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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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MSI IDEF’21 DENİZ SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI/ SSB Mesajı

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

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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IDEF’21 DENİZ SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Genelkurmay Başkanlığı Mesajı

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
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Sadık PİYADE 
TSKGV Genel Müdür Vekili

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. 

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.
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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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Türkiye’nin silah üreticisi Sarsılmaz’ın IDEF 2021’de öne çıkardığı ürünlerden 
biri de hafifliği, etkinliği, kolay kullanılabilirliği ve yüksek atım hızı ile dikkat 
çeken SAR 109T makineli tabanca. Yakın muharebe ortamlarının taktik 
ihtiyaçlarını karşılama amacıyla özgün olarak geliştirilen SAR 109T, modüler 
gövde yapısı ile geniş bir yelpazedeki çeşitli aksesuarların kolayca takılarak 
kullanımına olanak tanıyor. NATO standartlarına göre tasarlanan aksesuar 
rayları bulunan gövde üzerine, standart monte tertibatına sahip her türlü 
aksesuar takılabiliyor.

Deniz Piyadeleri için Meskûn 
Mahalde Muharebenin Kıvrak 
Silahı: Sarsılmaz SAR 109T

Fonksiyonel prensip olarak 
geri tepme sistemiyle çalışan 
SAR 109T, 9x19 mm çapında 

standart NATO mühimmatı 
ateşliyor. Mermi beslemesini; 10, 
20 veya 30 kapasiteli şarjörlerden 
sağlayan silah, dakikada yaklaşık 
900 atım gibi yüksek bir hızda 
çalışıyor. 220 mm uzunluğunda 
namluya sahip olan SAR 109T’nin, 
30 mermi kapasiteli tam dolu 
şarjörlü ağırlığı ise 3.032 gram.

SAR 109T, kavramayı kolaylaştıran 
polimer ray kılıfları ve modern 
kompakt taktik dipçik gibi 
geliştirmelerle son dönemde yeni 
bir görünüme kavuştu. Bu silah; 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından, sahada aktif 
şekilde kullanılıyor.

SAR 109T’nin standart sürümünün 
yanı sıra sivil kullanıma yönelik 
olarak geliştirilen bir sürümü ve 
üzerinde taşıma kolu bulunan bir 
sürümü daha bulunuyor.

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, Savunma Sanayii 
Başkanlığının (SSB) bize verdiği 
her projede üzerimize düşen 
görevleri layığı ile yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Son yıllarda, SSB’nin 
tabanca geliştirme projesini 
birincilikle tamamlayan SAR 9 
METE tabancamızdan yüksek 
adette teslimat yaptık ve yapmaya 
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Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

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 109T (altta) ve tekli atım 
özelliği ile sivillerin kullanımına 

yönelik olarak geliştirilen  
SAR 109C (üstte).
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Sarsılmaz’ın makineli tabancaları 
ve piyade tüfekleri, özellikle 

meskûn mahalde birbirini 
tamamlıyor.

SAR 109T; Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından, sahada 

aktif şekilde kullanılıyor.

SAR 109T, 9x19 mm 
standart NATO mühimmatı 

mermi ateşliyor.
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Tablo 1. SAR 109T Makineli Tabanca Ailesinin  
Teknik Özellikleri

MODEL SAR 109C 
(Sivil)

SAR 109T 
(Standart)

SAR 109T 
(Taşıma 
Kollu)

Kalibre 9x19 mm

Çalışma prensibi Geri Tepme

Mermi beslemesi
10, 20 veya 30 mermi  
kapasiteli şarjör ile

Boş kovan fırlatma yönü Sağ

Ateşleme modları Tekli Atış
Tekli Atış 

/ Tam 
Otomatik

Tekli Atış 
/ Tam 

Otomatik

Boyut Bilgileri

Uzunluk (dipçik tam açık) 705 mm

Uzunluk  
(dipçik tam kapalı) 620 mm

Genişlik 55 mm 55 mm 56 mm

Yükseklik  
(30 mermilik şarjör ile) 277 mm 275 mm 277 mm

Namlu uzunluğu 220 mm

Ağırlık Bilgileri

Şarjörsüz silah 2.536 - 
2.548 g 2.448 g 2.610 g

30 mermilik şarjör 
(tam dolu) 584 g

30 mermilik şarjör (boş) 215 g

Diğer Bilgiler

Standart tetik ağırlığı 25 N

Tam otomatik  
modda atış hızı

900 atım/
dk. 900 atım/dk. 900 atım/

dk.

Namlu çıkış hızı 396 m/sn.

Namlu profili / yiv-set Sağa dönüşlü 6 yiv-set

Üzerinde, NATO standartlarına 
göre tasarlanan aksesuar rayları 

bulunan SAR 109T makineli 
tabancaya, standart monte 
tertibatına sahip her türlü 

aksesuar takılabiliyor.
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Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF 2021’de, CANiK markası altında ürettiği 
12,7 mm çapındaki M2 QCB-N ağır makinalı tüfeği ilk kez sergiliyor. SYS’nin 
yüksek bir korozyon dayanımına sahip olacak şekilde geliştirdiği bu silah, deniz 
platformlarına yönelik pek çok avantaj sunuyor. 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.

SYS’den CANiK M2 QCB-N:  
Deniz Platformları için  
Korozyon Dayanımı Arttırılmış  
Ağır Makinalı Tüfek

Kara platformları için geliştirilen pek çok silah sistemi, 
maliyet etkinlik gibi nedenlerden ötürü, üzerinde fazla 
bir modifikasyon yapılmaksızın deniz platformlarına da 

entegre ediliyor. Bu durum, başta tuzlu su olmak üzere deniz 
şartlarında daha farklı olan çevresel koşulların, silahları 
olumsuz etkilemesine yol açabiliyor. SYS’nin uyguladığı özel 
kaplama teknolojisi ise CANiK M2 QCB-N ağır makinalı tüfeğin 
daha yüksek bir korozyon direnci olmasını sağlıyor. Bu sayede 
hem zorlu deniz koşulları altında silahın ömrünün kısalması 
önleniyor hem de bakım personelinin iş gücü, geminin daha 
önemli bölümlerinde kullanılabiliyor.

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 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.
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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 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; SYS Genel Müdürü C. Utku Aral

CANiK M2 QCB
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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:
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 
bir şekilde kavrandığı zaman kilidi kendiliğinden açarak, 
tabancanın hızlı bir şekilde çekilmesine müsaade ediyor. Bu 
özellik, müsabakalarda, atıcının toplam puanında ciddi  
bir fark yaratabiliyor.

CANiK M2 QCB-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 kullanılabilecek.

CANiK M2 QCB-N uzak mesafeden yapılan baskı atışları ve anti materyal angajmanlarında, M-134 minigun tipi nispeten daha kısa menzilli silahlar ile koordineli kullanılmak üzere, özel 
harekât kuvvetlerinin botları ve sert karinalı şişme botlar (RHIB) ile hızlı müdahale ve devriye botlarına entegre edilebilecek.

SFx RIVAL’da, sürgü tutucunun hemen önüne 
yerleştirilen özel yuva, tabancanın, uygun 
tasarıma sahip kılıflara otomatik olarak 
kilitlenmesini ve kullanıcı istemedikçe 
yerinden oynamamasını sağlıyor.
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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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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 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 şekilde 
tabancaya 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 CAS serisi tabancalar, fiber-optik nişangâh ve klasik 

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.
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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

•  
•  
• 
•   

www.ermakina.com.tr
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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

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 

klasik gez-arpacık seti ile 
birlikte de kullanılabiliyor.
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Ar-Ge faaliyetlerini 
“Yapılmayanı ve yapılamayanı 
yapmak” parolasıyla 
sürdüren Berkin Mühendislik, 
sahada ortaya çıkan 
ihtiyaçlara özel çözümler 
geliştiriyor. Firmanın, 
bu çalışmaları sırasında 
geliştirdiği bazı özel çözümler 
ise kendi sınıfında, dünyada 
benzeri olmayan birer 
ürün olarak ortaya çıkıyor. 
Gerçek Zamanlı Veri Dağıtım 
Sistemi, Programlanabilir 
Çok Fonksiyonlu Sergileme 
Birimleri ve Programlanabilir 
Adaptasyon ve Arayüz 
Birimleri, bu ürünler 
arasında yer alıyor.

Platformun Alt Sistemlerini  
Konuşturmak Artık Çok Kolay
Gerçek Zamanlı Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), farklı 
veri kaynaklarından ve sensörlerden gelen bilgileri ya 
da diğer sistemlerin talep ettiği bilgileri topluyor ve 
çeşitli cihazlara dağıtıyor. GVDS’yi benzer ürünlerden 
ayıran başlıca özelliği ise kolayca özelleştirilebilmesi 
ve entegre edildiği platformun ömür devri boyunca 
eklenebilecek yeni sistemlere kolayca bağlanabilmesi.
GVDS, kendine bağlı olan kaynaklardan gelen verileri 
toplamanın yanı sıra bir dizi ek işlevi de yerine getiriyor. 
Bunlar arasında;
n Önceliğe göre otomatik veya manuel olarak verilerin 

seçimi, bazı verilerin belli algoritmalar çerçevesinde 
işlenerek gerekli yerlere gönderimi ve

n Bazı verilerin gönderilecek birimlerin ihtiyaç duyduğu 
formatlara çevrilerek istenen hız, sıklık ve formatta 
iletilmesi yer alıyor.

GVDS’nin Bypass Birimi ise kullanıcıya ek bir emniyet 
sağlıyor. Üzerinde 8 adet programlanabilir giriş/çıkış 
(I/O) bulunan birim, herhangi bir güç kesintisinde 
sistemin devre dışı kalması durumunda, önceden 
belirlenmiş olan, kritik önem sahip 8 sistemin aynı 
şekilde kesintisiz veri iletişimine devam etmesini 
sağlıyor.

GVDS, farklı veri kaynaklarından ve sensörlerden gelen bilgileri ya da diğer sistemlerin talep ettiği bilgileri 
topluyor ve çeşitli cihazlara dağıtıyor.

Berkin Mühendislik, Kendi 
Sınıfında, Dünyada Benzeri 
Olmayan Çözümler Geliştirmeye 
Devam Ediyor

GVDS’nin öne çıkan özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
n Gerçek zamana yakın iletim (<500 μs’lik gecikme)
n Sabit jitter gecikmesi
n Yedeklenebilirlik özelliği (çift yedekli)
n Otomatik güvenli veri kaynağı seçimi
n Çok fonksiyonlu ekran desteği
n 40 adet 16 Mbps seri giriş/çıkış kapısı
n Bypass Birimi
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32 NMFD- (3.2”)

Berkin Mühendislik’in Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Sergileme Birimleri, göstergelerle (display) ilgili sivil alanda yaşanan gelişmeleri ve kullanım kolaylığını, askeri 
platformlara getiriyor.

Berkin Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yücel Atalay

NMFD-43 (4.3”) NMFD-100 (10.1”)

Her İhtiyaç için Farklı Bir Çok 
Fonksiyonlu Gösterge
Berkin Mühendislik’in Programlanabilir Çok 
Fonksiyonlu Sergileme Birimleri, göstergelerle 
(display) ilgili sivil alanda yaşanan gelişmeleri ve 
kullanım kolaylığını, askeri platformlara getiriyor. 
Firmanın ürün ailesinin genişliği ise kullanıcıların 
farklı ihtiyaçlarını, tek noktadan karşılayabilmesini 
sağlıyor.
Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Sergileme 
Birimleri ürün ailesinin başlıca özellikleri şöyle 
sıralanıyor:
n 3,2”-24” arası resistif dokunmatik ekran
n “Sürükle ve bırak” şekilde programlanabilir
n Tüm verilerin aynı anda sergilenmesi
n MIL-STD-810 ve MIL-STD-461 gereksinimlerini 

karşılama
n Düşük güç tüketimi
n NMEA, binary ve özel protokol desteği
n Çoklu dil seçeneği
n Kolay kurulum

Entegrasyonu Kolaylaştıran Ürün 
Ailesi
Berkin Mühendislik’in Programlanabilir 
Adaptasyon ve Arayüz Birimleri, farklı alt 
sistemlerle veri dağıtım sistemi arasında 
uyumlandırmayı yapıyor. Böylece, platformdan 
platforma farklılık gösterebilecek alt sistemlerin 
en kolay şekilde entegrasyonun yapılabilmesine 
imkân sağlıyor. Birimler, farklı arayüzlerden gelen 
verileri işleyerek istenilen şekilde çıktı olarak 
gönderebiliyor.
Programlanabilir Adaptasyon ve Arayüz  
Birimleri ürün ailesinin önde gelen özellikleri  
şöyle sıralanıyor:
n Programlanabilir/seçilebilir giriş kapıları
n Programlanabilir/seçilebilir çıkış kapıları
n Düşük gecikme (<500 ms)
n Ölçeklenebilir ve modüler sistem
n Gerçek zamanlı işletim sistemi
n Çalışma zamanı modül değişimi (hot swap)
n Projeden bağımsız özelleştirilebilir mimari
n Çok fonksiyonlu ekran desteği
n Yapılandırılabilir yazılım
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Yeni Projeler ve Yeni Ürünler Yolda
Berkin Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Yücel Atalay, ürün geliştirme 
konusuna yaklaşımlarını şöyle ifade ediyor: “Berkin 
Mühendislik’i, ‘Kritik ürünler geliştiren şirket’ 
ya da ‘Kritik ürünler için çözüm ortağı’ olarak 
tanımlayabiliriz. Tüm çalışmalarımızı, ihtiyaçları; 
en maliyet-etkin ve en kısa zamanda karşılayacak 
çözümler üretmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Basit 
ticari kaygılar yerine, ihtiyaç odaklı yaklaşımımız, en 
iyisini ortaya koymamızı sağlıyor.”

Berkin Mühendislik, bu kapsamda, Teknopark’taki 
yeni Ar-Ge tesislerinde, yeni ürünlere yönelik olarak 
pek çok proje üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında 
muharip bir jet uçağı için kokpit içi sistemler ve 
elektromekanik sergileme birimi ailesi de bulunuyor.

Atalay, gelecekle ilgili de şunları söylüyor: “Ürünler 
ve projeler cephesinde, olgunlaşarak imza aşamasına 
gelmesini beklediğimiz çeşitli çalışmalarımız sürüyor. 
Bunların yanı sıra bugüne kadar teslim ettiğimiz 
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ürünlerle ilgili çalışmalarımızı da 
aslında sonlandırmış değiliz. Diğer 
projeler kapsamında geliştirdiğimiz 
alt bileşenler ya da yazılım, daha 
önce teslim ettiğimiz ürünlere de bir 
katkı sağlayabilecek durumda ise 
bunları birer güncelleme olarak son 
kullanıcımızın onayına sunuyoruz. 
Teslim ettiğimiz ürünleri bu şekilde 
desteklemek, bizim kurumsal bir 
yaklaşımımız. Bunun için bir destek 
paketi anlaşması gibi resmi bir iş 
bağlantısının olması da gerekmiyor. 
Bu, kendiliğinden yaptığımız bir şey. 
Bu yaklaşımın bir başka boyutu, 
teslim ettiğimiz ürünler için sektör 
standardı olan bir ya da  
2 yıllık garanti yerine, 3 yıllık  
garanti sunuyor olmamız.

Önümüzdeki dönemde, ihracat 
çalışmalarında, daha agresif 
olacağız. Mutlaka yeni pazarlara 
erişmek ve oralarda doğrudan iş 
bağlantıları kurmak istiyoruz.  
Kendi ürünlerimizi doğrudan  
ihraç etmeyi; bu pazarların 
ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri 
üstlenmeyi hedefliyoruz.” u

Berkin Mühendislik’in Programlanabilir Adaptasyon ve Arayüz 
Birimleri, farklı alt sistemlerle veri dağıtım sistemi arasında 
uyumlandırmayı yapıyor. 

Berkin Mühendislik’in IDEF 2021’de İlk Kez Sergilediği Ürünler
n  Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Sergileme Birimleri
n NMEA Çoklayıcı
n Micro DDU
n Yüksek Hızlı USB-RS422/485 Çevirici
n Junction Box
n Programlanabilir Adaptasyon / Arayüz Birimleri
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MSI IDEF’21 DENİZ SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / İTÜNOVAMSI

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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Barok Savunma’nın, kara araçlarına yönelik geliştirdiği İç Konuşma Sistemi 
ve X-Light projektörü, farklı araçlarda başarıyla görev yapıyor. Firma, bu 
ürünleriyle şimdi de deniz platformlarına yenilik getirmeye hazırlanıyor. Barok 
Savunma’nın deniz platformları için geliştirdiği Gemi Muhabere Sistemi ve 
X-Light projektör sistemi, IDEF 2021’de ilk kez sergileniyor.

Barok Savunma’dan  
Deniz Platformlarına Yönelik  
Yenilikçi Sistemler

Server
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BİRİMİ

KAPTAN	
KÖŞKÜ

CEPHANE	
BİRİMİ

SİLAH	
KONTROL	
BİRİMİ

İLETİŞİM	
BİRİMİ

MAKİNE	
BİRİMİ

KOMANDO	
BİRİMİ
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GEMİ	MUHABERE	SİSTEMİ

E7

Kara Araçlarından Sonra, 
Sırada Deniz Platformları Var
Kolluk kuvvetlerinin araç içinde 
haberleşmesini sağlayan İç Konuşma 
Sistemi, Barok Savunma’nın geliştirdiği 
ürünler arasında, 2017 yılından 
beri yer alıyor. Sahada, 300’ü aşkın 
araç üzerinde kullanılan çözümün 
başarısının ardından firma, bir gemi 
içi iletişim sistemi geliştirmek için Ar-
Ge çalışmalarına 2019 yılında başladı. 
Barok Savunma, seri üretime hazır 
hale getirdiği ürününü, ilk olarak IDEF 
2021’de sergiliyor.

Barok Savunma’nın Gemi Muhabere 
Sistemi, bir dizi yenilik ve avantaj 
getiriyor (Şekil 1). Bu sistem ile gemi 
içerisindeki her bölmeye, kablosuz 
yayın ulaştırılıyor ve geleneksel telsiz 
iletişiminden kaynaklı gemi bölmeleri 
arasında sinyal zayıflamasının önüne 
geçiliyor. Kablosuz yayına katılan tüm 
personel, bölge bazlı takip edilebiliyor 
ve kaza-kırım esnasında personel 
konumları, bölge bazlı bulunabiliyor. 
Kullanıcı arayüzü üzerinden kişi, 
ekip ve bölge bazlı gruplandırmalar 
oluşturulabiliyor. Tüm iletişim 
senaryoları, santral dağıtımı yerine 
dijital olarak kullanıcı paneli üzerinden 
oluşturuluyor. Sistem, farklı 
boyutlardaki gemilere, kablolama 
işlemi sonrası tak çalıştır şeklinde 
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Şekil 1. Gemi 
Muhabere 
Sistemi’nin genel 
mimarisi

Barok Savunma’nın Gemi Muhabere 
Sistemi ve X-Light Projektör Sistemi, 
deniz platformlarına bir dizi yenilik 
ve avantaj getiriyor.
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X-Light Projektör 
Sistemi’nin  
Teknik Özellikleri

n  Giriş Gücü: 24/12 VDC  
(MIL-STD-1275) 

n  Yatay Dönüş Açısı: nx360° 
n  Yatay Dönüş Hızı: 1° - 60°/s 

arası
n  Yükseliş Dönüş Açısı :-55° - +90° 

arası ya da nx360° 
n  Yükseliş Dönüş Hızı: 1° - 60°/s 

arası
n  Enkoderli Açı Bilgisi: Opsiyonel
n  Kontrol Paneli: El paneli veya 

gövdeye monte edilmiş
n Görünür LED Işık Gücü: 54 W
n Etkili Kandela Değeri: 6.500.000 

cdp
n İnfrared Aydınlatma: 850 nm  

ya da 940 nm
n Zoom: Sabit
n Aydınlatma Mesafesi: L 400 m/

Rad.30 m
n Ağırlık: Yaklaşık 5 kg
n Merkez konuma Getirme Modu 

(Home Mode)

X-Light Projektör 
Sistemi’nin Yetenekleri 
ve Opsiyonları

n  Cihaz İçi Test 
n Uzaktan Kontrol 
n Sabit veya Hareketli Platform 
n MIL-STD-810 ve MIL-STD-461 

uyumlu 
n 360° Durumsal Farkındalık 
n Arama veya Çalışma Lambası
n Opsiyonel LCD Ekranlı  

Kontrol Paneli 
n CAN Bus Veri İletişim Arayüzü 
n Stabilizasyon (10 rad.) 
n Hız Ayarı 
n IMU ile Silah Üzeri Kontrol 
n Flash, Strobe, SOS modları

uygulanabiliyor. Bölme ve  
personel sayısı ise gemi sınıfına  
göre değişebiliyor.

Gemi Muhabere Sistemi’nin komutan 
biriminde çalışan yazılımın arayüzü, 
Şekil 2’de yer alıyor. Bu sistemde, 
“genel” ve “özel” olmak üzere 
iki kanal bulunuyor. Genel kanal 
üzerinden komutan ve personel 
arasında normal telsiz haberleşmesi 
sağlanıyor. Özel kanalda ise 
komutan, farklı bir frekansta, 

dokunmatik ekran üzerinden seçtiği 
bölümlerle veya personel ile özel 
görüşme gerçekleştiriyor. Bu 
genel ve özel kanal ses kayıtları, 
sunucu üzerinde saklanıyor. Ayrıca 
personelden biri veya birkaçı 
başka bölüme geçtiğinde komutan, 
dokunmatik ekran üzerinden gerçek 
zamanlı olarak personelin hangi 
bölümde olduğunu izleyebiliyor.

Opsiyon olarak her bir bölmedeki 
istasyona anons özelliği olan sistem 
eklenebiliyor. Böylece bölme bazlı 
veya genel anons yapılabiliyor.

X-Light Projektör Sistemi 
de Denize Açılıyor
Barok Savunma’nın X-Light 
projektör sistemi, kara araçlarından 
sonra deniz araçlarında da 
yerini almaya hazırlanıyor. Kara 
araçlarında kendini kanıtlamış 
olan projektör sistemi, 2019 yılında 
başlatılan çalışmalarla deniz araçları 
için hazırlanıyor. Ar-Ge süreçleri 
tamamlanan ürün, IDEF 2021‘de 
kullanıcı ile buluşuyor.

Sağlamlığı ile uluslararası 
muadilleri arasında fark yaratan 
projektör, alüminyum kasası 
ile darbelere dayanıklı ve uzun 
ömürlü bir ürün olarak öne 
çıkıyor. X-Light projektörün 
bir diğer önemli özelliği de çok 
yönlü kullanılabilmesi. Çift 
yönlü aydınlatma sağlayabilme 
özelliği ile bir yüzeyinde 
beyaz ışık verirken diğer 
yüzeyi IR aydınlatma olarak 
kullanılabiliyor. İsteğe göre 
bir yüzeyi, hava araçlarına yer 
belirtmek için flaş aydınlatma 
olarak da görev yapabiliyor.

X-Light projektör, yatayda 
ve düşeyde sonsuz (n360 
derece) dönebilmesi ile de 
fark yaratıyor. Bu yenilikçi 
projektörün teknik özellikleri, 
yetenekleri ve opsiyonları, ilgili 
kutucuklarda yer alıyor.

Barok Savunma, tüm 
katılımcıları, 6’ncı Salon’daki 
605E numaralı standına 
bekliyor. u

Şekil 2. Komutan Birimi Yazılım Ara yüzü

X-Light projektör, opsiyonel 
bir özellik olarak yatayda 
ve düşeyde sonsuz (n360 

derece) dönebilmesi ile de 
fark yaratıyor.
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KAREL, küçükten büyüğe tüm deniz platformlarına yönelik geliştirdiği 
özgün iç konuşma, haberleşme, anahtarlama, alarm ve anons çözümleri ile 
IDEF’te göz dolduruyor.

KAREL, Geniş Ürün Gamı ile 
Denizlere Açılıyor

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, sivil sektördeki tecrübesinin de bir neticesi 
olarak, askeri sistemlerdeki temel yetkinlik ve 
kabiliyetini; “Tasarım yaparken maliyet etkin 
üretilebilir çözümler sunabilmek...” olarak 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.” ifadesi ile anlatıyor.

KAREL’in deniz platformlarına yönelik çözümlerine 
bakıldığında; İç Konuşma, Haberleşme ve Anahtarlama 
Sistemleri ile Alarm Anons Sistemleri öne çıkıyor. Başol, 
bu faaliyet alanı ile ilgili şunları söylüyor: “KAREL; 
deniz platformlarına yönelik çözümlerinde de uzmanlık 
alanından uzaklaşmadan, bildiği işi en iyi yaparak, 
küçükten büyüğe tüm deniz platformları için uygun 
çözümler sunmaya odaklandı, iyi de yaptı. Geldiğimiz 
aşamada 2010 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının (Dz.K.K.lığı) yeni inşa edilen birçok 
gemisine askeri standartlarda iç konuşma, santral, 
alarm ve anons sistemlerini KAREL sağlamıştır.”

Başol, ürünlerin, donanma genelinde benzer olmasının, 
gerek Dz.K.K.lığı gerekse firma açısından lojistik 
anlamda olumlu etkileri olduğuna da işaret ediyor: 
“Denizde doğa koşulları ve ulaşım zorlukları dikkate 
alındığında ürünlerin sadakati ve kalite standartlarının 
yüksek olması çok önemli. Bu açıdan bakıldığında, deniz 
platformu ürünlerinde yedekleme ve askeri standartlar 
her zaman şart koşulmalı.” dedi.

İhtiyaca Özel İç Konuşma Çözümleri
Başol, İç Konuşma Çözümleri ile ilgili şunları söylüyor: 
“İç Konuşma Sistemi olarak, kullanıcı isteklerine uygun 
özel çözümler sunuyoruz. KAREL’in IDEF 2019’da ilk 
kez sergilediği MAS200, bu IDEF’te de yerini alıyor. 
Dz.K.K.lığı SAT botlarının iç haberleşme ihtiyacı için yerli 
bir çözüm olarak  geliştirdiğimiz MAS200, dost ülkelerin 
platformlarında da kullanılıyor.”
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KAREL Savunma Sanayi Çözümleri Direktörü Senih Başol

INTMAR Serisi İç Konuşma Sistemleri 
INTMAR serisi ürünler; göreceli küçük platformlar  
için geliştirilmiş iç konuşma sistem çözümleri  
olarak öne çıkıyor.

INTMAR-100; iç konuşmanın yanı sıra, telsiz gönderme/
alma yapabiliyor. Ayrıca, sağ ve sol kulaklığa ayrı iç 
konuma ve telsiz gönderme özelliğine de sahip. Telsiz 
için kullanıcı yetkilendirilebilen sistemde, iç konuşmada 
eller serbest (handsfree) kullanım imkânı da bulunuyor.

INTMAR-200 ise; AC/DC besleme ile kesintisiz 
haberleşme sağlayan, kullanıcı sayısı olarak  
daha yüksek kapasiteye sahip, konferans görüşme 
imkânı sunan, gelişmiş IP tabanlı bir çözüm olarak 
dikkat çekiyor. 

MAS200 Sistemi
MAS200, çok sayıda kullanıcı istasyonu ve telsiz bağlama 
kapasitesi ile gemi komutanının, hem bir üst komuta 
merkezi hem kendi gemi mürettebatı hem de operasyon 
maksadıyla kıyıya ya da bir başka gemiye çıkan SAT 
timleri ile iletişim kurabilmesini sağlamak için özgün 
olarak tasarlanmış bir sistem.

Web arayüzü sayesinde IP arayüzünden kontrol edilebilir 
özellikte olan sistem, kriptolu veya kriptosuz HF/VHF/
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UHF telsizler ile ses haberleşmesi sağlıyor. Kullanıcı 
İstasyonlarına (Kİ) bağlanan başlık takımlarında, sol 
taraftan diğer Kİ’lerin konuşması, sağ taraftan ise telsiz 
sürekli dinlenebilir olarak kullanılabiliyor.

Muhabere Sisteminin Kalbi: 
Anahtarlama/Santral Sistemleri 
Başol, geliştirdikleri Haberleşme Anahtarlama Sistem 
çözümleri ile ilgili şunları söylüyor: “Haberleşme 
Anahtarlama Sistemleri; platform ihtiyacına göre 
kapsamlı revizyon gören sistemler. Görevi gereği birçok 
çevre donanımıyla entegre çalışan santrallarımız, 
esnek tasarımı ile Dz.K.K.lığı altyapılarına kolayca 
uyumlandırılabiliyor. ”

KAREL’in deniz platformlarına yönelik santral 
çözümlerinde öne çıkan özellikler ise şöyle sıralanıyor:

n Hibrit Yapı:
o Analog ve IP Santral, IP Ağ Geçidi, telsiz bağlantısı 

başta olmak üzere birçok farklı ürün fonksiyonlarını 
tek bir cihazda bir araya getirme

o Ses, video ve veri trafiği kontrolünü tek bir kaynaktan 
yönetme ve kontrol

o Mobil iletişim çözümleri, ağ uygulamaları ve 
bilgisayar-telefon entegrasyonu 

o Analog, dijital, IP abone ve harici hat ara  
birimlerini tek bir sistemde bir araya 
getirerek tüm bu ara birimleri entegre 
bir şekilde kullanma

MAS200 Sistemi

INTMAR-200 İç Konuşma SistemiINTMAR-100 İç Konuşma Sistemi

n IP Teknolojisi: IP iletişim uygulamaları ve erişim 
üniteleri ile iletişim imkânı.

n Yönlendirme Ağ Topolojisi: Çoklu santral uygulamaları 
gerçekleştirmek için tüm ağ bağlantılarında tek bir 
santral olarak çalışabilme imkânı.

n Uzaktan Erişim: Yönetim, programlama veya bakım 
amaçları ile IP-tabanlı ağ üzerinden uzaktan erişim.

n Yedekleme:
o Ana işlemci,  anahtarlama matrisi  

gibi yapıların eş yedeklemesi
o Her modülün kendi işlemcisinin bulunması
o Yedeklemenin devreye girmesinde kesintisiz 

muhabere

Gemi Telefon Sistemine Entegre Alarm 
ve Anons Sistem çözümleri
KAREL’in özgün tasarımlar sunduğu Alarm ve Anons 
Sistemleri çözümleri hakkında konuşan Başol, şunları 
kaydediyor: “Farklı gemi ihtiyaçlarına yönelik çoklu 
birimlerden oluşan modüler yapıdaki mimarimiz, 
kullanıcı isteklerine kolayca adapte olmamızı sağlıyor. 
Beş hoparlörden 1.000 hoparlöre, bir alarm/anons 
istasyonu ve anons bölgesinden onlarcasına kadar geniş 

bir kapsamı içerecek yapıda alarm ve anons sistemi 
çözümleri sunuyoruz.” dedi.

AD101 Alarm ve Anons Sistemi
Askeri Gemi Alarm ve Seslendirme Sistemi 
olarak geliştirilen AD101, gelişmiş özellikleri 
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ve entegre yapısı sayesinde askeri gemilerde alarm ve 
anons ihtiyacını karşılıyor. Alarm ve adres sistemi ile 
gemi içerisinde bölge bazında alarmlar verilebiliyor; 
seçilen bölgelere duyuru ve Radyo-CD üzerinden müzik 
yayını yapılabiliyor.

AD101, birden fazla ürünün entegre edilmesiyle 
oluşturulan modüler bir yapıya sahip. 19 inç rack 
kabinetlere göre geliştirilen sistem, hem AC-DC 
hem DC-DC hem de farklı güç ihtiyaçlarıyla uyumlu 
olacak şekilde ölçeklendirilebilen bir güç kaynağına 
sahip. Amfi Merkez Birimi üzerinden kontrol edilen ve 
yönetilen sistem, kolay montaj ve bakım için tasarlandı. 
Modüler yapısı sayesinde, sistemin arızalı üniteleri, 
bütünlük zarar görmeden kolayca değiştirilebiliyor.

AD101, Muhabere Anahtarlama Sistemi (MAS) ve 
askeri gemi santralları ile entegre olarak çalışıyor. 
Sistem, ayrıca, hem MAS200 üzerinden yetkilendirilmiş 
kullanıcı istasyonlarına hem de telefon santralı 
üzerinden başlık takımı ile alarm ve anons yapmak için 
harici bir arayüze sahip.

MAS200 sistemi kullanım senaryosu.

DS200A IP Tabanlı Hibrit Gemi Santralı
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AD101	ALARM	VE	ANONS	SİSTEMİ

Deniz	Haberleşme	Sistemleri

Tüm sistemin güç kaynağı tek bir noktadan sağlanıyor. 
Özel filtreleme ise güç kaynağındaki gürültüyü 
önlüyor. Yönetim yazılımı ile tüm sistem kolayca 
yapılandırılabiliyor ve hata durumları kolayca izleniyor.

AD102 ve AD 103 Alarm ve Anons Sistemleri
AD102 Alarm ve Anons Sistemi; küçük botlar için 
üretilen bir sistem. Modüler yapısı sayesinde çeşitli 
gereksinimleri karşılayabilir ve farklı yapılandırmalar 
oluşturabilir nitelikte üretiliyor.

AD103 ise daha büyük karakol gemileri için 
tasarlanmış bir sistem.

Gemi Telefonları
Başol, deniz platformlarına uygun olarak geliştirilen 
Karel telefonları için ise şunları söylüyor: 
“Analog tabanlı SATEL ve IP tabanlı SIPTEL serisi 
telefonlarımız, IP55 sızdırmazlık dâhil, askeri çevre 
koşullarına uygun olarak geliştirildi. Bu telefonları, 
kullanıcı isteğine bağlı olarak, duvar üstü veya duvara 
gömülü kasa yapılarında üretiyoruz.”

DS200G IP Tabanlı Telefon Anahtarlama Sistemi

AD102 Alarm ve Anons Sistemi
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Deniz Platformları için Farklı Çözümler
Başol, şöyle devam ediyor: “KAREL’in yetenekli insan 
gücü, ana alanımız olan muhabere dışında da birçok 
ürünü ortaya koymaya vesile oluyor. Bu kapsamda daha 
çok, ülkemiz savunma sanayisinin ana yüklenicilerine 
farklı alanlara, tasarımdan üretime anahtar teslim 
çözümler sunuyoruz. Bunun dışından kendi markamız olan 
ürünlerimiz de var. Buna örnek olarak, gemi eğitim ve 
eğlence sistemini verebiliriz.”

Gemi Eğitim ve Eğlence Sistemi
Gemi Eğitim ve Eğlence Sistemi; gemi mürettebatına  
özel kullanım sunan, VOD  (Video-on-demand) TV ve  

Gemi Eğitim ve Eğlence Sistemi

AD103 Alarm ve Anons Sistemi

Gemi Telefonu

müzik/radyo yayını yapan, çoklu sayıda 10” Dokunmatik  
LCD ekranlı panele sahip ethernet IP tabanlı bir sistem.

Sistem; kayıt yapabilme ve izleme (eğitim amaçlı videolar) 
özelliğine sahip. Yayınların sistem üzerinden dağıtımını ise 
Anten Dağıtım Ünitesi ile yapıyor.

Birlikten Kuvvet Doğar
KAREL; savunma faaliyet alanında, kendi çözümlerine sahip 
olmanın yanı sıra, sektörün önde gelen sanayi kuruluşlarının 
da birçok konuda tasarımdan üretime çözüm ortağı 
konumunda. Başol, bu konuda şunları ifade ediyor: “Sektörün 
önde gelen savunma sanayisi firmaları ile iş birliklerimizin 
temeli; Ar-Ge ve üretim kapasitemizin çok daha ötesinde, 
zorları başarmış köklü bir firma olarak, paydaşlarımızla 
kurduğumuz olumlu, karşılıklı güvenin esas olduğu, yıllara 
sari ilişkilerimize dayanmaktadır.”

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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ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma’nın öz kaynaklarıyla geliştirdikleri  
ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı kapsamında, 
başarılı bir füze atışı gerçekleştirdi. 27 Mayıs’ta, Antalya bölgesinde gerçekleştirilen 
testte, Roketsan tarafından üretilen CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi, hedefini tam 
isabetle vurdu. Böylece, insansız bir deniz aracı, dünya genelinde, ilk defa lazer 
güdümlü bir füze ile hedefini vurmuş oldu.

Dünyada Bir İlk: ULAQ Silahlı 
İnsansız Deniz Aracı’ndan 
Ateşlenen Güdümlü Mermi, 
Hedefi Başarıyla Vurdu

Atış testi öncesinde, Antalya’da, ARES 
Tersanesi tesislerinde bir tören düzenlendi. 
Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. 

Dr. İsmail Demir başta olmak üzere Savunma 
Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı üst düzey yetkililer katılım gösterdi. 
Katılımcılar, tören kapsamında, atış testini canlı 
olarak takip etti.

Tören, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç 
ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk 
Alparslan’ın konuşmaları ile başladı.

Alanç, dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını 
geliştirme ve bu alanda Türk mühendisleri olarak 
dünyaya öncülük etme gayesinde olduklarını 
vurguladı. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu 

ULAQ Silahlı İnsansız 
Deniz Aracı (SİDA), 

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı 
kapsamında, başarılı bir füze 

atışı gerçekleştirdi.
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gibi insansız deniz araçları alanında da Türkiye’yi, 
dünyada trend yaratan, öncü ve müttefik ülke 
konumuna getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Alparslan ise dünyada yeniden yazılan askeri 
doktrinlere Türkiye’nin öncülük ettiğini belirtti. 
Bir yıl önce üzerinde çalışmaya başladıkları ULAQ 
SİDA’nın ilk atış testinin, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde yapılmış en kapsamlı deniz tatbikatı olan 
DENİZKURDU-2021’de gerçekleştirilmesinden dolayı 
da büyük gurur duyduklarını söyledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, 
güdümlü mermi atışını gerçekleştirmek üzere 
denizde bulunan ULAQ SİDA harekete geçti ve Sahil 
Kontrol İstasyonu’ndan (SAKİ) yönetilerek atış alanına 
intikal etti. Teste, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı platformları da eşlik etti. 
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ULAQ SİDA, Antalya’da icra edilen seyir 
ve otonomi testlerinde, kabiliyetlerini 

sergilemeye devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir

Hedefin ULAQ SİDA üzerinde yer alan kameralar 
tarafından tespit edilmesinin ardından, CİRİT lazer 
güdümlü füzesi ateşlendi ve hedefini başarıyla vurdu.

Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ 
SİDA’nın harp başlıklı ilk füze atışına, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yapılmış en 
kapsamlı DENİZKURDU Tatbikatı’nda yer verilmiş 
olması, tüm katılımcılar için ayrı bir gurur  
vesilesi oldu.

Oyunun Kurallarını  
Değiştiren Ürünler Sahaya Çıkıyor
Tüm izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği atışın 
hedefi tam isabet ile vurmasının ardından, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir bir konuşma 
gerçekleştirdi ve şunları söyledi: “Bugün, Mavi Vatan’ın 
korunması, Ege ve Doğu Akdeniz’de haklarımızın 
korunması için güçlü bir deniz gücüne sahip olmamız 

gerektiği aşikârdır. Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri 
olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç 
duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış 
olarak sağlamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı 
olarak Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay 
Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, 
sektörümüz ve diğer ilgili kurumlarla çok sıkı iş 
birliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizde 
yüzde 70’e varan yerlilik oranlarına ulaştık; bunu 
daha da arttıracağız.

İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici 
olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin 
kara, suüstü ve sualtı araçlarında da hayata 
geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu 
sistemlerin entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi 
beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak 
çalışmaları destekliyoruz; desteklemeye de  
devam edeceğiz.”
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Geniş Kabiliyet Yelpazesi
Türkiye’nin ilk insansız muharip deniz aracı olan 
ULAQ SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat,  
Suüstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı  
Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği 
gibi görevlerin icrasında kullanılabilecek. ULAQ 
SİDA, bu görevlerde, karadan mobil araçlarla ve 
karargâh komuta merkezinden; denizden  
ise uçak gemisi ve fırkateyn gibi yüzer 
platformlardan yönetilebilecek.

Roketsan tarafından üretilen 4 adet CİRİT ve 
2 adet L-UMTAS füzesi ile donatılabilen ULAQ 
SİDA, farklı operasyonel harekât ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde başka faydalı yükleri 
de taşıyabilecek. Bu kapsamda  elektronik harp 
ve karıştırma (jamming) sistemleri ile farklı 
haberleşme ve istihbarat sistemleri  
ile donatılabilecek.

ULAQ SİDA’nın V2V ve AKSON Veri Bağı ile 
KEMENT haberleşme altyapısı; eş veya farklı 
yapıya sahip diğer insansız deniz araçları (İDA)  
ile operasyon icra edebilmesini; ayrıca insansız 
hava aracı (İHA), silahlı İHA, taktik İHA’lar ve 
insanlı hava araçları ile müşterek harekât 
yapmasını sağlayacak.

ULAQ; sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız 
deniz aracı olmayacak; yapay zekâ ve otonom 
davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde 
yetenekler içerecek. Sistemin uzaktan komuta 
edilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm donanımların 
tasarımı ve üretimi tamamlandı. Seyir ve kaçınma 
manevralarını da içerecek şekilde otonom harekât 
kabiliyetini sağlayan ve yapay zekâ ile donatılmış 
yazılımlar da geliştirildi. Seyir testleri süren ULAQ 
SİDA’dan alınan veriler ile hem donanım hem de 
yazılım doğrulama ve güncelleme faaliyetlerine 
devam ediliyor.

Sahil Kontrol İstasyonu,  
ULAQ’ı Tamamlıyor
ULAQ SİDA’nın, karadan kontrol edilmesi için 
geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu’nun (SAKİ) üretimi 
de tamamlandı. Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ 
içerisinde; bir adet Komutan Konsolu, bir adet 
de Nişancı Konsolu yer alıyor. Komutan Konsolu 
üzerinden ULAQ’ın yönetimi sağlanırken, Nişancı 
Konsolu üzerinden de ULAQ SİDA üzerindeki faydalı 
yük olarak yer alan füze sistemlerinin kontrolü 
sağlanıyor. SAKİ; güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve 
iklimlendirme gibi yaşam ve sistem destek ekipmanı 
ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlandı ve donatıldı. 
SAKİ ayrıca; hızla kurulabilen, kullanıcı dostu 
arayüzleri ile kolay bir şekilde kullanılabilen, modüler 
yapısı ve genişleme altyapısı ile tüm  
ULAQ ürün ailesini destekleyen bir mimariye  
sahip olarak geliştirildi.

SAKİ, görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS-
SATCOM) veri bağları vasıtasıyla ULAQ SİDA ile 
iki yönlü veri aktarımı yapabiliyor. Bunun yanı sıra 
KEMENT ve TAFICS arayüzleri üzerinden platformlar 
ve komuta kontrol merkezleri ile anlık haberleşme ve 
ağ destekli harekât yapabilme altyapısına da sahip. 
Meteksan Savunma’nın insansız ve insanlı keşif 
gözetleme hava platformları için geliştirdiği ve görüş 
hattında 200 km’nin üzerinde veri aktarım menzili 
bulunan ve ULAQ SİDA’nın görüş hattı haberleşme 
alt yapısını oluşturan AKSON Veri Bağı da İHA’lar ile 
müşterek harekât yapılmasını sağlıyor.

Yeni Sürümler Yolda
Projenin ilk fazı olan ve atış testleri başarı ile 
tamamlanan ULAQ Ailesi’nin SİDA versiyonunun 
ardından; istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı 
savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/
tahliye amaçlı insansız deniz araçları ile ilgili 
çalışmalar da hız kazanacak.  

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk K. Alparslan ve ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç



46 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 47

Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ)

ARES Tersanesi ve Meteksan 
Savunma, tasarım çalışmaları 
tamamlanmış diğer ULAQ 
sürümlerinin hayata geçirilmesi için 
çalışmalara başladı. Faydalı yüklerle 
donatılmış Denizaltı Savunma 
Harbi (ASW HWT/LWT) sürümü ile 
İstihbarat ve Elektronik Harp (ISR 
& EW) sürümünün çok yakında 
üretimine başlanması planlanıyor. 
Hâlihazırda birçok müttefik ülke 
silahlı kuvvetleriyle görüşmelere ve 
temaslara konu olan ULAQ serisi 
insansız deniz araçlarının, çok 
yakında ihracat haberlerine de konu 
olması hedefleniyor. ARES Tersanesi 
ve Meteksan Savunma, son kullanıcı 
hassasiyetleri nedeniyle ayrıntı 
veremiyor; ancak 4 kıtada, dost ve 
müttefik ülkelerle yakın temaslar 
devam ediyor. Mart ayında Doha’da 
gerçekleştirilen Milipol fuarında, 
Katar Başbakanı’nın ve ardından 
Katar Emiri’nin ARES Tersanesi 
standını ziyaret ederek ULAQ ailesi 
ile ilgili bilgi alması da yerli ve 
yabancı basında geniş yer bulan bir 
gelişme olarak öne çıkıyor. u

TEK ELDEN      TAM ZAMANINDA      GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

vik i l i t .com.tr harp.com.tr
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Unirobotics, suüstü platformları için alt seviyede basit silah mesnetlerinin; üst 
seviyede ise uzaktan komutalı silah sistemlerinin tam olarak karşılayamadığı özel 
ihtiyaçları, yenilikçi çözümlerle karşılıyor. Bu çözümlerin bazılarını, sahadaki ihtiyacı 
gözlemleyip, kullanım doktrinini ortaya koyup kendi öz kaynaklarıyla geliştiriyor. 
Bunlardan biri olan Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti, kendi alanında dünyadaki ilk ve 
tek örnek olarak, son kullanıcılara yeni kapılar açıyor.

Unirobotics, Suüstü 
Platformlarının Silah 
Mesnetlerinde Ezberleri Bozuyor

Aktif Dengeleyicili 
Silah Mesneti; deniz 

şartlarından gelen 
bozucu etkileri en aza 

indiren; operatör, silah 
ve platform arasındaki 

bütünleşik uyumu en üst 
seviyeye çıkaran, yarı 

robotik bir sistem olarak 
tasarlanıyor.

Namlulu silahların entegre edildiği basit silah mesnetleri, silah operatörüne en geniş görüş alanını sağlıyor; ancak bu sistemleri kullanan operatörler, sert deniz şartlarında 
fiziki yorgunluğa maruz kalıyor ve görevin getirdiği risklerin büyüklüğüne göre de operatörlerin stres seviyeleri artıyor.
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Silah mesnetleri üzerine entegre edilen makinalı 
tüfekler, suüstü platformlarında, başta asimetrik 
tehditler olmak üzere bir dizi operasyonel 

senaryoda kullanılıyor. Unirobotics, iştiraki Unidef’in 
silah entegrasyonu konusundaki tecrübesini ve 
birikimini temel alarak, son kullanıcıların ihtiyaçları 
arasında yer alan basit silah mesnetleri için; modüler, 
güvenilir ve maliyet-etkin çözümler ortaya koyuyor. 

Bu mesnetlerle birlikte; M134 Minigun’ın yanı sıra 
M240, M249 ve M2 makinalı tüfekleri kullanılabiliyor. 
Deniz şartlarına uygun olarak tasarlanan ve üretilen bu 
mesnetler, aynı zamanda ihracat kısıtlamalarına tabi 
olmamaları ile de öne çıkıyor.

Bu temel ihtiyacı, platformların yapısına ve görev 
profillerine özel mühendislik çözümleri ve uygulamaları 
ile karşılayan Unidef, iş ortakları Samsun Yurt Savunma 
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ve Unirobotics ile ezberleri bozacak, yenilikçi bir 
çözüm üzerinde de çalışıyor: Aktif Dengeleyicili  
Silah Mesneti.

Özel Bir Çözüm İhtiyacı
İç denizlerde, geniş ve uzun kıta sahanlıklarına 
sahip veya deniz sınırları yüzlerce adayla bölünmüş 
ülkeler, sınırlarını korumak için göreceli olarak 
küçük boyutlu, hızlı, çevik ama vurucu gücü yüksek 
su üstü platformlarını tercih ediyorlar. Diğer 
yandan uzaktan komutalı silah sistemleri; platform 
üzerindeki ayak izlerinin büyüklüğü, maliyetleri ve 
operatörlere sundukları kısıtlı durumsal farkındalık 
nedeni ile küçük boyutlu botlar için uygun bir çözüm 
olamıyor. Atak ve taarruz botları gibi platformlarda, 
silah operatörü için; tüm görüş alanındaki 
gelişmeleri anlık olarak takip edebilmesi ve görüş 
alanındaki hedefleri baskı altına alabilmesi, çok daha 
kritik ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor.

Namlulu silahların entegre edildiği basit silah 
mesnetleri, silah operatörüne en geniş görüş alanını 
sağlıyor; ancak bu sistemleri kullanan operatörler, 
sert deniz şartlarında fiziki yorgunluğa maruz kalıyor 
ve görevin getirdiği risklerin büyüklüğüne göre de 
operatörlerin stres seviyeleri artıyor. Operatörün 
beyni, bir yandan hareketli platform üzerinde 
vücudunu dengede tutmaya çalışırken bir yandan 
da tehdidi algılamak ve onu tanımlamak ile meşgul 
oluyor. Çatışma anında ise “Silahı hedefte tutabilmek 
ve hedefi etkili atışlarla baskı altına alabilmek” 
görevi öne çıkıyor. Bu şartlarda operatör, hem 
fiziksel hem de mental yorgunluğu en üst  
seviyede yaşıyor.

Bu tabloda, kullanılan silah, balistik olarak ne kadar 
etkili olursa olsun, deniz şartlarında, karada sabit 
bir zeminde olduğu haldeki etkisini gösteremiyor. 
Denizden gelen bozucu etkilere maruz kalan silah, 
operatörün kabiliyetleri ve inisiyatifi ölçüsünde 
performans gösterebiliyor. Bu da platformdan 
beklenen vurucu kabiliyeti olumsuz yönde etkilerken 
mürettebatın kendine olan güvenini de azaltıyor.

Çözüm: Aktif Dengeleyicili  
Silah Mesneti
Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti; deniz şartlarından 
gelen bozucu etkileri en aza indiren; operatör, silah ve 
platform arasındaki bütünleşik uyumu en üst seviyeye 
çıkaran, yarı robotik bir sistem olarak tasarlanıyor.

Basit silah mesnetleri ile yaşanan etkileri bertaraf 
edebilen Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti, şu 
bileşenlerden oluşuyor:

1. Silah Operatörü, sistemin beynidir. İnsan beyninin 
farkındalık hızı ile görme yetisinin küçük bir 
ekranla sınırlandırılmadığı ve bir bilgisayara 
teslim edilmediği bu konseptte, operatör, çevresel 
farkındalığını kendi varoluşsal mirası ile sağlayarak 
hızlı kararlar verebiliyor.

2. Sistemin ana silahı, 12,7x99 mm platform üzeri 
milli makinalı tüfektir. 12,7 mm silah; yıllara 
meydan okuyan güvenilirliği, etkili menzilinin 
yüksek oluşu ve hedef üzerinde yarattığı tahribat 
sayesinde, Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti 
üzerinde, özellikle deniz platformlarında hak ettiği 
yeri tekrar bulmaya hazırlanıyor.

3. Operatörün beyninin vereceği komutun silah 
tarafından doğru algılanması için çeşitli 
hassasiyette ataletsel ölçüm birimleri (IMU) ile 
donatılacak Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti,  
atış kontrol algoritmaları sayesinde “namluyu 
belli menziller içerisinde belli bir kapsama alanı 
(Minutes of Angle)” içerisinde tutabilecek.

4. Sistemin hassasiyetini ve isabet oranını arttırmak 
için basit; ancak faydası yüksek aksesuarlar 
da sisteme dâhil edilecek. Unirobotics, sektör 
paydaşları ile bu aksesuarların geliştirilmesi için iş 
birliği yapıyor.

Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti’nin, 2023’ün ilk 
çeyreğinde kalifikasyon çalışmaları tamamlanarak 
seri üretime hazır hale getirilmesi planlanıyor. u
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YALTES’te Hedef Milli Denizaltı

Suüstü platformlarına yönelik çalışmaları 
sektör tarafından yakından bilinen 
YALTES, 2016 yılından beri denizaltılar için 
de çözümler sunuyor. İki farklı sınıftaki 
denizaltı için ürün geliştirme çalışmalarını 
başarıyla tamamlayan YALTES, Türkiye’nin 
özgün denizaltısının geliştirilmesini konu 
alan Milli Denizaltı (MİLDEN) projesinde de 
görev almaya hazır.

PREVEZE sınıfı denizaltılardan TCG 
ANAFARTALAR (S-356).

YALTES’in denizaltı platformlarına yönelik 
ilk çalışması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterindeki AY sınıfı denizaltıların 

modernizasyonunu konu alan MÜREN-AY projesi 
kapsamında gerçekleşti. İki adet platformun modernize 
edildiği bu projede, YALTES, konsol ve kabinet çözümleri 
sundu. Bu çözümlerin öne çıkan özelliklerinden biri de 
modernize edilen denizaltıların özel gereksinimlerini 
karşılayacak özel tasarımları oldu.

AY sınıfı denizaltılar, modernize edilen sistemler için 
kısıtlı bir alana sahip. YALTES’in bu denizaltılar için 
geliştirdiği konsol çözümü AYKON, bu doğrultuda, özel 
bir ürün olarak şekillendi. AYKON, bir direk üzerine 
monte ediliyor ve 360 derece dönebiliyor. Böylece, hem 
çok kısıtlı bir hacme sığabiliyor hem de kullanım açısı, 
anlık ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilebiliyor.

YALTES’in AY sınıfı denizaltılar için geliştirdiği kabinet 
çözümleri de kısıtlı alan gereksinimlerine uyum sağlıyor 
ve genellikle ayrı birimler olarak kullanılan panelleri 
bünyesinde barındırıyor.

YALTES, AY sınıfı denizaltılar için çalışmalarına 2016 
yılında başladı ve tüm sistemleri teslim etti. Envantere 
giren sistemler, denizaltılarla yapılan torpido atışlarında, 
tüm gereksinimleri karşıladıklarını ispat ettiler.

Çalışmalar PREVEZE Sınıfı ile  
Devam Ediyor
YALTES’in denizaltı platformları ile ilgili çalışmaları, 
PREVEZE sınıfı gemilerle devam ediyor. 2018 yılında, 
MÜREN-PREVEZE projesine alt yüklenici olarak dâhil 
olan YALTES, bir dizi alt sistemden sorumlu. Bunlar 
arasında; Çok Amaçlı Operatör Konsolu, iki farklı tip 
kabinet, silah kontrol kabineti, yerel atış panelleri, CSVN 
(Combat System Video Network / Savaş Sistemi Video 
Ağı) sistemi ve CSDN (Combat System Data Network / 
Savaş Sistemi Veri Ağı) bulunuyor.
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YALTES Genel Müdürü Bülent Hamzaoğlu



Ağustos 2021 - 51

Tamamen yerli ve milli olarak 
tasarlanan ve yapılan testlerden 

başarı ile geçen Denizaltı 
Operatör Konsolu, YALTES’in 

PREVEZE sınıfı denizaltılar için 
sağladığı donanımlar ve sistemler 

arasında yer alıyor.

AYKON, bir direk üzerine 
monte ediliyor ve 360 derece 
dönebiliyor.

Tablo 1. YALTES’in Denizaltılara Yönelik Çözümlerinin 
Uyumlu Olduğu Çevresel Standartlar

Çevre Koşulu İlgili Standardı

Titreşim MIL-STD-167-1 

Şok MIL-S-901D

EMI/EMC MIL-STD-461E

Klimatik MIL-STD-810G

Yağmurlama MIL-STD-108E

Yapısal Gürültü MIL-STD-740-2

Akustik Gürültü MIL-STD-1474 D

Çok Amaçlı Operatör Konsolları, denizaltıların sualtı  
Savaş Yönetim Sistemi’nde (SYS) kullanılıyor.  
Bu konsollar, operatör-sistem arayüzünü,  
donanım ve yazılım olarak sağlıyor.

Tip-1 kabinetler, denizaltı SYS kapsamındaki veri ve 
video ağlarının ve diğer alt sistemlerin arayüz birimlerini; 
ayrıca çeşitli rafta hazır ticari (COTS) ürünleri barındırıyor. 
Bu birimlerin, ortam şartlarından etkilenmeden 
çalışabilmelerini de sağlıyor. Tip-2 kabinetler ise SYS’de 
yer alan alt sistemler için kesintisiz güç kaynaklarını 
içeriyor ve güç kabinetleri olarak görev yapıyor.

Silah kontrol kabinetleri, 8 adet kovandan torpido  
atışı yapabilecek donanımları barındırıyor. Yerel atış 
panelleri ise silah kontrol kabinetlerinin insan-sistem 
arayüzünü sağlıyor.

YALTES, MÜREN-PREVEZE Projesi’nin ilk denizaltısı  
için ürettiği sistemlerin fabrika kabul testlerini,  
başarıyla tamamladı.

Zorlu Şartlara Göğüs Geren;  
Kısıtlı Hacme Sığan Çözümler
YALTES’in denizaltılar için sağladığı sistemler, zorlu 
çevresel koşullarda çalışabilecek şekilde tasarlanıyor 
ve standartların tanımladığı testlerden geçiyor (Tablo 1). 
Özellikle şok testlerinde, sistem üzerine gelen şok yükleri, 
su altı patlamalarının doğası nedeni ile su üstü platformlara 
göre daha yıkıcı seviyede gerçekleşiyor. Benzer şekilde, 
sistemler çalışır durumdayken gerçekleştirilen yüksek 
sıcaklık testleri de daha zorlu koşullarda yapılıyor ve ortam 
sıcaklığı, +45 santigrat dereceye kadar çıkartılıyor.

YALTES’in çözümleri, bünyelerinde bir dizi COTS ürün 
de barındırabiliyor ve bunları; şok, vibrasyon, nem, 
elektromanyetik, ısı gibi çevre koşullarına karşı koruyor.

YALTES’in denizaltılara yönelik çözümleri, hem hava hem 
de su soğutmalı olarak çalışabiliyor. Denizaltılardaki 
kısıtlı hacme sığacak şekilde tasarlanan bu çözümler, 
ergonomiden ve bakım yapılabilirlikten ise taviz vermiyor. 
Özellikle konsolların iç yerleşimi ve katlanabilir ve açılabilir 
mekanizmaları, alt birimlere kolayca erişilebilmesine 
olanak sağlıyor. YALTES, ergonomi ve erişilebilirlik 
konularında, son kullanıcı ile birlikte çalışıyor ve ortaya, 
terzi usulü çözümler çıkıyor.

YALTES’in birikimi ve tecrübesi ile fark yarattığı bir diğer 
konu da çözümlerinin, testleri ilk seferinde geçmesi. Bunun 
son örneği, PREVEZE sınıfı denizaltılar için geliştirilen alt 
sistemler oldu. Firma, testlerdeki bu başarıya, her çözümü 
için ileri mühendislik analizleri gerçekleştirerek ulaşıyor.

Sırada EPKİS Var
YALTES, AY ve PREVEZE sınıfı denizaltılar için 
gerçekleştirdiği çalışmalarla bir dizi alt sistemi, başarıyla 
ortaya koydu. Bunlar; işlevsellikleri ve testlerden başarıyla 
geçmiş olmaları sayesinde, yüksek tekrarlanmayan 
mühendislik maliyetleri olmaksızın farklı platformlara 
uyarlanabilecek birer çözüm olarak, farklı projelerde 
kullanıma da hazır hale geldi.

Firma, bu çözüm kümesini, suüstü platformları için 
sağladığı Entegre Platform Kontrol ve İzleme  
Sistemlerinin (EPKİS) denizaltılar için olan sürümü ile 
genişletmeye hazırlanıyor.

Denizaltılarda kullanılan EPKİS’in, platformların kısıtlı 
hacmine sığabilmesi gerekiyor. YALTES’in geliştirdiği 

konsol ve kabinetler, bu alandaki gereksinimleri 
karşılayabilecek nitelikte. Suüstü platformlarına göre 
bir diğer önemli farklılık ise denizaltılarda daha geniş bir 
kümedeki işlevlerin, EPKİS üzerinden otomasyona tabi 
tutulması. YALTES, bu ek otomasyon gereksinimlerini 
karşılayacak yazılım geliştirme çalışmalarına, kendi öz 
kaynakları ile başladı.

Hedef GÜR Sınıfı, MİLDEN ve İhracat
YALTES, MÜREN-PREVEZE projesinde, kalan 3 denizaltı 
için de üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 
PREVEZE sınıfının ardından GÜR sınıfı için başlatılabilecek 
benzer bir projede görev almaya da hazır. YALTES’in 
hedefinde ise MİLDEN projesi bulunuyor.

YALTES Genel Müdürü Bülent Hamzaoğlu, MİLDEN 
projesine uzanmasını hedefledikleri çalışmaları ile ilgili 
şunları söylüyor: “AY ve PREVEZE sınıfı denizaltılar için 
geliştirdiğimiz çözümlerin her biri, bugüne kadar yurt 
dışından sağlanan veya lisansla üretilen çözümlerin aksine, 
yeni ve özgün tasarımlardır. Aynı zamanda, Türkiye’nin bu 
alandaki ilk özgün ürünleridir. Bu süreçte, bir dizi yerli alt 
yüklenici ile çalıştık ve bir ekosistemin temellerini de attık. 
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Mevcut çözümlerimizin, teknoloji tarafında yaşanacak 
gelişmelerin yansıtılması ile MİLDEN projesinde de etkin 
bir şekilde görev yapabileceğini öngörüyoruz. Bunların 
yanı sıra MİLDEN’de, EPKİS çözümünü de sağlayabilmek 
için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Böylece, MİLDEN’e, 
tekrarlanmayan mühendislik maliyetleri asgari seviyede 
olacak; diğer yandan yerlilik oranını azami seviyeye 
çıkartacak çözümler sunmayı hedefliyoruz.

YALTES’in denizaltılara yönelik ürünlerinin küçük 
hacimlere sığabilmesi, onları, hücumbot gibi küçük 
platformlar için de ideal birer çözüm haline getiriyor. 

Firmanın, bu yönde de iş geliştirme faaliyetleri devam 
ediyor.

YALTES’in gündemindeki bir diğer konu da ihracat. 
Hamzaoğlu, ihracat konusunda şu değerlendirmelerde 
bulunuyor: “Thales’in, sualtı sistemlerinde de güçlü 
bir varlığı var ve çözümlerimiz, Thales tarafında da 
ilgi görüyor. Çözümlerimizin, teknik anlamda dünya 
genelindeki rekabetten geri kalır bir yanı yok. Ek olarak, 
Batı Avrupa’ya göre ciddi bir maliyet avantajımız var. 
Denizaltılara yönelik faaliyetlerimiz 2016 yılında başladığı 
için Türkiye’nin bu alandaki ihracat çalışmalarına daha 

YALTES’in konsollarının iç yerleşimi ve katlanabilir ve açılabilir mekanizmaları, alt birimlere kolayca erişilebilmesine olanak sağlıyor.



AY sınıfı denizaltılardan TCG DOLUNAY (S-352).
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önce katılma fırsatımız olmadı. Ancak önümüzdeki 
dönemin projelerinde, YALTES olarak biz de  
yer almak istiyoruz.”

YALTES, yurt dışı alımlarda da yeni bir yapılanma ile 
hizmet standartlarını yükseltiyor. YALTES’in faaliyetleri 
ve ataşe alımları için Hollanda’da kurulan YALTES 
BV, 2021 yılından itibaren Thales Group firmalarının 

Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak PREVEZE, GÜR ve 
REİS sınıfı denizaltılarda yer alan Thales ürünleri (radarlar, 
muhabere sistemleri, radyasyon algılama sistemleri, 
torpido karşı tedbir sistemleri ve çeşitli alt sistemler) için 
teknik yardım, yedek parça ve onarım destek faaliyetlerini 
yürütüyor. Böylece, operasyonel anlamda bu platformların 
etkinliğine katkı sağlıyor. u
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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 
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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

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

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

KESKİN GÖRÜŞ, DOĞRU HEDEF
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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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Mavi Vatanın 
Muhafızı ATMACA

Türkiye, ATMACA ile 
Dünyada Gemi Savar 
Füzesi Üretebilen  
5 Ülke Arasına Girdi
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje 
kapsamında Roketsan tarafından, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ATMACA, 
Türkiye’yi, dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına soktu. ATMACA’nın, 
bu yılın üçüncü çeyreğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki gemilere 
teslimatının başlaması planlanıyor.

Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında 
yer alan Roketsan, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle 
Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam ediyor. T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde 
yürütülen proje kapsamında Roketsan tarafından yerli ve milli 
imkânlarla geliştirilen ATMACA; uzun menzili, düşük radar 
izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti ile modern donanma 
platformlarında hizmet vermeye hazır bir silah sistemi olarak 
adından söz ettiriyor.
Hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile 
üç boyutlu gelişmiş görev planlama sistemi sayesinde, sabit ve 
hareketli hedeflere karşı etkili olabilen ATMACA, her türlü hava 
şartında kullanılabiliyor. Mavi Vatan’ın korunması için geliştirilen 
ATMACA, 220 km’yi aşan menziliyle denizin sadece birkaç metre 
üstünden ilerliyor ve düşman unsurları tarafından radarla  
tespit edilemiyor.
Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, 
Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini 
kullanarak hedefine doğru yol alan ATMACA, hedefini yüksek 
doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

ATMACA’nın hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal 
kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern 
veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen 
sistemde; hedefe zamanlama (hedefte, belirlenen bir zamanda 
olma), hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel 
modları mevcut.

Yapısal tasarımıyla da fark yaratan ATMACA, gelişen 
teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltması ve yapısal 
dayanımın artırılması için kompozit malzeme teknolojileri 
kullanılarak tasarlandı.

Farklı Sürümler Yolda
Türkiye, ATMACA ile birlikte, dünyada gemi savar füzesi 
üretebilen 5 ülke arasına girdi. Roketsan mühendislerinin, 
yazılımı dâhil yerli ve milli imkânlarla tasarlayıp ürettiği 
ATMACA’nın seri üretim faaliyetlerine hız kesmeden devam 
ediliyor. ATMACA’nın, bu yılın üçüncü çeyreğinde Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki gemilere teslim edilmesi 
planlanıyor. Roketsan, füzenin kıyı savunma ve karadan karaya 
olan versiyonları için de çalışmalarını sürdürüyor. u

ATMACA’nın, bu yılın üçüncü 
çeyreğinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı envanterindeki gemilere 
teslim edilmesi planlanıyor.

ATMACA, 220 km’yi aşan menziliyle denizin sadece birkaç metre üstünden 
ilerliyor ve düşman unsurları tarafından radarla tespit edilemiyor.
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Helikopter | Havacılık | Elektronik, Savunma & Güvenlik Sistemleri | Uzay

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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