklenen 
İKA’larda kullanılabilecek 
bir ürün ailesi olarak 
konumlandı.

2,5 metre, 4 metre, 5 metre ve 6 metre 
yükseklik seçenekleri bulunan FOM 
serisi mastlar, 200 kg yük kaldırma 
kapasitesine sahip. Serinin tüm üyeleri, 
standart bir Ana Kontrol Panosu 
üzerinden kullanılıyor. Kontrol panosu, 
dijital ekranı sayesinde kullanıcıya anlık 
yükseklik bilgisi, kullanım uyarıları 
ve her açılışta özet kullanım geçmişi 
bilgilerini veriyor. Ayrıca, Ekranlı El 
Kumandası ve Ekransız El Kumandası 
ile MILMAST’ın özgün olarak geliştirdiği 
Mekanik Yol Kilidi Sistemi de opsiyonel 
olarak sunuluyor.

FTM ve FHM  
Serileri ile Daha Yükseğe
MILMAST, FTM serisi vidalı mil tahrikli 
direkleri ise 3 ila 15 metre yüksekliğe 
kadar çıkabilecek şekilde, karbon 
kompozit gövdeli olarak ve ağır yükler için 
tasarladı. Kara ve deniz platformlarına monte 
edilebilen FTM serisi mastlar; elektronik harp 
sistemi, dron-savar sistemi, haberleşme sistemi, 
optik ve termal kamera, silah ve haberleşme 
sistemi gibi faydalı yüklerle kullanılıyor.

MILMAST’ın bir diğer ürün ailesi olan FHM serisi  
kablo tahrikli mastlar, 4 ila 15 metreye kadar 
yükseltilebilecek şekilde, hafif alüminyum 
gövdeli olarak ve nispeten düşük yükler için  
daha ekonomik çözümler sunmak amacıyla 
üretildi. FHM serisi yükseltme sistemleri; 
elektronik harp, kamera ve anten sistemleri  
için tercih ediliyor.

Mastların 
en üst bölümünde, 

farklı faydalı yüklerin 
kolay şekilde monte 

edilebilmesini sağlayan 
arayüzler bulunuyor.
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Ekranlı veya Ekransız El Kumandası seçeneklerini 
tercih eden kullanıcılar, bu kumandalar sayesinde mast 
sistemini belirli bir mesafe uzaklıktan kontrol edebiliyor. 
Bu kumandaların her ikisi de çeşitli projelerde  
kullanıma girdi.

MILMAST’ın geliştirme çalışmalarını tamamlayarak seri 
üretime hazır hale getirdiği Yeni Tip Kontrol Panosu sayesinde 
de ürünlere ilişkin entegre lojistik destek (ELD) faaliyetleri, 
daha hızlı ve etkili şekilde yürütülebilecek. Kullanıcılar, “Akıllı 
Bakım” prensiplerine uygun şekilde tasarlanan bu bileşen 
sayesinde, lojistik destek süreçlerini optimize edebilecek.

Özgün Mekanik Yol Kilidi Sistemi: MTLS®

MILMAST’ın özgün olarak geliştirdiği Mekanik Yol Kilidi 
Sistemi (MTLS), özellikle araca entegre mastların, araçla 

Tablo 1. MILMAST’ın FOM Serisi Mastlarının Teknik Özellikleri

Ürün Özellikleri FOM 2,5 FOM 4 FOM 5 FOM 6

Açık Boy 2,5 m 4 m 5 m 6 m

Kapalı Boy 0,75 m 0,92 m 1,32 m 1,4 m

Yük Taşıma Kapasitesi 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

Motorlu Açılma Süresi 60 sn. 80 sn. 100 sn. 120 sn.

Sistem Ağırlığı 120 kg 150 kg 220 kg 230 kg

Kısım Sayısı 7 7 7 7

Azami Rüzgâr Hızı 180 km/sa. 160 km/sa. 160 km/sa. 160 km/sa.

Operasyonel Rüzgâr Hızı 110 km/sa. 110 km/sa. 110 km/sa. 110 km/sa.

Rüzgâr Yükü Alanı 1,2 m² 1,2 m² 1,2 m² 1,2 m²

Dönüş Açısı Sınırı ± 1° ± 1° ± 1° ± 1°

Voltaj 28 VDC 28 VDC 28 VDC 28 VDC

Operasyonel Sıcaklık -35°C ile 55°C 
arasında

-35°C ile 55°C 
arasında

-35°C ile 55°C 
arasında

-35°C ile 55°C 
arasında

Taban Yüzey Alanı 45x33 cm 46x33 cm 44,7x34 cm 44,7x34 cm

*Bükülme, sallanma ve sapma değerleri, yük tipine göre değişim göstermektedir.

birlikte seyahat pozisyonunda sabitlenmesini ve yol ve arazi 
şartlarında daha stabil kalmasını sağlıyor.
Muharebe ve operasyon kabiliyetlerinin arttırılmasında; radar 
sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri ve keşif gözetleme 
sistemleri büyük rol oynuyor. Bu kritik faydalı yüklerin doğru 
sistemler vasıtasıyla yükseltilerek görevlerini sağlıklı bir şekilde 
icra etmeleri ise muharebe sahasında kuvvet çarpanı etkisi 
yaratıyor. Bunun farkında olarak mühendislik, proje yönetimi, 
kalite, test, doğrulama, üretim ve entegrasyon süreçlerini, 
yetkin kadrosu ile sürekli iyileştiren MILMAST, bir yandan da 
geleceğe dair yeni ürün ve projelerin planlarını yapıyor ve altyapı 
çalışmalarını hızlandırıyor.

3 Yılda Yaklaşık 10 Ülkeye İhracat Yaptı
MILMAST ürünlerinin kullanıldığı yurt içi projeler  

şu şekilde sıralanıyor:
n ASELSAN’ın ADOP, İHTAR,   
   HERİKKS, HİSAR, MİLKAR,   
   MİLKED, SERHAT TASMUS ve  
   TTA- 2 projeleri
n Roketsan’ın KMC projesi
3 yıl gibi kısa bir sürede, doğrudan ve 
dolaylı olarak yaklaşık 10 ülkeye ihracat 
yapan MILMAST, yeni yapılanması ile 
birlikte, 2021 yılından itibaren yurt dışı 
satış çalışmalarına ağırlık vererek ihracat 
rakamlarını daha da arttırmayı hedefliyor. 
Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş  
ürün gamı, yetkin mühendis kadrosu,  
3 yılda tamamladığı başarılı teslimatlar 
sayesinde ulaştığı yüksek müşteri 
memnuniyeti seviyesi ve ürünlerine 
karşı duyulan güven, bu hedefin 
gerçekleşeceğine dair güçlü  
işaretler veriyor. u
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Nurol Makina’nın Araçları, 
Uluslararası Kullanıcıların 
Tercihi Olmaya Devam Ediyor
Nurol Makina, her biri sınıfında öncü olan 
ve kendini sahada ispat etmiş ürünleri ile 
uluslararası kullanıcıların tercihi olmaya 
devam ediyor. 2019 ve 2020 yıllarında, 
cirosunun önemli bir kısmını ihracattan elde 
eden Nurol Makina, Güney Amerika’dan 
Afrika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya ve Uzak 
Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyaya 
çözümler sağlıyor ve hizmet veriyor.

Kara araçları sektöründe rekabet, hem Türkiye’de hem 
de dünya genelinde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Nurol 
Makina’nın araçları ise teknik özellikleri ve kaliteleri 

sayesinde bu rekabette öne geçiyor. Bu durumun önde gelen 
örneklerinden biri de EJDER YALÇIN aracı. Bu araç, kullanıma 
girdiği 2014 yılında, rakiplerinde olmayan bir koruma seviyesi ile 
öne çıktı ve o dönemden beri sınıfının referans aracı oldu. YÖRÜK 
ise koruma seviyesinin modüler olarak değiştirilebilmesi sayesinde 
aynı araç altyapısı ile en geniş ihtiyaç yelpazesini kapsayabildi ve 
rekabette yeni bir sayfa açtı.
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, firmanın uluslararası 
alandaki konumu hakkında şunları söylüyor: “Nurol Makina, 
artık yurt dışında tanınan, bilinen ve ülkelerin tedarik ihalelerine 
doğrudan davet ettikleri bir firma haline geldi. Bu bağlamda, 
Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda itibarını arttıran 
bir firma olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarının en somut 
göstergesi, hemen hemen her kullanıcımız ile teslimattan sonraki 
bir sene içerisinde, ikinci sözleşmeyi imzaladığımız gerçeğidir. 
Kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak araçlar üretme hedefi 
ile çalışıyoruz ve müşteri memnuniyetini, gerek ürün gerekse 
satış sonrası faaliyetlerde en üst seviyede tutuyoruz. Müşteri 
odaklı geliştirdiğimiz ve sonrasında sahada kendini kanıtlamış 
araçlarımız, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da sektörün 
dinamiklerini değiştirdi.”
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Aykol, son dönemde, araçlarının yeni ve gelişmiş sürümlerini 
ortaya çıkarttıklarını ve bunları, Türk son kullanıcıların da 
hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtiyor: “Son yıllarda 
ciromuzun büyük bölümünü yurt dışı satışlarımız oluştursa da  
yurt içinde kahramanca görev yapan askerlerimize, jandarmamıza 
ve emniyet görevlilerimize, sınıfının en iyisi araçlarımızı vermek 
için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. 
Türkiye’de hizmette bulunan EJDER YALÇIN araçlarımızın 
sonuncusunu birkaç yıl önce teslim ettikten sonra, aracımız 
üzerinde yapmış olduğumuz iyileştirme faaliyetleri ile kalite, 
performans, güvenilirlik ve ergonomi açısından daha da ileri 
seviyelere ulaştık. Dünyada sınıfının en iyileri arasında yer alan 
EJDER YALÇIN’ın daha da gelişmiş sürümünün ve EJDER YALÇIN 
tecrübelerimizi aktardığımız YÖRÜK araçlarımızın da ülkemizde 
görev yapmasını umuyoruz.”

Nurol Makina’nın araçları, 
teknik özellikleri ve 
kaliteleri sayesinde 

uluslararası rekabette ön 
sıralarda yer alıyor.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol
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Nurol Makina Kalitesini  
Tercih Edenlerin Sayısı Artıyor
Nurol Makina, covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına 
aldığı 2020 yılını da bir dizi ihracat başarısı ile kapattı:
n Nurol Makina, Türk savunma sanayisinin kara platformları 

alanında Güney Amerika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi.  
Bu kapsamda Şili için ürettiği araçların teslimatını,  
Mart ayında tamamladı.

n Bir Kuzey Afrika ülkesine EJDER YALÇIN ihracatı gerçekleştiren 
Nurol Makina, bu ülke ile 3 sözleşme daha imzaladı.

n Nurol Makina, Macaristan’a, EJDER YALÇIN araçlarının  
ilk partisini teslim etti. Ayrıca, sözleşmenin devamı ile ilgili 
imzaları da attı.

n Firma, bir Batı Afrika ülkesi ile EJDER YALÇIN araçlarını  
konu alan bir sözleşme imzaladı.

İhracat çalışmalarına 2021 yılında da devam eden Nurol Makina, 
bir Afrika ülkesi ile ILGAZ araçlarının tedarikine yönelik sözleşme 
imzaladı. Firmanın Katar’a yaptığı teslimatlar da devam ediyor.
Aykol, Nurol Makina’nın ihracat çalışmaları ile ilgili şunları 
söylüyor: “Avrupa, Afrika, Körfez ve Uzak Doğu’ya yönelik ihracat 
faaliyetlerimiz, bu sene de devam edecek. Önümüzdeki dönemde, 
4-5 ülke ile yeni sözleşmeler imzalamayı hedefliyoruz. İhracat 
faaliyetlerimiz sırasında, yerli faydalı yük üreticilerinin de bizimle 
yeni pazarlara girmesini sağlıyoruz.”

EJDER YALÇIN,  
Faydalı Yüklerine Havan Topunu Ekledi
Nurol Makina, araçlarının farklı görevlere yönelik yeni sürümlerinin 
geliştirilmesi çalışmalarında da hız 
kesmiyor. Bu alandaki en güncel 
çalışma, EJDER YALÇIN’ın havan  
aracı sürümü oldu.
Sahip olduğu yüksek koruma, üstün 
hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma 
kapasitesi sayesinde sınıfının en iyisi 
olan EJDER YALÇIN zırhlı araç ailesinin 
yeni konfigürasyonu olan 120 mm 
havan aracında, ASELSAN’ın Alkar 120 
mm havan sistemi kullanıldı. EJDER 
YALÇIN Havan Aracı, kalifikasyon 
testlerini başarıyla tamamladı.
Konvansiyonel ve asimetrik harekât 
ortamlarında; komando, piyade, 
motorlu ve mekanize piyade 
birliklerinin görmeyerek ateş desteği 
ihtiyacını karşılayabilecek olan EJDER 
YALÇIN Havan Aracı’nda, 120 mm 
havan silahı, yarı otomatik mühimmat 
yükleme sistemi, mühimmat depolama 
sistemi ve atış kontrol sistemi 
bulunuyor. Aracın yüksek stabilitesi, 
vuruşların yüksek hassasiyetle 
yapılmasına imkânı sağlıyor. Araç, 
her türlü arazide sahip olduğu yüksek 
hareket kabiliyeti sayesinde, atış 
sonrasında süratle ve emniyetle yer 
değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman 
unsurlar tarafından tespit edilmesi zor 
hale geliyor. Araç, İleri Gözetleyici Aracı 
olarak da görev yapma kabiliyetine 
sahip EJDER YALÇIN Keşif Gözlem 
Aracı konfigürasyonu ile koordinasyon 
halinde harekât yapabiliyor.  

Böylece,  büyük bir hassasiyetle tespit edilen hedefler, EJDER YALÇIN 
Havan Aracı tarafından, etkili bir şekilde ateş altına alınabiliyor.

Nurol Makina’nın Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi
Nurol Makina, 2020’de, kalite alanında yaptığı faaliyetlerle de 
gündeme geldi. KALDER’den, 2018 yılında savunma sanayisi 
alanında Kaizen ödülü alan ilk firma olan Nurol Makina, 2020’de 
de aynı ödülü almaya hak kazanarak başarısını perçinledi. Nurol 
Makina FreeZone Kaizen Ekibi, 2020 Yılı Kaizen Ödülü’nün  
sahibi oldu.

Geleceğin Araçlarına  
Yönelik Çalışmalar
Aykol, Nurol Makina’nın, önümüzdeki 
dönemde de sınıfında fark yaratacak 
araçlar geliştirmek için çalışmalarına 
devam ettiğini belirtiyor: “Nurol 
Makina olarak, tüm araçlarımızı özgün 
olarak geliştiriyoruz. Bu çalışmalar, 
kullanıcılarımız için fark yaratacak 
bazı kritik elektronik alt sistemleri 
ve yazılımları da içeriyor. Tüm bu 
çalışmalarımızı öz kaynaklarımız ile 
fonluyoruz ve kendi imkânlarımız 
dâhilinde, önemli bir kaynağı Ar-
Ge’ye ayırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı 
içerisinde yeni bir binamızı hizmete 
almaya hazırlanıyoruz. Bir yandan 
bu hazırlıkları yaparken bir yandan 
da sektöre yön verecek yeni ürün 
çalışmalarına devam ediyoruz.”

EJDER YALÇIN’ın  
Yeni Konfigürasyonları  
IDEF 2021’de
IDEF 2021’de, Nurol Makina standı, 
ziyaretçilerini, EJDER YALÇIN’ın, daha 
önce sergilenmeyen konfigürasyonları 
ile karşılayacak. YÖRÜK de Nurol 
Makina açısından fuarın öne çıkan 
ürünlerinden biri olacak.

Nurol Makina’nın sınıfının lideri 
araçları, 7. Salon 711 numaralı  
stantta ziyaretçilerini bekliyor. u

EJDER YALÇIN ve YÖRÜK, farklı konfigürasyonları ile uluslararası kullanıcıların tercihi oluyor.



MSI IDEF’21 KARA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / TDU

70 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 71

Muharebe Sahasındaki 
En Güçlü Zırhınız, 
Görünmeden Görmektir
Savunma sanayisinde, teknik tekstil alanında; çağın ilerisinde, yenilikçi ve  
hızlı çözümler sunmak amacıyla kurulan TDU Savunma Sistemleri, genişleyen  
ürün yelpazesi ile büyümeye devam ediyor. Sahip olduğu uzman kadro ve üretim 
altyapısı sayesinde çözgülü örme ve tüm tekstil terbiye ve konfeksiyon işlemlerini 
bünyesinde gerçekleştiren firma, son kullanıcılara, yüksek performanslı  
teknik tekstil ürünleri sunuyor.

Yerli ve milli kimliklerinden aldıkları 
güçle ve teknik tekstil sektöründe 
en çok tercih edilen çözüm ortağı 

olma vizyonuyla ilerlediklerini belirten 
TDU Savunma Sistemleri Genel Müdürü 
Ümit Öztürk; “Gelen talepleri hızlı bir 
şekilde ve yenilikçi ürünlerle karşılayarak 
savunma sanayisindeki ihtiyaçlara cevap 
veriyoruz. Aynı zamanda dünyadaki 
gelişmeleri takip eden proaktif bir 
oyuncu olarak sektöre hizmet veriyoruz. 
Ürünlerimize ait tüm operasyonları 
kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. 
Proaktif olmak; paydaşlarımızın ve 
çalışma arkadaşlarımızın memnuniyeti; 
iş güvenliği; çevremize, insana ve yaşama 
saygılı olmak, en önemli önceliklerimiz 
arasında yer alıyor.”  dedi.

Geniş Çözüm Kümesi
TDU, son kullanıcılara önemli avantajlar 
sağlayan bir dizi çözüm sunuyor.  
Bunların arasında;

n  Zırhlı araç, tank, silah sistemleri ve 
komuta merkezleri gibi silah sistemleri 
ve kritik askeri tesislerin, karşı tarafın; 

TDU Savunma Sistemleri Genel Müdürü Ümit Öztürk

TDU’nun Multispektral Gizleme Ağları (MS-DOSCAN) Şişirilebilir askeri çadır

Sınır gözetleme balonu

Şişirilebilir sahte hedef

optik, yakın kızılötesi, termal ve 
radar algılayıcıları tarafından tespit 
edilmesini önleyen ya da güçleştiren 
Multispektral Gizleme Ağları,

n Askeri araç ve mühimmat için koruyucu 
tekstil ürünleri,

n Şişirilebilir sahte hedefler ve 
şişirilebilir çadır sistemleri,

n Yapısal anti-radar kompozit ve diğer 
benzer ürünler bulunuyor.

Bu ürünler üzerine uzmanlaşmış olan 
TDU, üretim çalışmalarını, askeri 
standartlara uygun olarak ve yerli 
imkânlarla gerçekleştiriyor. Firma, 
kullanıcıları ile çözüm ve proje ortağı 
modelleri ile çalışıyor. 

Faaliyetlerini, “Muharebe sahasındaki en 
güçlü zırhınız, görünmeden görmektir” 
mottosu ile sürdüren TDU’nun güncel 
ürünlerinden de bahseden Öztürk, “Katma 
değerli ürünler üreterek ihracatımızı 
arttırmak;  ithal edilen ürünlerin 
yerlileştirilmesi ile ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak için çalışıyoruz. 
Gizleme ağlarımız ile ihracatımız  
her yıl artış gösteriyor.” dedi. u

TDU’dan Yüksek 
Performanslı  
Teknik Tekstil Ürünleri 
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MSI  IDEF’21 KARA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Unidef

Unidef, kara platformlarına yönelik silah entegrasyonu alanındaki yoğun 
rekabette, son kullanıcının operasyon sahasında duyduğu ihtiyacı merkeze alarak 
farklılaşıyor. Böylece ortaya, operasyonel konsepti, teknik özellikleri ve maliyet-
etkinliği ile benzeri olmayan, yenilikçi çözümler çıkıyor.

Son Kullanıcıların  
Özel Silah Entegrasyonu 
İhtiyaçlarına Cevap Unidef’ten

Unidef, hava ve deniz platformlarında edindiği 
silah entegrasyon tecrübesi ile geliştirdiği 
kabiliyetlerini, kara platformlarına da uygulamaya 

başladı. Firmanın, son kullanıcının ihtiyaçları ile 
şekillenen çözüm ailesinin öne çıkan üyeleri;  
gizlenebilir taret, uzaktan kumandalı taret ve silahlı 
konteynerden oluşuyor.

VIP Koruma ve Askeri  
Taktik Araçlar için Gizlenebilir Taret 
Unidef, gizlenebilir tareti, VIP koruma amaçlı araçlar 
ve askeri taktik araçlar için geliştirdi. Aracın içine 
katlanarak gizlenebilen ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı 
bir şekilde kullanıma alınabilen taret, kullanıma hazır 
hale geldiğinde, manuel (el ile kontrol edilebilen) 
olarak çalıştırılıyor. Araçta herhangi özel bir altyapı 
gerektirmeyen ve farklı araç tiplerine kolaylıkla entegre 
edilebilen bu çözüm, farklı silahların kullanımına da 
imkân sağlıyor. Zırh koruması da içerebilen çözüm,  
360 derecelik kapsama alanında, baskı ateşi 
kurulmasını kolaylaştırıyor.
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Unidef, gizlenebilir tareti, 
VIP koruma amaçlı 
araçlar ve askeri taktik 
araçlar için geliştirdi.

Muharebenin Gerçeklerine  
Göre Tasarlanan Uzaktan  
Kumandalı Taret
Son kullanıcıların, sahada; operasyon noktasına 
kadar gizli bir şekilde ulaştırabilecekleri; operasyon 
sırasında ise zırh koruması altında tüm bileşenlerine 
erişebilecekleri ve mühimmat yükleyebilecekleri; 
aynı zamanda da maliyet-etkin bir çözüme ihtiyaç 
duyduklarını gözlemleyen Unidef, Uzaktan Kumandalı 
Taret çözümünü geliştirdi.

Araç içine katlanabilen, böylece gizli taşımaya 
uygun olan Uzaktan Kumandalı Taret, aracın 
içinde, insanlı bir kule kadar alan kaplıyor. Hızlı bir 
şekilde kullanıma hazır hale geliyor ve tekrar geri 
katlanabiliyor. Aracın içine katlandığında, kullanıcı, 
sistemin tüm bileşenlerine erişebiliyor. Böylece, 
silahla ya da elektro-optik sistem ile ilgili bir sorun 
yaşanması durumunda, zırh koruması altında 
müdahale edilebiliyor. Mühimmat yenilemesi de yine 
zırh koruması altında yapılabiliyor.
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Sistem, uzaktan kontrol sistemi sayesinde, üs ya da 
sınır karakolları gibi yerleşimlerde, farklı kullanım 
konseptleri doğrultusunda, aracın dışından da 
kullanılabiliyor.

Uzaktan Kumandalı Taret; modüler yapısı, açık 
mimarisi ve bu mimariye uygun arayüzleri sayesinde 
farklı kullanım konseptlerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla 
karşılayabiliyor. Örneğin, taret, bir çevre gözetleme 
radarı ile kolaylıkla entegre olabiliyor ve radarın 
sağladığı hedef bilgileri sayesinde, otomatik olarak 
hedefe yönlenebiliyor.

Taretin, elektro-optik kamera gibi alt bileşenlerinde, 
kullanıcı tercihine göre farklı firmaların ürünleri 
kullanılabiliyor.

Sabit kullanım için geliştirilen Uzaktan Kumandalı 
Taret, stabilizasyona sahip olmadığı için, maliyet-
etkin bir çözüm. Modüler yapısı sayesinde, talep 
edilmesi halinde, stabilizasyon ve hedef takip 
özellikleri de sisteme eklenebiliyor.

İlk atışlı testleri, Nisan ayının son haftasında 
başarıyla tamamlanan Uzaktan Kumandalı Taret’in 
teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

n  M134 Minigun, Mikro Minigun ve M249 ve M240 
makinalı tüfeklerinin de aralarında bulunduğu, 
her türlü makineli tüfekle kullanılabilir.

n Her iki yönde 540° dönüş imkânına sahiptir.
n Bir tur dönüşünü, 5 saniye içerisinde 

gerçekleştirilebilir.
n Sistemin aktif hale gelmesi, 3 saniye içerisinde 

gerçekleşir.
n Taret bağlantısı zeminden yapılarak taşıma ve 

bağlantı kolaylığı sağlanır.
n Optik sistemlerle birlikte kullanılabilir.
n Taret, uzaktan kumandalı olarak kablolu ve 

kablosuz kullanılabilir.
n Taret dönüş kilidi kapalıyken silahı sağa/sola 30° 

döndürebilme özelliği vardır.
n +45° ve -20° arasında namlu hareketi yapabilir.
n Taret, optik sistemle birlikte gece/gündüz 

gözetleme ve müdahale imkânına sahiptir.
n Taret, tüm bileşenlerini üzerinde taşıyabilir 

yapıdadır.
n Taret, her türlü platforma uygun ve uyarlanabilir 

yapıdadır.
n Araç üstü uygulamalarda, taret kapalı konumda 

seyir yapılabilir.
n Kurulumu dışında, araçta ya da kurulduğu 

platformda ilave hacim ihtiyacı gerektirmez.
n Taret kapalı iken sistem içeride tutularak 

çevresel koşullardan etkilenmeyecek şekilde 
konumlanır.

n Tarete, içeriden güvenli bir şekilde ulaşılabilme 
imkânı vardır.

n Taretin kapalı konuma alınması, kurulduğu 
araca ya da platforma balistik koruma özelliği 
kazandırır.

n Gerektiğinde manuel olarak da kullanılabilir.

Firma, taret sisteminin operasyonel faydalarını göz 
önüne alarak benzer bir çözümü, CANİK 12,7 mm 
QCB ağır makinalı tüfeği takmaya uygun bir yapıda 
tasarlama çalışmalarına da başladı. Bu taretin ilk 
atışlarının sonbahar aylarında yapılması planlanıyor. 

Unidef, uzaktan kumandalı ve platform 
içerisine katlanabilir silahlı taretinin 
ilk atış testlerini, Nisan ayının son 
haftasında başarıyla gerçekleştirdi.

Unidef’in taret sistemi; M249, M240, M134 Minigun ve PM556 Mikro Minigun’ın 
da aralarında yer aldığı farklı silahların entegrasyonuna uygun bir yapıya sahip.

Silahlı Konteyner Çözümleri
Silahlı konteynerler; taşınma kolaylığı, bir konteynerin 
yerleştirilebildiği her yerde koruma sağlama özelliği ve 
geniş iç hacmi sayesinde kontrol istasyonu gibi entegre 
çözümler sunma potansiyelleriyle öne çıkıyor. Unidef, 
Uzaktan Kumandalı Taret üzerine yaptığı çalışmaları, 
konteynerleri silahlandırmak için de kullanıyor.

Yeni Ürünler Yolda
Unidef, son kullanıcıların özel ihtiyaçları için  
yenilikçi ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalarına  
ara vermeden devam ediyor. Firma, yakın zamanda, 
proje ortakları ile birlikte, Konteynırlaştırılmış  
Entegre Silah ve Gözetleme Kulesi’ni (KESGK) 
tanıtmaya hazırlanıyor. u
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Askeri kara araçlarına silah sistemi ve üst yapı entegrasyonu konusunda önemli projelerin 
altına imza atan YOL-BAK, elektromekanik ve hidrolik sistemlerin tasarımı konusundaki 
kabiliyetleri ile öne çıkıyor. Firma ayrıca, seri üretim kabiliyetleri ile de dikkat çekiyor. 
YOL-BAK, son dönemde, 6x6 taktik tekerlekli kamyon üzerine 155 mm’lik obüs entegre 
ederek Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) için YAVUZ aracını ortaya çıkardı.  
YAVUZ’un yanı sıra özgün olarak geliştirdiği ürünleri de bulunan firmanın sektörde  
ulaştığı noktayı, YOL-BAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Doğanay’dan dinledik.
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YOL-BAK Yönetim Kurulu Başkanı  
Celal DOĞANAY: 
“Sivil amaçlı olarak üretilmiş bir aracın, 
taktik özelliklere sahip askeri bir platforma 
dönüştürülmesi için neler yapılması 
gerektiğini çok iyi biliyoruz.”

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

MSI Dergisi: Celal Bey, size, YOL-BAK’ın kuruluş hikâyesini 
sorarak başlamak istiyoruz. Kuşkusuz bu sorunun 
cevabı, birkaç satıra sığamayacak kadar kapsamlı. Ancak, 
okuyucularımızın gözünde, YOL-BAK’ın bugünlere nasıl 
ulaştığı konusunda daha net bir resim çizebilmemiz için 
kuruluş hikâyenizi özetler misiniz?

Celal DOĞANAY: YOL-BAK’ı, askeri ve sivil araçlar alanında 
Türkiye’de yapılamayanları yapabilmek ve ithalatı asgari 
düzeye indirgeyebilmek için 1994 yılında kurduk. YOL-BAK 
öncesinde benim bu alandaki birikimim, Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nde (KGM) çalıştığım dönemlerde başladı. 
Çalışmaya başladığımızda, kurumda aldığımız eğitimlerle 
devletimiz, neyin nasıl yapılabileceğini uygulamalı olarak 
göstererek bizi özenle yetiştirdi. KGM’de çalışırken, özellikle 
araç üstü ekipman konusunda, Türkiye’nin teknolojik 
anlamda büyük eksikleri olduğunu ve yurt dışına bağımlı 
olduğumuzu görmüştüm. Bir yandan da KGM’de bu konuda 
önemli bir tecrübe elde ettim. KGM’den ayrılarak YOL-
BAK’ı kurduğumuzda, ilk olarak karla mücadele ve yol 
bakımı araçları üzerinde çalışmaya başladık. Bu sayede de 
elektromekanik, hidrolik ve mekatronik konularında çok 
ciddi deneyimler elde ettik. 

Taktik Tekerlekli Araç Sistemleri ile 
Sektöre Atılan Adım
MSI Dergisi: Kuruluşunuzun ardından, savunma sanayisine 
yönelmeniz nasıl gerçekleşti?

Celal DOĞANAY: Kara araçlarına üst yapı ve alt sistem 
entegrasyonu konusunda elde ettiğimiz tecrübeler, bizi, 
askeri projelere adım atma konusunda cesaretlendirdi. 
Çünkü o yıllarda, hem tasarım hem üretim hem de 
entegrasyon konularında yetenekli firmalar Türkiye’de pek 
yoktu. Dolayısıyla o tarihteki adıyla MAN Kamyon Türkiye’nin 
(MAN) yönlendirme ve destekleri ile 1998-1999 yıllarında 
askeri projelere adım attık. Yurt içindeki askeri projelerde, 
yabancı firmaların çok yüksek fiyat verdikleri çeşitli alt 
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Yer aldığımız projelerde, tasarımdan üretime, 
entegrasyondan test işlemlerine kadar  
pek çok görev üstleniyoruz. Bunların  
önemli bir bölümünü kendi  
imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz.
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YOL-BAK, hava savunma sistemleri, İHA kontrol sistemleri, radar 
sistemleri ve elektronik harp sistemlerinde kullanılan otomatik 
seviyeleme kabiliyetine sahip bir platform  
geliştirdi ve hâlihazırda  
seri üretimini yapıyor.

Savunma Sanayisinde 
Sayısız Proje
MSI Dergisi: YOL-BAK’ın  
savunma sanayisinde öne çıkan 
projeleri neler?

Celal DOĞANAY: Yurt içinde pek çok 
projenin altına imza attık. Bunlar 
içerisinde son dönemde en çok 
öne çıkan ise YAVUZ projesi oldu. 
Bu projede, MKE’nin alt yüklenicisi 
olarak, 6x6 taktik tekerlekli kamyon 
üzerine 155 mm’lik PANTER 
obüsünü entegre ettik. Proje 
kapsamında, obüsü yere sabitleyecek 
olan mahmuz ile çeşitli elektro-
mekanik ve hidrolik bileşenlerin 
tasarımını, her türlü mühendislik 
hesaplamaları ve bilgisayar destekli 
analiz ile doğrulayarak üretimini ve 
entegrasyonunu yaptık. Ayrıca aracın 
güç grubundan klimasına kadar pek 
çok mevcut sistemin modifikasyonunu 
ve atış kontrol bilgisayarları gibi 
çeşitli alt sistemlerin araç üzerine 
entegrasyonunu gerçekleştirdik. 
Sonuçta da ortaya, atış performansı 
konusunda dünyadaki rakiplerini 
geride bırakan bir silah sistemi 
çıkardık. Bu projede, seri üretim 

hatlarının nasıl kurulacağından, alt sistem tedarikçilerimizin 
kimler olacağına kadar her şeyi planladık ve talep 
geldiğinde, 3 ay içerisinde ilk aracı üretebilecek durumdayız.

Bunun yanında, ülkemizin yerli ve milli firması olan BMC 
liderliğinde, TTA-1 olarak da bilinen Taktik Tekerlekli 
Araçlar Projesi kapsamında TSK envanterine yüzlercesi 
giren KİRPİ araçlarının zırhlı kapsüllerinin üretimini 
gerçekleştirdik. Bu araçların zırh çeliğinden oluşan 
gövdelerinin üretimini sıfırdan gerçekleştirerek, projenin 
ana yüklenicisi olan BMC’ye teslim ettik. Bu proje 
kapsamında, zırh saclarının uygun şekilde 
kesilerek birbirine kaynatılması veya 

sistemler için çok uygun fiyat teklifleri sunduk ve bu 
ürünleri, %80’in üzerinde yerlilik oranları ile geliştirdik. 
Bu projelerin ardından, o dönemde Rusya’dan alınan 
VOLAT marka tank çekici araçlar üzerinde yaptığımız 
modifikasyonlar ve MAN için yürüttüğümüz askeri 
projelerdeki başarılarımız sayesinde, adımızı bilhassa 
askeri alanda daha çok duyurduk ve konumumuzu 
sağlamlaştırdık. MAN’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için 
ürettiği farklı tiplerdeki yaklaşık 1.250 adet taktik tekerlekli 
araç için pek çok bileşenin tasarımını, seri üretimini ve 
araçlara entegrasyonunu üstlendik. Bu bileşenler arasında, 
araçların kendini kurtarma vinçleri, araç kabinleri 
üzerindeki makinalı tüfek yuvaları ve personel  
kasaları da vardı.
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birleştirilmesi ve gövde üzerindeki çeşitli işlemlerin 
yanı sıra araç gövdelerinin kalite kontrolü gibi 
görevler üstlendik. Özel üretime yönelik yerleşim 
planı ve makine parkı ile ayda 120 adede kadar üretim 
kapasitesine ulaştık. Ayrıca İŞBİR için dünyaca kabul 
gören standartlara uygun olarak EMI/EMC korumalı 
ve özel ölçülerde jeneratör şelterleri geliştirdik.

MSI Dergisi: Bugün hangi projeler  
üzerinde çalışıyorsunuz?

Celal DOĞANAY: Şu sıralar, ağırlıklı olarak ASELSAN 
ve Roketsan’ın çeşitli projeleri için tasarım, üretim 
ve entegrasyon işleri yapıyoruz. Örneğin, satıhtan 
satha topçu füzesi sistemlerine yönelik fırlatma 
rampaları üretiyoruz. Hava savunma sistemleri, İHA 
kontrol sistemleri, radar sistemleri ve elektronik 
harp sistemlerinde kullanılan otomatik seviyeleme 
kabiliyetine sahip platformların imalatını yapıyoruz.

Bunların haricinde, imzalarını atmış olduğumuz 
halde beklettiğimiz projelerimiz var. Bu durum 
da yurt içindeki platform üreticilerimizin, son 
dönemde, yurt dışından tedarik ettikleri çeşitli 
malzemeler konusunda yaşadıkları sıkıntılardan 
kaynaklanıyor. Ancak kendi sorumluluğumuzda 
olan ve yurt dışından temin edilen askeri 

standartlardaki ekipmanların tamamını, hem sürdürebilirlik 
hem de teslimatlarda gecikme yaşamamak adına, şimdiden 
stoklarımıza almış bulunmaktayız.

YAVUZ’un Seri Üretimine Yönelik Yeni Tesis
MSI Dergisi: Cironuz, tesisleriniz ve çalışan sayınız gibi 
konularda rakamsal bilgiler paylaşabilir misiniz?

Celal DOĞANAY: Son 5 yıla ciro açısından baktığımızda, her 
yıl ortalama 300 milyon lira gelir elde ettik. Bunun %70’ini 
savunma projeleri oluşturdu. Hâlihazırda Ankara ve İzmir’de 
kurulu tesislerimiz var. Ankara’da yeni bir tesisimizin inşası 
da devam ediyor. Özellikle YAVUZ projesi için başladığımız 
bu yeni yatırım tamamlandığında, içerisinde 150 metre 
uzunluğunda hollerin bulunduğu, son teknoloji harikası 
bir tesis olacak. Temel atma işlemlerini bitirdiğimiz bu 
yatırımımıza devam edebilmek için YAVUZ projesinin seri 
üretim sürecinin başlamasını bekliyoruz. Ayrıca İtalya’da bir 
iştirakimiz bulunuyor ve bu şirketin de kendi üretim tesisi 
var. YOL-BAK’ın bugüne kadar yaptığı yatırımların toplam 
bedeli ise 450 milyon lirayı geçti.

Son dönemde, Covid-19 salgını nedeniyle personel sayımızda 
bir azalma oldu ve şu anda 167 çalışanımız var. Bununla 

birlikte bu sayıyı, hızlı bir şekilde 360 kişilik tam 
kapasiteye ulaştırabilecek şekilde planlarımızı 

yaptık ve endüstri 4.0 kapsamında da daha çok 
otomasyona yönelmeyi planlıyoruz.

Tasarım, Üretim, 
Entegrasyon ve Test
MSI Dergisi: YOL-BAK’ın 
kabiliyetleri hakkında  
neler söyleyebilirsiniz?

Celal DOĞANAY: Yer aldığımız 
projelerde, tasarımdan üretime, 

entegrasyondan test işlemlerine 
kadar pek çok görev 

üstleniyoruz. Bunların 
önemli bir bölümünü 
kendi imkânlarımızla 
gerçekleştiriyoruz. 
Elektromekanik ve hidrolik 
sistemlerin tasarım, üretim 
ve entegrasyonunu biz 

YAVUZ obüsünün hafifletilmiş yeni 
sürümü de atış testlerini başarı 
ile geride bıraktı.

YOL-BAK, taktik tekerlekli araçlar üzerine yaptığı 
uygulamalarda, hava savunma füze sistemlerinde 
kullanılacak alçak irtifa ve orta irtifa füze fırlatma 
rampalarının entegrasyonunu gerçekleştirdi.



yapıyoruz. Elektronik alt sistemler söz konusu olduğunda ise 
ayrı bir uzmanlık gerektiren bu ürünlerin gereksinimlerini 
belirleyerek yurt içindeki ekosistemimizden tedarik ediyoruz. 
Seri üretim konusunda da oldukça yetenekliyiz. Büyük çaplı 
araçların üst yapılarının montaj kaynaklarını, özel olarak 
ürettiğimiz mastarlar sayesinde, tüm parçaları tek seferde 
bağlayarak yapabiliyoruz. Bu yöntem, verimliliğimizi büyük 
ölçüde arttırıyor. Konuya kapasite açısından bakacak olursak 
da tam kapasite ile çalıştığımızda, her ay, eş zamanlı olarak 
ön çalışmalar ve malzeme tedariklerinden sonra;

n  100 taktik tekerlekli zırhlı araç gövdesi,
n Taktik tekerlekli araçlara yönelik 60 civarı askeri kasa,
n 30 adet otomatik seviyeleme sistemine sahip platform ve
n 10 adet YAVUZ obüsü üretebilecek durumdayız.

Bunun yanında, MIL-STD-810G kapsamındaki; şok ve 
vibrasyon ile buna bağlı yorulma analizleri ile statik dayanım 
hesaplarını, gerek analitik olarak gerekse bünyemizdeki 
analiz programları ile kendimiz yapabiliyoruz. EMI/
EMC testleri ile çok büyük araçların testleri söz konusu 
olduğunda, dışarıdan akredite kurumlardan hizmet 
aldığımız durumlar olabiliyor.

Sivil Araçlar, Taktik Savaşçılara Dönüşüyor
MSI Dergisi: Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde, 
YOL-BAK’ı rakiplerinden ayıran özellikler neler?

Celal DOĞANAY: Başarıyla geride bıraktığımız projeler ve 
geçmiş tecrübelerimiz itibarıyla sivil amaçlı olarak üretilmiş 

Kendi geliştirdiğimiz TOMA aracımızı, 
Romanya’ya direkt olarak ihraç etmeyi 
başardık. Toplam 40 araçlık bu proje 
kapsamında sözleşmemizi imzaladık ve ilk  
4 aracın teslimatını gerçekleştirdik.
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bir aracın, taktik özelliklere sahip askeri bir platforma 
dönüştürülmesi için neler yapılması gerektiğini çok 
iyi biliyoruz. Örneğin, sivil bir araçta, radyatörler ve 
jeneratörler gibi çeşitli alt sistemlerin yerleşimi çok 
önemli değilken, zorlu arazi şartlarında hareket etmesi 
gereken taktik bir araçta, bu sistemlerin konumu kritik 
önem kazanıyor. Çünkü bu sistemlerin ağırlığı; aracın 
dengesini, dikey tırmanma ve yan eğimde hareket 
kabiliyetini önemli ölçüde etkiliyor. Aynı şekilde araç 
üzerindeki faydalı yüklerin artması da aracın motor 
performansında olumsuz etki yaratabiliyor. Biz bu tip 
durumlarda, araç üzerindeki mevcut sistemlerin nasıl 
modifiye edileceği veya mevcut güç grupları yerine 
ne tarz sistemler takılması gerektiği konusunda 
tecrübe sahibiyiz. Üzerinde çalışmaya başladığımız 
sivil bir araç ile işimiz bittiğinde, taktik kabiliyeti 
haiz gerçek askeri araçlar ortaya çıkarabiliyoruz. 
Mühendislik kabiliyetlerimiz sayesinde, herhangi 
bir silah sistemini, müşterimizin seçeceği bir araç 
üzerine entegre edebiliyor ve bu konuda anahtar 
teslim çözümler sunabiliyoruz. Buna ek olarak, 
müşterimize de geçmiş tecrübelerimiz ile kamyon 
seçimi konusunda gereken desteği verebiliyoruz.

Rafta Hazır Ürünler
MSI Dergisi: YOL-BAK’ın ürünleri hakkında  
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Celal DOĞANAY: Artık rafta hazır ürün haline 
getirdiğimiz platform ve sistemlerin başında, 
kendinden tahrikli YAVUZ obüsü geliyor. Hâlihazırda 
6x6 taktik tekerlekli kamyon üzerine 155 mm’lik 
PANTER obüsünü entegre ederek ortaya koyduğumuz 
bu ürün, yaptığı yüksek isabetli atışlarla rakiplerini 
geride bırakıyor.

Bir diğer ürünümüz ise özgün olarak geliştirdiğimiz 
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA). Bu araç; 
yeterli seviyede zırh koruması, uzaktan komutalı su 
topu ve gölden su çekme sistemi gibi, günümüzde bu 
tipteki standart bir araçta bulunması gereken tüm 
kabiliyetlere sahip.

Geliştirilmiş Hidrolik Anten Platformu da diğer 
bir ürünümüz. Kamyon üzerine yerleştirilebilen 
bu platform, hidrolik ayakları sayesinde kendisini 
yükselterek 3 dakika içerisinde kamyondan ayrılıyor ve 
kendini yere sabitleyebiliyor. Bu platform, üzerinde  
15 tona kadar ağırlığa sahip faydalı yükleri taşıyabiliyor 
ve engebeli arazide otomatik olarak kendisini yere 
paralel hale getirebiliyor. Sabit ve yarı-sabit (araçtan 
ayrılabilen) platform çözümlerini, seçenek olarak 
müşterimize sunabiliyoruz.

Bunların yanında, askeri tarafta, füze taşıma araçları, 
füze fırlatma rampaları, şelterler ve kendini kurtarma 
vinçleri gibi ürünlerimiz de mevcut.

Geniş Tedarikçi Ağı
MSI Dergisi: YOL-BAK’ın ekosistemi hakkında  
neler söyleyebilirsiniz?

Celal DOĞANAY: Özellikle elektromekanik ve hidrolik 
sistemlerimizin bileşenleri ile araç elektroniği 
sistemleri konusunda, hem yurt içinde hem de yurt 
dışında çok geniş bir tedarikçi ağımız var. Bu ekosistem 
sayesinde, önümüze uzmanlık alanlarımızla ilgili bir 
proje geldiğinde, tedarikçilerimizi hızlı bir şekilde 
harekete geçirip, projenin ihtiyaçları doğrultusunda 
tedarik süreçlerine başlayabiliyoruz. Bununla birlikte, 
yürüttüğümüz projelerde, son kullanıcının entegre  
lojistik destek konusundaki ihtiyaçlarını da en  
baştan ön görerek hareket ediyoruz. Tedarikçilerimizin 
de bu konuya özen göstermelerini sağlıyoruz.

YOL-BAK, Roketsan için 
füze fırlatma rampaları 

üretiyor.



MSI Dergisi: YOL-BAK, Ar-Ge konusunda  
neler yapıyor?

Celal DOĞANAY: Aslında uzun yıllar proje tabanlı bir 
şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz için yürüttüğümüz 
faaliyetlerin pek çok çoğu zaten birer Ar-Ge 
çalışması olarak ele alınabilir. Bunun yanında daha 
spesifik olmak gerekirse örneğin son dönemde, 
YAVUZ aracının ağırlığını, önemli ölçüde azalttık. 
Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde, aracın 
toplam muharebe ağırlığını, 37 tondan 33 tona kadar 
düşürmeyi başardık. Bu çalışmalar neticesinde araç, 
A400M nakliye uçaklarına da yüklenebilir hale geldi.

YOL-BAK’ın İtalya Ayağı: NM 
Technology S.p.A.
MSI Dergisi: YOL-BAK, birkaç sene önce İtalya 
merkezli bir şirket satın aldı. Bu satın alımın 
hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Celal DOĞANAY: KGM’de görev aldığım dönemlerde, 
ADR teknolojisine sahip akaryakıt tankerleri üzerinde 
çalışmıştım. Bu süreçte de ADR’li araçlar için olmazsa 
olmaz olan çeşitli alt sistemler konusunda önemli 
bir birikim elde etmiştim. VOLAT tanker projesinde 
çalışırken de daha çok tecrübe edindim. Ayrıca 
bu alt sistemlerin tedarikçilerini yakından tanıma 
fırsatım olmuştu. Bunlardan biri de İtalya merkezli 
Nuova MANARO şirketiydi. Daha sonra Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından, 2014 yılında, Akaryakıt 

Tankeri (AKTAN) Projesi başlatılınca, bu konudaki 
birikimimiz sayesinde projeye, aracın üstyapısı için 
teklif vermek üzere SSB tarafından davet edildik. Biz 
de akaryakıt tankerleri konusundaki uzmanlığımızı 
ve projedeki yerlilik oranını artırmak adına, çok 
yakından tanıdığımız Nuova MANARO şirketini satın 
almaya karar verdik ve adını NM Technology S.p.A. 
olarak değiştirdik. Şu anda da hisselerinin yaklaşık 
%96’sı bize ait.

Bu firma, dünyada çok az bulunan niş bir kabiliyete 
sahip. Uçak ikmal tankerleri, yol ikmal tankerleri, 
hidrantlar, yangın söndürücü araçlar ve TOMA’lar 
gibi platformlar geliştiriyor. Bu arada belirtmem 
gerekir ki bizim geliştirdiğimiz TOMA ile NM 
Technology S.p.A.’nın TOMA’sı birbirinden tamamen 
farklı araçlardır.

1962’de kurulan bu firmamızın, şu anda  
25 çalışanı var. Ancak tam kapasiteye ulaştığında, 
60 kişi istihdam edebilecek altyapıya sahip. Ayrıca 
geçmişte, 60 kişilik bir kadro ile yılda 100 adet uçak 
ikmal tankerini bir yıldan biraz fazla bir sürede 
üretebilmiş bir firma. Bunun sebebi ise işin standart 
olması ve firmanın buna uygun üretim sahası ve 
de makine parkı ile alt yapısının bulunması. Buna 
ek olarak ikmal tankerleri için sirkülasyon ve yer 
altından yakıt emme gibi testleri kendi bünyesinde 
yer alan akredite test merkezinde yapabilmektedir.
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Hedef, Yılda 10 Milyon Avro İhracat Cirosu
MSI Dergisi: YOL-BAK’ın ihracat çalışmalarından 
bahsedebilir misiniz?

Celal DOĞANAY: Kendi geliştirdiğimiz TOMA aracımızı, 
Romanya’ya direkt olarak ihraç etmeyi başardık. Toplam 
40 araçlık bu proje kapsamında sözleşmemizi imzaladık 
ve ilk 4 aracın teslimatını gerçekleştirdik. Fakat kullanıcı, 
Covid-19 salgını nedeniyle teslimatları bir süreliğine 

durdurmamızı istedi. Yakın zamanda tekrar teslimata 
başlamayı planlıyoruz. Bunun yanında gelecek dönemde, 
her yıl asgari 10 milyon avroluk bir ihracatı, ana yüklenici  
olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

YOL-BAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Doğanay’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u

YOL-BAK’ın İtalya’daki iştiraki NM Technology 
S.p.A.’nın uçak ikmal tankeri.

YOL-BAK’ın İtalya’daki iştiraki NM Technology S.p.A. 
yol ikmal tankerleri de üretiyor.

Ağır Şartlar Altında 
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Başarı Savunma, Özgün 
Çözümleriyle Sektöre  
Yeni Bir Soluk Getiriyor
Savunma ve enerji sektörleri, teknoloji alanındaki öncü rolleri ile diğer 
sektörlerden farklı dinamikler içeriyor. Bu iki sektörde rekabet ve üstünlük 
sağlamak; yenilik, uyumluluk ve performans gibi konularda, en iyisi olmayı 
zorunlu kılıyor. Projelerin ve sistemlerin karmaşıklığının arttığı günümüzde, 
Başarı Savunma, son kullanıcılar ve ana yükleniciler için, işlerini emanet 
edebilecekleri yetkin bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.
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Naim 250 model iki eksen pan ve tilt yönlendirme birimi, yüksek çıkış torku sayesinde ağır veya geniş rüzgâr alnına sahip faydalı yükleri güvenle yönlendirebiliyor.

Başarı Arge Enerji ve Savunma 
Teknolojileri A.Ş. (Başarı 
Savunma), enerji ve savunma gibi 

ileri teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar 
gerektiren sektörlerde, Ar-Ge’ye 
dayalı yüksek katma değerli çözümler 
geliştirmek hedefiyle 2013 yılında, 
Ankara’da faaliyetlerine başladı. 
Yoğun Ar-Ge çalışmaları ile kritik 
ürünler geliştiren firma, müşterilerine; 
elektromekanik hareket ve yönlendirme 
sistemleri, taşınabilir enerji sistemleri 
ve askeri güç kaynakları geliştirme 
ve imalat hizmetleri sunuyor ve 
ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde 
faaliyetlerini sürdürüyor.
Başarı Savunma’nın faaliyetleri;
n  Elektromekanik Hareket ve 

Yönlendirme Sistemleri,
n	  Askeri Güç Kaynakları ve
n	  Taşınabilir Enerji ve Güç Sistemleri
olmak üzere, güç elektroniği temeline 
dayanan üç ana alanı kapsıyor.

Naim Ürün Ailesi, Kendini 
Sahada İspat Etti
Başarı Savunma, adını, efsane haltercimiz 
Naim Süleymanoğlu’ndan alan Naim 
serisi tek, iki ve üç eksen elektromekanik 
yönlendirme sistemleriyle müşterilerine 
en üst performanslı ve maliyet etkin 
çözümler sunuyor. Naim adı altında 
pazara sunulan aile üyeleri; kara, hava 
ve deniz platformlarında kullanılan 
anten, radar, kamera, lazer işaretleyici 
gibi faydalı yüklerin, son kullanıcıların 
hız, tork ve konum hassasiyeti gibi 
farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yönlendirilmesini sağlıyor. Başarı 
Savunma bünyesinde özgün olarak 
geliştirilmiş olan servo sürücüler ve 
elektromekanik bileşenlerden oluşan 
Naim ürün ailesi, MIL-STD-810G, MIL-
STD-461F ve MIL-STD-1275E gibi zorlu 
askeri testlerden başarıyla geçmiş ve 
sahada kendilerini ispatlamış  
ürünlerden oluşuyor.

Naim 150 model tek eksen rotator birimi, yüksek çıkış 
torku sayesinde dron savar ve karıştırıcı (jammer) gibi 
farklı uygulamalarda güvenle kullanılıyor.
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Tüm Süreçler, Başarı 
Savunma İmzasını Taşıyor
Başarı Savunma, servo sürücüler ve 
servo motorlu eyleyiciler konularında 
bütünleşik ve derin bir uzmanlığa sahip. 
Bu alanda, özellikle anten yönlendirme 
birimleri, hassas flap (kanatçık) 
yönlendirme birimleri ve elektro-optik 
yönlendirme sistemleri için  
çözümler geliştiriyor.
Güç elektroniği temelli elektromekanik 
sistemlerin, kavramsal tasarımdan 
seri üretime kadar tüm süreçleri de 
detaylı mühendislik hesaplamaları 
ve testleri de dâhil olmak üzere, 
Başarı Savunma tarafından büyük bir 
hassasiyetle yürütülüyor. Tüm süreçleri 
kendi bünyesinde gerçekleştirmesi 
ile rakiplerinden ayrışan firma, 
hem mühendislik hem de imalat 
faaliyetlerinde tek elden çözüm sağlayıcı 
olarak öne çıkıyor.
Firma, askeri güç kaynakları ve taşınabilir 
güç sistemleri tasarımı konusunda da son 
yıllarda yaptığı çalışmalarla sektördeki 
konumunu sağlamlaştırmış durumda. 
Müşterilerinin ve son kullanıcıların 
beklentileri doğrultusunda, güç 
elektroniği temelli güç kaynakları ve 
enerji depolama sistemleri konusunda; 
mühendislik, geliştirme ve üretim 
süreçlerini etkin bir şekilde yürüterek 
anahtar teslim çözümler sunabilen firma, 
özellikle kara birliklerinin operasyon 
sahasındaki enerji ve güç ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında üstlendiği 
projeleri başarıyla üretim hattına taşıyor. 
Bugün, Başarı Savunma tarafından 
geliştirilmiş olan binlerce katlanabilir 
güneş paneli, taşınabilir güç sistemi 
ve batarya şarj cihazı envantere girmiş 
durumda ve bunlar kullanıcılarına 
başarıyla hizmet veriyor.

Ana Yüklenicilere Tam Destek
Başarı Savunma’yı rakiplerinden 
ayıran bir diğer özelliği de dâhil olduğu 

Başarı Savunma bünyesinde geliştirilen katlanabilir 
güneş panelleri ve taşınabilir güç destek sistemleri, 
silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin telsiz, 
laptop, tablet, gece görüş kamerası, cep telefonu 
vb. elektronik cihazlarının saha koşullarındaki enerji 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Üretim faaliyetlerini Başkent OSB’deki 
tesislerinde gerçekleştiren firma, gelecek 
yıldan itibaren HAB OSB’deki tesislerini 
faaliyete geçirmeyi planlıyor.

projelerde, tasarım sürecinin en 
başından, seri üretim aşamasına kadar, 
ana yüklenicilerin yanında yer alıyor 
olması. Bu yaklaşımı sonuna kadar 
benimseyen firma, gerektiğinde sistem 
tasarımına müdahale edebiliyor ya da 
projedeki diğer süreçler konusunda, 
tecrübesini ortaya koymaktan çekinmiyor.

Üretim faaliyetlerini, 2015 yılından bu 
yana Başkent OSB’de gerçekleştiren 
Başarı Savunma, gelecek yıldan itibaren 
üretim faaliyetlerini HAB OSB’de 
gerçekleştirecek şekilde fabrika ve 
ekipman yatırımı yapıyor.

Bugüne kadar, 10’a yakın platform 
ve sistem üzerinde çalışan firma; 
başta Savunma Sanayii Başkanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
ASELSAN olmak üzere 10’un 
üzerinde ulusal kurum ve kuruluş 
ile 20’ye yakın savunma projesini 
başarıyla tamamladı. Gelecek 
döneme yönelik hedeflerini, 
sunduğu ürün ve çözümleri global 
ölçeğe taşımak olarak belirleyen 
firma, bu tecrübe ve birikimle 
müşterilerinin zorlu problemlerini 
çözmeye hazır. u

Envanterde bulunan BB-2590 ve benzeri bataryaların güneş 
panelleriyle, araç çakmak adaptörüyle veya şebeke elektriğiyle 
şarj edilmesini sağlayan şarj cihazları, Başarı Savunma 
bünyesinde geliştirilip üretiliyor.
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BRENSAN; tek askerden 
mobil platform seviyesine 
kadar geniş bir yelpazedeki 
kullanıcılar için geliştirdiği 
yenilikçi, yüksek verimli ve 
özelleşmiş güç elektroniği 
ve batarya çözümleri ile 
muharebe sahasındaki tüm 
unsurların, barındırdıkları 
kabiliyetlerden en üst 
düzeyde faydalanmalarına 
olanak sağlıyor. Firmanın 
geliştirdiği ürünler; 
personel tarafından 
taşınan cihazlara güç 
veren, hafif ve yüksek 
enerji yoğunluklu batarya 
ve şarj cihazlarından, yeni 
nesil kara araçları için 
batarya ve güç elektroniği 
altyapılarına kadar 
uzanıyor.

BRENSAN’dan Geleceğin 
Askerine Güç Verecek Teknolojiler

Tek bir personelden silahlı 
kuvvetlerin en üst seviyesine kadar 
her seviyesinde dikkate değer bir 

teknolojik dönüşümün yaşandığı bir 
dönemden geçiliyor. Bugün, neredeyse 
her bir asker ve her bir platform, farklı 
fonksiyonları bir arada barındıran 
ekipmanları ile birçok görevi aynı anda 
yerine getirebiliyor; aynı zamanda diğer 
unsurlarla sürekli etkileşim halinde 
de olabiliyor. Böylece, personel ve 
platformlar, bir “sistemler sistemi”ni 
oluşturuyor.

Bu dönüşümü ve gelişimi mümkün 
kılacak teknolojilerin ortak paydası ise 
her an kullanıma hazır olacak ve yüksek 
verimle sağlanacak elektrik enerjisi. 
Her bir personel ve platform üzerindeki 
alt sistemlerin nicel  
fazlalığı ve kritikliği düşünüldüğünde; 
güvenilir, hafif ve bu sistemlerin 
gereksinimlerine aynı anda 
cevap verebilecek kapasitede güç 
bileşenlerinin önemi daha da artıyor. 
BRENSAN’ın çözümleri de tam olarak 
bu noktada devreye giriyor.

Her bir personel ve 
platform üzerindeki 
alt sistemlerin nicel 
fazlalığı ve kritikliği 
düşünüldüğünde; güvenilir, 
hafif ve bu sistemlerin 
gereksinimlerine aynı 
anda cevap verebilecek 
kapasitede güç 
bileşenlerinin önemi  
daha da artıyor.
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BRENSAN tarafından geliştirilen ve 
üretilen Li-Ion bataryalar, yüksek 
enerji yoğunlukları ve zorlu kullanım 
şartlarına uygunlukları ile öne çıkıyor. 
İçerdikleri veri iletişim arayüzleri 
sayesinde ise birlikte kullanıldıkları 
cihazlar, güç yöneticileri (power 
manager) veya şarj cihazları ile 
haberleşebiliyorlar.

Elektro-optik algılayıcılar, haberleşme 
ve elektronik harp sistemleri ve 
insansız sistemler gibi birçok 
uygulamaya güç veren bataryalar, 
kullanıldıkları sistemin mekanik ve 
elektriksel arayüzlerinin yanı sıra güç 
ve enerji öncelikleri ve çalışma koşulları 
göz önüne alınarak tasarlanıyor. İlgili 
askeri ve endüstriyel standartlara 
uygun olarak test ediliyor.

Farklı Şarj Arayüzleri  
Artık Sorun Değil
BRENSAN’ın batarya şarjı için 
yaklaşımı, her türlü portatif bataryayı 
şarj edebilen; böylelikle her batarya 
için ayrı şarj cihazı tedarik edilmesi 

ve taşınması gibi lojistik zorlukların 
önüne geçen “evrensel” şarj cihazları 
geliştirilmesini kapsıyor. Firmanın, 
tamamen yurt içi kaynaklarla 
geliştirdiği ve bu yıl dünya çapında 
pazarlamaya başladığı; personel 
üzerinde taşınabilir boyuttaki “Light 
Universal Charger” (LUC / Hafif 
Evrensel Şarj Cihazı), elektronik 
tasarımında kullanılan yeni nesil GaN 
teknolojisi sayesinde kullanıcılarına, 
dünyada benzeri olmayan hafiflik, 
verimlilik ve işlevsellik sunuyor. Askeri 
araç, güneş paneli, hatta bataryalar 
gibi sahada bulunabilecek herhangi 
bir kaynaktan güç alabilen ve sadece 
600 gram ağırlığındaki bu cihaz, basit 
kablolu adaptörlerle aynı anda  
2 adet bataryayı şarj edebiliyor. NATO 
STANAG 4695 uyumlu giriş ve çıkışları 
sayesinde bu standarda uygun cihaz 
ve bataryalarla doğrudan çalışan LUC, 
aynı zamanda 2 adet USB çıkışı ile bu 
arayüze sahip portatif cihazların da 
şarj edilmesi için kullanılabiliyor. Kendi 
ekranı üzerinden, bataryaların şarj 
ve sağlık durumlarını gösterebildiği 
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gibi, bilgisayar arayüzü ile BRENSAN 
tarafından tasarlanan PC tabanlı 
yazılım üzerinden bataryaların tüm 
detay bilgilerini gösterebiliyor. 
Ayrıca, gerektiğinde yazılımını 
güncelleyebiliyor.

P-ONE ile Sahada Güç 
Yönetimi Çok Daha Kolay
Firmanın geliştirme çalışmaları 
tamamlanan bir diğer ürünü ise P-ONE 
güç yöneticisi. Yine tek bir personelin 
gereksinimleri gözetilerek geliştirilen ve 
firmanın evrensel şarj cihazı ile benzer 
altyapıya sahip bu yeni nesil cihaz, çoklu 
girişi ile birden çok kaynaktan aynı 
anda güç alarak bunu farklı cihazlara 
dağıtabilen; batarya şarjının yanı sıra 
uygun kablolu adaptörler kullanarak 
portatif cihazlara regüle besleme 
verebilen minyatür bir güç dağıtım ve 
yönetim birimi. Eldiven ile kullanıma 
uygun olan cihaz, ayrıca çift yönlü 
girişlerden birine batarya bağlandığında, 
bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) olarak 
da görev yaparak çıkışındaki cihazların 
kesintisiz beslenmesini sağlayabiliyor. 
Pek çok ilki bünyesinde barındıran 
P-ONE, renkli dokunmatik ekranı 
sayesinde kullanıcılara anlaşılması 
kolay ve modern bir arayüz sunuyor. 
Ayrıca, bu sınıftaki askeri bir cihazda, ilk 
kez USB üzerinden güç aktarımı (USB 
Power Delivery) imkânı da sağlıyor.

Askeri Elektrikli  
Araçların Bataryalarına 
BRENSAN İmzası
Sivil elektrikli araç pazarında görülen 
hızlı gelişim ve yaygınlaşmayla beraber 
güç sistemi bileşenlerinin daha verimli 
ve ulaşılabilir hale gelmesi, ilgili 
teknolojilerin avantajlarının askeri 
araçlarda da uygulanabilmesinin 
önünü açıyor. Elektrikle tahrikin 
askeri araçlara kazandırabileceği 
düşük termal ve akustik iz; ani güç 
gereksinimlerine cevap verebilme; 
platform üzerindeki, hatta dışındaki 
alt sistemlere enerji sağlanması gibi 
birçok taktik üstünlük, bu yeni araç 
mimarisi ile mümkün hale geliyor.

BRENSAN, savunma sanayisi ve 
batarya teknolojileri alanlarındaki 
birikimini bir arada kullanarak askeri 
kullanım şartlarına uygun elektrikli 
araç bataryalarını, yerli ve milli 
kaynaklarla geliştirme çalışmaları 
yürütüyor. Devlet destekli geliştirme 
programı kapsamında, öncelikli olarak 
yeni nesil orta ve ağır sınıf elektrikli 
insansız kara araçlarında kullanım için 
uygun, modüler ve yüksek güvenilirlikli 
batarya geliştirilmesi çalışmalarına 
hızla devam ediyor. Geliştirilen 400 V, 
600 V ve 800 V seviyelerinde yüksek 
voltajlı ve sıvı soğutmalı batarya 
modülleri, platform gereksinimine bağlı 

olarak çoklu kullanımla yüksek enerji 
ve güç ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

BRENSAN, aynı ürün ailesi ile birlikte, 
hibrit tahrikli askeri araçlara yönelik 
bataryalar da geliştiriyor. Özellikle hafif 
ve orta sınıf tekerlekli zırhlı araçlar için 
Avrupa’nın önde gelen bir araç üreticisi 
ile birlikte yürütülen çalışmalar 
kapsamında, ilk entegrasyonu ve 
saha testlerini, 2022 yılı içerisinde 
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BRENSAN, belirli uygulamalarda askeri 
jeneratörlere, sessiz ve düşük bakım 
gereksinimli bir alternatif olacak, 
mobil platformlara ve sabit sistemlere 
yönelik yüksek voltajlı enerji depolama 
sistemleri konusunda da çalışmalar 
yürütüyor. Bu kapsamda, Avrupa 
merkezli bir konsorsiyum bünyesinde, 
batarya ve sistem tasarım  
faaliyetlerine devam ediyor.

BRENSAN, bütünüyle yerli ve milli 
olarak geliştirilen ve üretilen yenilikçi 
son teknolojiyi bünyesinde barındıran 
güç elektroniği ve batarya çözümleri 
ile ülkemizin silahlı kuvvetleri için güç 
çarpanı olabilecek ve hızla gelişen 
kabiliyetlerini destekleyecek ürünler 
sunmayı hedefliyor.Ayrıca, uluslararası 
pazarlardaki benzerlerinden üstün ve 
rekabetçi çözümleri ile ihracatta da 
önemli bir potansiyel oluşturuyor. u

BRENSAN, savunma sanayisi 
ve batarya teknolojileri 
alanlarındaki birikimini bir arada 
kullanarak askeri kullanım 
şartlarına uygun elektrikli 
araç bataryalarını, yerli ve 
milli kaynaklarla geliştirme 
çalışmaları yürütüyor.

LUC, elektronik 
tasarımında  
kullanılan  
yeni nesil GaN 
teknolojisi  
sayesinde 
kullanıcılarına dünyada 
benzeri olmayan; 
hafiflik, verimlilik ve 
işlevsellik sunuyor.

P-ONE, çoklu girişi ile 
birden çok kaynaktan 
aynı anda güç alarak 
bunu farklı cihazlara 
dağıtabilen; batarya 
şarjının yanı sıra uygun 
kablolu adaptörler 
kullanarak portatif 
cihazlara regüle 
besleme verebilen 
minyatür bir güç dağıtım 
ve yönetim birimi.
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Savunma ve havacılık sektöründe 
yürüyen projelerin büyüklüğü ve 
karmaşıklığı yanında, bu çalışmaların 
gerçekleştirdiği tesislerin mimari ve 
iç mimari tasarımları, küçük bir ayrıntı 
olarak görülebilir. Ancak bu ayrıntı, 
yeri geldiğinde insan kaynakları 
politikalarını, verimliliği ve hatta proje 
takvimlerini etkileyebiliyor. Sektöre 
yönelik mimari ve iç mimari projeleri 
konusunda önemli bir tecrübeye 
sahip olan Crearc’ın kurucu ortağı 
Tuğçe Mazlum, sektör firmalarının, bu 
alanda uzmanlaşmış bir çözüm ortağı 
ile çalışmasının önemini ve sağladığı 
avantajları, MSI Dergisi okuyucuları 
için anlattı.
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Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe MAZLUM: 
“Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren 
sektör firmalarının yatırımlarında 
birlikte çalışacağı mimari ve iç mimari 
alanındaki alt yüklenicileri olabilmek, 
bizim için çok önemli.”

MSI Dergisi: Mimari ve iç mimari 
uygulamalar, günümüz iş dünyasında; 
özelde de savunma ve havacılık 
sektöründe neden önemli?

Tuğçe MAZLUM: Sektörün gelişimine 
baktığımızda, özgün platformların 
ve sistemlerin birbiri ardına ortaya 
çıktığını; bu süreçte de firmaların 
yeni tesislere ihtiyaç duyduğunu; aynı 
zamanda sektöre yeni firmaların da 
girdiğini görüyoruz. Yapılan işlerin 
niteliği değiştikçe; Ar-Ge, tasarım ve 
üretim gibi farklı faaliyetler, aynı çatı 
altında gerçekleştirilmeye başlanıyor. 
İşte bu noktada, tesislerinizin mimari 
ve iç mimari tasarımının, bu farklı alt 
alanların kendine özgü ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikte olması 
gerekiyor. Bunun ötesinde, mimari ve 
iç mimari uygulamalar, ulaşabildiğiniz 
insan kaynağını bile etkileyebiliyor. 
Sağladığınız çalışma ortamı, tercih 
edilme nedeniniz olabiliyor. 

MSI Dergisi: Firmalar, neden mimari 
ve iç mimari alanlarında profesyonel 
çözüm ortakları ile çalışmalı?

Tuğçe MAZLUM: Mimarlık kompleks 
bir konu. Doğru ekiplerle çalışmak ve 
işlerin olabildiğince akıcı bir şekilde 
işlemesini sağlayabilmek zaman ve 
finans tasarrufu açısından önemli. 
Binalar inşa edilirken görev alan farklı 
usta/ tedarikçi gruplarına baktığınızda, 
mimari ve iç mimari uygulamaların, 
bir ekip işi olduğunu görürsünüz. 
Doğru işleri, doğru zamanda, ancak 
doğru bir ekiple yapabilirsiniz. Bu 
sebeple konuyu dağıtmadan kontrol 
altında tutabilen, bütünü görebilen 
ve riski paylaşarak teknik altyapılar 
oluşturabilen mimarlar ve iç mimarlar, 
projeyi titizlikle ele alarak kontrolü 
sağlayabiliyor. Bu durumu kontrollü 
ve düzenli yürütecek profesyonel 
mimarlık firmaları ile çalışmak, son 
derece önemli ve gereklidir.
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Müşterilerimizin hiçbirinin zamanı 
yoktur. Bize hep kısıtlı takvimlerde 
yetiştirilmesi gereken işlerle gelirler. 
“Doğru zamanda” derken işin talep 
edilen zamanda yetiştirilmesini 
kastediyorum. Ama ekibinizden birileri, 
örneğin elektrikçiniz, işini iyi yapamazsa 
takviminiz aksayabilir. “Doğru ekip”e bu 
nedenle vurgu yapıyoruz.

MSI Dergisi: Müşterilerinize nasıl bir 
hizmet veriyorsunuz?

Tuğçe MAZLUM: Boş bir arsa üzerinde 
yeni bir tesis yapmaktan, natamam 
bir tesisi nihai hale getirmeye 
kadar uzanan bir yelpazede, hem 
mimarlık hem de iç mimarlık hizmeti 
veriyoruz.  Projelerimizde ilk adımımız, 
müşterimizle doğru bir iletişim kurarak 
onları anlamak oluyor. Yaptığımız işte, 
karşı tarafta her zaman tek karar alıcı 
olmuyor ve talepler, zaman içinde 
değişebiliyor. Kurduğumuz doğru iletişim 
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Ekip olarak bu sektördeki gereksinimleri, firmalarla iş yaparak 
tecrübe ettik ve bu konuda kendimizi geliştirdik. Örneğin, 
mühendisler ile çalıştaylar yapıp sistem entegrasyon altyapılarını 
öğrendik. Kullanıcıların mekân ile aralarında bağ kurabilmelerini 
sağlayacak bilgiler edindik. Bu bilgileri, projelerimizde kullandık ve 
yüksek müşteri memnuniyeti elde etmeyi başardık.

ve esnek iç süreçlerimiz sayesinde bu 
değişimleri yönetebiliyoruz.

İkinci aşamada, projeyi nasıl ve hangi 
ekiplerle yürüteceğimizi belirleyip 
çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Bir projeyi üstlendiğimizde, müşterimizin 
bir ekibi haline geliyoruz. Onların tüm 
ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Ekipten 
ilgili kişileri gönderip süreci uzaktan 
izlemiyoruz; başlangıçtan en son safhaya 
kadar işin başında oluyoruz.

Tamamlanmış bir işi, her şeyin testini 
yaptıktan ya da raporunu hazırladıktan 
sonra teslim ediyoruz. Yaptıklarımızla 
ilgili 2 yıllık garanti süresi oluyor. Diğer 
yandan binalar, uzun yıllar hizmet 
veren yapılar. İşimiz, binayı teslim 
edince bitmiyor. İlerleyen yıllarda, 
müşterilerimizin, ihtiyaç duydukları anda 
yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Ankara’daki  
Tüm Teknoparklarda  
Crearc İmzası Var
MSI Dergisi: Bugüne kadar savunma ve 
havacılık sektöründe, hangi firmalarla, 
hangi kapsamda çalıştınız?

Tuğçe MAZLUM: Bir dizi firma ile iç 
mekân tasarımları, mimari tasarımlar, 
elektrik-mekanik altyapılar, tesis 
güvenlik altyapıları gibi alanlarda 
çalıştık. Bu firmalar arasında; ASELSAN, 
İNDES Mühendislik, ANDAR, NICOMATIC 
Türkiye, UMAY Savunma, Teknolus 
Energy, Dualus Teknoloji, Arlentus 
Control ve Earsis Teknoloji yer alıyor.

Daha genel bir perspektiften 
baktığımızda; Ankara’daki tüm 

teknoparklarda en az bir proje 
yaptığımızı; benzer şekilde OSTİM, 
İvedik, Sincan ve Başkent Organize 
Sanayi Bölgelerinde de en az bir 
proje yaptığımızı belirtmek isterim. 
Ayrıca, bildiğimiz kadarı ile Crearc, bir 
teknopark çatısı altında faaliyet gösteren 
tek mimarlık firması.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörü firmalarının geneline yönelik 
gözlemleriniz neler? Örneğin, 
taleplerinde ya da tercihlerinde genel 
bir eğilim var mı?

Tuğçe MAZLUM: Tesis güvenlik belgesi 
gibi özel gereksinimler yoksa bizden 
istedikleri, çoğunlukla çalışanların 

Soldan sağa: Mimar Irmak Kuzu, 3D Görselleştirme Uzmanı Fatih Mazlum ve Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe Mazlum

Crearc, insansız steril mekan fotoğraflarından 
çok, öğrenen, üreten ve evrilen sistemleri ön 
plana çıkaran yaklaşımları merkeze alarak 
projelerin uzun vadeli hedeflerini belirliyor. 
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birbirleri ile etkileşimini sağlayan 
açık ofisler şeklinde oluyor. Görsel 
olarak açık ve ferah bir mekânsal 
kurgu olmasını istiyorlar. Çalışanların 
fiziksel ve mental açıdan kendilerini 
iyi hissedecekleri sosyal alanlar 
oluşturmak da talepleri arasında  
yer alıyor.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörü firmaları, neden  
Crearc ile çalışmalı?

Tuğçe MAZLUM: Ekip olarak bu 
sektördeki gereksinimleri, sektör 
firmalarıyla iş yaparak tecrübe ettik 
ve bu konuda kendimizi geliştirdik. 
Örneğin, mühendisler ile çalıştaylar 
yapıp sistem entegrasyon altyapılarını 
öğrendik. Kullanıcıların mekân 
ile aralarında bağ kurabilmelerini 
sağlayacak bilgiler edindik. Bu  
bilgileri, projelerimizde kullandık ve 
yüksek müşteri memnuniyeti elde 
etmeyi başardık.

İnsansız steril mekan fotoğraflarından 
çok, öğrenen, üreten ve evrilen 
sistemleri ön plana çıkaran yaklaşımları 
merkezimize alıp, projelerin uzun 
vadeli hedeflerini belirliyoruz. Her proje 
için güçlü bir organizasyon kurgusu 
oluşturuyoruz. Üretim, prototipleme, 
sergileme ve öğrenme gibi farklı 
kullanım senaryolarına hizmet eden ve 
birbirinin varlığını karşılıklı besleyen 
esnek mekânlar tasarlıyoruz. 

Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren 
sektör firmalarının yatırımlarında 
birlikte çalışacağı mimari ve iç 
mimari alanındaki alt yüklenicileri 
olabilmek, bizim için çok önemli. 
Çünkü savunma ve havacılık sektörü 

de mimarlık sektörü gibi ülkesine ve 
çevresine katma değer yaratmakla 
meşgul. Kimilerine ticari, kimilerine 
sanatsal, kimilerine toplumsal fayda 
sağladığımızı görmek, mesleki 
motivasyonumuzu arttırıyor.

MSI Dergisi: Yürüttüğünüz projelerin 
iş yükünüzdeki oransal dağılımına 
bakacak olursak ne kadarı sektör içi 
ne kadarı sektör dışı?

Tuğçe MAZLUM:  Savunma ve havacılık 
sektörüne yönelik projelerimiz, 
yaptığımız işin %60’ını kapsıyor.

MSI Dergisi: Crearc’ın geleceğinde 
bu oranın nasıl gelişmesini 
hedefliyorsunuz? Sektörün  
nasıl bir rolü olacak; bu konudaki 
stratejiniz nedir?

Tuğçe MAZLUM: Sektör projelerinin 
oranı, bu işe başladığımız günden 
beri, referanslarımızın da katkısı ile 
artıyor. Yaptığı iş, kişinin aynasıdır. 
Daha önce yaptığınız işler, tecrübeniz, 
iş yapma biçiminiz ve mimari tavrınız, 
işi size getirir. Mimarlık üretimi kısa 
bir alışverişten ibaret değildir. Uzun ve 
gerilimli bir süreçtir. İşin ölçeğinden 
bağımsız olarak, tasarlanan her 
mekânın başarısı, karşılıklı ilişkiyi 
iyi tutabilmekle mümkün olur. 
Ana stratejimiz, müşterilerimizle 
ilişkilerimizi daima iyi tutabilmektir.

Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe 
Mazlum’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler  
için, okuyucularımız adına  
teşekkür ediyoruz. u
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Crearc, her proje için güçlü bir organizasyon kurgusu oluşturuyor. Üretim, 
prototipleme, sergileme ve öğrenme gibi farklı kullanım senaryolarına hizmet 
eden ve birbirinin varlığını karşılıklı besleyen esnek mekânlar tasarlıyor. 
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DT Savunma,  
AMETEK İş Birliği ile Büyüyor
Savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaçlara etkin çözümlerle ve hızlı bir şekilde cevap 
verilmesi, önemini her dönem koruyan bir konu olarak öne çıkıyor. Bu noktada DT Savunma 
ve Havacılık A.Ş. (DT Savunma), hem kurduğu iş birlikleri hem de kendi geliştirdiği özgün 
ürünlerle sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Firma, Nisan ayında, 
AMETEK Aerospace ve Defence (AMETEK) ile süregelen iş birliğine yeni bir iş kolunu daha 
ekleyerek sektöre verdiği katma değerli hizmetleri daha da çeşitlendirdi.

DT Savunma, sektöre sunduğu çözümler ve 
teknolojik iş birlikleri ile büyümesini sürdürüyor. 
Ana faaliyetlerini; global malzeme tedariki,  

Ar-Ge projeleri ve özgün ürün çözümleri olarak 
belirleyen firma, 2018 yılında kuruldu. Kısa zaman 
içerisinde sektörde “katma değerli” çözümler 
sunma hedefini benimseyen firma, yaklaşık 1 yıldır 
faaliyetlerini Ankara-OSTİM Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde yürütüyor.
ABD merkezli DIMO Corporation firmasının 
Türkiye’deki ana distribütörü olan DT Savunma, 
elektromekanik sistemlerde dünyanın sayılı 
firmalarından biri olan AMETEK’in Türkiye’deki 
temsilciliğini ve çözüm ortaklığını da üstleniyor.
AMETEK’in Power Data Systems (PDS / Güç Veri 
Sistemleri) ve Sensors and Fluid Management 
Systems (SFMS / Algılayıcılar ve Akışkan Yönetim 
Sistemleri) gruplarının Türkiye temsilciliğini yapan 
DT Savunma, 1 Nisan itibarıyla AMETEK’in Thermal 
Management Systems (TMS / Isıl Yönetim Sistemleri) 
Grubu’nu da temsilciliklerine ekledi.
AMETEK TMS Grubu, ısıl (termal) yönetim ve hareket 
kontrolü alanlarında ürünler sağlıyor. PDS Grubu; 
eyleyiciler, güç dağıtım sistemleri, güç üretim 
sistemleri ve veri toplama sistemleri alanlarında 
faaliyet gösteriyor. SFMS Grubu ise algılayıcı ve 
akışkan yönetim sistemi çözümleri üzerine çalışıyor. 
Böylece DT Savunma, Türk savunma ve havacılık 
sektörüne geniş bir yelpazede çözümler sunabilen bir 
konuma yükselmiş oldu.
DT Savunma, 2018 yılından beri, yaklaşık 10 farklı 
proje için AMETEK’in 15 farklı ürününü, son 
kullanıcılar ve sektör firmaları için tedarik etti. 
DT Savunma Genel Müdürü Cihan Mendi, sektöre 
verdikleri hizmeti şöyle anlatıyor: “Bu projelerin 
her birinde, ihtiyaç duyulan çözümü en iyi şekilde 
karşılayacak ürünleri, hızlı ve maliyet-etkin bir 
şekilde sağladık. AMETEK’in geniş ürün ailesi ve 
farklı alanlardaki derin tecrübesi, ciddi bir fark 
yaratıyor; bunu her seferinde gözlemliyoruz. Bu fark, 
DT Savunma’nın hizmetleri ile birleşince kullanıcı 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan bir çözüm 

DT Savunma Genel Müdürü Cihan Mendi
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ortaya çıkıyor. Teslim ettiğimiz ürünlerle ilgili, hem 
kullanıma hem de bakım-idameye yönelik destek 
vermeye devam ediyoruz. Projelerin, bizim de katkımız 
ile başarılı olmasından da ayrıca büyük bir mutluluk ve 
gurur duyuyoruz.”

Hedef, Yüksek Katma Değer
DT Savunma ve AMETEK’in iş birlikleri ile ilgili  
gelecek hedefleri, katma değeri yüksek ürünleri 
ve uzun vadeli çalışmaları kapsıyor. Hem Türk son 
kullanıcılarına hem de Türk savunma ve havacılık 
sektörü firmalarına daha iyi hizmet vermek için  
DT Savunma ve AMETEK, bazı ürünlerin Türkiye’de, 
yerli katma değerlerle birlikte sunulması için de 
çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların da yıl sonuna 
kadar başlatılması planlanıyor.
Mendi, AMETEK ile iş birliklerini, sektörün beklentileri 
kapsamında kurguladıklarının altını çiziyor: “AMETEK 
ile verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Attığımız ve 
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DT Savunma, elektromekanik sistemlerde 
dünyanın sayılı firmalarından biri olan 

AMETEK’in Türkiye’deki temsilciliğini ve 
çözüm ortaklığını da üstleniyor.
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atacağımız adımlarla da bu iş birliğinin, hem son 
kullanıcılar hem sektör firmaları hem de bizler 
için sürdürülebilir şekilde olmasını sağlıyoruz ve 
sağlamaya devam edeceğiz.”

Son Kullanıcı için Özgün Ürünler
DT Savunma, bir yandan da son kullanıcı için bir dizi 
özgün ürün geliştiriyor. Bu çalışmaların bir bölümü, 
ürün geliştirme ve yerlileştirme boyutunda ilerlerken 
bir bölümü ise Ar-Ge boyutuna da sahip.

DT Savunma’nın son kullanıcılar ile birlikte yaptığı 
Ar-Ge çalışmaları neticesinde kara araçları için 
geliştirdiği Milli Gösterge Paneli ve Redresör, son 
kullanıcının modernizasyon çalışmaları kapsamda 
ortaya çıkan özgün ürünler arasında yer alıyor.

Kara Araçlarına  
Modern Sürücü Göstergesi
Modern askeri kara araçlarında, sürücünün önünde 
yer alan panelde, klasik analog göstergeler yerine 
akıllı ve sayısal göstergelerin kullanımı, giderek 
artıyor. Bu tür göstergeler, yapılması gerekebilecek 
bilgilendirmelerin çeşitliliği ve göstergenin değişen 
ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi nedeniyle dünya 
genelindeki silahlı kuvvetler gibi kullanıcılar 
tarafından da tercih ediliyor.

Yeni üretilen araçlar, hâlihazırda bu tür göstergeler 
takılı halde geliyor. Envanterde bulunan araçların 

ise bu tür göstergeleri kullanabilmesi için 
modernizasyondan geçmesi gerekiyor.
Türkiye’deki bir son kullanıcı için 90 aracı kapsayan 
bir modernizasyon faaliyetini, önemli kabiliyetlere 
sahip biri yerli biri yabancı 2 çözüm ortağıyla beraber 
başarıyla tamamlayan DT Savunma, bu çalışmadan 
kazandığı tecrübeyi, kendi ürün geliştirme vizyonuyla bir 
araya getirerek, kendi özgün ürünü olan Milli Gösterge 
Paneli’ni geliştiriyor.
Milli Gösterge Paneli; merkezine sayısal bir göstergeyi 
alan, aynı zamanda analog göstergelerin ve ikaz 
lambalarının kullanılmasına imkân tanıyan, yazılım 
güncellemeleri ile değişen ihtiyaçlara uyarlanabilen bir 
ürün. Milli Gösterge Paneli’nin sayısal göstergesinde; 
eğim ve açı sensörü çıktılarının gösterimi ve yazılımla 
değiştirilebilen diğer bilgiler yer alabiliyor. Panelde; 
hız ve toplam kilometre göstergesi, devir göstergesi, 
motor hararet göstergesi, motor yağ basınç göstergesi, 
yakıt seviyesi göstergesi ve akü voltaj göstergesi gibi 
klasik analog göstergeler de yer alabiliyor. Birçok 
askeri son kullanıcı, özellikle yedeklilik için, bu analog 
göstergelerin varlığının devam etmesini talep ediyor. 
Bununla beraber, Milli Gösterge Paneli’nin, tüm alanını 
kaplayan, büyük ve tek bir sayısal göstergeye sahip bir 
sürümü de bulunuyor.
DT Savunma, Milli Gösterge Paneli ile hem 
modernizasyon projelerinde hem de yeni araç 
projelerinde yer almayı hedefliyor. Türk son 
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kullanıcıların referansı ile bu çözümün, yurt dışında da 
ilgi göreceği ve önemli bir ihracat potansiyeline sahip 
olacağı, DT Savunma’nın öngörüleri arasında yer alıyor.

Modüler Elektromekanik  
Sistem Çözümleri
DT Savunma ve Karya Sistem Mühendislik Ltd., ortak 
markaları MODEL ile özellikle savunma ve havacılık 
sektörü için çeşitli çözümler sunuyorlar. Bunlardan biri 
de Redresör çözümü.
Kara araçlarının, özellikle yeni faydalı yükleri 
taşıyabilmesi için sahip olmaları gereken altyapının 
bileşenlerinden biri de redresör. Alternatif akımı 
doğru akıma çeviren redresöre duyulan ihtiyaç, araç 
modernizasyon projelerinde de öne çıkıyor.  Özgün 
redresör çözümünün, Türk son kullanıcıların iki farklı 
tip aracına entegre edilmesi planlanıyor.
Ayrıca MODEL markası altında tasarımları süren Pan/
Tilt Sistemleri ve Güç Dağıtım Sistemleri ile sektörde 
dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli çözümler 
sunulması da hedefleniyor. u

DT Savunma ve Karya Sistem Mühendislik Ltd., ortak markaları MODEL ile özellikle 
savunma ve havacılık sektörü için çeşitli çözümler sunuyorlar.

DT Savunma, tecrübesini, kendi ürün geliştirme vizyonuyla bir araya getirerek, kendi 
özgün ürünü olan Milli Gösterge Paneli’ni geliştiriyor.

DT Savunma, geliştirdiği özgün redresör çözümünü, Türk son kullanıcıların iki farklı tip 
aracına entegre ediyor.
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Savunma ve havacılık platformlarında kullanılan elektronik cihazların, bunların kart ve 
modüllerinin, kabinetlerin ve test sistemlerinin güvenilir ve yenilikçi tedarikçisi olan 
Harp Savunma, ürün ve hizmetlerinde ulaştığı son noktayı, IDEF 2021’de sergiliyor. 
Ziyaretçiler, firmanın standında, birçoğu uluslararası arenada ilk defa sergilenen 
ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Harp Savunma’dan;  
Tek Elden, Tam Zamanında ve 
Güvenilir Çözümler

Harp Savunma, platform ve sistem üreticilerine 
yönelik bir dizi hizmet sağlıyor. Bunların 
arasında; 

n Birim (LRU / Line Replaceable Unit / Sahada 
Değiştirilebilen Birim) seviyesinden kart / modül 
(SRU / Shop Replaceable Unit / Bakım Merkezinde 
Değiştirilebilen Birim) seviyesine uzanan bir 
yelpazede mekanik tasarımlar,

n Yapısal ve elektronik soğuma analizleri ve
n Üretim yer alıyor.

Aynı zamanda ürün sahibi bir KOBİ olan Harp 
Savunma, Vikilit® ve Hapis Vida ürün ailelerini 
sağlıyor. Firma, hizmetlerini ve ürün ailelerini,  
Ar-Ge çalışmaları ile geliştirmeye ve çeşitlendirmeye 
de devam ediyor. Çalışmaları devam eden AFT Cooling 
projesi, Harp Savunma’nın bu alandaki çalışmalarının 
başında geliyor.

Vikilit® Kart Kilidi Ailesi  
Gelişimine Devam Ediyor
Harp Savunma’nın Vikilit® kart kilidi ailesi,  
bir yandan yeni üyelerle gelişirken bir yandan da 
firmanın üretim altyapısına yaptığı yatırımlardan 
yararlanmaya devam ediyor.

Harp Savunma, bugüne kadar 35 farklı kart kilidi 
tasarladı ve bunların binlercesini, müşterilerine 
teslim etti. Bunların arasında, çeşitli ölçülerde ve 

T
üm

 F
ot

oğ
ra

fl
ar

 ©
H

ar
p 

Sa
vu

nm
a

Harp Savunma, bugüne kadar 35 farklı kart kilidi tasarladı ve bunların binlercesini, Türk müşterilerine teslim etti.

farklı tasarımlara sahip özel modeller de bulunuyor. 
Aileye katılan en yeni üyelerden VP765 serisinin 
prototip üretim ve ısıl direnç testleri, Mart ayında 
tamamlandı ve bu seri, ilk kullanıcısı olan  
ASELSAN tarafından onaylandı.

Harp Savunma, Mart ayında, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından aldığı “Yatırım Teşvik Belgesi” ile 
mevcut Vikilit® üretim kapasitesini 3 katına; yıllık 
100.000 adede çıkarabilecek Bunun yanı sıra ürün 
teslim sürelerinde de iyileşme sağlayacak.

Harp Savunma, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki 
çalışmalarını ve yatırımlarını önümüzdeki aylarda 
başlatmayı ve 2 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Sürekli iyileştirmeyi amaç edinen Harp Savunma, 
üretim altyapısıyla birlikte test altyapısını da 
geliştiriyor. Bu kapsamda, kart kilitlerinin ısıl direnç 
testlerini de kendi bünyesinde yapabiliyor.

Geleceğin Teknolojisi: AFT Cooling
Harp Savunma’nın gerçekleştirdiği Ar-Ge 
çalışmalarının başında, AFT Cooling projesi yer 
alıyor. Firma, öz kaynakları ve KOSGEB desteği ile 
yürüttüğü bu proje ile elektronik cihazların mekanik 
yapılarının tasarım ve üretim özelliklerinde yeni bir 
dönem açmayı hedefliyor.

Adını, Air Flow Through Cooling teriminden alan 
projede, hava soğutmasının, elektronik kartların 
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üzerinde yapılmasını sağlayan bir teknoloji 
geliştiriliyor. Böylece soğutma, kartın üzerinde; 
ısı yayan bileşenlerin ihtiyaçları doğrultusunda 
ve o bileşenin yer aldığı bölgede yapılabilecek. 
Bu özellik ise kartları barındıran kasanın, ısı 
iletkenliği olmayan, çok daha hafif malzemelerden 
üretilebilmesini olanaklı hale getirecek. Sonuç 
olarak, elektronik birimlerin ağırlığında ciddi 
bir azalma yaşanacak ve bu sayede, özellikle de 
küçük boyutlu insansız hava araçlarının faydalı yük 
taşıyabilme kabiliyetleri, önemli ölçüde artacak.

Prototip üretimi ve ısıl testleri tamamlanan projede, 
diğer test faaliyetleri devam ediyor.

Harp Savunma’nın Ar-Ge alanındaki diğer 
çalışmaları da devam ediyor. Firma, Vikilit® ürün 
ailesinin ısıl direnç değerlerini daha da aşağı 
çekmek için farklı kaplama yöntemleri üzerinde, 
bir üniversite ile birlikte test faaliyetleri yürütüyor. 
Aynı üniversite ile elektronik cihazlarda kullanılan 
kartların soğuk plakalarının ısıl iletkenlik 
değerlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara 
da başladı. Bu çalışmalarda, farklı malzemeler ve 
kaplamalar deneniyor. 

Harp Savunma  
Geleceğe Hazırlanıyor
Harp Savunma Kurucusu Mehmet Yener, son 
dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalarla geleceğe 
yönelik sağlam adımlar attıklarını kaydediyor: “Harp 
Savunma olarak, hem kurumsal hem de teknik 
alanlarda gelişimimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 
Aralık ayında, Savunma Sanayii Başkanlığının EYDEP 
değerlendirmesini başarı ile tamamlayarak, C sınıfı 
sertifika almaya hak kazandık. Bu temel üzerinden 
ilerleyerek yakın zamanda A sınıfı sertifika almayı 
hedefliyoruz. Şubat ayında da mekanik tasarım 
konusunda ASELSAN’ın onaylı altyüklenicisi olduk. 
TUSAŞ’a, aviyonik cihazların mekanik tasarımlarına 
yönelik danışmanlık ve mühendislik hizmeti vermeye 
başladık. Türkiye’de bir marka haline gelen Vikilit®in 
ardından, Hapis Vida ürünümüz için de faydalı model 

Harp Savunma, Vikilit® ürün ailesinin ısıl 
direnç değerlerini daha da aşağı çekmek 

için farklı kaplama yöntemleri üzerinde, bir 
üniversite ile birlikte test faaliyetleri yürütüyor

Harp Savunma’nın gerçekleştirdiği 
Ar-Ge çalışmalarının başında, AFT 
Cooling projesi yer alıyor.

belgemizi, Nisan ayında aldık. Bu yoğun gündeme 
ve pandemiye rağmen, proje çalışmalarımızı 
da aksatmadan yürütmeye devam ediyoruz. 
Çözümlerimizin ve ürünlerimizin, Türkiye’nin önde 
gelen platformlarında kullanılıyor olduğunu görmek 
bize gurur veriyor.”

Yener, IDEF 2021 için heyecanlı olduklarını da 
vurguluyor: “Vikilit® ürünlerimiz, IDEF 2021’de, 
uluslararası bir arenada ilk defa sergilenmiş 
olacak. İhracat hedeflerimizle doğru orantılı olarak, 
birçok farklı çeşit Vikilit® modelini standımızda 
sergileyeceğiz. Ziyaretçilerimiz, tasarım ve üretim 
kabiliyetlerimizi daha iyi görecek; ürünlerimizin 
kalitesini yakından inceleyebilecekler. Ayrıca  
AFT Cooling projemizin tanıtımını da 
gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında üretilen 
prototip de standımızda yer alacak.”

Harp Savunma’nın IDEF 2021’de ilk kez sergileyeceği 
ürünleri; AFT Cooling prototip kasası, AFT 3U soğuk 
plaka, V635 serisi ve 450 mm boyunda Vikilit®,  
VL635 Vikilit® ve VP765 Vikilit® olarak sıralanıyor. 
Firma, ziyaretçilerini, SALON 6 631D numaralı 
standında bekliyor. u



MSI IDEF’21 KARA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Unidef

96 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 97

Unidef, Silah Entegrasyonu 
Çözümlerine, Römork ve 
Konteyner Sistemlerini de Ekliyor
Unidef, son kullanıcıların gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu 
çözümlere, yenilerini ekleyerek gelişimini sürdürüyor. Firma, Türkiye’de bir son 
kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda tasarladığı Silahlı Römork Sistemi’nin (SRS) yanı 
sıra iş ortakları ile birlikte Konteynırlaştırılmış Entegre Silah ve Gözetleme Kulesi 
(KESGK) üzerinde de çalışıyor.

Unidef, SRS çözümünü, son 
kullanıcıların sahadaki 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak 

tasarladı. Son kullanıcıları dinleyen 
Unidef, araç üzerine entegre edilen 
silah kuleleri ile ilgili iki hususun öne 
çıktığını gördü. Bunlardan ilki, bu 
silah kulelerinin kullanımının, aracın 
ve içindeki personelin ana işlevi 
haline gelmesi; aracın ve personelin 
başka görevler için kullanılamaması. 
İkinci husus ise silah kulesinin araç 
üzerinde sürekli görünür halde 
olmasının, kuleyi ve aracı, karşı 
tarafın ilk hedefi haline getirmesi ve 
çatışmalarda ciddi bir baskı altına 
alınmasına yol açması.

Sabit yapılarda kullanılan silah 
kuleleri de görünür olduğu için, 
çatışmalarda, araç üzerindeki 
kulelere benzer bir baskı görüyor. 
Ayrıca bu sistemler, farklı bir  
konuma taşınamıyor.

Unidef, bu tespitlerden ve son 
kullanıcının ihtiyaçlarından hareketle 
SRS çözümünü ortaya koydu. Bu 
çözüm, Unidef’in, uzaktan kumandalı 
ve platform içerisine katlanabilir 
silahlı tareti (AAT) sistemi üzerinde 
şekillendirildi. Böylece, kullanıcı 
ihtiyaçları öngörülerek tasarlanmış, 
tamamen askeri standartlarda 

SRS, hızlı bir şekilde ihtiyaç olan yere konuşlandırılıp göreve hazır hale getirilebiliyor.

SRS, görev profiline göre ihtiyaç duyulacak farklı alt 
sistemlerin (radar, kamera, öldürücü olmayan silahlar, 
karıştırıcı vb.) kolaylıkla entegre edilmesine olanak 
sağlayan bir yapıda tasarlandı.
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üretilmiş ve zırh koruması olan bir 
çözüm ortaya çıktı.

SRS, hızlı bir şekilde ihtiyaç olan 
yere konuşlandırılıp göreve hazır 
hale getirilebiliyor. SRS’nin silah 
kulesi, katlı halde, tamamen 
römork içerisinde kalıyor ve 
çevresel dış etkenlerden ve olası 
saldırılardan korunuyor. Kule, 
güvenli bir mesafeden kablolu 
veya kablosuz olarak uzaktan 
komuta edilebiliyor. Sistem, 
tek bir personel tarafından 
kullanılabiliyor. Ayrıca, içerdiği 
akıllı güç paketleri ve enerji üretim 
elemanları ile ihtiyacı olan enerjiyi 
kendisi üretebiliyor.

SRS, görev profiline göre ihtiyaç 
duyulacak farklı alt sistemlerin 
(radar, kamera, öldürücü olmayan 
silahlar, karıştırıcı vb.) kolaylıkla 
entegre edilmesine olanak 
sağlayan bir yapıda tasarlandı. 
Personel taşıma amaçlı olmayan 
römorkun iç donanımının düzeni, 
üzerindeki sistem elemanlarının en 
ideal şekilde yerleştirilmesine de 
olanak sağlıyor.

SRS, kullanıcının, ihtiyaç duyduğu 
her yere götürebileceği ve kendi 
başına çalışabilen bir sistem olarak 
öne çıkıyor. Sistem, özellikle ileri 

üs bölgelerinde ve sınır güvenliğine 
yönelik faaliyetlerde tespit, teşhis, 
gözetleme, uyarma, caydırma ve 
gerekirse etkisiz hale getirme gibi 
birçok görevi yerine getirebiliyor. 
Kompakt olması ve bir yerden başka 
bir yere çok hızlı bir şekilde taşınarak 
konuşlandırılabilmesi sayesinde, 
meskûn mahal görevlerinde de 
rahatlıkla kullanılabiliyor.

Unidef, Türkiye’de bir son kullanıcının 
ihtiyacı doğrultusunda tasarladığı 
SRS’yi, ilk defa IDEF 2021’de 
sergiliyor.
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Unidef, GES Mühendislik ve Meteksan Savunma iş 
birliğinin sonucunda ortaya konan KESGK’te; Unidef’in 
AAT taret sistemi ve Meteksan Savunma’nın Retinar 
PTR-X Kara Gözetleme Radarı, GES Mühendislik’in Mobil 
Kule Sistemine entegre ediliyor.
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KESGK, Çözüm Yelpazesini 
Tamamlıyor
Konteynırlaştırılmış entegre silah 
ve gözetleme kuleleri, son yıllarda 
giderek talep gören sistemler haline 
geldi. Unidef, GES Mühendislik ve 
Meteksan Savunma’nın iş birliği 
yaptığı KESGK, bu alanda, rekabetin 
önünde yer alacak bir çözüm olarak 
geliştiriliyor. Sistemin en büyük 
avantajları ise taşınabilirliği, hazırlık 
gerektirmeyen çabuk konuşlandırılma 
özelliği, ölçeklendirilebilir esnek 
ve modüler mimarisi ve insansız 
kullanıma uygun müstakil yapısı.

Konteynırlaştırılmış entegre silah 
ve gözetleme kuleleri, yüksekliği 
ayarlanabilir hidrolik mast veya 
kaldırıcılar kullanılarak faydalı 
görev yükünü, yerden yüksekte 
konumlandırır. Böylece çevresel 
farkındalığı artırır, istenmeyen 
harici hasarları (collateral damage) 
bertaraf eder, dost düşman ayırımını 
kolaylaştırır, alan hâkimiyeti sağlar 
ve bir güç çarpanı oluşturur. Faydalı 
görev yükünü, çatışmasızlık ortamında 
konteynırın içinde saklayarak  
sistemin zarar görmesini  
engeller ve istihbarata karşı  
koyma faaliyetlerini destekler.

Bu sistemler, özelikle sınır ötesi 
operasyonlarda, geçici bir süre için 
kullanılacak askeri üslerin, kampların, 
helikopter veya uçak pisti gibi stratejik 
altyapıların çevre güvenliğinin, zaman 
kaybetmeksiniz sağlanmasında etkili 
bir şekilde kullanılabilir. Kullanım 
konseptlerini, gerçek çatışma 
ortamında defalarca kez ispat eden 
sistemler, operasyon süresinin 
dolmasını müteakip, öncesinde bir 
hazırlık gerektirmeden, olduğu gibi 
kara, deniz, hava veya tren yoluyla, 
yeni görev yerine ya da bağlı olduğu 
askeri birliğe taşınabilir.

Konteynırlaştırılmış entegre silah ve 
gözetleme kuleleri, esnek ve modüler 
yapıları ile LEGO oyuncaklarının 
parçalarına benzetilebilir. Görev 
profiline uygun olarak insanlı veya 
insansız kullanım için tekrar tekrar 
konfigüre edilebilir. Sistemlerin 
mimari tasarımı, kendi kendilerine 
yetebilecek düzeyde akıllı sistemlerle 
donatılmasına müsaade eder. 
Dizel jeneratörler, güneş panelleri, 
enerji depolama sistemleri, enerji 
kontrol modülleri, uydu haberleşme 
sistemleri, elektro-optik gözetleme 
sistemleri, görüş hattı haberleşme 
sistemleri, keşif gözetleme radarları 
ve bunlarla entegre her türlü silah 
sistemleri, kendini korumaya yönelik 

sis havanları, roket durdurucu ağlar, 
karıştırma sistemleri ve hatta dron 
sistemleri, yapıya kolaylıkla monte 
edilebilir.

Birden fazla kule, kendi aralarında 
haberleştirilebilir ve bir merkezden 
toplu olarak uzaktan kontrol 
edilebilir. Böylece, fazla sayıda asker 
ya da operatör görevlendirmeye 
gerek kalmaksızın çevresel ve 
görsel farkındalık arttırılabilir 
(augmented visual awarness). Bu 
kullanım senaryosunda, elektro-
optik algılayıcılar ve keşif gözetleme 
radarları ile donatılmış kuleler, 
robotik askerler gibi kullanılabilir.

Konteynırlaştırılmış entegre  
silah ve gözetleme kuleleri, stratejik 
ve ticari öneme sahip ve geniş  
alanlara yayılmış;

n Petrol ve doğal gaz boru 
hatlarının,

n Rafinerilerin,
n Askeri ve ticari limanların,
n Petrol dolum ve boşaltım 

tesislerinin,
n Askeri ve sivil havalimanlarının,
n Barajların,
n Radar ve füze üstlerinin,
n Geçici üs bölgelerinin ve askeri 

kampların,
n Yüksek ve alçak rakımlı her türlü 

sınır hatlarının kesintisiz bir 
şekilde korunmasında etkilidir.

Sistemler, silah ve askeri ekipman 
taşımaya müsait olmayan her 

türlü su üstü aracının da geçici ve 
gizli şekilde silahlandırılmasında 
kullanılabilir. Bunun yanı sıra 
meskûn mahal çatışmalarında sokak 
ve caddelerin kontrolünde, bina 
aralarının ve bölünmüş mahalle 
sınırlarının kontrol altına alınmasında 
da etkili bir şekilde görev alabilir. 
Alçak binaların arkasında veya 
sütre gerisinde saklanmış düşman 
unsurunun tespit ve bertaraf 
edilmesinde kullanılabildiği gibi bu 
yerlere sığınmış silahsız ve masum 
unsurların tespit edilmesine de 
yardımcı olur.

Konteynırlaştırılmış entegre silah ve 
gözetleme kuleleri, üzerlerine entegre 
edilen her türlü keşif, gözetleme 
ve tanımlama radarları, elektro-
optik algılayıcılar, ileri teknoloji 
iletişim sistemleri ve yüksek balistik 
hassasiyete sahip silah sistemleri 
sayesinde insan hatasını bertaraf 
ederek karar vericilere, güvenli bir 
mesafeden durumsal farkındalık 
sağlar ve karar esnekliği tanır.

Unidef, GES Mühendislik ve Meteksan 
Savunma iş birliğinin sonucunda 
ortaya konan KESGK’te; Unidef’in 
AAT taret sistemi ve Meteksan 
Savunma’nın Retinar PTR-X Kara 
Gözetleme Radarı, GES Mühendislik’in 
Mobil Kule Sistemine entegre 
ediliyor. Bu 3 firma, son kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışmalarına devam ediyor. u
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İŞBİR JENERATÖR, Yeni Yatırımları 
ile Türkiye’nin Alternatörde Dışa 
Bağımlılığını Bitirecek
Ürettiği jeneratör sistemleri, hem yurt 
içindeki hem de yurt dışındaki pek çok 
platformda kullanılan İŞBİR JENERATÖR, 
IDEF 2021’de askeri projeler için 
geliştirdiği ürün ailesini sergiliyor. 
Yeni yatırımları ile büyümeye devam 
eden firma, kurulumu devam eden yeni 
fabrikasında yerli olarak üreteceği 
alternatörler ile Türkiye’deki jeneratör 
sektörünün bu konudaki dışa bağımlılığını 
ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İŞBİR JENERATÖR, IDEF 2021’e, taktik sahada  
çok önemli hizmetlerde bulunan, çok özel 6 ürünüyle  
katılım sağlıyor:

n  5 kW Taktik Sessiz Jeneratör: Çok düşük akustik ve 
termal ize sahip ve bu nedenle tespiti çok zor olan 
bu jeneratör, genellikle kritik komuta yerlerinde, 
elektronik harp sistemleri ile gece görüş sistemlerinin 
çalıştırılması amacıyla kullanılıyor. Radar ve füze 
sistemleri gibi kritik sistemlerin enerji beslemesini 
de sağlayan bu jeneratörler, ASELSAN’ın İŞBİR 
JENERATÖR’e verdiği mühendislik ve Ar-Ge desteği ile 
üretime hazır hale geldi.

n Taktik Sessiz Jeneratör Dual Pano: Bu bileşen, hem 
Taktik Sessiz Jeneratör’ün hem de Dual Jeneratör 
Sistemi’nin önemli bir parçasını teşkil ediyor.

n 15 kVA İHTAR Projesi Jeneratörü: Bu ürün, askeri ve 
sivil kritik tesislerin mikro ve mini İHA tehditlerine 
karşı korunmasını sağlayan ve ASELSAN tarafından 
geliştirilen İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama  
Sistemi’nde kullanılıyor.

n 2x70 kVA İHA Jeneratörü: Bu jeneratör, Baykar’ın 
geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı olan AKINCI 
projesinde kullanılıyor.

n 2,25 kVA Askeri Portatif Jeneratör: Bu jeneratör, 
özellikle üs bölgeleri gibi kritik yerlerde, acil güç 
ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyor.

n 500 kVA Alternatör: Bu ürün, kompakt ve kısa gövdeli 
yapısı ile hacim kısıtı bulunan sistemler için ideal 
bir çözüm. Askeri (MIL serisi) standartlar dâhil tüm 
standartlara uygun şekilde tasarlanan ürün,  
dinamik dengeleme sayesinde sessiz çalışıyor ve  
düşük gürültü üretiyor.

1977’den Beri Hizmet Veriyor
Adını İşçi Birliğinden esinlenerek alan İŞBİR JENERATÖR, 
1977 yılında, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin 
sermayeleriyle kuruldu ve 1988 yılında, Türk Silahlı 
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İŞBİR JENERATÖR’ün 
ürünleri, Baykar’ın AKINCI 

Taarruzi İnsansız Hava Aracı 
projesinde de kullanılıyor.

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bünyesine 
katıldı. Bugün itibarıyla hisselerinin %99,93’ü TSKGV’ye 
ait. Hisselerinin geriye kalan %0,7’si ise 553 ortak 
tarafından paylaşılıyor. İŞBİR JENERATÖR’ün ana üretim 
yeri ve merkezi, Balıkesir’de yer alıyor. Ayrıca Ankara ve 
İstanbul’da da ofisleri bulunuyor.
İŞBİR JENERATÖR’ün başlıca faaliyet alanları; 
jeneratör, alternatör, elektrojen grubu, elektrik panosu 
ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, 
test edilmesi, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik 
desteğinin sağlanması şeklinde sıralanıyor. İŞBİR 
JENERATÖR, Ar-Ge çalışmalarının ve yeni üretim 
altyapısının da desteği ile bu alanlardaki mevcut 
çözümlerini daha da geliştiriyor ve her geçen gün ürün 
ailesine yenilerini ekliyor. Rüzgâr enerjisi ve elektrik 
motorları ise firmanın faaliyetlerini genişletmeyi 
hedeflediği alanlar arasında yer alıyor. Firmanın tüm bu 
çalışmalarının merkezinde, kurulumu devam eden yeni 
fabrikası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı 
Ar-Ge Merkezi bulunuyor.

Yerli Katkı Payı En Yüksek Jeneratör
İŞBİR JENERATÖR, bugün itibarıyla Türkiye’de yerli katkı 
payı en yüksek jeneratörü üreten firma konumunda. 
Firma, bir jeneratörün 3 ana bileşeninden 2’si olan 
alternatör ve panoları, kendi kabiliyetleri ile üretiyor. 
Üçüncü bileşen olan içten yanmalı motorda ise Türkiye’de, 
birkaç firma haricinde üretim yapılmıyor. Bu tip motorları 
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20 kW gücünde Taktik 
Sessiz Jeneratör

Pakistan için inşa edilen ADA Sınıfı Korvetlerin Jeneratörleri

üretenler de en fazla 100-150 kVA gücünde motorlar 
imal ediyor. Bununla birlikte İŞBİR JENERATÖR, mevcut 
fabrikasında, 2.000 kVA’ya kadar ürettiği alternatör ve 
jeneratörleri, yeni fabrikasında 3.000 kVA kapasiteye kadar 
üretiyor olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin içten yanmalı 
motorlar konusunda dışa bağımlılığının doğal bir uzantısı 
olarak, İŞBİR JENERATÖR de ürünlerindeki motorları, 
sektördeki diğer oyuncular gibi yurt dışından tedarik 
etmektedir.
İŞBİR JENERATÖR, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
kritik yerlerde kullandığı sistemlerin jeneratörlerini 
üretiyor. TUSAŞ, Baykar ve Vestel Savunma’nın ürettiği 
insansız hava araçlarının hepsinin yer sistemlerinin 
jeneratör ihtiyacını, İŞBİR JENERATÖR karşılıyor. İŞBİR 
JENERATÖR’ün denizcilik sektöründe de güçlü bir varlığı 
bulunuyor. Firmanın ürünlerinin yardımcı makina olarak 
kullanıldığı gemilerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:
n MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen 4 adet ADA 

sınıfı korvet
n MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen  

İSTANBUL fırkateyni

n Test ve Eğitim Gemisi UFUK
n LST Projesi kapsamında inşa edilen 2 adet tank 

çıkarma gemisi 
İŞBİR JENERATÖR’ün ürünleri, yurt dışına ihraç  
edilen platformlarda da kullanılıyor. Bu gemilerden 
bazıları şunlar:
n Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen  

2 adet Silahlı Eğitim Gemisi
n Türkmenistan için inşa edilen 1 adet korvet
n Pakistan için inşa edilen 4 adet ADA sınıfı korvet
n Libya için inşa edilen karakol botları

Yatırımlar ile Birlikte  
Hedefler de Büyüyor
2019 yılında, 54 milyon lira değerinde üretim yapan İŞBİR 
JENERATÖR, 2020 yılında, bu değeri %61 arttırmayı 
başararak 87 milyon liraya ulaştırdı. Bu üretim hacmine 
karşılık, dışarıdan alınan alt sistemlerin de dâhil edildiği 
satış rakamları ise 2019’da 90 milyon lira iken 2020’de 
%67 yükselerek 150 milyon liraya ulaştı.
Firmanın 2021 hedefi ise bir önceki yıla göre üretim 
hacmini %20 oranında arttırmak; toplam cirosunun 
%10’u mertebesinde ihracat yapmak ve bir önceki yılın 
toplam cirosunun %25 üzerine çıkmak.

Ar-Ge Merkezi,  
Rüzgâr Enerjisine Odaklanıyor
Bugün 22 mühendisi ile araştırma geliştirme 
faaliyetlerini sürdüren İŞBİR JENERATÖR Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye’nin 462’nci; Balıkesir’in ise 3’üncü Ar-
Ge merkezi olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
9 Mayıs 2017’de tescil edildi. Türkiye’de çok yüksek 
potansiyele sahip olan rüzgâr enerjisi santrallerinde 
kullanılan alternatörler geliştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK 
destekli projelerin de yürütüldüğü Ar-Ge merkezinde, 
özellik arz eden alternatör geliştirme çalışmaları da 
yürütülüyor. 2020 yılında yapılan Ar-Ge harcaması 6,5 
milyon lira iken bu bütçe, 2021 yılında 7,5 milyon lira 
olarak belirlendi. Ar-Ge merkezinde bugüne kadar 
hayata geçirilen projelerin ticarileşme getirisi ise 22 
milyon liranın üzerine çıktı.
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Türkiye’nin Alternatör  
İhtiyacını Karşılayacak
İŞBİR JENERATÖR, mevcut tesislerinde, yaklaşık 10.000 
m2si kapalı olmak üzere, toplamda 28.000 m2lik alanda 
hizmet veriyor. Kapalı alanların kısıtlı olması, firmanın 
personel sayısının sürekli artması ve personel sayısı 
arttıkça çalışma alanlarının yetersiz kalması, yeni bir 
tesis ihtiyacı doğuruyor. Kapalı alan yetersizliğinin yanı 
sıra üretim teknolojilerindeki gelişmeler de bu ihtiyacı 
pekiştiriyor. Alternatör alanında seri üretim yapan 
İŞBİR JENERATÖR’ün en büyük hedeflerinden biri de 
Türkiye’deki diğer jeneratör üreticilerinin yurt dışından 
ithal ettikleri alternatörleri üreterek, Türkiye’nin döviz 
kaybını önlemek. Bu fikirden hareketle Balıkesir Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, başta Savunma Sanayii Başkanlığı 
ve TSKGV olmak üzere, Balıkesir mülki idarecilerinin, 
Balıkesir Sanayi Odası’nın ve Balıkesir Organize Sanayi 
Bölgesi’nin de desteğiyle İŞBİR JENERATÖR, 2017 yılında, 
36.500 m2’lik bir alanda, yeni fabrikasının inşaatına 
başladı. Firma, fabrika inşaatını 2022’nin ilk çeyreğinde 
tamamlayarak yeni makine parkı ile seri üretime  
geçmeyi hedefliyor.
Firma, yeni tesisinde, özellikle 3 alana odaklanacak. 
Bunlardan ilki, ana faaliyet alanı olan alternatör 
ve jeneratörler. Yeni fabrikada elde edilecek olan 
kapasite artışı, aynı zamanda maliyetleri de düşürecek. 
Alternatörlerini yurt dışından alan diğer jeneratör firmalarının 
da bu ürünleri yurt içinden tedarik etmesi sağlanmış olacak. 

İŞBİR JENERATÖR’ün 15 kVA gücündeki ürünü, 
ASELSAN’ın İHTAR Anti-Drone Sistemi’ne güç veriyor.
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İnşaat ve makineleşme faaliyetleri devam eden İŞBİR JENERATÖR’ün yeni fabrika binası

Otomasyona tabi üretim süreci sayesinde yeni tesiste,  
hem daha kaliteli hem de daha maliyet-etkin ürünler  
ortaya çıkacak.

Firmanın ikinci odak noktası, yenilenebilir enerji alanı 
olacak. Hâlihazırda Ar-Ge merkezinde devam eden TÜBİTAK 
projesinden elde edilen başarılar, yeni fabrikada da 
sürdürülecek. Yeni makine parkına yönelik planlarda,  

bu konu ile ilgili üretim faaliyetleri için birçok düzenleme  
yer alıyor.

Son odak noktası ise elektrik motorları ve elektrikli araçlar 
olacak. İŞBİR JENERATÖR, yeni tesisinde, elektrik motorları 
ve elektrikli araç motorları da geliştirmeyi ve üretmeyi 
hedefliyor. Yeni fabrikada, bu konuda da alan, makina ve 
tezgâh yatırımları planlanmış durumda. u
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MEGE Teknik, savunma ve havacılık alanında gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinde 
edindiği 20 yıllık tecrübeyle sektörün ihtiyaç duyduğu alt sistem ve ürünleri 
geliştirmeye devam ediyor. Bu faaliyetlerini, milli imkânlarla ve yerli olarak 
gerçekleştiren firma, bir yandan da yeni altyapı yatırımları yapıyor.

Üretimden Ürüne: Sektörün 
İhtiyaç Duyduğu Alt Sistemler ve 
Ürünler MEGE Teknik’ten

Savunma ve havacılık 
sektöründe, elektronik ve 
elektromekanik alanları 

öncelikli olmak üzere, iç ve dış 
pazara katma değeri yüksek 
ürünler sunan MEGE Teknik’in 
öncelikli hedefleri arasında, 
insana yatırım yer alıyor. Firma, 
deneyimli kadrosuna ilave insan 
yatırımı yaparak ürün yönetimine 
geçmek üzere yapılanmasını da 
sürdürüyor.

Yeni Başarılar,  
Yeni Tesiste Gelecek
Birim içi ve birimler arası kablaj 
denince sektörde akla gelen ilk 
isimlerden biri olan MEGE Teknik, 
Nisan ayından beri faaliyetlerini, 
HAB yerleşkesinde, 14.500 
metrekare alana sahip modern 
tesisinde yürütüyor.

Yeni tesisinde kablaj üretiminin 
yanı sıra elektro-mekanik montaj 

MEGE Teknik’in Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda yerli ve milli olarak 
geliştirilen “MGB Serisi Esnek EMI 
Kablo Ekranları”, kabloları veya 
kablo takımlarını, elektromanyetik 
girişimlere ve mekanik etkilere 
karşı koruyor.
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kabiliyetini arttırmak için de ekipman 
yatırımı yapacak olan MEGE Teknik, 
savunma sektöründe ana entegratör 
firmalar için anahtar teslim çözümler 
sunmayı planlıyor. MEGE Teknik, 
havacılık alanında geçmişte edindiği 
uluslararası iş yapma yeteneği ve 
tecrübesini de yeni iş olanakları için 
kullanacak. Yurt dışındaki 
firmalara, havacılık ve uzay 
alanında, öncelikle montajlı 
üretimler; takiben de doğrudan 
ürün ihraç etmeyi hedefliyor.

Yeni Ürünler,  
IDEF 2021’de  
Görücüye Çıkıyor
MEGE Teknik, IDEF 2021’de,  
yerli olarak geliştirdiği  
MGB serisi EMI/EMC metal  
örgü/ekran (braid) ürünlerini 
ve askeri standartlarda 
yerlileştirdiği arkalık  
(backshell) ürünlerini sergiliyor.

MEGE Teknik’in Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda yerli ve milli 
olarak geliştirdiği “MGB Serisi 
Esnek EMI Kablo Ekranları”, 
kabloları veya kablo takımlarını, 
elektromanyetik girişimlere ve 
mekanik etkilere karşı koruyor.



102 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 103



MSI IDEF’21 KARA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / MEGE Teknik

104 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 105

MEGE Teknik, Nisan 
ayından beri faaliyetlerini, 
HAB yerleşkesinde, 
14.500 metrekare alana 
sahip modern tesisinde 
yürütüyor.

AC Voltaj RegülatörüMEGE Teknik’in askeri standartlara uygun olarak geliştirdiği 1U12-PDU, 1U12-PDU2, 
1U12-PDU3 ve 2U16-PDU3 Güç Dağıtım Birimleri (GDB), bağlı olduğu birimlere enerji 
sağlıyor; aynı zamanda ilgili birimleri birbirlerinden bağımsız olarak koruyor.

“MIL-DTL-38999 SERİ III 
Konnektör Arkalıkları” ise 
TÜBİTAK desteği ile birlikte 
MEGE Teknik’in uzman 
mühendisleri tarafından, yerli ve 
milli olarak geliştiriliyor.

Bu ürünlerin yanı sıra son 
dönemde güç elektroniği 
konusunda da başarılı projeler 
tamamlayan MEGE Teknik, askeri 
standartlarda geliştirdiği Güç 
Dağıtım Birimi (GDB) ve Güç 
Kaynağı gibi ürünlerini de IDEF 
2021’de sergiliyor.

MEGE Teknik’in askeri 
standartlara uygun olarak 
geliştirdiği 1U12-PDU, 1U12-
PDU2, 1U12-PDU3 ve 2U16-
PDU3 Güç Dağıtım Birimleri 
(GDB), bağlı olduğu birimlere 
enerji sağlıyor; aynı zamanda 
ilgili birimleri birbirlerinden 
bağımsız olarak koruyor. Müşteri 
gereklilikleri doğrultusunda, 
askeri standartlara uygun 
olarak farklı konseptlerde ürün 
geliştirme yeteneğine sahip olan 
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firma, teknik isterlere göre farklı 
çalışma koşullarına uyum sağlayan, 
farklı fiziksel özelliklere ve farklı 
elektriksel konfigürasyonlara sahip 
GDB’ler ortaya koyabiliyor.

Geleceğe Dair Çalışmalar da 
Hız Kesmiyor
MEGE Teknik, Hacettepe Teknokent 
yerleşkesinde bulunan tecrübeli 

ve nitelikli mühendis kadrosu ile 
faaliyet gösteren firması MEGART 
ile birlikte, güç elektroniği 
konusundaki çalışmalarını ileriki 
dönemde daha da arttırmayı 
hedefliyor.

AS EN 9100:D ve ISO-9001:2015 
kalite sistemlerini, uzun süredir 
ve belgelendirilmiş bir şekilde 
uygulayan; bu yönüyle de güvenilir 

bir firma olan MEGE Teknik, 
faaliyete geçirdiği kurumsal 
kaynak planlama programını 
da daha etkin kullanmak üzere 
çalışmalarını sürdürüyor. 
İnsana ve çevreye saygılı 
bir firma olmak için de 
tüm politikalarını, çağımız 
gereklerine uyarlamak için 
çalışmalar yürütüyor. u

MEGE Teknik, Sikorsky BLACK HAWK helikopterleri için 
kablo takımı üretimi de yapıyor.
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BAĞIŞLARINIZLA 
DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI
TL- TR84 0006 4000 0014 2380 8100 00

SWIFT: ISBKTRIS
USD- TR85 0006 4000 0024 2383 9100 00

EURO- TR28 0006 4000 0024 2384 0800 00

HALK BANKASI 
TL - TR37 0001 2009 4520 0016 0019 87

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR13 0020 9000 0005 7968 0000 01

TEB BANKASI
TL - TR82 0003 2000 0000 0039 4667 75

AKBANK 
TL - TR59 0004 6008 3288 8000 0088 88

T.C. ZİRAAT BANKASI
TL - TR07 0001 0017 4506 0317 4150 39

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR68 0021 0000 0001 9870 0000 01

GARANTİ BANKASI
TL - TR71 0006 2000 1140 0006 2970 83

ŞEKERBANK
TL - TR37 0005 9000 6013 0006 0076 22

TSKGV BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

El Birliği ile Güç Birliğine

YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİN BAĞIŞLARIYLA 
SAVUNMA SANAYİİMİZİ BUGÜN  OLDUĞU GİBİ YARIN DA 

AZİM VE KARARLILIKLA DESTEKLEMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ.
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Güç faktörü (power factor) ya da 
güç çarpanı (güç katsayısı olarak 
da anılır), enerji verimliliğinin 

bir göstergesi olarak, 0 ila 1 arasında 
bir sayı olarak ifade edilebilir. Güç 
çarpanının yüksek olması, enerjinin 
verimli kullanıldığını gösterir. Ticari 
elektronik ekipmanların birçoğu, güç 
çarpanını olabildiğince yüksek tutacak 
şekilde, bir tür güç çarpanı düzeltmesi 
özelliğine sahiptir. Ancak bu işlevi 
yerine getiren devreler, çekilen yüke 
uyumlu olarak değil, tipik olarak “sabit” 
bir yük miktarına göre çalışır. Çoğu 
zaman da güç çarpanı, ekipmanın azami 
elektrik yükü altında çalıştığı koşullarda 

NOVA Power Solutions, sunduğu çözümlere, elektrik gücü tüketiminde verimliliği daha da 
üst noktalara taşıyacak yeni bir kabiliyet ekliyor. Firma, 2021 yılından itibaren SRNT ve SRHF 
ürün ailesine, uyarlanabilir güç çarpanı düzeltme (Adaptive Power Factor Correction / APFC™) 
özelliğini kazandırdı. Bu yeni yetenek, taktik sistemlerin güç beslemesinde bir dizi avantaj 
sağlıyor. Bu yeteneğin en önemli üstünlüğü; özellikle gemiler, mobil sistemler ve jeneratörle 
beslenen küçük elektrik şebekelerinde daha düşük yakıt tüketimini sağlaması ve bu sayede 
sistemlerin daha uzun süre görev yapılabilmesi. Diğer yandan bu yetenek, elektrik altyapısının 
daha az yıpranmasına; bakım için harcanan zaman ve bakım maliyetinin de azalmasına katkı 
sağlayacak. Tüm bu üstünlükler, toplamda, geminin ya da mobil platformun göreve hazır olma 
durumunu yüksek düzeyde tutacak.

Gemi ve Taktik Mobil Platformlar için  
Güç Kalitesinde Yeni Bir Dönem 
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NOVA Power Solutions’tan 
Uyarlanabilir Güç Faktörü 
Düzeltmesi Çözümü: APFC™

optimize edilmek üzere tasarlanmıştır. 
Oysa elektrik yükü ya da çekilen güç, 
günlük çalışma temposunda değişiklik 
gösterir. Bu tempoda, güç çarpanı da 
önemli ölçüde düşer ve sabit işleyişe 
sahip güç çarpanı düzeltme devreleri, 
özellikle düşük yüklerde çok etkili 
olmaz.
Bugüne kadar, NOVA Power Solutions 
mühendislerinin bir savunma sistemini 
besleyecek ya da koruyacak güç 
birimlerinin gereğinden yüksek çıkış 
gücünde tasarlanmaması yönündeki 
önerilerinin nedeni, güç çarpanı 
düzeltme işlevindeki bu yetersizlikti. 
Sonuçta, gereğinden fazla çıkış gücü 

sağlanmasından kaynaklanan düşük güç 
çarpanı, yüksek maliyet ve yüksek enerji 
tüketimi demek.
Firmanın yeni geliştirdiği ve 
uyarlanabilir güç çarpanı düzeltme 
APFC™ teknolojisi olarak adlandırdığı 
yöntem ise soruna etkin bir çözüm 
getiriyor. NOVA Power Solutions’un 
SRNT ve SRHF ürün ailesine 
kazandırdığı uyarlanabilir güç çarpanı 
düzeltme yeteneği APFC™, güç 
çarpanını, değişen elektrik yüklerine 
göre ayarlayabiliyor. APFC™, elektrik 
gücünün her koşulda daha verimli 
kullanılmasını sağlıyor ve gemi ve 
diğer platformlarda çalışacak taktik 
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Şekil 1. Güç üçgeni

Şekil 2. Güç Çarpanı ile ilgili bir örnek

Şekil 3. Güç Çarpanı ile ilgili sütlü kahve benzetmesi

sistemlerin tasarımını da etkileyecek 
bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Sonuç 
olarak yüksek verimlilik, özellikle deniz 
ve taktik seyyar kara platformlarında, 
başta daha az yakıt tüketimi olmak 
üzere bir dizi avantaj sağlıyor.

Güç Çarpanı  
Neden Önemlidir?
NOVA Power Solutions firmasının 
sunduğu bu yeni yeteneğin daha iyi 
anlaşılabilmesi için “güç çarpanı” ve 
“güç çarpanı düzeltmesi” kavramlarına 
biraz daha yakından bakmak gerekiyor.

Gerçek güç (real power-şebekeden 
çekilen toplam güç), reaktif güç 
(reactive power), görünür güç (apparent 
power-ekipmanı çalıştırmak için 
kullanılan güç) ve güç açısı φ arasındaki 
ilişki, Şekil 1’de yer alan güç üçgeni ile 
temsil edilir. Burada, güç çarpanı, watt 
(W) olarak ölçülen etkin gücün, volt 
amper (VA) olarak ölçülen görünür güce 
oranıdır. Diğer bir deyişle φ açısının 
kosinüsüdür. Enerji verimliliğinin  
ölçütü olan güç faktörü; yüzde  
ya da 0 ile 1 arasında ondalık bir  
katsayı olarak gösterilir.

Düşük güç çarpanı, elektrik enerjisinin 
verimsiz kullanıldığı duruma işaret 
eder. %95’lik ya da 0,95’lik güç faktörü, 
%75’lik ya da 0,75’lik güç faktörüne göre 
daha büyük verimlilik anlamına gelir. 
Örneğin, Şekil 2’deki durumda, sisteme 
sağlanan enerjinin ancak %70’i, etkin 
güç olarak kullanılmaktadır.

Güç çarpanın düşük olması, güç 
dağıtım sisteminin genelinin maliyetini 
de arttırır; çünkü ekipmanlara enerji 
ulaştırabilmek için daha yüksek akım 
değerlerine ulaşmak gerekir.

Kısaca, güç çarpanının düşük olması, 
elektrik enerjisinin verimsiz bir 
şekilde kullanılması demektir. Bu da 
beraberinde bir dizi sakıncayı doğurur: 

n  Cihaz, kablo ve bağlantı elemanlarının 
fiziksel boyutlarında artış ve  
yüksek maliyet

n İletim hatları, ekipman ve alt 
bileşenlerin kapasitesinde ve 
maliyetinde artış

n Yüksek akım çekiminden  
kaynaklanan hat kayıpları

n Yalıtım malzemelerinde ve 
cihazın bileşenlerinde ısıdan 
kaynaklanabilecek hasarlar

n Gerilim regülasyonunda zayıflık ve 
voltaj düşmelerinde artış

n İşe yarar (gerçek) güçte düşüş, 
tüketilen toplam enerjide artış  
(Enerji tüketim maliyetinde artış, 
gemi ya da taktik platformlarda  
yakıt tüketiminde artış)

Düşük Güç Çarpanı  
Nasıl Oluşur?
Düşük güç çarpanının temel nedeni, 
“endüktif” olarak adlandırılan yüktür. 
Transformatörler, tek ya da 3 fazlı 
elektrik motorları (gemilerde top 
taretleri, radar anten motorları, tahliye 
tulumbaları vb.), yüksek yoğunluklu 
aydınlatma, endüstriyel fırın ve ısıtma 
sistemleri gibi yükler, uygulamalarda, 
gücün önemli bir bölümünü tüketen 
endüktif yüklere örnek olarak verilebilir.

Elektrik gücü tüketilirken ısı yayılımına 
yol açan rezistif yüklerin aksine endüktif 
yükler, akımın manyetik bir alan 
yaratması; bu alanın da güç üretmesi ile 
ortaya çıkar. Endüktif yüklerin ihtiyaç 

duyduğu görünür güç, gerçek güç ve  
reaktif güçten oluşur.
Reaktif güç, işe dönüşmez; manyetik  
alanı oluşturan akım tarafından tüketilir  
ve kilovolt-amper-reaktif (kVAR) birimi  
ile ölçülür. Endüktif yüklerin ihtiyaç  
duyduğu reaktif güç, aynı zamanda,  
elektrik dağıtım sistemindeki görünür  
güç ihtiyacını arttırır. Reaktif ve görünür 
güçteki artış ise güç çarpanını azaltır.

Güç Çarpanı Düzeltmesi
Güç çarpanı düzeltmesi, verimsizliği 
gidermeyi ve güç çarpanı değerini 
yükseltmeyi amaçlayan, özel bir  
devre ya da güç kaynağı ile gerçekleştirilir.
İyileştirilmiş güç çarpanının öne çıkan yarar  
ve üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:
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n Sistem ve cihazlarda verimlilik artışı
n Voltaj düşmelerinde azalma, gerilim 

regülasyonunda iyileşme
n Cihaz, kablo ve bağlantı elemanlarının 

fiziksel boyutları ve maliyetinde düşüş
n İletim hatları, ekipman (trafo ve 

jeneratör vb.) ve alt bileşenlerin 
boyut, kapasite ile maliyetinde düşme

n Düşük hat kayıpları ve düşük ısı
n İşe yarar (gerçek) güçte artış
n Tüketilen toplam enerjide düşüş 

(Enerji tüketim maliyetinde düşüş, 
gemi ya da taktik platformlarda yakıt 
tüketiminde tasarruf)

Güç faktörü düzeltmesi, Şekil 3’te yer 
alan sütlü kahve ve köpük analojisi ile 
de anlatılabilir. “Verimli” bir sütlü kahve 
dolumu, daha çok kahve (etkin güç) 
ve daha az köpük (reaktif güç) içerir. 
Burada kahve işe dönüşen gücü; köpük 
ise bir ekipmanı çalıştıran ancak işe 
dönüşmeyen gücü temsil eder.

Adaptif Güç Çarpanı 
Düzeltmesi (APFC™)
Adaptif ya da uyarlanabilir güç çarpanı 
düzeltmesi, ekipmanın elektrik 
yükündeki dalgalanma ve değişimlere 

rağmen güç faktörü değerini yüksek 
tutarak enerji verimliliğini yüksek 
düzeyde korumayı hedefliyor. Diğer bir 
deyişle çalışma sırasında yük miktarının 
azalması ya da artması durumunda, 
dinamik bir güç çarpanı düzeltme 
algoritması sayesinde güç çarpanı, belli 
bir katsayıda tutuluyor.

NOVA Power Solutions’un SRNT 
ve SRHF ürün ailesine getirdiği, 
uyarlanabilir güç faktörü düzeltme 
yeteneği APFC™, sabit güç faktörü 
düzeltme devresine göre çok daha 
yüksek bir güç verimliliği sağlıyor. 
Bu yetenek; gemiler, uzaktaki üsler 
ve diğer taktik mobil platformlar için 
önemli avantajlar sağlıyor. En önemlisi 
de daha düşük yakıt tüketimi sayesinde 
birliklerin, görev bölgesinde daha  
uzun kalabilmesi.

Ayrıca, bir geminin ya da taktik askeri 
platformun güç altyapısının daha az 
yıpranmasına ve bakım için harcanan 
zaman ve bakım maliyetinde azalmaya 
neden oluyor. Diğer bir deyişle göreve 
hazır olma yüzdesinde artış sağlanıyor.

NOVA Power Solutions, arıza ya da 
kesintinin kabul edilemez olduğu 

savunma ve güvenlik sistemlerinin zorlu 
çalışma ve çevre koşullarına dayanıklı, 
askeri standartlara uyumlu özel tasarım 
sürekli güç sistemleri geliştiriyor. NOVA 
Power Solutions’un güç sistemleri, 
sürekli devrede olan “güç iyileştirmesi” 
yeteneği ile hassas ekipmanları, 
kara ve deniz platformlarının ve uydu 
yer istasyonlarının taktik ortamının 
sert çevresel koşullarından koruyor. 
Böylece, sistemlerin çevresel koşullara 
direncini ve güvenilirliğini arttırıyor.

NOVA Power Solutions, 8 yıldır, Türk 
savunma ve güvenlik sektöründeki 
ana entegratörler ile sistem ve cihaz 
geliştiricilerine, özellikle yerli özgün 
sistem projelerinde, özel çözümler 
sağlıyor.

Okuyucularımız, NOVA Power Solutions 
çözümleri ile ilgili soruları ve talepleri 
için NOVA Power Solutions Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme 
Yöneticisi Süleyman BAYRAMOĞLU ile 
suleyman.bayramoglu@novapower.com 
e-posta adresi üzerinden bağlantıya 
geçebilir. u

benovaconsulting.com

Geleceğinize ışık tutan 
etki  odaklı 
çözüm ortağınız

””
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PALS, Uydu 
Haberleşme 
Antenlerinde 
%92 Yerlilik 
Oranına 
Ulaştı
Haberleşme (muhabere) kabiliyeti, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ulusların 
milli savunma stratejilerinin en kritik 
unsurlarından biri haline geldi. Kesintisiz 
haberleşme kabiliyeti ise muharebe 
meydanına çıkmadan çok daha önce; etkin ve 
kısıtlamalardan bağımsız çözümlerin tedariki 
ile başlıyor. PALS, hem ürünlerinin etkinliği 
hem de yüksek yerlilik oranı ile bu alanda  
aranan çözümleri sunuyor.

Gelişen teknolojiyle savaş yöntemleri de dijitalleşiyor ve 
devletler, üretebildikleri savunma teknolojileri doğrultusunda 
güçlü hale geliyor. Uydu antenleri ise askeri haberleşme 

sistemlerinin en önemli unsurlarına dönüşüyor. Doğru bilgininin, 
uzak mesafelerden, doğru zamanda doğru kişiye aktarılabilmesi, 
doğru ve etkin uydu antenlerinin kullanılması ile mümkün oluyor.

Son yıllarda ülkemizin savunma ve teknoloji stratejilerinin 
yerlileştirmeye odaklanması, uydu anten teknolojisinin yerli 
imkanlarla Türkiye’de geliştirmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. 
26 yıl önce İstanbul’da kurulan PALS, 2015 yılından bu yana, askeri 
standartlarda uydu anten sistemleri üretiyor. Son birkaç yıldır 
gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, PALS, Türkiye ve farklı 
ülkelerde aktif olarak kullanılan askeri antenlerinin yerlilik oranını, 
%92’ye çıkarmayı başardı.

Bir uydu haberleşme terminali, farklı fonksiyonlara sahip mekanik 
ve elektronik alt birimlerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. 
PALS, savunma sanayisi için tasarladığı askeri ürünlerindeki 
pasif bileşenler (RF Passive Components) olarak da bilinen alt 
bileşenlerin imalat teknolojisini de millileştirerek ürünlerinde 
yerlilik oranını olabilecek en üst seviyeye taşıyor. PALS’in anten 
teknolojisini yerlileştirme süreci; tasarım, imalat ve ardından  
her bir ürüne uygulanan MIL-STD-461F, MIL-STD-188-164A ve  
MIL-STD-810G test prosedürlerini içeren, birbirinden bağımsız  
süreçleri kapsıyor.

3 Kıtada, 30’u Aşkın Ülkede Kazanılan Tecrübe
Askeri standartlarda tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiş bir uydu 
anteni, dayanıklı donanımı, dışarıdan uygulanabilecek herhangi 
bir elektronik müdahaleye karşı MIL-STD-461F (EMC/EMI) 
standartlarında üretilmiş ve test edilmiş elektronik aksamları, pratik 
ve kompakt yapısıyla diğer uydu antenlerinden ayrılır. Bu antenler, 
en zorlu koşullarda, en güvenli şekilde çalışmalıdır.

Uzun yıllar, 3 farklı kıtada, 30’dan fazla ülkede, birbirinden farklı 
sektörlerdeki paydaşları için farklı uydu frekans bantlarında ve 
coğrafik koşullarda çalışabilen antenler imal eden PALS, uluslararası 
deneyimlerini, uydu anteni teknolojisinin millileştirme süreçlerine 
aktardı. Sonuçta, her türlü hava ve yeryüzü koşulunda kesintisiz ve 
güvenilir haberleşme sağlayabilen, askeri tip antenler ortaya çıktı.

Askeri uydu antenleri, kullanım uygulamalarına göre, 60 cm’den  
6-7 metreye dek farklı boyutlarda olabilir ve farklı bantlarda 
çalışabilir. PALS, farklı uydularla ve bantlarda çalışan ve çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilen anten serileri üretiyor. PALS anten 
serileri, paydaşların teknik isterleri ve teknik ihtiyaçlarına göre 
yeniden tasarlanabilir ve farklı projelere özel antenler geliştirilebilir.

Farklı İhtiyaçlar için Farklı Ürün Serileri
PALS PMA serisi antenler, sırt çantasında taşınabilen uydu 
haberleşme terminalleridir. Oldukça hafif yapıda; ancak bir o kadar 
da dayanıklı olacak şekilde imal edilen bu antenler, tek kişinin 
taşıyabileceği bir sırt çantasına sığabilir ve yine tek kişi tarafından 
birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde haberleşmeye hazır  
hale getirilebilir.
PALS PMA serisi antenler; 60 cm, 90 cm ve 120 cm olarak imal edilir. 
Daha büyük boyutlardaki PALS PFA serisi antenleri ise taşınabilir 
uydu terminalleridir. Bunlar, bir bölgeden başka bir bölgeye, modeline 
bağlı olarak birkaç taşıma çantasında nakledilebilen, kurulumu 
oldukça kolay antenlerdir. Bu seri, 3,70 m’ye dek farklı boyutlardaki 
modellere ve C Bant ve X Bant opsiyonuna sahiptir.
4 m ve üzerindeki PALS PTA serisi Nakledilebilir 
Uydu Terminalleri ise 3’e katlanır yapılarıyla 
nakil anında sabitlendikleri platforma ya da 
taşındığı treylere en uygun aerodinamiği 
ve taşınma kolaylığını sağlar. Bu 
antenler, konteynerlerin üzerinde 
kullanılabileceği gibi, bir treylerin 
içinde de kullanılabilir.
PALS PDA, İntikal Ettirilebilir Araç 
Uydu Terminali, PALS’in savunma 
sanayisine sunduğu ilk askeri tip 
anten serisidir. PDA Serisi askeri 
antenler, ilk olarak Savunma Sanayii 
Başkanlığının bir projesi kapsamında 
ASELSAN için geliştirilmiş ve proje 
tarihleri içerisinde farklı 
adetlerde setler halinde 
teslim edilmiştir. PDA, 
karbon fiberden üretilen 
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PALS, tüm donanımlara MIL-STD-461F, MIL-STD-188-164A, MIL-STD-810G standartlarına 
göre gerekli test prosedürlerini uygular.

Türksat 5A uydusu için kullanılan 
PALS VISION arayüz ekranı.

dayanıklı ve aerodinamik yapısı ile araç ve şelter gibi platformların 
üzerine sabitlenebilir. 77 cm’den 2,40 m’ye dek farklı boyutlarda; Ku, 
Ka, X, C bantlarında haberleşebilen modelleri mevcuttur. PDA serisi 
antenler, 3 dakikadan kısa bir sürede uydu ile kesintisiz şekilde 
haberleşmeye başlar. Askeri standartların baştan sona tüm imalat 
süreçlerinde uygulandığı bu antenler, buzlanmayı önleyen DE-ICE 
sistemi opsiyonuna da sahiptir. PALS DE-ICE sistemi, araç uydu 
terminallerinden yer istasyonlarına dek her boy ve yapıdaki antene 
uygulanabilir. -30°C’ye kadar sistemin çalışmasını; -40°C’ye kadar 
da sistemin zarar görmeden depolanmasını sağlayan PALS DE-ICE, 
görevini, düşük enerji tüketimi ile yerine getirir.

Destek Birimleri de Askeri Standartlarda
Uydu haberleşme terminalleri, antenlerin modeline ve boyutlarına 
göre farklı fonksiyonlara ve yapılara sahip anten kontrol ünitelerini, 
de-ice sistemlerini ve Ağ Yönetim Sistemlerini (Network 
Management System / NMS) içerir. PALS, tüm donanımlara  
MIL-STD-461F, MIL-STD-188-164A, MIL-STD-810G standartlarına 
göre gerekli test prosedürlerini uygular. Bu cihazlar ve sistemler de 
tıpkı uydu antenlerinde olduğu gibi savunma sanayisinin ihtiyaçlarına 
göre tasarlanır. PALS Anten Kontrol Üniteleri, uydu haberleşmesi 
konusunda daha önceden tecrübesi olmayan kullanıcılar için 
bile kullanması son derece kolay, isterlere göre değiştirilebilir 
bir arayüze ve panel yapısına sahiptir. Güvenlik açığını ya da 
herhangi bir elektronik müdahaleyi olanaksızlaştıracak 3 seviyeli 
programlanabilir kullanıcı hesabı yönetimiyle millileştirilmiş en 
güvenilir anten kontrol ünitesidir.
PALS Vision, birden fazla cihazın aynı anda çalışarak büyük ve 

karmaşık bir ağ oluşturduğu sistemlerde; ağ izleme, cihaz 
algılama, performans analizi, cihaz yönetimi, hata 

yönetimi, konfigürasyon yönetimi, ağ haritası 
çıkarma (mapping), siber güvenlik önlemlerinin 

alınması gibi işlemleri yürüten, 
yerlileştirilmiş NMS sistemidir. 

Sistemin her bir parçasına, komut 
vermek ve durumunu almak için 
birleşik, esnek ve kullanıcı dostu 

bir arayüz aracılığıyla erişilebilir. Yer 
istasyonlarında, 

Türkiye ve farklı 
ülkelerdeki 
askeri 

uygulamalarda 
kullanılan Vision; 

özelleştirilebilir, 
ölçeklenebilir modüler 
sistem mimarisi ve 
kapsamlı ve kullanıcı 

dostu arayüz seçenekleri ile hata yönetimini mümkün 
olduğunca basitleştirir; sistem içerisindeki aksaklıkları, farklı 
parametrelerin gösterilmesi yoluyla anında tanımlayabilir. 
Türksat 5A ve 5B uydularının frekans gözlem istasyonlarında 
ve ağa bağlı diğer cihazların monitoring ve kontrol yönetiminde 
Türksat tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Dünyanın Önde Gelen Üreticisi
Pek çok farklı sektörden paydaşla iş birliği yapan PALS, 2000’li 
yıllardan bu yana dünyanın başlıca uydu anten imalatçılarından 
biridir. PALS, uydu teknolojisindeki gelişmeleri yakından 
takip ederek 90’lı yıllardan bu yana bu teknolojik gelişmeleri 
tasarımlarına ve imalat süreçlerine yansıtıyor. Böylece, 
ülkemizde üretilen uydu haberleşme anten sistemlerini her 
geçen gün daha fazla yerlilik oranıyla dünyanın pek çok farklı 
ülkesine pazarlıyor. Türkiye’de Türksat, ASELSAN, TRT gibi 
referanslara sahip PALS, pek çok Avrupa, Orta Doğu ve Uzak 
Doğu Asya ülkesinde devlet televizyonları, özel iştirakler ve 
silahlı kuvvetler gibi birbirinden önemli referanslara sahiptir. 
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika alanında 
imalat ve Boğaziçi Üniversitesi’nin teknoparkı Büdotek’te Ar-
Ge faaliyetlerine devam eden PALS, önümüzdeki günlerde, 
yerlileştirdiği yeni tür uydu antenlerini, Türkiye ve dünyada 
savunma sanayisinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.
PALS’i, IDEF’21 boyunca 1022C numaralı standında ziyaret 
edebilir; %92 oranında yerlileştirilişmiş milli ürünleri ve sistem 
çözümleri konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Toplantı  
ve randevu talepleriniz için sales@pals.com.tr’den ya da  
0533 817 95 46 numaralı telefondan PALS Elektronik 
yetkililerine ulaşabilirsiniz. u
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Roketsan, TRG-300  
BLOK-III Füzesinin 
Geliştirme 
Çalışmalarında  
Sona Geldi
Roketsan tarafından geliştirilen ve kanıtlanmış muharebe 
yeteneğine sahip TRG-300 füzesinin yeni sürümü BLOK-III 
ile füzenin taktik yetenekleri arttırılıyor. Özel güdüm sistemi 
sayesinde yüksek isabet oranına ve yüksek tahrip gücüne sahip 
300 milimetrelik füze, 30 ila 120 kilometre menzil aralığında 
yer alan yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili olabiliyor.

Roketsan, manevra 
birliklerine; zamanında, 
doğru ve yoğun ateş 

desteği sağlayabilen  
TRG-300 füzesini,  
2016 yılında Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterine 
kazandırdı. Füze, o tarihten 
bugüne, muharebe yeteneğini 
kanıtladı. 2018 yılında harp 
başlığı çeşitlendirmesi 
yapılan füzenin, yurt  
dışındaki bir kullanıcıya 
teslimatı da tamamlandı.

TRG-300 füzesinin, sahadan 
gelen geri bildirimlerle 
iyileştirilmesi çalışmaları 
devam ediyor. Bu kapsamda, 
taktik özelliklerde yetenek 
arttırımını kapsayan ve  
TRG-300 BLOK-III füzesini 
konu alan çalışmalar,  
2020 yılında başlatıldı ve 
halen sürüyor.

Karıştırmaya karşı dayanımlı, 
güdümlü TRG-300 BLOK-
III füzesini de ihraç etmeyi 
hedefleyen Roketsan, bu 
konudaki görüşmelerini 
sürdürüyor.

TRG-300 füzesi, Roketsan 
üretimi K+ Silah Sistemi 
ve Çok Maksatlı Roket 
Sistemi (ÇMRS) ile uygun 
arayüze sahip olan 
diğer platformlardan 
da ateşlenebiliyor. 
TRG-300 füzesinin 
deniz platformlarına 
entegrasyonu için ihtiyaç 
duyulan iyileştirmelerinin 
gerçekleştirilmesi ve 
platform adaptasyonlarının 
yapılması da hedefleniyor.

Her türlü hava koşulunda 
kullanılabilen füzenin 
potansiyel hedefleri ise  
şöyle sıralanıyor:

n Yüksek doğrulukta tespit 
edilmiş hedefler

n Topçu ve hava savunma 
sistemleri

n Radar mevzileri

n Toplanma bölgeleri

n Lojistik tesisler

n Komuta, Kontrol ve 
Haberleşme Sistemleri

n Yüksek öncelikli  
diğer hedefler u

Roketsan, manevra birliklerine; zamanında, 
doğru ve yoğun ateş desteği sağlayabilen  
TRG-300 füzesini, 2016 yılında Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterine kazandırdı.

TRG-300 füzesinin, sahadan gelen 
geri bildirimlerle iyileştirilmesi 

çalışmaları devam ediyor.
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TRG-300 Füzesi’nin Teknik Özellikleri

Blok BLOK-I BLOK-II BLOK-III

Çap 300 mm 300 mm 300 mm

Azami Menzil 120 km 90 km 120 km

Asgari Menzil 30 km 20 km 30 km

Ağırlık ~585 kg ~585 kg ~585 kg

Uzunluk ~5,2 m ~5,2 m ~5,2 m

Güdüm KKS1 +GLONASS2  
Destekli ANS3

KKS1+GLONASS2  
Destekli ANS3

Karıştırmaya Karşı Dayanımlı4, 
KKS destekli Ataletsel Güdüm

Vuruş Hassasiyeti (CEP) ≤ 10 m ≤ 10 m ≤ 10 m

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli 
Aerodinamik Kontrol

Elektromekanik Tahrik Sistemli 
Aerodinamik Kontrol

Elektromekanik Tahrik Sistemli 
Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit Katı Kompozit Katı Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi Tahrip + Çelik Bilyeli Tahrip + Çelik Bilyeli
%40 TNT+ %60 RDX  
içerikli yüksek  
infilaklı ve parça tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı ~105 kg ~105 kg ~105 kg

Harp Başlığı Etkili Yarıçapı ≥ 70 m ≥ 70 m ≥ 70 m

Tapa Tipi Çarpma ve Yaklaşmalı Çarpma ve Yaklaşmalı Çarpma ve Yaklaşmalı

Pod Tipi Yalıtımlı Pod Yalıtımlı Pod Yalıtımlı Pod

Raf Ömrü 10 yıl 10 yıl 10 yıl

1KKS: Küresel Konumlama Sistemi
2GLONASS: Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi
3ANS: Ataletsel Navigasyon Sistemi
4Karıştırmaya karşı dayanım; karıştırıcı gücüne, tipine, sayısına ve yerleşimine göre farklılık gösterebilir.
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Sorunlarını Teşhis Edemeyen 
Şirketlere, Sempro’dan Yenilikçi 
Kurumsallaşma Çözümü
Sempro, özgün olarak geliştirdiği Kurumsal Dönüşüm Modeli ile sorunlarını analiz etmekte ve çözüm 
geliştirmekte güçlük yaşayan şirketler için, yenilikçi bir hizmet sunuyor. Bu yeni yaklaşım, hem şirketlerin 
problemlerini ortaya çıkarıyor hem de şirketlerin öncelikle nerelere odaklanması gerektiğini belirliyor. 
Şirketlere, kurumsallaşmanın yanında; verimlilik artışı, daha düşük maliyetler ve hatasız işleyen süreçler 
gibi pek çok fayda da sunuyor. Genel uygulamalara dayalı bir danışmanlık hizmetinin aksine, savunma ve 
havacılık sanayisindeki sektörel deneyim ile harmanlanarak geliştirilen bu yaklaşım, firmaların ihtiyaçlarına 
özel, butik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Modüler Çözüm
Kurumsallaşma yolculuğunun farklı noktalarındaki şirketlere 
yönelik olarak geliştirilen bu danışmanlık hizmeti, birbirinden 
bağımsız 4 modülden oluşuyor. Bu modüller şu şekilde sıralanıyor:
1. Stratejik Planlama ve Uygulama
2. Değerlendirme ve Önceliklendirme
3. Uyarlama ve Süreç Geliştirme
4. Dijital Dönüşüm
Sempro, bu hizmeti, kurumsallaşma faaliyetlerine ilk kez adım 
atacak firmalar için 1’inci modülden itibaren veriyor.  
Tüm süreçlerini detaylı şekilde tanımlayarak, bu süreçleri daha 
verimli hale getirecek yazılım araçları satın alma seviyesine gelen 
firmalara ise 4’üncü modül kapsamındaki hizmetleri sunuyor.

Her Şey Strateji ile Başlıyor
Bu modüllerden “Stratejik Planlama ve Uygulama”da, ilgili firmanın 
var oluş amaçları ve hedefleri ile bu hedefe ulaşmak için izlediği 
stratejiler analiz ediliyor. Bu aşamada, eğer gerekiyorsa şirketin 
stratejisi, hedefleri ile uyumlu hale gelecek şekilde yeniden 
yapılandırılıyor. Daha sonra bu stratejinin, şirketin tüm birimlerine 
ve tüm çalışanlara nüfuz etmesi sağlanıyor. Bu sayede tüm 
paydaşların, tıpkı bir organizma gibi aynı amaç doğrultusunda  
çalışması hedefleniyor.

Süreçlerdeki Boşluklar Ortaya Çıkıyor
Bu hizmetin ikinci modülünde, firmanın, kendi içinde şu 3 soruyu  
yanıtlaması sağlanıyor:
n Biz kimiz?
n Ne yapıyoruz?
n Nasıl yapıyoruz?
Bu soruların ardından, firmanın, hangi ürün ya da hizmetleri, hangi 
süreçler sayesinde ortaya koyduğu analiz ediliyor. Daha sonra 
firmanın, şu ana kadar süreçlerini tanımlama konusunda yaptığı 
mevcut çalışmalar inceleniyor, boşluklar tanımlanıyor ve bir yol 
haritası oluşturuluyor. Aksayan ya da olması gerektiği halde hiç 
tanımlanmamış olan süreçler ve öncelikle hangileri üzerinde 
çalışılması gerektiği belirleniyor.

Aksayan Süreçler Elden Geçiriliyor
Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin üçüncü modülü, ikinci modülde 
tanımlanan ve bir öncelik sırasına konulan “süreçlere” odaklanıyor. 
Sempro bu aşamada, süreçleri iyileştirirken ya da sıfırdan 
geliştirirken, ilgili sürecin kullanıcısı olan firma personeli ile birlikte 
çalışıyor. Bu sayede kâğıt üstünde güzel görünen; ancak gerçek 
hayatta işletilme şansı bulunmayan süreçler yerine, ayakları yere 
sağlam basan ve şirkete fayda sağlayacak süreçler ortaya çıkıyor.

©
 Sem

pro

Sempro Kurumsal 
Dönüşüm Modeli,  

4 modülden oluşuyor.

Sunduğu hizmetlerde anahtar teslim bir yaklaşım benimseyen 
Sempro, bu noktada firmanın eğitim ihtiyaçlarını da belirliyor ve 
kendi bünyesinde sunduğu aşağıdaki eğitimlerden gerekli  
olanları veriyor:

n Yeni Nesil Konfigürasyon Yönetimi CM2
n SAE EIA-649 Konfigürasyon Yönetimi
n Sistem Mühendisliğinin Temelleri
n Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
n Proje Yönetimi
n Kurumsal Risk Yönetimi

Süreçlerin Ardından, Dijital Dönüşüme Adım Atılıyor
Sempro, Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin dördüncü ve son 
modülünde, firmanın dijital dönüşüme adım atmasını sağlıyor. Bu 
aşamada, önceki modüllerde uygulanan yöntemler ile herhangi 
bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın işler duruma gelen süreçlerin, 
doğru yazılımlar kullanılarak nasıl daha verimli hale getirilebileceği 
üzerinde çalışılıyor. Sempro bu noktada, firmanın, pazardaki pek çok 
yazılım içerisinden en uygun olanı seçerken dikkat etmesi gereken 
karar parametrelerini ortaya koyuyor. Danışmanlık alan firma, bu 
sayede, kendisi için en doğru yazılımı daha kolay seçebiliyor.
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Sempro Kurucusu Semiha Yaşar

Sempro Kurucusu Semiha Yaşar, yazılım konusuna neden 
son modülde odaklandıklarını şu şekilde açıklıyor: “Pek çok 
firma, PLM ya da ERP yazılımları gibi pahalı araçlar sayesinde 
sorunlarını çözebileceklerine inanıyorlar. Ancak gerçek bu değil. 
Bu tip yazılımlar, sadece tanımlanan süreçlerin işletilmesini 
kolaylaştırıyor. Süreçler doğru tanımlanmadığında ise bu 
araçlar, sorunları ortadan kaldırmak yerine, daha çok sorun bile 
yaratabiliyor. Bu nedenle dijital dönüşüm faaliyetlerine, Kurumsal 
Dönüşüm Modeli’mizin son aşamasında başlıyoruz.”

Sektörel Tecrübe En Önemli Faktör
Sektöre sunulan danışmanlık hizmetlerinin en büyük sorunlarından 
biri “sektörel deneyim eksikliği” olarak ortaya çıkıyor. Yaşar, bu 
konuyu şu şekilde özetliyor: “Sektörde yaptığımız anketlerde, 
firmaların %69’unun aldıkları danışmanlık hizmetleri için en 
çok önem verdikleri kriterin sektörel deneyim olduğunu gördük. 
Bu sorun da genellikle pazardaki büyük hacimli ve tanınmış 
danışmanlık firmalarının verdiği ve çok genel prensipler üzerine 
kurulu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, etkisiz kalmasından 
kaynaklanıyor. Bu tabloda, özellikle savunma ve havacılık alanında 
sahip olduğumuz derin tecrübe ile sektörümüzdeki firmalar için 
butik bir kurumsallaşma çözümü geliştirdik. Bunu, son dönemde 
aramıza katılan ve otomotiv ve beyaz eşya gibi pek çok farklı 
alanda deneyimi olan ekip arkadaşlarımızın katkılarıyla bir dizi 
başka sektöre daha uygulayabileceğimiz bir hizmete dönüştürdük. 
Bizi, Sempro Kurumsal Dönüşüm Modeli’ni geliştirmeye iten 
nedenlerden biri de müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık 
hizmetlerinden sonra aldığımız olumlu geri dönüşler oldu. 
Müşterilerimizin pek çoğu, tüm konsantrasyonumuzla onlara 
odaklandığımız ve şirket yapısındaki en alttan en üst seviyeye 
kadar tüm süreçler üzerinde çalıştığımız için, yaptığımız iyileştirme 
ve değişikliklerin kalıcı olduğunu ifade ediyor. Müşterilerimiz, 
özellikle bu nedenle büyük danışmanlık firmaları yerine bizi tercih 
ettiklerinin altını çiziyor.”

Aksayan Süreçler, Tanımlanamayan Problemler
Yaşar, bu hizmetin ardında yatan fikri şöyle anlatıyor: “Verdiğimiz 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri sırasında, firmaların sundukları 
ürün ve hizmetler ile bu ürün ve hizmetleri ortaya koyan süreçler 
arasında, çeşitli boşluklar olduğunu gördük. Bu boşluklar, 
süreçlerin bir kaos halinde yönetilmesine yol açıyor. Yöneticiler, 
işlerin istedikleri gibi yürümediğini, genelde hemen fark edebiliyor; 
ancak problemi ve çözümü tanımlamakta zorluk çekiyorlar. Bunun 
sonucunda da sorunları ortadan kaldırarak, tek seferde doğru işi 
yapmak yerine, sürekli yangın söndürmeye odaklanıyorlar. Biz de 
bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak, Türkiye’de benzeri 
olmayan; Sempro Kurumsal Dönüşüm Modeli’ni geliştirdik.” u
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TTAF Savunma, Artan Mühendislik 
Gücü ve Gelişen Altyapısı ile 
Ürünlerini Çeşitlendiriyor
TTAF Savunma, kuruluşundan beri 
kablo demetleri (harness / kablaj), 
elektromekanik kutular ve elektromekanik 
montaj gibi alanlarda sürdürdüğü 
çalışmalarını, yeni ürünlerle genişletiyor. 
Bu süreçte de hem mühendislik gücünü 
arttırıyor hem de altyapısını geliştiriyor. 
TTAF Savunma’nın yeni ürünlerinden ikisi; 
Eğitim Panosu ve Joystick, IDEF 2021’de 
ilk kez görücüye çıkacak.

Mevcut projelerinin yoğunluğunun ve yeni ürün geliştirme 
çalışmalarının itici gücüyle büyümesini sürdüren TTAF 
Savunma, 2020 yılından beri istihdamını yaklaşık %35 oranında 

arttırdı. Test cihazı ve ekipman altyapısı ise yaklaşık 2 kat büyüdü.
Firma, bu süreçte mühendislik iş gücüne yatırım yapmaya da devam 
etti. Yürütülen Ar-Ge projelerinin de ihtiyaçları ile paralel olarak 
mühendislik ekibi, yaklaşık %60’lık bir büyüme kaydetti.

Eğitim Panosu, Kablo Demetleri ile İlgili  
Süreçleri Kolaylaştıracak
TTAF Savunma tarafından geliştirilen Eğitim Panosu, zırhlı araçların 
bakım ve onarımında görev yapan personelin, kablo demetleri 
konusunda eğitilmesi çalışmalarında kullanılacak. İlgili aracın kablo 
demeti ile ilgili bilgiler, bu panoya yükleniyor ve personel, panoda, 
hangi kablo demetinin nerelerden geçtiğini görebiliyor ve bir arıza 
durumunda nereleri kontrol etmesi gerektiğini öğrenebiliyor.
Bakım-onarım el kitabı içeriklerinin pano ile entegre edilmesi de 
TTAF Savunma’nın bu sistem ile ilgili gelecek planları arasında  
yer alıyor.

Ar-Ge Çalışmalarının İlk Meyvesi:  
Hava ve Kara Platformları için Joystick
TTAF Savunma, bir Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdiği Joystick 
ürününün çalışmalarında da sona geldi. Testleri tamamlanan ürünün 
yazılımının gözden geçirme süreci devam ediyor. TTAF Savunma, ilk 
Joystick’i, Eylül ayında seri üretim hattından çıkarmayı hedefliyor. 
Bu ürünler, insansız hava aracı (İHA) yer istasyonlarında ve zırhlı 
araçlarda, kullanıcılar tarafından denenecek. Firma, bu denemelerin 
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ardından, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ürün ile ilgili 
taleplerin artacağını öngörüyor.
TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, Joystick ürünleri ile 
ilgili şunları söylüyor: “Bu proje, bir yerlileşme çalışması olarak 
başlamıştı. Geldiğimiz noktada, %90 yerlilik oranını yakaladık. Dünya 
genelinde rakipleri ile rekabet edebilecek, bunu yaparken de maliyet-
etkinliği ile öne çıkacak bir ürün ortaya koyduk. Joystcik, Ar-Ge 
çalışmalarımızın ilk meyvesi olması itibarıyla da bizim için özel bir 
değeri olan bir ürün.”

Geleneksel Alanlardaki Çalışmalar Hız Kesmiyor
TTAF Savunma, bir yandan da kablo demeti gibi geleneksel çalışma 
alanlarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Baykar, FNSS, Nurol Makina, 
STM ve TUSAŞ tarafından yürütülen çeşitli projeler kapsamında  
hava ve kara araçlarının yanı sıra İHA’lar için de kablo demetleri 
üreten firma, faaliyetlerine yoğun bir tempoda devam ediyor.  
Yeni İHA modelleri için de yakında üretime başlamaya hazırlanan 
TTAF Savunma, kablo demeti üretim çalışmalarına, havacılık 

TTAF Savunma’nın üreteceği taktik fiber-optik haberleşme çözümlerinden bazıları.

TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör
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motorlarını da ekledi. Firma, TEI için üretim yapmaya başladı.
Yerlileştirme çalışmalarını da takip eden TTAF Savunma, bazı 
konektörlerin yerlileştirilmesi için ASELSAN’ın Gücümüz Bir 
platformu üzerinden başvurularını tamamladı ve bunların 
sonuçlanmasını bekliyor.

İhracat için Bağlantılar Canlı Tutuluyor
Pandemi dönemi, ihracat çalışmalarını sekteye uğratmış  
olsa da TTAF Savunma, bağlantılarını canlı tutuyor. Aralarında 
Boeing’in de bulunduğu bir dizi firma ile görüşmelerini sürdürüyor. 
Uzak Doğu’da faaliyet gösteren bir firma ile görüşmelerini önemli  
bir aşamaya getiren TTAF Savunma, yaz döneminde, yüksek 
potansiyeli olan bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor.
TTAF Savunma, pandemi koşullarının ortadan kalkması ile iş birliği 
çalışmalarını tekrar faal hale getirmeye hazırlanıyor. IDEF 2019’da, 
OPTOKON ile imzaladığı iş birliği anlaşması, bunların başında 
geliyor. Bu iş birliği anlaşması, Türkiye’de ortak üretimine yönelik  
bir şirketin kurulumunu da konu alıyor. Ortaklık kapsamında, 
ürünlerin doğrudan OPTOKON firmasından tedarik edileceği ilk 
aşamanın ardından, TTAF Savunma, yurt içindeki çözüm ortakları 
ile birlikte, bu ürünleri kademeli olarak yerlileştirmeye başlayacak. 
2’nci senenin sonunda, yerlilik oranı %30’lara ulaşacak. 2’nci 
seneden sonra ise bu oran %60’lara kadar yükselecek. Teknoloji 
transferini de içeren bu ortaklık ile TTAF Savunma, mevcut tasarım 
kabiliyetlerinin yanına, fiber optik haberleşme cihazı tasarlama 
yeteneğini de ekleyecek ve OPTOKON’un ortaya koyacağı daha 
gelişmiş yeni ürünlerde, tasarımcı olarak yer alacak.
Çalışmaları tekrar başlayacak diğer iş birliği planları arasında,  
bir konsorsiyum bünyesinde Airbus ile iş yapmak ve yurt dışında 
üretim tesisi yatırımı yapmak da yer alıyor.

Gelişim Devam Edecek
TTAF Savunma’nın gelecek planları arasında, yeni ürünlerin ve iş 
birliklerinin yanı sıra yeni bir tesise taşınmak da yer alıyor. Mevcut 
tesislerinden yaklaşık 2,5 kat büyüklükte olması planlanan bu yeni 
tesiste, üretimde otomasyonu getirecek altyapılar da yer alacak.
TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, firmanın gelişimi ile  
ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Geçtiğimiz dönemde TTAF 
Savunma, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ve rekabetçi 
gücünü defalarca gösterdi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız  
yeni yatırımlarla, geliştireceğimiz yeni ürünlerle ve kuracağımız 
yeni iş birlikleriyle gelişimimize devam edeceğiz. TTAF Savunma, 
bir yandan Türkiye’de ve uluslararası pazarda ana yüklenicilerin 
güvenilir bir alt yüklenicisi olmaya devam edecek bir yandan da  
özel alanlarda özgün ürünlere  
sahip olacak.” u
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Zebra Technologies’ten Silahlı 
Kuvvetlerin Lojistik Süreçlerini 
21. Yüzyıla Taşıyan Çözümler 
Silahlı kuvvetlerin, etkin ve gerçek zamanlı bir lojistik sistemine sahip olması, 
operasyonel başarıyı getiren başlıca etmenler arasında yer alıyor. Sivil sektörlerde, 
lojistik süreçleri verimli ve hızlı hale getiren yeni teknolojiler, silahlı kuvvetlere 
önemli avantajlar sağlama potansiyeline sahip olsa da başta saha koşulları olmak 
üzere bir dizi zorluk, bunların askeri alanda kullanımını kısıtlıyor. Zebra Technologies 
(Zebra), hem sunduğu yenilikçi çözümler hem de sahada güvenilir ve etkin bir şekilde 
çalışan cihazlarıyla silahlı kuvvetlerin lojistik süreçlerini 21. yüzyıla taşıyor.

Bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler, özellikle 
perakende ve elektronik 

ticaret sektörlerinde lojistik ile ilgili 
süreçlerin çok daha hızlı ve verimli 
bir şekilde ele alınmasını sağlıyor. 
Örneğin, çok geniş ve farklı coğrafi 
konumlara yayılmış bir envanter 
içinden sipariş edilen herhangi bir 
ürün, makul maliyetlerle aynı gün 
teslim edilebiliyor. Bu teknolojilerin 
silahlı kuvvetlerin kullanımına 
sunulması, lojistik süreçlerinde, 
daha önceden sahip olunmayan 
görünürlüğü ve gerçek zamanlı bilgiyi 
sağlayabilir; ancak, bunun için bazı 

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, 
Zebra’nın çözümlerini etkin 
olarak kullanıyor.

T
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giyilen ekran (head-mounted display) 
ürünlerini kapsıyor. Bu ürünler; 
çok soğuk, çok sıcak, nemli ve tozlu 
ortamlarda, yüksek performansla 
çalışabiliyor. Ayrıca deniz suyu ve 
patlayıcı madde bulunan ortamlarda 
da güvenilir bir şekilde görev 
yapabiliyor. Cihazlar, çevresel şartlara 
dayanımları sayesinde, operasyon 
bölgelerinde de kullanılabiliyor ve 
muharebe sahası ile lojistik birimler 
arasındaki bağın devamını sağlıyor.

Zebra’nın cihazları; gece görüş 
gözlüğü ile uyum ve gelişmiş 
güvenlik gibi askeri uygulamaların 

sorunların çözülmesi gerekiyor. 
Örneğin, sivil sektörde, depo gibi 
çevresel şartların kontrollü olduğu 
alanlarda kullanılan cihazların, 
askeri üslerde ya da operasyon 
sahasında kullanımı, özel çözümlerin 
geliştirilmesini gerektiriyor. Zebra’nın, 
lojistik süreçlere yönelik çözümleri, 
tam olarak bu ihtiyaçları karşılıyor.

Operasyon Sahasını Akıllı 
Depoya Çeviren Cihazlar
Zebra’nın Askeri Mobil Bilgisayar 
Çözümleri (Military Mobile Computing 
Solutions / MMCS); mobil bilgisayar, 
RFID okuyucu ve tarayıcısı ve kafaya 
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Zebra’nın MMCS ürün ailesinin en 
genç üyesi olan HD4000 kafaya giyilen 
ekran, sahada görev yapanlara yeni 
kabiliyetler kazandırıyor.

gerektirdiği özelliklere de sahip. 
Cihazlar; Windows ve Android işletim 
sistemlerini koşturabiliyor; ekran 
boyutları, 5 inç ile 12 inç arasında 
değişebiliyor. Dokunmatik özelliğine 
sahip cihazlar, 4G ve WiFi ağların 
kullanımını da destekliyor.

Giyilebilir Teknolojiler 
Operasyon Sahasında
Zebra’nın MMCS ürün ailesinin en 
genç üyesi olan HD4000 kafaya giyilen 
ekran, sahada görev yapanlara yeni 
kabiliyetler kazandırıyor. Görevlilerin, 
kritik verileri, işlerini yaparken 
ve görüş açılarını değiştirmeden 
görebilmelerini sağlayan sistem, 
uzun süre rahatsızlık vermeden 
kullanılabiliyor. HD4000; suya, 
toza ve düşmelere karşı dirençli 

yapısı ile saha koşullarına ayak 
uydurabiliyor.

Envanterin Takibi  
Artık Daha Kolay
Zebra’nın Varlık ve İzleme 
Çözümleri (Asset and Tracking 
Solutions / ATS) ürün ailesi, 
hem barış zamanında hem de 
operasyonlar sırasında, tedarik 
zinciri ve lojistik ile ilgili süreçleri 
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Zebra’nın bu alandaki çözümleri, 
varlıkların, barkod ve RFID gibi 
teknolojilerle takip edilebilmesini 
sağlıyor. MMCS ürün ailesindeki 
cihazlar ise sahada görev yaparak 
bu takibin, en son noktaya kadar 
sürdürülebilmesinin önünü açıyor. 
Bu sayede;

Zebra Technologies Hakkında 
Zebra Technologies, savunma ve 
havacılığın yanı sıra perakende, 
elektronik ticaret, sağlık, üretim, 
kamu sektörü, ulaşım ve lojistik, 
konaklama ve bankacılık gibi geniş 
bir alanda kurumsal çözümler 
sunan bir şirkettir. 1969 yılında 
kurulan firmanın, 45 ülkede, 
toplam 128 ofisi bulunuyor. 
Zebra Technologies’in, faaliyet 
alanlarında 5.300’ü aşkın patenti ve 
patent başvurusu bulunuyor.
2020 yılı cirosu 4,448 milyar dolar 
olan Zebra Technologies’in çalışan 
sayısı ise 8.800’ün üzerinde. Firma, 
her yıl, cirosunun yaklaşık %10’unu 
Ar-Ge faaliyetleri için ayırıyor.

n Lojistik sistemdeki verilerin  
doğruluğu arttırılıyor,

n Tedarik ve kullanım  
süreçleri hızlandırılıyor,

n Operasyon maliyetleri düşürülüyor ve

n El ile (manuel) yapılan işlemlere  
olan ihtiyaç ortadan kaldırılıyor.

Zebra’nın askeri izleme sistemleri, 
varlıklar ve envanterle ilgili gerçek  
zamanlı bilgi de sağlıyor. Bu sistemler; 
sabit ve geçici üslerde ve intikal sırasında 
görev yapabilecek şekilde ölçeklenebiliyor. 
Takip edilmek istenen nesnelerin 
konumunun tespiti ve izlenmesi, sayısal 
(dijital) olarak gerçekleştiriliyor. Böylece, 
tüm varlıkların ve envanterin durumunu 
gösteren genel bir resim, herhangi bir 
zamanda kolaylıkla oluşturulabiliyor.
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Bakım ve Onarım Yönetimi 
de Kapsamda
Zebra, Varlık Bakım ve Onarım 
Yönetimi (Asset Maintenance  
and Repair Management / ARMM) 
ürün ailesiyle sunduğu çözümleri  
bir adım öteye taşıyor.

Envanterinde çeşitli kara, deniz ve 
hava platformları ve sistemleri olan; 
ayrıca bunları çok sayıda sabit ve 
geçici üsse konuşlandıran bir silahlı 
kuvvetin, bakım ve onarım faaliyetleri, 
karmaşık bir hal alabilir. Bakım ve 
onarım için gerekli olan ekipmanın 
ve dokümanların, ihtiyaç duyulan 
zamanda, platform ya da sistemin 
bulunduğu yerde hazır olmasını 
sağlamak, bu karmaşıklık için 
verilebilecek örneklerden biridir.

Zebra’nın ARMM ürün ailesi, gerçek 
zamanlı durumsal farkındalık 
sağlayarak ekipmana ve dokümanlara 
erişimi kolaylaştırıyor. Yetkililer; 
platformların, sistemlerin ve 
ilgili personelin yerini ve güncel 
durumunu, yine gerçek zamanlı 
olarak görebilir. Böylece, yönetim 
ve planlama süreçlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesi için gerekli olan 
bilgiye erişebilir.

Sahada bakım ve onarım yapacak 
personel ise iş emirlerine, elektronik 
kılavuzlara, prosedürlere, çizimlere 
ve bakım tarihçelerine anında 
erişebilir; bu sayede daha hızlı ve 
verimli bir şekilde çalışabilir.  
Tüm bunlar, aynı zamanda  
maliyetleri düşürür. u

Zebra’nın cihazları; Windows ve Android 
işletim sistemlerini koşturabiliyor; ekran 

boyutları, 5 inç ile 12 inç arasında değişebiliyor. 
Dokunmatik özelliğine sahip cihazlar, 4G ve 

WiFi ağların kullanımını da destekliyor.

Zebra’nın cihazları; gece görüş gözlüğü ile uyum 
ve gelişmiş güvenlik gibi askeri uygulamaların 

gerektirdiği özelliklere de sahip.
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leonardocompany.com.tr

Türk Savunma Sanayi’nin önemli paydaşlarından biri olan Leonardo, 
30 seneyi aşkın bir süredir Türkiye’nin kalkınmasına, milli fi kri hakların 
gelişmesine ve ülke savunmasına katkı sağlıyor.

Leonardo Türkiye olarak sivil, kamu ve askeri alanlardaki başarılı 
çalışmalarımızla yerel ve global müşterilere ileri teknoloji donanım, sistem 
ve lojistik destek hizmetleri sunuyoruz.

Öngörüsü, merakı ve yaratıcılığıyla tanınan büyük usta mucit gibi, 
Leonardo olarak bizler de yarının teknolojisini tasarlıyoruz.

Türkiye’nin Geleceğine 
Yatırım Yapıyoruz
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