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Millî Savunma 
Bakanı  
Hulusi AKAR’ın  
IDEF 2021 
Mesajı

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

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

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

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

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

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

©
 M

SB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©
 SSB

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı



8 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 9

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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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.

©
 T

üyap A
.Ş.

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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SAR 9 ailesi ise Şubat ayında, 
yine ABD’de yayınlanan Tactical 
Retailer dergisinin, tabanca 

kategorisinde, 2020 yılı için verdiği 
Readers’ Choice Gold (Okurların 
Seçimi Altın) ödülünü almaya hak 
kazandı. Böylece hem SAR 9 ürün ailesi 
hem de bu ailenin en özel üyelerinden 
SAR 9X, dünyanın en büyük hafif silah 
pazarı ABD’de önemli ödüller almış 
oldu.

SAR 9X’i Önde Gelen 
Editörler Seçti
SAR 9X’i başarıya taşıyan, ABD’de 
yayınlanan çeşitli dergilerin tabanca 
alanında uzman editörlerinin, Editors’ 
Choice Award kapsamında verdikleri 
oylar oldu. ABD’de yüz binlerce kişinin 
takip ettiği On Target dergisi tarafından 

Türkiye’nin silah 
üreticisi Sarsılmaz’ın, 
ABD’de aldığı ödüllerle 
adından söz ettiren  
SAR 9 ürün ailesi ve  
bu ailenin üyelerinden 
SAR 9X, firmanın  
IDEF 2021’de öne 
çıkardığı ürünler 
arasında yer alıyor. 
9x19 mm çapındaki 
SAR 9X, Ocak ayında, 
Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) 
en çok okunan ateşli 
silahlar dergilerinden  
On Target tarafından 
düzenlenen 2020 
Editörlerin Seçimi 
Ödülü’nü (Editors’ 
Choice Award) almaya 
hak kazandı.

Sarsılmaz’ın Görev Tabancası Ailesi,  
Uluslararası Arenada Ödüller Almaya Devam Ediyor 

T
üm

 Fotoğraflar: ©
 Sarsılm

az

verilen bu ödüller kapsamında,  
SAR 9X’in yanı sıra dünyanın önde  
gelen silah üreticilerinin en iyi 
tabancaları da değerlendirmeye 
alındı. Değerlendirme, ABD’de hafif 
silah camiasının önde gelen isimleri 
tarafından, silahların uygulamaya 
dayalı teknik testlere tabi tutulması 
yöntemiyle yapıldı. Oylama sonucunda, 
Sarsılmaz tarafından tamamen yerli 
ve milli olanaklarla üretilen SAR 9X, 
birinciliği elde ederek bir kez daha tüm 
dünyada adından söz ettirmeyi başardı. 
Değerlendirmede en fazla oyu alan 
SAR 9X, gösterdiği performans ve sahip 
olduğu teknik özelliklerle çıtayı  
en yüksek seviyeye çıkardı.

2020 Editors’ Choice Award oylamasında, 
SAR 9X için oy kullananlar arasında; 
dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve 

Guns dergisi editörü Massad Ayoob; 
Tactical Life’tan Dave Bahde; Guns 
& Ammo’dan Chris Mudgett ve Gun 
Digest’den Mike Dickerson gibi pek çok 
uzman yer aldı. SAR 9X’in kazandığı 
ödülü, 2018’de SIG Sauer P365; 
2019’da ise Springfield Armory  
Hellcat 9 mm kazanmıştı.

SAR 9X, Seri Atışlarda  
Daha İyi Gruplama Sağlıyor
Türk güvenlik güçlerinin en seçkin 
birlikleri tarafından tercih edilen 9x19 
mm çapındaki iğne ateşlemeli SAR 
9X’in düşük atış aksı, şahlanmanın 
kontrolünü kolaylaştırıyor ve 
mükerrer atışlarda, atışların daha 
iyi gruplanmasına olanak veriyor. 
Üç farklı ebatta gelen değiştirilebilir 
arka sırtlıklar ve kabza yan kapakları 

SAR 9X, ABD’de 2020’nin  
En İyi Tabancası Seçildi
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SAR 9

SAR 9 T

SAR 9 METE

SAR 9X

SAR 9C

SAR 9 SPORT

sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş 
kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak 
üzerinde soğutma kanallarına da sahip. 
Bu kanallar, seri atışlarda namlunun 
daha hızlı bir şekilde soğumasını 
sağlıyor ve atış performansını 
daha da arttırıyor. Tetik emniyeti 
özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi 
bloke ederek silahın ateş almasını 
engelleyen SAR 9X’te, kırmızı noktalı 
tetik kurulu göstergesi de bulunuyor. 
Kabza mahmuzunun hemen üzerinde 
yer alan bu özel sistem sayesinde, 
atıcı, gözlerini hedeften ayırmadan 
mekanizmanın kurulu olup  
olmadığını görebiliyor.

SAR 9 SP: Özel Görevler için 
Biçilmiş Kaftan
Sarsılmaz, SAR 9 tabanca ailesinin 
en yeni üyesi SAR 9 SP modelini, 
Özel Kuvvetler Komutanlığının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdi. 
Bu nedenle SAR 9 SP, özel görev 
birliklerine yönelik pek çok önemli 
özellikle birlikte geliyor. Bunlardan 
ilki, tabancanın namlusunda yer alan 
susturucu bağlantısı. Susturucu 
bağlantılı namlusu sayesinde, 
standart ölçülerdeki tüm susturucular 
tabancaya takılabiliyor. Bunun yanında 
atıcılar, tabancanın trityumlu ve 
yükseltilmiş gez ve arpacığı sayesinde, 

tabancaya susturucu takılıyken dahi 
rahatlıkla nişan alabiliyor. Ayrıca  
gez ve arpacıktaki trityum, yetersiz 
ışık koşullarında bile doğru  
nişan resminin kolaylıkla 
oluşturulmasını sağlıyor. 

SAR 9 SP ayrıca, şarjör kılavuzu 
ve kordon halkası gibi özelliklere 
sahip. Bunlardan şarjör kılavuzu, 
tabancanın kabzasındaki şarjör 
girişini genişleten ve şarjöre yol 
göstererek yerine takılmasını 
kolaylaştıran bir aparat vazifesi 
görüyor. Bu sayede atıcı, gözlerini 
hedeften ayırmadan hızlı bir şekilde 
şarjör değiştirebiliyor. Kabzanın 
hemen altında yer alan kordon 
halkası ise tabancanın, esnek bir 
kordon vasıtasıyla kemerde ya 
da tabanca kılıfında bir noktaya 
bağlanmasını sağlıyor.

SAR 9 SP’nin kapağının üzerindeki 
soğutma kanalları, özellikle seri 
atışların ardından, namlunun daha 
hızlı soğumasını sağlıyor. Ayrıca tetik 
üzerindeki iğne kurulu göstergesi, 
atıcıyı, tetiğin atışa hazır olup 
olmadığı konusunda bilgilendiriyor. 
Üzerindeki Cerakote marka özel 
seramik kaplama ise tabancanın, 
sıcaklık, nem ve güneş ışınları gibi 
nedenlerle yıpranmasını engelliyor.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş
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SAR 9 SC: Ailenin  
En Küçük Üyesi
Sarsılmaz’ın, özel görevler icra edecek 
güvenlik güçleri için geliştirdiği bir 
diğer model ise SAR 9 SC. Bu tabanca, 
boyutları itibarıyla sub-kompakt 
sınıfında yer alıyor. Dolayısıyla yedek 
tabanca olarak taşımaya uygun, 
taşıması ve saklaması kolay bir model. 
Bu yönüyle özellikle ABD gibi, sivillerin 
yaygın şekilde tabanca kullandığı 
pazarlarda da önemli başarılar 
kazanabilecek bir potansiyele sahip.

Aynı zamanda Sarsılmaz’ın SAR 9 
tabanca ailesinin en küçük üyesi olan 
SAR 9 SC, 12 fişek kapasitesine ve 85 
mm namlu uzunluğuna sahip. Tıpkı  
SAR 9 SP gibi SAR 9 SC de SAR 9 
ailesinin standart özelliklerini taşıyor.

SAR 9: Geniş Bir Ürün Ailesi
Sarsılmaz tarafından paylaşılan bilgilere 
göre, SAR 9’un Readers’ Choice Gold 
ödülünü aldığı yarışmada, SAR 9’u, 

Tablo 1. Sarsılmaz’ın SAR 9 Tabanca Ailesinin Teknik Özellikleri

Model SAR 9 SAR 9T
SAR 9 
METE

SAR 9X
SAR 9 
SPORT

SAR 9C SAR 9 SC SAR 9 SP

Namlu boyu (mm) 113 113 113 113 133 103 85 129

Toplam boy (mm) 193 193 193 193 211 183 165 216

Toplam yükseklik (mm) 140 140 140 140 152 130 122 145

Toplam genişlik (mm) 37 32 37 37 37 37 27 37

Ağırlık (gr) 790 770 750 780 850 760 500 825

Kapasite 15 / 17 / 19 15 / 17 / 19 15 / 17 / 19 15 / 17 / 19 15 / 17 / 19 15 12 17

SAR 9 SC
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gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz 
madalya ile Glock takip etti. Bu ödüller, 
derginin okurları arasında yapılan 
oylama ile belirleniyor. Ödüller, bu 
yönüyle bağımsız bir değerlendirme 
sonucunda belirlenmiş olması  
açısından öne çıkıyor.

Sarsılmaz’ın SAR 9 serisi, aslında 
geniş bir yelpazedeki pek çok ihtiyacı 
karşılayan, kapsamlı bir ürün ailesi. 
Bu aile, farklı amaçlar için geliştirilen 
ve her biri farklı özelliklere sahip 

tabancalardan oluşuyor. İğne ateşlemeli 
bu tabancaların gövdesi polimer 
malzemeden; namlu ve kapağı ise 
alaşımlı dövme çelikten imal ediliyor. 
Tüm modeller, 9x19 mm çapında ve 
tek hareketli mekanizma ile çalışıyor. 
Tabancaların kabzaları, 3 farklı ebatta 
yan ve sırt kapaklarına sahip ve kullanıcı 
tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. 
Ayrıca tüm modellerde, iğne ve tetik 
emniyeti bulunuyor. Tabancaların bir 
başka ortak özelliği de üzerlerinde 
bulunan aksesuar rayı. Bu ray 

sayesinde, SAR 9 ailesinin tüm üyelerine 
standart aksesuarlar takılabiliyor.

SAR 9 ailesindeki diğer modellerin öne 
çıkan özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

n SAR 9: Sarsılmaz’ın polimer gövdeli 
ilk tabancaları B6 ve CM9’un ardından 
geliştirdiği ikinci nesil polimer gövdeli 
tabancası, SAR 9 oldu. Ürün ailesine 
de adını veren SAR 9 ayrıca, ST9’dan 
sonra Sarsılmaz’ın iğne ateşlemeli ilk 
tabancası olma özelliğini taşıyor.

n SAR 9T: SAR 9 ile aynı teknik 

SAR 9 SP



MSI IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / KAPAK DOSYASI 

22 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 23

özelliklere sahip olan bu tabancanın 
SAR 9’dan tek farkı ise emniyet 
mandalının olmaması.

n SAR 9 METE: Bu model, Savunma 
Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı 
Özgün Yerli Tabanca Geliştirme 
(ÖYTG) projesi kapsamında 
tasarlandı. Tasarım sürecinde, SAR 
9’un çeşitli özellikleri, projenin 
isterleri ile uygun hale getirildi. Bu 
tabancanın, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) için üretilen iki farklı 
sürümü bulunuyor. Bunlardan 
emniyet mandallı olanı TSK için; 
emniyet mandalsız olanı ise EGM 
için geliştirildi. Sarsılmaz, bu 
kullanıcılara, toplamda 200.000 
adede yakın SAR 9 METE  
teslim etti.

n SAR 9X: Bu model, SAR 9’dan, 
kapak üzerindeki soğutma kanalları 
ile ayrılıyor. Bu kanallar, seri 
atışlarda namlunun daha hızlı 
bir şekilde soğumasını sağlıyor 
ve atış performansını daha da 
arttırıyor. Ayrıca SAR 9X’in düşük 
atış aksı, şahlanmanın kontrolünü 
kolaylaştırıyor ve mükerrer atışlarda, 
atışların daha iyi gruplanmasına 
olanak veriyor.

n SAR 9 SPORT: Ürün ailesinin 
en büyük üyesi olan bu model, 
müsabaka atıcıları için geliştirildi. 
Fabrika çıkışlı hali ile üzerine optik 
nişangâh takılabilen bu model, 
sadeliği ve kolay sökülebilir basit 
mekanizmasının yanı sıra isabetli 
seri atışları mümkün kılan özel 
tetik tertibatı ile öne çıkıyor. Bu 
tabancada, SAR9’dan daha uzun bir 
namlu ve buna bağlı olarak daha 
uzun bir kapak takımı kullanılıyor. 
SAR9 SPORT’un iç kısmında tercih 
edilen kaset sistemi sayesinde, 
tabanca üzerinde, sadece 2 adet 
pim sökülerek iç mekanizma kolay 
bir şekilde gövdeden ayrılabiliyor. 
Tabanca içerisindeki hareketli parça 
ve yay sayısını azaltan bu özellik, 
tabancanın tutukluk yapmadan 
çalışmasını da sağlıyor. Gövdeden 
ayrılabilen kaset sistemi sayesinde 
kullanıcı, tabancasının bakımını  
ve temizliğini de çok daha  
kolay yapabiliyor.

n SAR 9C: Kompakt sınıfında 
tasarlanan bu tabancanın boyutları, 
standart SAR 9’a kıyasla biraz daha 
küçük. SAR 9’a kıyasla daha kısa bir 
namluya, daha kısa bir kabzaya ve 
daha düşük ağırlığa sahip bu modelin 
emniyet mandalı bulunmuyor ve 
sürgü durdurma mandalı daha  
kolay düşürülebiliyor.
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SAR 9 serisi tabancaların farklı renk 
seçenekleri de mevcut.

Ürün Gamı Genişliyor
Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş; tabanca, makineli 
tabanca, piyade tüfeği ve makineli 
tüfek alanlarında yürüttükleri projeler 
hakkında şunları söyledi: “Sarsılmaz 
olarak, geçmişten bugüne, SSB’nin 
bize verdiği her projede üzerimize 
düşen görevleri layığı ile yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Son yıllarda, 
SSB’nin tabanca geliştirme projesini 
birincilikle tamamlayan SAR 9 
METE tabancamızdan yüksek adette 
teslimat yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Sırası ile 2020 ve 2021’de 
ABD’de Yılın En İyi Tabancası seçilen 
SAR 9X modelimiz ve SAR 9 ailemiz 
ise bize ayrı bir gurur veriyor. SAR 
109T makineli tabancamız, meskûn 
mahallerdeki etkisi nedeniyle özellikle 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. 
Son yıllarda, 4 çeşit piyade tüfeğinin 
üretimine de başladık. Bunlar; SAR 
56 (5,56x45 mm), SAR 223P (5,56x45 
mm), SAR 308 (7,62x39 mm) ve MPT-76 
(7,62x51 mm). Bu piyade tüfeklerinin 
teslimatlarını da başarı ile yapıyoruz. 
Ülkemizin gereksinimleri gereği bize 
verilen görev kapsamında, 7,62 mm ve 
12,7 mm makineli tüfekler geliştirdik. 
Bundan sonra da ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için bize verilen her 
türlü görevi, zorluğuna bakmaksızın 
üstlenmeye hazırız.” u

Aksesuar rayı 
sayesinde, SAR 9 

ailesinin tüm üyelerine 
standart aksesuarlar 

takılabiliyor.
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Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF 2021’de, CANiK markası altında ürettiği  
12,7 mm çapındaki M2 serisi ağır makinalı tüfekleri ilk kez sergiliyor. CANiK M2’nin 

hızlı değiştirilebilir namlulu (Quick-Change Barrel / QCB) sürümünde seri 
üretim aşamasına gelen SYS, bu silahın daha yüksek atım hızına sahip 

versiyonu CANiK M2F’nin de tasarım doğrulama sürecini tamamladı. 
Yakında, CANiK M2F’den daha da yüksek atım hızına sahip  

M3 versiyonunun tasarım çalışmalarına başlayacak olan 
SYS, bu silahları, hava platformları için özel olarak 

geliştirilen hafifletilmiş mesnetler ile 
birlikte kullanıcılara sunacak.

SYS’nin, Hava Araçlarının 
Yüksek Ateş Gücü İhtiyacına 
Cevabı: CANiK M2F ve M3  
Ağır Makinalı Tüfekler

SYS ve silah entegrasyon alanında uzmanlaşan iştiraki 
Unidef, hafifletilmiş mesnetleri, farklı alaşımlar 
ve farklı tasarım prensipleri kullanarak geliştirdi. 

Bu sayede hava araçlarındaki en büyük kısıtlardan 
biri olan ağırlık engeline takılmadan yüksek ateş gücü 
sağlayabilecek entegrasyon çözümleri ortaya çıktı. SYS, 
bu silahın seri üretim aşamasında gelen CANiK M2 QCB 
sürümünü de özel Ar-Ge çalışmaları ile rakiplerinin ötesine 
taşıdı. Bu çalışmalar ile silahın namlusu, ateşleme iğnesi ve 
tahliye tırnağının atım ömürleri 2 katına çıktı. Silah ayrıca, 
standart mühimmat ile yakaladığı 6 MOA’nın altındaki 
isabet kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

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 
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ise silahın farklı hava ve kara araçlarında kullanımının 
doğurduğu çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
tadilatlardan oluşuyor.

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

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

CANiK M2 QCB
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kara ve deniz araçlarına kusursuz bir şekilde entegre 
edilmesi ile söz konusu olabiliyor. İşte tam da bu noktada, 
SYS’nin iştirakleri Unidef ve Unirobotics, ihtiyaç duyulan 
yetenekleri sunuyor. Bu firmalar, M2 gibi ağır bir silahın, 
hareketli araçlarda isabetli ve rahat bir şekilde kullanımını 
sağlayacak sistemler geliştiriyor. Bu amaçla;

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

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

CANiK M2 QCB, CANiK M2 QCB-N ve CANiK M2F silahları, 
Unidef ve Unirobotics tarafından sağlanan entegrasyon 
çözümleri sayesinde kara, deniz ve hava araçlarında, şu 
maksatlarla kullanılabilecek:

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 

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

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

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

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

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

Namlu Komplesi Ağırlığı
(Azami) 12 kg

Toplam Boy
(Azami) 1.665 mm

Namlu Boyu
(Azami) 1.145 mm

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

Ateşleme Mekanizması
(Seçmeli) Tam otomatik veya yarı otomatik

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

Atım Hızı 450-650 atım/dakika

Etkili Menzil 1.830 m

Azami Menzil 6.800 m

Asgari Namlu Ömrü 20.000 atım

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

Geri Tepme Kuvveti 68-113 kg-kuvvet (150-250 lb-f)

Silahlı kuvvetlerin
dijital taktik farkındalığını
pekiştirmek için…

Zebra Türkiye I 0216 688 8515 I turkey@zebra.com
ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır.
Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2021 Zebra Technologies Corp. ve/ya da iştirakleri.

HD4000

XSLATE L10 XBOOK L10XPAD L10
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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.

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.”

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

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

Kalibre 9x19 mm 9x19 mm

Şarjör kapasitesi 12* 18, 20

Namlu uzunluğu 91,5 mm  127 mm

Toplam uzunluk 170,5 205,5 mm

Yükseklik 107,3 145 mm

Genişlik 37 mm 36 mm

Ağırlık
(boş şarjör ile birlikte) 690 g 835 g

Gövde malzemesi Metal dolgulu polimer Metal dolgulu polimer

Hareket tipi Tek hareket Tek hareket

Mekanizma Yarı otomatik Yarı otomatik

Ateşleme sistemi İğne ateşlemeli İğne ateşlemeli

Emniyet sistemi - İğne emniyeti
- Tetik emniyeti

- İğne emniyeti
- Tetik emniyeti

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

Çıt ayarlı müsabaka gezi ve fiber optik arpacık

Özellikler

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

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

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

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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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 gez-arpacık setinin aynı anda birlikte kullanımına da 
imkân sağlıyor.

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

SYS, Tüm Markaları ile  
IDEF’e Çıkartma Yapıyor 

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

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

n CANiK Store: Bu marka bünyesinde, ateşli silah 
tutkunlarının; silahtan aksesuara, optik nişangâhtan 
kıyafete ve hatta bulundukları ülkeye göre mühimmata 

kadar aradıkları her şeyi tek çatı altında 
bulabilecekleri, fiziki ve çevrim içi mağazalar yer 
alıyor. SYS’nin fuardaki standında, CANiK Store 
kapsamında, CANiK Resmi Aksesuar Programı 
dâhilindeki aksesuarlar ile MECANiK marka ürünlerin 
sergileneceği bir bölüm de yer alacak.

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

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

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

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

n CANiK News: Bu marka üzerinden, CANiK ile ilgili 
ilk elden haberler, özel röportajlar ve çeşitli canlı 
programlar yayınlanıyor. SYS standında, CANiK 
News’in yayınlarına özel olarak hazırlanan bir çekim 
alanı da yer alıyor. u
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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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Sektörde sıklıkla “eyleyici” ya da “servo eyleyici” gibi 
isimlerle de anılan elektromekanik hareket sistemleri, 
askeri platformlarda ve havacılık platformlarında yaygın 

olarak kullanılıyor. Elektrik enerjisini mekanik bir harekete 
çeviren bu sistemler, ilgili platformlarda, bir dizi kritik işlevi 
yerine getiriyor. Bunlar arasında, bir hava aracının birincil 
uçuş kontrol yüzeylerinin hareket ettirilmesinden, bir elektro-
optik algılayıcının hedefe yönlendirilmesine kadar geniş bir 
yelpazedeki görevler yer alıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin geliştirdiği özgün 
platformlarda da çok sayıda elektromekanik hareket sistemi 
yer alıyor. Bunların önemli bir bölümü, ANDAR tarafından 
sağlanıyor. Örneğin, ANDAR’ın, insansız hava araçları için 
sağladığı ve sahada yoğun olarak kullanılan sistemler, 
toplamda 1.000.000 uçuş saati barajını aşmak için gün sayıyor.

Havacılık Alanındaki  
Deneyim ve Kabiliyetlerle Gelen Başarı
ANDAR kurucu ekibinin havacılık alanındaki deneyimi, 
ANDAR’ın kuruluşundan çok öncesine dayanıyor. 10 yıl 
boyunca birlikte çalışarak Türkiye’de özgün bir İHA projesini, 
başarıyla tamamlayan ekip, bu süreçte havacılık sektörünü 
yakından tanıma ve ihtiyaçları gözlemleme fırsatı buldu. 
ANDAR ekibi, sektörün içinde edinmiş olduğu deneyimi, 
yürüttüğü çalışmalara yansıtarak sektörün mevcut 
ihtiyaçlarına ve geleceğine yönelik çözümler üretiyor.

ANDAR Genel Müdürü Gökhan Koyuncu, ANDAR’ın ulaştığı 
noktayı, şöyle anlatıyor: “Bugün ANDAR, elektromekanik 
hareket sistemleri alanında yaklaşık 30 ana proje yürütmüş, 
hem pek çok rafta hazır (COTS) ürünü bulunan hem 
de gelişmiş tasarım ve üretim kabiliyetleri sayesinde 
özelleştirme ve özel ürün hizmetleri sunabilen  
bir firma konumunda.

Elektromekanik hareket sistemleri, 
savunma ve havacılık platformlarının kritik 
alt sistemleri arasında yer alıyor. Türk 
savunma ve havacılık sanayisi, son yıllarda, 
bu sistemleri ya da bunların alt bileşenlerini, 
yurt dışından tedarik ederken bir dizi güçlük 
yaşıyor. ANDAR, hem geliştirdiği ürün aileleri 
hem de bunların en alt bileşenlerine kadar 
inen tasarım ve üretim kabiliyetleri ile tüm bu 
güçlükleri aşan çözümler sunuyor.

İnsansız hava araçlarında (İHA) elektrikli olarak hareket ettirilen; 
uçuş kontrol yüzeylerinden destek sistemlerine kadar tüm alt 
sistemlere yönelik, COTS birçok çözüme sahibiz. Bu kapsamda, 
dünyanın neresinde olursa olsun, yürütülen İHA projelerinin 
ihtiyaç duyacağı tüm çözümleri sunabilecek bir konumdayız.

İnsanlı platformlarda ise helikopterler, eğitim uçakları ve 
savaş uçaklarında kullanılan uçuş destek sistemlerine yönelik 
çözümler sunuyoruz. Bunların arasında, pilotla etkileşime 
giren pedal ve otopilot eyleyicisi gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca, 
uçuş kontrol yüzeylerini hareket ettiren çözümlerimiz de var. 
Helikopterlerde ise palleri durdurmak için fren sistemi gibi özel 
çözümler sağlıyoruz.

Farklı hava araçlarında görev yapan çok sayıda sistemimizin 
toplam uçuş saati ise 1 milyon saate yaklaşıyor. Uçuş saati 
sektörümüzde kabul gören bir başarı göstergesi ama bizim 
önem verdiğimiz başka göstergeler de var. Bunlardan başlıcası, 
ürünlerimizin güvenirliği. Sahadan aldığımız geri bildirimler, 
ürünlerimizin hata oranının, dünyanın önde gelen firmalarının 
çözümleri ile karşılaştırıldığında, onların 10’da 1’i kadar olduğu 
yönünde. Ayrıca ürünlerimiz; ağırlık, hacim ve performans gibi 

ANDAR Genel Müdürü Gökhan Koyuncu

ANDAR; Sahada Görev Yapan Sistemleri,  
Geniş Ürün Ailesi ve Kabiliyetleri ile Göreve Hazır

Türk Savunma ve Havacılık 
Sektörünün Tüm Elektromekanik 
Hareket Sistemi İhtiyaçlarına 
Tek Elden Çözüm
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ANDAR, rekabetçi sistemler 
ortaya koyabilmesini 
sağlayacak altyapı 
yatırımlarını tamamladı.

ANDAR, ürünlerinin alt birimlerinin bazılarının üretimini gerçekleştiriyor;  
bazılarının ise kritik parçalarını üretiyor.

ANDAR’ın tasarım ve üretim kabiliyetleri, ürünlerinin, sahada rakiplerinin  
10’da 1’i hata oranı ile görev yapabilmesini mümkün kılıyor.

kriterlerde de uluslararası rekabetin önünde. Özellikle ağırlık 
ve hacim, hava platformları için çok önemli ve biz de platform 
üreticilerinin tam da istediği çözümleri sunuyoruz.”

ANDAR Çözümleri, İHA’larda  
Beklentinin de Üzerinde Güvenlik Sunuyor
ANDAR, dron sınıfı hava araçlarının daha üst segmentinde  
yer alan; sabit kanatlı ya da döner kanatlı insansız hava 
araçlarının (İHA) ihtiyaç duyabileceği tüm elektromekanik  
hareket sistemlerini sağlayabiliyor. Bunların önde gelenleri,  
şöyle sıralanıyor:

n  Dümen elektromekanik hareket sistemleri
n Kuyruk hareketli yüzeyi (elevator)  

elektromekanik hareket sistemleri
n Kanat hareketli yüzeyi (flap ve airelon)  

elektromekanik hareket sistemleri
n İniş takımı yönlendirme (steering)  

elektromekanik hareket sistemleri
n Gaz kolu elektromekanik hareket sistemleri
n Swashplate elektromekanik hareket sistemleri

Bunların yanı sıra ANDAR, bilinen kategorilere  
girmeyen özel çözümler de geliştiriyor.

İHA’ların üzerlerinde bir pilot barındırmaması, bu hava 
araçlarının feda edilebilir olarak görülmesine; bu nedenle alt 
sistemlerinin ve bileşenlerinin emniyet seviyesine, insanlı hava 
araçları kadar özen gösterilmemesine yol açabiliyor. ANDAR 
ise böyle düşünmüyor. Her hava aracı, kullanıcısı için değerli 
bir varlıktır ve eğer emniyeti arttıran, maliyet-etkin bir teknoloji 
varsa kullanılmalıdır. ANDAR’ın İHA’lar için geliştirdiği ürün ailesi 
de bu anlayışı yansıtacak şekilde, yüksek emniyet seviyesinde 
tasarlanıyor. ANDAR, ürünlerinin emniyetini daha da üst seviyeye 
çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Hava Araçlarında Üst Seviye  
Emniyet Gereksinimlerini  
Karşılayan Çözüme Çok Yakınız”
ANDAR, sabit kanatlı ya da döner kanatlı hava araçlarının 
ihtiyaç duyabileceği tüm elektromekanik hareket sistemlerini 
sağlayabiliyor. Bunların önde gelenleri, şöyle sıralanıyor:

n  Elektromekanik kanopi servo eyleyicisi
n Elektromekanik APU kapağı servo eyleyicisi
n Elektromekanik havada yakıt ikmal sistemi  

kapağı servo eyleyicisi
n Kanat hareketli yüzeyi (flap ve airelon)  

elektromekanik hareket sistemleri
n Spoiler elektromekanik hareket sistemleri
n İniş takımlarının kapanması ve açılması için  

elektromekanik servo eyleyiciler
n İniş takımı yönlendirme (steering)  

elektromekanik hareket sistemleri
n Elektromekanik pedal servo eyleyicileri
n Elektromekanik trim servo eyleyicileri
n Dümen elektromekanik hareket sistemleri
n Kuyruk hareketli yüzeyi (elevator)  

elektromekanik hareket sistemleri
n Elektromekanik rotor freni

Koyuncu, insanlı hava araçları alanındaki çalışmalarını ve 
yaklaşımlarını şu şekilde aktarıyor: “Geleceğin havacılık 
projelerine baktığımızda ağırlık ve performans konusunda 
beklenen iyileştirmelerin yapılabilmesi için elektrikli sistemlerin 
daha fazla kullanıldığı hava araçlarının (more electric aircraft) 
kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Tabi ki insanlı hava araçlarının 
yüksek emniyet gereksinimleri bulunuyor;  

bu nedenle daha elektrikli hale dönüşmeleri, İHA’lara göre farklı  
bir süre alıyor. Elektromekanik hareket sistemleri, bu 
gereksinimleri karşıladıklarını, sertifikasyon otoritelerine 
kanıtlayana kadar, emniyet-kritik kullanım alanlarında, hidrolik  
ve pnömatik hareket sistemleri tercih edilmeye devam edecek.

Elektromekanik hareket sistemlerinin, ihtiyaç duyulan emniyet 
seviyelerini sağladığını gösterebilmesinin yolu ise yedeklilikten 
geçiyor. ANDAR olarak, elektromekanik hareket sistemlerine tam 
hâkimiyetinin getirdiği bütüncül bakış açısı ile tam yedekliliğe 
ulaşma çalışmalarında, son adımı atmaya hazırlanıyoruz. Yakın 
zamanda tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmaların sonucunda, 
insanlı hava araçlarında da kullanılabilecek ve sertifiye edilebilecek 
elektromekanik hareket sistemlerini, bir ürün ailesi olarak 
uluslararası pazara sunmayı planlıyoruz.”

Müşterinin İhtiyacını  
Müşteriden Daha İyi Anlayan Ekip
ANDAR ekibi, çalıştığı tüm projelerde, müşterinin ihtiyacını 
önyargısız olarak anlamak için çalışıyor. Geliştirdiği sistemlerde 
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kullandığı tüm teknolojiler üzerinde tam hâkimiyeti olan 
ANDAR, talep edilen sistem yerine, kullanıcının asıl ihtiyacını 
anlamaya çalışıyor ve bu ihtiyacı karşılayabilecek başka bir 
çözüm geliştirip geliştiremeyeceğini analiz ediyor. Bu süreçte, 
ANDAR ekibi, “Biz kullanıcı tarafında olsaydık neyi, nasıl 
yapardık?” sorusunun da cevabını arıyor.

Bu sayede ANDAR ekibi müşterilerine, tanımlayabildikleri 
ihtiyaçlarının çok ötesinde çözümler sunabiliyor.

ANDAR, havacılık alanında COTS birçok çözüme sahip. ANDAR, 
en iyi çözümü arayan kullanıcılar için farklı seçenekler de 
sunuyor. Bugüne kadar, pek çok özelleştirme projesini 
başarıyla tamamlayan ANDAR, müşterinin ihtiyaçlarına en 
yakın hazır sistemini uyarlayarak özel çözümler üretebiliyor. 
Bu özel çözümleri, 3 ila 6 ay arasında hazır hale getirerek 
kullanıcıya önemli bir takvim avantajı da sunuyor. Özelleştirme 
çalışmaları ile müşterinin ihtiyacının karşılanmadığı 
durumlarda, müşteriye özel proje oluşturularak tasarım ve 
geliştirme çalışmaları yürütülüyor ve müşterinin ihtiyaçlarını 
birebir karşılayan özel ürünler sunuluyor.

Ürünün Bütününe Hâkimiyete  
Dayalı Ürün Geliştirme Anlayışı
ANDAR, ürün geliştirme konusuna, “Yaptığı işlerde karanlık 
kutu bırakmama” prensibi ile yaklaşıyor. Çünkü teknolojiye ve 
bileşenlere tam hâkimiyet kurulmadan, eniyilenmiş (optimize 
edilmiş) bir çözüm ortaya konulamıyor.

Koyuncu, bu konudaki görüşlerini şu şekilde aktarıyor “Ekip 
olarak masanın diğer tarafında çalıştığımız 10 yılda, İHA 
tasarladığımız dönemde, dünyanın öncü firmalarından aldığımız 
parçalarda bile sorunlar yaşadığımız oldu ve bu firmaların 
ürünlerine tam hâkimiyetlerinin olmaması nedeniyle sorunu 
tanımlamakta veya çözümü sunmakta yetersiz kaldıklarına  
tanık olduk. Bu nedenle ANDAR’da çalışmalarımızın  
en başından beri, alt sistemlere kadar gerekli düzeyde  
tasarım ve üretimi kendimiz yapmaya özen gösteriyoruz.  
Bu sayede en iyi ürünleri sunabiliyoruz.

Bu prensibin uygulamaya dökülmesi ise çok disiplinli bir yaklaşım 
gerektiriyor. Elektromekanik hareket sistemleri; malzeme, 
elektrik, elektronik, mekanik ve yazılım başta olmak üzere, 
farklı uzmanlıkların bir araya gelmesi ile tasarlanabiliyor. Biz de 
ANDAR olarak ihtiyaç duyulan tüm uzmanlıklara sahip bir kadro 
ile çalışıyoruz ve bu sayede ürünlerimizin her bir alt bileşenine, 
teknolojisi ve tasarımı ile tam olarak hâkim olmayı başarıyoruz.”

ANDAR, elektromekanik hareket sistemlerinin ana alt bileşenleri 
olan; elektrik motoru; aktarma organı; kasa, yataklama ve 
yapısal elemanlar; sensörler, kontrolcü ve sürücü gibi birimlerin 
tümünü, kendisi tasarlayabiliyor. Bu birimlerin bazılarının 
üretimini kendisi gerçekleştiriyor, bazılarının ise kritik 
parçalarını üretiyor. Böylece, iyi tasarlanmış bir ürünün, üretim 
aşamasındaki kalite sorunları nedeni ile beklenen performansı 
gösterememesi gibi bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor.

Çok Özel Üretim Kabiliyetleri
ANDAR, hem özel üretim ihtiyaçlarını karşılamaya hem de 
üretimde gerekli kaliteye ulaşmaya odaklanmış bir üretim 
altyapısına sahip ve bu konuda sektörde öncü yatırımlar yapıyor. 
Bu üretim altyapısında, çok özel kabiliyetler bulunuyor. Örneğin, 
dişli üretim altyapısında, dünyaca ünlü kol saatlerinin mekanik 
parçalarını üreten firmalarla aynı cihazlar kullanılıyor. u

ANDAR, ürünlerinin ana alt bileşenlerinin tümünü kendisi tasarlıyor. 
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HENSOLDT,  
Yenilikçi Sensör 
Çözümlerini  
IDEF 2021’de 
Sergiliyor

HENSOLDT’un IDEF 2021’de öne çıkartacağı çözümler 
arasında;

n İstihbarat, gözetleme ve keşif görevlerine yönelik ARGOS-II 
elektro-optik sistemi,

n PrecISR çok rollü istihbarat, gözetleme ve keşif radarı,
n MILDS füze ikaz sistemi,
n Hava platformları için Kalaetron Attack karıştırıcı sistemi,
n ASR-NG hava gözetleme radarı,
n Yer konuşlu hava savunma radarı TRML-4D,
n İHA’lara karşı hava savunma sistemi Xpeller,
n SharpEye deniz seyrüsefer radarı ve
n GMJ9000 taşınabilir çok rollü karıştırıcı yer alıyor.

Hava Platformlarını  
Daha Etkin Kılan Çözümler
İstihbarat, gözetleme ve keşif görevlerine yönelik farklı 
sensörleri bir araya getiren ARGOS-II, helikopterler, uçaklar 
ve İHA’lar üzerinde görev yapabiliyor. Sisteme; yüksek 
çözünürlüklü IR ve gün ışığı kameralarının yanı sıra lazer 
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Geniş bir yelpazedeki ihtiyaçlara yönelik 
sensör çözümleri sunan HENSOLDT, IDEF 
2021’de, bu alandaki yenilikçi ürünlerini 
tanıtacak. Ağırlıklı olarak hava platformlarına 
yönelik olan bu ürünler, çok sayıda ve farklı 
modelde helikopter, uçak ve insansız hava 
aracı (İHA) üzerinde başarıyla görev yapıyor.

mesafe bulucu ve lazer aydınlatıcı da entegre edilebiliyor. 
Böylece ARGOS-II, hem gözetleme hem de hedefleme  
amacıyla kullanılabiliyor. Sistem; askeri görevlerin  
yanı sıra sınır gözetleme, deniz karakol ve asayiş  
görevlerinde de kullanılabiliyor.

PrecISR çok rollü istihbarat, gözetleme ve keşif radarı ise 
silahlı kuvvetlere ve sınır güvenliğini üstlenen kurumlara 
yüksek durumsal farkındalık ve kısa reaksiyon zamanı 
avantajlarını sağlıyor. Yazılım tabanlı bir radar olan PrecISR; 
GaN tabanlı aktif elektronik taramalı dizin radarı alanındaki 
son gelişmeleri ve sayısal almaç teknolojisini içeriyor. Radar, 
yüksek performansı ve ölçeklenebilir yapısıyla da dikkat 
çekiyor. PrecISR da helikopterler, uçaklar ve İHA’lar üzerinde 
görev yapabiliyor.

HENSOLDT’un, hava araçlarının kendini korumasına yönelik 
çözümü MILDS (AN/AAR-60) füze ikaz sistemi, yaklaşan bir 
füzenin egzoz huzmesinden yayılan UV (morötesi) ışınımı 
(radyasyonu) tespit eden pasif sensörlerden oluşuyor. Bu 
sensörler, güneş ışığından kaynaklanan UV radyasyonundan 
etkilenmiyor (solar-blind); ayrıca, aldıkları görüntüdeki 
nesneleri tespit edebiliyor (true-imaging). Yaklaşan füze 
tehdidini tespit eden MILDS; tehdidin geliş açısını hassas bir 
şekilde belirliyor, erken ihbar ile platforma azami tepki süresi 
tanıyor ve gerektiğinde, karşı tedbirleri otomatik  
olarak başlatabiliyor.

Hava Sahasının Güvenliği de Kapsamda
HENSOLDT’un ASR hava trafik kontrolü radar ailesi, hava 
sahasının eksiksiz bir fotoğrafını ortaya koyuyor. Sistem, 
entegre bir şekilde çalışan birincil ve ikincil radarlardan 
oluşuyor ve hava trafik kontrolü ile bağlantı kurmayan (non-
cooperative), transponder cihazı bulunmayan küçük uçaklar ve 
tehdit oluşturan uçaklar gibi hava araçlarını tespit edebiliyor. 
Özel sinyal işleme algoritmaları sayesinde rüzgâr enerjisi 
tesislerinden (rüzgâr türbinlerinden) etkilenmiyor ve geniş bir 
alanı tarayabiliyor.

Yer konuşlu hava savunma radarı TRML-4D ise firmanın C-bant 
(NATO G-bant) radar ailesinin en yeni üyesi. Aktif elektronik 
taramalı dizin radarı alanındaki son teknolojiyi kullanan bu 
radar, sayısal olarak çoklu huzme oluşturma kabiliyetine sahip. 
Hem yakın hem de uzun menzillerde kullanılabilen radar, 
silahların yönlendirmesini de gerçekleştirebiliyor. Aralarında 
küçük boyutlu, yüksek hızlı, alçaktan uçan ve manevra yapan 
seyir füzeleri ve uçaklar ile havada asılı bir şekilde duran 
helikopterlerin de olduğu geniş bir yelpazedeki hedefleri tespit 
edebiliyor. Radar, 250 km’lik bir yarıçapta ve 30 km irtifaya 
kadar, yaklaşık 1.500 hedefi tespit edebiliyor ve izleyebiliyor.

TRML-4D, Türkiye’nin yakın coğrafyasında, farklı operasyon 
koşullarında denendi, test edildi ve tedariki ile ilgili bir 
sözleşme de imzalandı.

HENSOLDT, radarların yanı sıra İHA’lara karşı hava savunma 
sistemi Xpeller’i de ön plana çıkartıyor. Kritik bölgeleri, 
kötü niyetli İHA kullanımına karşı 7/24 koruyan sistem; uzun 
menzil, düşük sahte alarm oranı ve yüksek önleme olasılığı 
kabiliyetlerini sunuyor. Modüler bir sistem olan Xpeller; 
radar, elektro-optik, yön kestirimi gibi farklı algılayıcılarla 
çalışabiliyor. Karşı tedbir olarak ise karıştırıcıları ve dron 
yakalayan cihazları kullanabiliyor. Tüm bu sensörler ve 
karşı tedbir sistemleri ise tek bir komuta-kontrol alt sistemi 
tarafından yönetiliyor.

HENSOLDT, çözümlerini yakından tanımak ve bu  
çözümlerle ilgili bilgi almak isteyen ziyaretçilerini,  
2. salondaki standında bekliyor. u
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ICterra, farklı sektörlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla oluşan 30 yılı aşkın 
tecrübesini ve birikimini, savunma ve havacılık sektörüne yenilikçi ve güvenilir 
çözümler sunmak için kullanıyor. Son dönemde, sektöre özel yeni bir yapılamayı da 
hayata geçiren firmanın savunma ve havacılık sektörü ile ilgili hedeflerini, ICterra 
Savunma Sektör Başkanı Hakan Ayçenk, MSI Dergisi okuyucuları için anlattı.
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ICterra açısından 2020 yılında altı çizilmesi 
gereken en önemli gelişmelerin; ASELSAN 
ile raylı sistemler alanında büyüyen iş 
birliğimiz ile TUSAŞ ve Meteksan Savunma ile 
başlayan iş birlikleri olduğunu söyleyebiliriz.

ICterra Savunma Sektör Başkanı  
Hakan AYÇENK: 
“ICterra, Savunma ve Havacılık 
Sektöründe Hedef Büyütüyor"

ICterra’nın yazılım mühendisliği tecrübesini  
sizden dinleyebilir miyiz?

ICterra olarak, 30 yılı aşkın yazılım geliştirme 
tecrübesine sahip ve yenilikçi, güvenilir ve maliyet etkin 
hizmetler sunan bir yazılım mühendisliği şirketiyiz. Yıllar 
içinde edindiğimiz teknoloji uzmanlığını, kabiliyetleri 
ve kanıtlanmış metodolojileri, farklı sektörlerden 
müşterilerimize yazılım çözümleri sunmak  
için birleştiriyoruz.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, web-mobil teknolojileri, 
gömülü sistemler, aviyonik ve emniyet-kritik sistemler, 
siber güvenlik, komuta-kontrol sistemleri, elektronik 
harp sistemleri, sağlık, enerji ve ulaşım sistemleri 
yazılımlarındaki yetkinliklerimizle yazılım geliştirme, 
yazılım testi ve UI/UX (kullanıcı arayüzü ve kullanıcı 
deneyimi) tasarımı hizmetleri sunuyoruz. Savunma, 
havacılık, haberleşme, ulaşım, enerji ve sağlık gibi 
çok çeşitli endüstriler için hizmet veriyoruz. Zaman 
içerisinde genişleyen hizmet yelpazemiz ve “Yazılım 
Mühendisliğinde Mükemmellik” ilkemizle müşteri 
memnuniyetini hep en üst seviyede tutuyoruz.

Yıllara dayanan bu tecrübemizi, CMMI Seviye 3, ISO 
9001, ISO 27001 ve ISO 14001 sertifikalarımızı temel alan 
entegre yönetim sistemimiz ve Milli/NATO seviyesinde 
tesis güvenlik belgeleriyle güçlendirmiş bulunuyoruz.

ICterra, yazılım ihracatında da Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden biri olma hedefiyle yoluna devam ediyor. 
Unify ve ATOS gibi dünyaca ünlü markalarla uzun 
yıllardır yürüttüğümüz projeler ve iş birlikleri, bizi global 
pazarda da güvenilir bir stratejik ortak haline getirdi. 
Ortaklıklarımızı arttırarak hizmet ihracatının lider 
kurumlarından biri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. 
Bu bağlamda, Almanya ve İngiltere’deki ofislerimize, 
2021 yılı içerisinde Polonya ofisimizi de eklemiş olmanın 
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heyecanını taşıyoruz. Yine, uluslararası  
alanda, başta sağlık olmak üzere farklı alanlarda 
kümelenme üyeliklerimizle potansiyel iş birliği 
alanlarımızı genişletiyoruz.

Bu faaliyetlerimizle Türkiye’yi, yazılım konusunda 
uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil  
etmeyi arzuluyoruz.

Savunma ve havacılık sektöründeki iş birlikleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bilindiği üzere, Türkiye’nin savunma ve havacılık  
sanayisi alanındaki dışa bağımlılığı, gün geçtikçe  
azalıyor. Biz de sektörün en büyükleri ile çalışmaktan 
büyük gurur duyuyoruz. ASELSAN’ın stratejik iş ortakları 
arasında yer alıyoruz ve ASELSAN’ın tüm sektör 
başkanlıkları ile birçok proje yürütüyoruz. Bunun  
yanında HAVELSAN’ın A sınıfı iş ortaklarında biriyiz. 
TUSAŞ, Roketsan ve Meteksan Savunma ile iş 
birliklerimiz de güçlenerek sürüyor.

ICterra açısından 2020 yılında altı çizilmesi gereken 
en önemli gelişmelerin; ASELSAN ile raylı sistemler 
alanında büyüyen iş birliğimiz ile TUSAŞ ve Meteksan 
Savunma ile başlayan iş birlikleri olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu iş birliklerimizin yanı sıra SaSaD, SAHA İstanbul, 
ODTÜ TSSK ve OSSA üyeliklerimizle savunma ve havacılık 
sanayisi özelindeki faaliyetlerimizi derinleştiriyoruz.

Savunma ve Havacılık’a  
Özel Organizasyon
ICterra’nın son dönemde gerçekleştirdiği 
organizasyonel değişiklikleri okuyucularımızla 
paylaşabilir misiniz?

ICterra’yı, ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü 
hale getirmek hedefiyle organizasyonumuzda da 
belli değişiklikler gerçekleştirdik. Bu değişiklikleri 
yaparken uzmanlık alanlarımıza odaklanmak; bu 
alanları uluslararası ölçekte ele almak ve yeni büyüme 
stratejilerini yönetmek, bizim açımızdan yol gösterici 
ihtiyaçlar ve hedefler oldu.

Bu çerçevede, yeni paydaşlar edinmek, yeni modelleri 
ve iş birliklerini geliştirmek, planlı ama cesur büyüme 

ICterra’nın Bal Küpü Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle milli 
olarak geliştirilmiş bir bal küpü-siber istihbarat sistemi olarak öne çıkıyor.
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adımları atmak, en üst düzeyde ulaşmak istediğimiz 
hedefler oldu. Tüm dünyayı vuran salgın sürecinde 
şirketimizi büyütmüş olma başarımız da hedeflerimizi 
büyütmek açısından cesaret verici bir etkendi.

Yakın dönemde, organizasyonumuz da ihtiyaçlara 
göre yeniden şekillendi. Bu kapsamda savunma ve 
havacılık alanındaki iş geliştirme ve mühendislik başta 
olmak üzere tüm faaliyetlerimiz, ICterra Savunma 
Sektör Başkanlığı altında birleşti. Böylece, savunma 
ve havacılık alanındaki yurt içi ve yurt dışına yönelik 
tüm faaliyetlerimiz, merkezileşmiş ve güçlendirilmiş 
bir yapıda sürecek. Bu zor ama bir o kadar da kritik 
sorumluluğu üstlenerek ICterra’yı daha da büyütmek, 
benim için önümüzdeki dönemin en stratejik görevi.

Daha güçlü bir organizasyonla temel hedefimiz; büyüyen, 
gelişen, hem iş ortakları hem de çalışanlar tarafından 
tercih edilen bir şirket olmak.

Faaliyet gösterilen endüstriler, geliştirilen ürünler ve 
başlatılan iş birlikleri kapsamında ne gibi yenilikler 
görmeyi beklemeliyiz?

Yazılım mühendisliği alanında kullanılan güncel 
teknolojilerin neredeyse tamamını kapsayan, geniş bir 
yelpazede yetkinliklerimiz var. Elbette müşterilerimizin 
çeşitliliği ve ihtiyaçlarının farklılığı da bizi yazılım 
alanında gelişmeye ve çeşitlenmeye sevk ediyor. Şirket 

ilkemizde ortaya koyduğumuz “mükemmellik” olgusunu 
da sürekli gelişimimize borçluyuz. Bu perspektiften 
baktığımızda, müşterilerimizin ihtiyacı; ister anahtar 
teslim proje çözümü olsun isterse proje için entegre 
ekipler oluşturulması olsun, projenin ihtiyacına bağlı 
çözümler üretiyoruz. Kısaca, yaptığımız işlere müşteri 
gözünden bakıp onlara yenilikçi ve kullanıcı odaklı 
ürünler geliştiriyoruz. Müşterilerimizle ilişkilerimiz 
konusunda, bizim için hassas ve en önem verdiğimiz 
konu ise rol aldığımız projelerin, hem bize hem 
de müşterilerimize uzun vadeli bir alan uzmanlığı 
sağlaması ve bu sayede stratejik ortaklıklarımızı 
pekiştirmek diyebiliriz.

Somut örnek vermek gerekirse siber güvenlik ve ulaşım 
sistem projelerinden bahsedebiliriz.

Bal Küpü Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 
(SSB) destekleriyle milli olarak geliştirilmiş bir bal 
küpü-siber istihbarat sistemi. İletişim protokol servisleri 
üzerinden ayrıntılı saldırı/saldırgan bilgisi toplama 
işlevine sahip, yüksek etkileşimli bal küpü çözümü 
kapsamında, imza ve davranış tabanlı kötücül yazılım 
analizini de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge projesi olarak 
başlatılan bu çalışmamızı, Türk Silahlı Kuvvetleri başta 
olmak üzere tüm paydaşlarca aktif olarak kullanılan bir 
unsur haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, hem yurt içi hem de yurt dışı 
fırsatları, başta SSB’nin ve sistem entegratörlerinin 
desteğiyle değerlendirmeye gayret edeceğiz.

Ulaşım sistemlerinde attığımız adımlar ise bizim 
açımızdan stratejik öneme sahip. Yıllara yayılan emniyet 
kritik ve güvenlik kritik yazılım geliştirme deneyimimizi, 
esas olarak aviyonik sistemlerde geliştirdik. Bizim için 
bu birikimimizi sivil alanda, raylı sistem projelerinde 
de değerlendirmek, hem alanlar arası bilgi birikimini 
güçlü bir şekilde taşıyabilmek açısından hem de 
yetkinliğimizi derinleştirmek açısından heyecan verici. 
Önümüzdeki dönemde, emniyet-kritik yazılım geliştirme 
alanında güçlenme stratejik hedefimizi, bu bağlamda da 
desteklemeyi arzu ediyoruz.

Yakın dönemde, organizasyonumuz da 
ihtiyaçlara göre yeniden şekillendi. Bu 
kapsamda savunma ve havacılık alanındaki iş 
geliştirme ve mühendislik başta olmak üzere 
tüm faaliyetlerimiz, ICterra Savunma Sektör 
Başkanlığı altında birleşti. Böylece, savunma 
ve havacılık alanındaki yurt içi ve yurt dışına 
yönelik tüm faaliyetlerimiz, merkezileşmiş ve 
güçlendirilmiş bir yapıda sürecek.
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Bunlara ek olarak; elektronik harp, aviyonik ve 
emniyet kritik yazılımlar, silah sistemleri, muhabere 
ve sivil tarafta enerji ve sağlık gibi alanlarda projeler 
yürütüyoruz. Tüm bunların yanında, ortaya koyduğumuz 
“mükemmellik” anlayışıyla Ar-Ge projelerimizi de 
yürütmeye devam ediyoruz. 

Ar-Ge projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ar-Ge projelerimizde de çok çeşitli endüstrilerin 
ihtiyaçlarını gözetmeye çalışıyoruz. Örneklerle 
detaylandırmak gerekirse TÜBİTAK destekli iki siber 
güvenlik projemiz, bu yıl içinde tamamlanmış olacak. 
Yine şirketler arası iş birliklerini de Ar-Ge kapsamında 
hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Bu konuda da önemli 
girişimlerimiz var. Gerek şirketimiz ölçeğinde 
paydaşlarla iş birliğini gerek sistem entegratörü 
şirketlerle iş birliğini aynı derecede önemsiyoruz. Bu 
tarzda iş birliklerini, AB kurumları ve üniversitelerle de 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sağlık alanında TÜBİTAK 
destekli projelerimiz de devam ediyor. Bu örnekler, Ar-
Ge projelerine bakışımızı ve bu konuya verdiğimiz önemi 
yansıtıyor diye düşünüyorum. ICterra olarak olmazsa 
olmazlarımızdan biri de gelişimin sürekliliğini sağlamak 
için iç ya da dış finansman kaynaklı en az iki projeyi her 
sene tamamlamak.

Yeni dönemde, yeni büyüme stratejilerimizin de gereği 
olarak, bu iş birliklerinin, hem büyük projelerde 
kullanılabilir -dolayısıyla rafta kalmayan, sürekli 
yaşayan- iş birlikleri olmasını hem de mühendislik 
yetkinliklerimiz üzerine her gün daha fazla katkı 
sunmasını hedefliyoruz.

Mühendislik yetkinliğinizin güncel  
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Güçlü bir mühendislik ekibimiz ve deneyimli bir 
kadromuz var. Şu anda konusunda uzman 200’ün 
üstünde çalışanımız bulunuyor. Ekibimizin büyük bir 
kısmı ODTÜ Teknokent’teki ofisimizde, bir kısmı da 
Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Salgın 
koşullarında, kendimizi uzaktan çalışmaya da çok hızlı 
bir şekilde uydurmayı başardık.

Ağırlıklı olarak bilgisayar, elektrik, elektronik ve 
haberleşme mühendislerinden oluşan mühendislik 
kadromuzu, temel bilimlerden mezun ve yazılım 
alanında kendini geliştirmeyi arzulayan kişilerle de 
destekliyoruz. Yine personelimizin yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri ile şirket içi eğitimlerini de 
planlamalarımız ve hedeflerimiz dâhilinde destekliyoruz.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Uluslararası durum, ülkeler arası ilişkiler ve ihtiyaçlar, 
önümüzdeki dönemde, ülkemizde mühendislik ve üretim 
anlamında ciddi adımlar atılmasını gerektiriyor. Bir 
dizi ürünün yurt içinde geliştirilmesi ve üretilmesi, kısa 
dönemde ülkemiz açısından çok kritik önem taşıyor. Biz 
de ICterra olarak, hem ulusal ölçekte bu ihtiyaçlara katkı 
verebilmek hem de uluslararası alanda etki alanımızı 
genişletmek için, 30 yıllık deneyimimize, güçlendirilmiş 
ve odaklanmış organizasyonumuza ve geliştirdiğimiz 
tüm yetkinliklerimize dayanarak geleceğe ilişkin 
planlamalarımıza güveniyor, ülkemize uzun yıllar hizmet 
etmek üzere hedeflerimizi büyütüyoruz.

ICterra Savunma Sektör Başkanı Hakan Ayçenk’e,  
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u

Powell Electronics, 75 yıllık görev kritik sistem ve 
komponent sağlama tecrübesi ve katma değerli 

(value-added) üretimi desteklemeye yönelik 2 milyon 
dolarlık üretime hazır alt parça stokuyla Avrupa’da en 

hızlı büyüyen distribütörler arasında yer alıyor.

POWELL TÜRKİYE’DE
Uluslararası arenadaki müşterilerine katma değerli 
üretim stratejisi ile destek veren Powell, şimdi de 

bu desteği, Türk savunma ve havacılık sanayisinin 
hizmetine sunuyor. Sektöre daha iyi hizmet 

verebilmek için Türkiye’de yerelleşme kararı alan 
Powell, bu amaçla Nisan 2021 itibariyle başlattığı 

yatırımlarını, 1,5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Sarp G. TEMUR - Türkiye, Ülke Satış Müdürü
Powell Electronics Inc

Tel: +90 539 765 32 04 
stemur@powell.com 

www.powell-electronics.eu

POWELL HAKKINDA
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MOTOR SICH JSC, Türkiye ile 
Havacılık Motorları Alanındaki  
İş Birliğini Derinleştiriyor

MOTOR SICH JSC’nin havacılık motorları, 
dünya genelinde, 100’ün üzerinde 
ülkede, hem sabit kanatlı hem de döner 

kanatlı platformlar üzerinde uzun süredir görev 
yapıyor. Motorlar, bu süreçte kalitelerini ve 
güvenilirliklerini ispat etmeye devam ediyor.

An-124 Ruslan ve An-225  
Mriya’nın Gücü MOTOR SICH JSC’den
Günümüzde MOTOR SICH JSC’nin sabit kanatlı 
uçaklar için kullanıma sunduğu veya geliştirme 
çalışmalarına devam ettiği motor ürün ailesi 
içerisinde, 400’den 14.000 beygir gücüne kadar 
uzanan turboprop ve turbopropfan motorlar ve 
1.500’den 23.400 kgf’ye (1 kgf, 9,806650 N’ye 
eşittir) kadar uzanan turbofan motorlar yer 
alıyor. Bunların arasında, dünyanın en büyük 
nakliye uçakları olan An-124 Ruslan ve An-225 
Mriya’da kullanılan D-18T motoru da yer alıyor. 
MOTOR SICH JSC’nin sabit kanatlı uçak motorları; 
yolcu uçaklarında, nakliye uçaklarında ve askeri 
uçaklarda kullanılıyor.

Dünyanın En Güçlü  
Helikopter Motoru
MOTOR SICH JSC, helikopterler için turboşaft 
motoru üretiminde de dünyanın lider firmaları 
arasında yer alıyor ve geniş bir yelpazede motor 
alternatifleri sunuyor. Bunlardan TV3-117 ailesi, 
Mil ve Kamov tarafından üretilen orta sınıf 
helikopterlerde kullanılıyor. D-136 motoru ise 
dünyanın en güçlü helikopter motoru unvanına 
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MOTOR SICH JSC, gaz türbinli 
havacılık motorlarının yanı sıra 
gaz türbinli endüstriyel motorların 
ve bunların kullanıldığı güç 
santrallerinin tasarımını ve üretimini 
yapan; ayrıca bunların satış sonrası 
desteğini de veren, dünyanın 
önde gelen firmaları arasında yer 
alıyor. Son dönemde Ukrayna’nın 
helikopter endüstrisinin canlanması 
için çalışmalarını yoğunlaştıran 
firma, özellikle havacılık motorları 
konusunda, Türk savunma ve 
havacılık sektörü ile de bir dizi iş 
birliği çalışması yürütüyor.

sahip ve dünyanın en büyük helikopteri olan  
Mi-26’ya güç veriyor. Mi-26, bu motorlarla 14 farklı 
dünya rekorunu kırmayı başardı.

D-136 motorları ile ilgili modernizasyon çalışmaları, 
MOTOR SICH JSC ile SE Ivchenko-Progress’in iş 
birliğinde yürütülüyor. Modernize edilen motor,  
AI-136T-2 olarak adlandırılıyor. Sayısal otomatik 
kontrol sistemine sahip bu motor, kalkışta 10.000 
beygir güç üretebilecek ve bu güç, +40°С’ye kadar 
korunabilecek. Motor, acil durumlarda, 2,5 dakika 
boyunca gücünü 12.000 beygire çıkartabilecek. 
Motorun, modernize edilen Mi-26T2 helikopterinde 
ve önümüzdeki dönemde geliştirilecek modern ağır 
helikopterlerde kullanılması planlanıyor.

Performansı Arttıran Yeni Motorlar
Helikopterlerin yüksek irtifada ve sıcak iklimlerde 
performansını arttırmak için de çalışmalar yürüten 
MOTOR SICH JSC, TV3-117VMA-SBM1V’yi geliştirdi. 
Bu motorun Seri 1 sürümü, sayısal otomatik kontrol 
sistemine sahip ve tip sertifikasyonunu, geçtiğimiz 
yıl IAC’den (Interstate Aviation Committee / Ülkeler 
Arası Havacılık Komitesi) aldı. Sayısal otomatik 

MOTOR SICH JSC Başkanı Vyacheslav A. Boguslayev
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An-158’de, MOTOR SICH JSC’nin 
D-436-148 motorları kullanılıyor.

kontrol sistemi, motorun verimini ve helikopterin 
uçuş performansını önemli ölçüde iyileştiriyor.

MOTOR SICH JSC, bir yandan da  
TV3-117VMA-SBM1V Seri 5 motorunu geliştirme 
çalışmalarını, SE Ivchenko-Progress ile birlikte 
yürütüyor. Bu motorun, kalkışta 2.800 beygir; tek 
motorun çalışır durumda olduğu senaryolarda ise 
2,5 dakikalık süre için 3.200 beygir güç üretme 
kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Bu motorun 
turboşaft sürümünün, Mi-38 gibi 15-16 tonluk 
helikopterlere güç vermesi planlanıyor. Turboprop 
sürümünün ise An-140T sınıfı sabit kanatlı 
uçaklarda kullanılması öngörülüyor.

MOTOR SICH JSC’nin yeni nesil turboşaft  
ürün ailelerinden biri de MS-500V. Bu aile,  
600-1.100 beygir güç aralığına sahip ve  
3,5-6 ton arasındaki helikopterlerde kullanılabiliyor. 
Ailenin ilk üyesi MS-500V, 630 beygirlik kalkış 
gücü üretiyor. Bu güç, MS-500V-01’de 810 beygire, 
MS-500V-02S’de 950 beygire çıkıyor. Bu iki motor 
da geçtiğimiz yıl tip sertifikalarını aldı. Geliştirme 
çalışmaları süren MS-500V-02 ve MS-500V-03 ise 
1.100 beygir gücüne sahip olacak.

Bu ailenin tuboprop sürümü olan MS-500V-S ise 
750-1.050 beygir gücü aralığında güç üretecek ve 
genel havacılık uçaklarında, eğitim uçaklarında ve 
yolcu uçaklarında kullanılabilecek.

Helikopterlerin  
Ana Dişli Kutuları Emin Ellerde
MOTOR SICH JSC, helikopterlere yönelik ana dişli 
kutusu (transmisyon) geliştirilmesi, üretimi ve  
bakım-onarımının yapılması faaliyetlerini de 
yürütüyor. Bu kapsamda Mi-8, Mi-17 ve Mi-24 
helikopter ailelerinin VR-8A, VR-14 ve VR-24 ana 
dişli kutuları ile ilgili hizmetler sunuyor.  
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Ayrıca, SE Ivchenko-Progress ile birlikte,  
Mi-17 helikopterleri için kalkış ağırlığını  
14 tona yükselten VR-17MS ana dişli kutusunu 
geliştiriyor. Bu dişli kutusu, Mi-8T 
modernizasyonunda da kullanılabilecek. 
MOTOR SICH JSC, Mi-8MTV helikopter 
ailesine yönelik çözümler de sunuyor.

Tüm bu kabiliyetler, MOTOR SICH JSC’nin  
Mi-8, Mi-17 ve Mi-24 helikopterlerinin 
yenileme, yükseltme ve motor 
modernizasyonu faaliyetlerini yerine 
getirebilmesini sağlıyor.

Hem Yeni Hem de Modernize  
Edilen Platformlar için AI-450
MOTOR SICH JSC, dünya genelinde artan 
seviyede ilgi görmeye başlayan daha küçük 
boyutlu hava araçlarına yönelik motorlar 
da geliştiriyor. Bu motorlar, modernizasyon 
çalışmalarında da kullanılıyor. MOTOR SICH JSC, 
bu alanda da SE Ivchenko-Progress ile iş birliği 
yapıyor ve AI-450 motor ailesi üzerinde çalışıyor.

Bu ailenin AI-450M sürümü, kalkışta  
400, 430 veya 465 beygir gücü üretecek şekilde 
teslim edilebiliyor. Bu motor, yeni üretilen 
tek motorlu ve çift motorlu helikopterlerde 
kullanılabileceği gibi  
Mi-2 helikopterlerinin modernizasyonunda da 
kullanılabiliyor.

AI-450C ve AI-450C-2 ise sırası ile  
495 ve 750 beygir gücü üretiyor. Bu motorlar, 
genel havacılık platformlarında ve eğitim 
uçaklarında kullanılıyor. Ayrıca AI-450СР  
ve АI-450СР-2 türevleri, akrobatik uçaklara güç 
veriyor.

İHA’lar ve Seyir Füzeleri de 
Kapsamda
MOTOR SICH JSC, İHA’lara ve seyir füzelerine 
yönelik yeni bir motor ailesi de geliştiriyor. Bunlar 
arasında, azami  
340-350 kgf güç üretecek MS-340 ve 398 kgf 
güce sahip MS-450 de bulunuyor. MS-500V motor 
ailesinin üyeleri olan MS-500V-04C/SE ve  
MS-500V-05S/SE, İHA’larda kullanılabiliyor ve 
sırası ile 750-950 ve 950-1.050 beygir aralığında 
güç üretebiliyor.

Birçok ülke, orta ve yüksek irtifa İHA 
platformlarında ve silahlı İHA platformlarında, 
turboprop ve turbojet motorlar kullanmayı 
planlıyor ve MOTOR SICH JSC, bu motorlar için 
çözüm ortağı olmaya hazır.

Türkiye ile Artan İş Birliği
MOTOR SICH JSC, Türkiye’deki iş birliklerini 
arttırmak için çalışmalarını, 2018 yılından beri 
sürdürüyor. İmzalanan sözleşme uyarınca, 
MOTOR SICH JSC, Jandarma Genel Komutanlığı 
envanterindeki helikopterlerin motorlarının ve 
ana dişli kutularının bakımını gerçekleştiriyor. 
Türk yetkililer, bu anlaşma ile almaya başladıkları 
hizmet sayesinde, MOTOR SICH JSC üretimi 
motorların kalitesini ve güvenilirliğini tecrübe 
etme fırsatını da buluyor.

MOTOR SICH JSC
#15 Motorostroiteley Ave, 
69068 Zaporozhye, Ukraine 
Tel:  (+38061) 720-48-14
Faks: (+38061) 720-50-00
E-posta: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

MOTOR SICH JSC, TUSAŞ ile iş birliği yapmak için 
de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, TUSAŞ’ın 
geliştirdiği özgün sabit ve döner kanatlı uçaklara motor 
sağlama konusunda faaliyetler yürütülüyor. MOTOR 
SICH JSC ayrıca, Türk savunma ve havacılık sektörünün 
diğer paydaşları ile de görüşmeler gerçekleştiriyor. 
Sektör firmaları, MOTOR SICH JSC’nin ürünlerine ve 
geliştirme çalışmalarına ciddi bir ilgi gösteriyor.

MOTOR SICH JSC, her yıl bir dizi sektörel etkinliğe 
katılıyor ve IDEF de onlardan biri. Firma, IDEF 2021’de, 
TV3-117VMA-SBM1V, MS-400 ve MS-500V motorlarının 
tam ölçekli modellerini sergiliyor. u
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Uluslararası Pazarın Kapısını 
Açan Anahtar: Sertifikasyon

Ülkemizde savunma 
ve havacılık sektörü 
başta olmak üzere raylı 

sistemler, otomotiv vb. birçok 
alanda tasarım faaliyetleri 
ivme kazandı. Bu kapsamda 
yerli ve milli ürünler, bunların parçaları ve çeşitli teçhizat 
geliştiriliyor ve imal ediliyor. Tüm bu gelişmeler, bu alanlarda 
geliştirilen ürünlerin belirli kural setlerine uyum göstermesi 
ihtiyacını da beraberinde getiriyor. “Kurallara uyum sağlama 
durumu” şeklinde özetlenebilen sertifikasyon faaliyetleri de 
tam olarak bu noktada devreye giriyor.
Havacılıktaki tanımı ile “uçuşa elverişlilik sertifikasyonu”; 
tanımlanmış operasyon şartlarında bir hava aracının veya 
ürünün uçuşa elverişli olduğunun belirlenmesi için uygulanan 
ve havacılık otoritesi tarafından dokümante edilmiş kararla 
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Sektör firmaları, savunma ve havacılık alanında özgün platformları ve ürünleri 
ortaya koyarken bunların uluslararası pazarlarda kabul görmesinin anahtarı ise 
sertifikasyonda saklı. Sertifikasyon konusunda sektöre yol göstermek ve sektörü 
desteklemek için çalışmalarını sürdüren TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri 
(TR Uçuşa Uygunluk), bu konudaki farkındalığı artırmaya ve IDEF 2021’de, yeni iş 
birliklerinin temellerini atmaya hazırlanıyor.

sonuçlanan sistematik bir süreçtir.

TR Uçuşa Uygunluk, bu kapsamda 
ihtiyaç duyan firmalara; 
sertifikasyon kurallarına uyumlu 
ürün tasarlama ve üretme 
süreçleri konusunda danışmanlık 

sunuyor, iş ortaklığı ile çözümler geliştiriyor ve sunduğu 
kapsamlı eğitimler ile sürece dair yetkinlik geliştirme 
konusunda yardımcı oluyor.

Havacılık Sertifikasyonu ile Kullanıcıların 
Gözünde Ürünlerinize Değer Katın
İnsanlık tarihi boyunca tüketici davranışları ele alındığında, 
insanların emniyet ve güvenlik kavramlarına değer verdiği ve 
kendilerini emniyette tutacak şekilde seçimlerini yaptıkları 
gözlenebiliyor. Emniyete verilen önem doğrultusunda, 

Havacılıktaki tanımı ile “uçuşa elverişlilik 
sertifikasyonu”; tanımlanmış operasyon 

şartlarında bir hava aracının veya ürünün 
uçuşa elverişli olduğunun belirlenmesi için 
uygulanan ve havacılık otoritesi tarafından 

dokümante edilmiş kararla sonuçlanan 
sistematik bir süreçtir.

TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri, 
Sektörün Gelişimini Destekliyor
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Havacılık sektöründe yaşanan kazaların ardından; 
başta yaralanma ve can kaybı olmak üzere 
hava aracı kaybı maliyeti, yeniden yapılanma 
maliyetleri, güven kaybı, kazanın duygusal 
etkileri gibi birçok olumsuzluk meydana gelir. 

günümüzün en çok tartışılan havacılık gündemlerinden 
biri olan “Pilotsuz Uçak ile Seyahat” konusunda, insanların 
çoğunluğunun çekimser oldukları da görülüyor. İşin özüne 
bakıldığında, 1943 yılında ilk kez ortaya atılan Maslow’un 
İhtiyaçlar Hiyerarşisi piramidindeki ikinci basamakta 
bulunan “Emniyet İhtiyacı” ile karşılaşılıyor.

Havacılık sektöründe yaşanan kazaların ardından; başta 
yaralanma ve can kaybı olmak üzere hava aracı kaybı 
maliyeti, yeniden yapılanma maliyetleri, güven kaybı, 
kazanın duygusal etkileri gibi birçok olumsuzluk meydana 
gelir. Boeing’in, geliştirdiği 737 MAX tipi yolcu uçaklarının; 
2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da yaptığı kazalar 
nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası 
ödeyeceği bildirildi. Bu uçakların birim fiyatı ise 100 milyon 
dolar civarındadır. Meydana gelen bir hava aracı kazasının 
maliyeti, işte bu kadar büyük ölçekte gerçekleşebilmektedir 
ki bu maliyet; prestij kaybını, çalışanlardaki stres 
bozukluğuna bağlı iş kayıplarını, uçakların yerde kalma 
maliyetini, iptal edilen uçuşları ve daha birçok alt maliyet 
kalemini kapsamamaktadır.

Havacılık sertifikasyonu süreçleri, hava aracının, 
içindekilerin ve üçüncü kişilerin zarar görmemesini garanti 
altına almaya yönelik yapılması gerekenleri tanımlar. 
Kurallar ile tanımlanmış olan sürece uyum sağlandığında; 
ürünün, parçanın veya teçhizatın entegre olduğu hava aracı 
emniyeti üzerinde kabul edilemez bir risk yaratmayacağı 
gösterilmiş olur. Böylece uluslararası geçerliliği olan bir 
süreç ile tasarlanan ve üretilen ürün, parça ve teçhizat 
ortaya konulur. Kazaların sonucu olan maddi/manevi 
yükler ile karşılaşmamak için onaylı süreçlerden geçmiş 
ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip ürünler 
uluslararası pazarda değer görür. Özellikle havacılığa 
özgü ürünler incelendiğinde, uçuşa elverişlilik konusunda 
onaylı ürünlerin, onaysız ürünlere kıyasla çok daha yüksek 
mali değere sahip olduğu görülebilir. Burada ilgili onay 
sürecinde yüksek maliyetler söz konusu olsa da ürün, 
seri üretim ve satış süreçleri ile birlikte çok daha fazlasını 
firmalara geri kazandırır.

Hızlı ve Verimli Tasarım ile 
Sertifikasyon Süreci Entegrasyonu
Sertifikasyon süreçleri, uluslararası terminolojisi ve 
ülkemizde yeni yeni tecrübe edinilen konular olması sebebiyle 
karmaşık ve anlaşılması zahmetli başlıklar içerebiliyor. 
Özellikle yeni kurulan ve havacılık sektörü için fonksiyonel 
ürün, parça veya teçhizat geliştirmeye çalışan KOBİ’ler için 
bu süreçler ve kural setleri daha da zorlayıcı olabiliyor. 
Ülkemizde uzun yıllardır başarıyla uygulanmakta olan kalite 
güvence uygulamalarına benzer bir süreç olarak karşımıza 
çıkan; fakat tasarım niyeti ile birlikte ürünü sorgulamaya 
başlayıp ürün ömür devri boyunca sürdürülebilir emniyeti 
hedef alan sertifikasyon süreçlerinde firmalar, ilk defa 
karşılaştıkları zorluklar ile mücadele ederken zaman ve 
işgücü kaybedebiliyor.

Türkiye’de havacılık sertifikasyon süreçlerine verilen önemin 
yakın zamanda artması, bu alanda tecrübeli personel 
bulunmasında zorluklar yaratıyor. Firmaların kısa takvimlerde 
fonksiyonel ürün geliştirme hedeflerine ulaşmaları 
gerekirken, bu süreçte yetkin personel yetiştirmeleri de 
mümkün olamıyor. Bu sebeplerden ötürü, hem hedef 
ürünleri ortaya koymak hem de uluslararası geçerliliği olan 
sertifikasyon süreçlerini tasarım/üretim süreçlerine entegre 
etmek için bu alanda yetkin danışmanlık firmalarından destek 
almak, önemli avantajlar sağlayabiliyor.
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Havacılıkta Sertifikasyonun Kısa Tarihi

Tarihteki ilk kayıtlı motorlu hava aracı kazası, 17 Eylül 
1908’de yaşandı. Amerikan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir 
üsteğmenin hayatını kaybettiği, Orville Wright’ın ise ağır 
yaralandığı bu kaza, havacılıkta “kurallara uygun” tasarım 
ve üretim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasının temel sebebi 
olarak kabul edilebilir. Zira can kaybının söz konusu olduğu 
bir operasyonda, risklerin kabul edilebilir seviyelerde olduğu 
“emniyetli olma” durumu, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. 
Bu kritik ihtiyaç nedeniyle dünyada havacılık sertifikasyonu, 
kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor.
Havacılık sektöründe sertifikasyon faaliyetleri, “uçuşa 
elverişli olmayı” hedefleyen kurallar bütününü ele alır ve bir 
asırdan uzun geçmişe sahiptir. 1900’lü yılların başlarında 
sınırları ihlal eden balon uçuşları ile ilk kanuni düzenleme 
arayışları başladı. 1944 yılında uluslararası sivil havacılık 
faaliyetlerini kurallara bağlamak amacıyla düzenlenen 
Chicago Konvansiyonu ve akabinde 1947’de kurulan ICAO 
(Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ile sivil havacılığın 
emniyetli ve sistemli olarak gelişmesi hususunda temeller 
atıldı. 1967’de ABD havacılık otoritesi FAA’nın; 1970 yılında 
Avrupa Otoritesi JAA’nın kurulması ile hız kazanan havacılığı 
kurallara bağlama çalışmalarına Türkiye, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) 1987 senesinde yeniden 
yapılandırarak dâhil oldu.

TR Uçuşa Uygunluk ile Sertifikasyon
TR Uçuşa Uygunluk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii  
(TUSAŞ) iştiraki bir şirket olarak, ülkemizde, sivil ve  
askeri otoritelerin uzman ihtiyacını karşılamayı ve  
aynı zamanda sektör içerisinde uzman ihtiyacı olan  
firmalara da destek sunmayı amaçlıyor.

Firmanın destek sunduğu konular arasında; Ön Uçuşa 
Elverişlilik olarak da adlandırılan Tasarım Sertifikasyonu 
(Tip Sertifikası) ve Üretim Sertifikasyonu konuları ile birlikte 
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu kapsamına giren 
Tamamlayıcı Tip Sertifikasyonu ve Onarım Sertifikasyonu 
konularında danışmanlık, iş ortaklığı ve eğitim paketleri  
yer alıyor.

TR Uçuşa Uygunluk; Milli Muharip Uçak (MMU), GÖKBEY, 
HÜRKUŞ, HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri gibi 
Türkiye’nin en önemli sivil ve askeri hava aracı geliştirme 
projelerinde sertifikasyon süreci desteği veriyor. Bu 
kapsamda savunma ve havacılık sanayisinde ortalama  
20 yıl üzeri sektör tecrübesine sahip uzmanlarla “Yapısal, 
Emniyet, Elektrik, Elektronik, Yazılım, İnsan Faktörü, 
Sistem Mühendisliği, Uçuş Mekaniği ve Performansı, 
Kabin Emniyeti” gibi uzmanlık dallarında Uyum Doğrulama 
Mühendisliği (CVE) ve Proje Sertifikasyon Koordinatörlüğü 
(PSK) görevlerini yerine getiriyor.

TR Uçuşa Uygunluk tarafından verilen destekler  
şöyle sıralanıyor:

n Danışmanlık: TR Uçuşa Uygunluk, sertifikasyon 
süreçlerine (Part 21) dair süreç danışmanlığının yanı  
sıra sivil ve askeri havacılık projelerinde Tip Sertifikasyon 
sürecinde üretilen teknik veri paketinin, sertifikasyon 
gereksinimleri ile uyumlu olduğuna dair bağımsız teknik 
kontrolü yaparak Uyum Doğrulama Mühendisliği  
desteği sunuyor. Bu kapsamda, tüm sektör paydaşlarını 
bir araya getirme ve en iyi uygulamaları yaymak 
misyonuna da sahip.

 TR Uçuşa Uygunluk, havacılıkta ürün olarak kabul edilen 
“Hava Aracı, Motor ve Pervane” özelinde tip sertifikasyon 
süreçlerinin yürütülmesi ve bu ürünlerin sertifikasyon 
gereksinimlerine (CS-23, CS-25, CS-29, CS-E, CS-P, MIL-
HDBK-516 vb.) uygun tasarlandığını garanti altına alma 
konularında destek sunuyor. Ayrıca parça ve teçhizatın 
havacılık açısından onaylanmasına dair gereklilikleri 
içeren ETSO (European Technical Standard Order) süreci 
konularında da hizmet veriyor.

n Çözüm Ortaklığı: TR Uçuşa Uygunluk, uzmanlık gerektiren 
konularda sunduğu danışmanlık hizmetinin yanı sıra 
doğrudan firmalar ile birlikte çalışarak firmaların 
bünyesinde bulunmayan uzmanlık alanlarında müşteri 
gereksinimlerine uyum sağlamak için veri paketini 
hazırlama desteği de sunuyor. Emniyet Analizleri (FHA, 
PSSA, SSA, vb.), Yazılım (PSAC)  ve Donanım (PHAC) 
planları, FMEA, FMECA, vb analizler ile teknik veri paketi, 
bu kapsamda, hizmet alan firmadaki tasarım ekipleri ile 
birlikte üretiliyor.

n Eğitim: TR Uçuşa Uygunluk, havacılık standartları ve 
kılavuz dokümanları (SAE ARP4761, SAE ARP4754, 
DO-160, DO-254, DO-178C vb.) ile uyumlu tasarım ve 
geliştirme faaliyetlerine dair eğitim paketleri sunuyor. 
Sistem Mühendisliği, Emniyet Mühendisliği, Güvenilirlik 
ve İdame Edilebilirlik Analizleri, Emniyetli Yazılım ve 
Donanım Geliştirme Süreçleri, İnsan Faktörü Analizleri, 
Uçuş Performans Değerlendirmeleri, Yapısal Analiz 
ve Değerlendirmeler ve Tasarım ve Proses Hata Türü 
Etkileri ve Kritiklik Analizi (D-FMECA& P-FMECA), başlıca 
eğitim konuları arasında yer alıyor.

TR Uçuşa Uygunluk, tüm bunların yanı sıra Türkiye’de, hem 
sivil hem de askeri tüm projelerde emniyetli tasarımlar ve 
operasyonların gerçekleşebilmesi ve uluslararası kabul 
gören ürünlerin ortaya konulabilmesi için öncü olma 
vizyonuna da sahip.

Bu yılın son çeyreğinde, Türkiye’de ilk kez Ürün Emniyeti 
Sempozyumu’nu düzenleyecek olan TR Uçuşa Uygunluk, 
bu sempozyumla birlikte sadece savunma ve havacılık 
sektörünü değil, tüm sivil ve askeri ürün geliştiricilerini 
bir araya getirerek Türkiye’de emniyet adına yürütülen 
aktivitelerden elde edilen bilginin yayılmasını  
sağlamayı amaçlıyor.

Havacılık kurallarını kanla değil proaktif çözümler arayan 
akıl ile yazmak ümidiyle, yerde ve gökte emniyetle…u
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20. yüzyılda havacılık sertifikasyonu, insanlı hava 
araçları üzerinde yoğunlaşmışken  

21. yüzyılda insansız hava araçları, sertifikasyon 
süreçlerinin önemli bir odak noktası oldu.
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IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Unidef

Helikopterlere silah entegrasyonu konusunda 2014 
yılından beri projeler yürüten ve bunların bir 
bölümünü başarıyla tamamlayan Unidef’in silah 

podu geliştirme çalışmalarına başlamasını, özellikle yurt 
dışında bu sistemlere duyulan ilgi tetikledi. Bu süreçte, 
Unidef’in, silah entegrasyonu projelerinin başından beri 
iş birliği yaptığı ABD’li çözüm ortağının talebi de önemli 
bir rol oynadı. ABD’li firma, Unidef’ten, modernize ederek 
yakın hava desteği uçağına dönüştürdüğü Shorts Tucano 
uçakları için 12,7x99 mm makinalı tüfekle donatılmış, ITAR 
kısıtlarına tabi olmayan (ITAR-Free) bir pod talep etti.

Nasıl Bir Pod?
Unidef, silah podu ile ilgili çalışmalarına, gerçekçi bir bakış 
açısı ile yaklaşıyor. Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter, 
yaklaşımlarını şöyle anlatıyor: “Birçok farklı platforma 
takılmasını hedeflediğimiz podun tasarımında, bu hedefe 
uygun bir çözüme yöneldik. Dünyada kendini kanıtlamış 
örnekleri inceledik. Hemen hepsi, birbirlerine çok yakın 
toplam ağırlık, mühimmat kapasitesi ve boyutlara sahip. 
Bizim tasarımımız da o örneklerle aynı klasmanda olacak. 
‘Daha hafif olsun; ama daha fazla mühimmat taşısın’ gibi 
yaklaşımlardan uzak durduk. Sonuçta bu podları taşıyan 
uçaklar ve helikopterler belli; onların üzerinde güvenli 
ayrılma testleri yapılan silah podları, belli mühendislik 
şartları içerisinde o platformlar üzerinde kalifiye olmuş 

Unidef, hava platformlarına silah entegrasyonu alanındaki uzmanlığını, silah podu 
(gun pod) çözümü ile genişletiyor. Hem döner kanatlı hem de sabit kanatlı hava 
platformlarında kullanılabilecek bir ürün ailesinin ilk üyesi olması planlanan bu 
silah podu, 12,7 mm makinalı tüfek ile teçhiz edilecek. Unidef, silah podu tasarımına, 
ayrıntılarda bir dizi yenilik getirmeyi hedefliyor. Firmanın kullanıcılarına sağlayacağı  
en önemli avantaj ise ihracat kısıtlarına tabi olmayan bir çözüm olacak.

Silah podunun ilk prototipinin atışlı testleri, 8-9 Temmuz tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Test, yerde konuşlu özel bir test düzeneğinde gerçekleştirildi.

Unidef, hem döner kanatlı hem de sabit kanatlı 
hava platformlarında kullanılabilecek bir ürün 
ailesinin ilk üyesi olması planlanan 
silah podunu, 12,7 mm 
makinalı tüfek ile 
teçhiz edecek.

Unidef, Hava Platformları için 
Silah Entegrasyonu Çözümlerine, 
Silah Podunu da Ekliyor

durumda. Farklı bir tasarım yaparak platform üreticilerini 
veya kullanıcıları endişeye düşürmek istemedik. Benzerlik 
kurabilecekleri bir tasarım, onları bizimle güvenle iş 
birliğine girebilecekleri bir noktaya götürecektir diye 
düşünüyoruz. Bizim farklılık yaratabileceğimiz noktalar ise 
geri tepmeyi sönümleme mekanizmamızın özgün tasarımı, 
özgün dinamik nişangâh çözümümüz, yerli silahımız ve 
özgün silah yönetim sistemimiz ile birlikte komple bir 
çözüm sunuyor olabilmemiz.

Sonuçta silah podumuz, takılacağı platformların üzerinde 
bir takım testlere tabi tutulacak. Örneğin, güvenle ayrılma 
testleri, farklı platformlar için ayrı ayrı yapılmak zorunda. 
Pazarda kabul görmüş tasarımlardan uzaklaşıp çok farklı 
bir tasarım yaparsanız güvenle ayrılma testlerinde 
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birbirine yakın sonuçlar elde etmeniz mümkün hale 
gelmeyebilir. Bu durumda, her farklı platform için 
tekrar başa dönüp mühendislik çalışması yapmanız 
gerekecektir ki en sonunda havlu atma riskiyle 
yüzleşebilirsiniz.” 

Alan Uzmanlığı ile Hızlı Başlangıç
Unidef’in 2014 yılından beri sürdürdüğü helikopterlere 
silah entegrasyonu projeleri, platformun her iki 
tarafına yerleştirilen ve yanal eksenlerde hareket 
edebilen; silahın da mürettebat tarafından kullanıldığı 
uygulamaları kapsıyor. Entegre edilen silahlar; hava 
intikalleri sırasında, helikopterin ineceği ve kalkacağı 
alanları yumuşatmak ve olası düşman ateşini yoğun bir 
karşı ateşle baskı altına alarak helikopterin güvenliğini 
sağlamayı amaçlayan bir kullanım konseptine sahip. 
Bu konseptin son kullanıcılar tarafından da kabul ve ilgi 
görmesi sonucunda Unidef; AS532 Cougar, S70i / UH-60 
BLACK HAWK, SH-60 SEAHAWK ve CH-47 Chinook gibi 
farklı platformlar için çözümler geliştirdi ve geliştirmeye 
devam ediyor.

Firmanın bugüne kadar başarıyla tamamladığı silah 
entegrasyonu çalışmalarından öne çıkan ikisi; AS532 
Cougar ve S70i / UH-60 BLACK HAWK helikopterleri  
için gerçekleştirildi:

n AS532 Cougar Helikopterlerine M134 Minigun 
Entegrasyonu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı MAK Filo 
AS532 Cougar Helikopterleri için gerçekleştirilen 
ve kalifikasyonu tamamlanan entegrasyon, kullanıcı 
tarafından kabul edilerek envantere alındı. Bu 
çalışmada, silahla birlikte tüm mesnet ve arayüzlerin 
NATO stok kodları da alındı.

 Bu proje, dünya çapında bir ilk teşkil ediyor. Zira 
projede, AS532 Cougar helikopterlerine Minigun tipi 
bir silah ilk defa entegre edildi.

n S70i / UH-60 BLACK HAWK Helikopterlerine M134 
Minigun Entegrasyonu: Emniyet Genel Müdürlüğü 
Havacılık Daire Başkanlığının ve özel bir birliğin 
BLACK HAWK helikopterleri için silah entegrasyonu 
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çözümde, mesnet ve 
silah, helikopterin içine çekilebiliyor; böylece silah 
entegrasyonunun, helikopterin uçuş performansına 
etki etmesinin önüne geçiliyor. Kalifikasyonu 
tamamlanan entegrasyon, kullanıcı tarafından kabul 
edilerek envantere alındı. Silahla birlikte tüm mesnet 
ve ara yüzlerin NATO stok kodları da alındı.

Unidef’in AS532 Cougar ve S70 BLACK HAWK 
helikopterleri için yaptığı silah entegrasyonları, 
envantere girmelerinin ardından, ilgili son kullanıcıların 
birçok tatbikat ve operasyonunda görev aldı. Bunun 
neticesinde bugün bu entegrasyonlar, “çatışmada 
kendisini ispatlamış” (combat proven) unvanını almaya 
da hak kazandı.

Unidef’in, döner kanatlı hava platformlarına yönelik 
silah sistemi entegrasyonu çalışmalarında elde ettiği 
deneyimler, silah podu geliştirme çalışmalarına hızlı 
bir giriş yapmasını sağladı. Firma, silah podu geliştirme 
çalışmalarına, gördüğü potansiyel üzerine herhangi 
bir sipariş ya da destek almayı beklemeden, 6 Ağustos 
2020’de, öz kaynakları ile başladı.

Silah Samsun Yurt Savunma’dan
Unidef’in silah podu geliştirme çalışmalarındaki en 
önemli kozlarından biri, ortakları arasında iki silah 

firmasının; Samsun Yurt Savunma (SYS) ve Kayhan Av 
Tüfekleri’nin bulunması.
SYS, 12,7x99 mm Platform Makinalı Tüfeği’ni yerli imkân 
ve kabiliyetlerle üretmek için başlattığı projede, başarılı 
sonuçlar elde etti. Bu kapsamda önemli bir yatırım 
yapan SYS; iki farklı namlu üretim hattı, MIL-STD-810 
standardı uyarınca tüm çevresel şartları sağlayabilmek 
için test altyapısı ve biri 50 metre, diğeri de 100 metre 
olmak üzere iki açık poligon kurdu. Bu çalışmalar 
sonucunda geliştirilen CANİK 12,7 mm Platform 
Makinalı Tüfeği’nin kalifikasyonu tamamlandı ve silahın 
seri üretimi başladı.
Unidef’in geliştirme çalışmaları devam eden silah 
podunda, bu silahın, dakikada 875 atım yapabilen özel bir 
sürümü kullanılacak. Bu silahın geliştirme çalışmaları 
da silah podu ile paralel olarak devam ediyor. Böylece 
Unidef, silah podu söz konusu olduğunda, ihracat 
kısıtlamalarına konu olan en önemli kalemlerden biri 
olan silah için rekabetçi bir çözüm sunabilecek.
Unidef’in iştiraki olan Unirobotics ise silah podunun 
elektrik modülünü ve kablaj mimarisini geliştiriyor.
Silah podunun tüm alt bileşenlerinin 
geliştirilmesi veya doğrudan 
tedariki yönünde gerekli 
seçimleri yapan 

T
üm

 Fotoğraflar ©
 U

nidef



MSI

54 - Ağustos 2021 Ağustos 2021 - 55

IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Unidef

Unidef, paydaşlarının geliştirdiği salan ve yer destek 
ekipmanları için rafta hazır-ticari (Commercial-off-the 
Shelf / COTS) ürünleri kullanacak. Baş-üstü gösterge 
ve silah yönetim sistemi gibi bazı kritik sistemleri ise 
sektördeki paydaşları, Unidef için geliştirecek.

Unidef-Aeros İş Birliği,  
Süreci Hızlandırıyor
Unidef’in silah podu geliştirme çalışmalarında 
bir diğer önde gelen paydaşı ise Aeros. Unidef’in, 
faaliyetlerinin genelini kapsayan özel mühendislik 
çözümleri konusunda birlikte çalıştığı Aeros, bu projede, 
iş ortağı olarak; aerodinamik analizler ve yapısal 
tasarım danışmanlığı gibi konulardaki iş paketlerini 
üstleniyor. Unidef ile Aeros arasındaki, silah uzmanlığını 
ve havacılık entegrasyon uzmanlığını birleştiren 
bu iş ortaklığının, ilerleyen zamanlarda, ihtiyaçlar 
doğrultusunda farklı silah ve görev podlarının  
tasarlanıp endüstrileştirilmesini kapsayacak şekilde 
genişlemesi de planlanıyor.

Silah podunun, sabit ya da döner kanatlı bir hava 
aracı modeline yapılacak ilk entegrasyonunda, harici 
yük sertifikasyonu, MIL-HDBK-1763 kurallarına göre 
gerçekleştirilecek. Unidef, bu kapsamda, geçtiğimiz 
yıl Aeros’tan aldığı; “Havacılık Temelleri, Hava Aracı 
Sistemleri, Tasarım, Test ve Sertifikasyon Süreçleri” 
eğitimlerinden elde ettiği bilgileri ve uluslararası 
havacılık tasarım normlarına göre güncellediği 
süreçlerini de silah podu projesinde uyguluyor.

Tüm Alt Sistemleri İçeren Çözüm
Unidef, silah podu geliştirme projesine bütüncül bir 
bakış açısı ile yaklaşıyor. Bu kapsamda, bir dizi alt 
sistemi ve ekipmanı da pod ile birlikte geliştiriyor. Bunlar 
arasında; yer destek ekipmanı (dolly), salan (jettison), 
baş üstü göstergesi (HUD) ve silah yönetim sistemi 
(Store Management System) yer alıyor. Böylece Unidef’in 
silah podunun kullanıcıları, eksiksiz bir çözüme, ihracat 
kısıtlamalarına takılmadan sahip olabilecekler.

Proje, Planlı Takviminde İlerliyor
Unidef, silah podu çalışmalarına resmi olarak 
başlamasının ardından; konsept tasarım, sistem 
konfigürasyon birimlerinin belirlenmesi, aerodinamik 
kabuk tasarımı ve analizleri ile pod iç yerleşim detay 
tasarımı gibi bir çok iş kalemi üzerinde çalışmaya 

başladı. Bunların bir bölümü tamamlandı; bir bölümü ise 
detaylandırılarak devam ediyor.

Geliştirme çalışmalarının en kritik safhalarından olan 
kalifikasyona yönelik Test ve Doğrulama Planı, Uçuş Test 
Planı’nı da içerecek şekilde hazırlandı.

Alt sistemler cephesinde ise COTS ürünlerin siparişleri 
açıldı. Unidef, tamamlayıcı alt sistem testlerine yönelik 
olarak da sektördeki paydaşlarıyla teklif alma veya 
sözleşme aşamasına geldi.

Silah podunun ilk prototipinin atışlı testleri,8-9 Temmuz 
tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Test, yerde konuşlu 
özel bir test düzeneğinde gerçekleştirildi.

Unidef ve Aeros ekibi, yerde konuşlu özel test düzeneğinde çalışıyor.

Hava araçlarına entegre edilecek silah 
podunun aerodinamik tasarımı üzerinde de 

yoğun çalışmalar yürütülüyor.
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Unidef, Ağustos 2020’de başlattığı proje için  
23 aylık bir takvim belirledi. Acil durumlarda podun hava 
aracından bırakılması durumunda güvenli ayrılmanın 
gösterileceği testler de dâhil tüm uçuş testlerinin, bu 
takvim içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kapsamlı Uçuş Testleri
Unidef, uçuş testlerini ABD’de gerçekleştirmeyi planlıyor. 
Bu kapsamda, ABD’de yerleşik 3 firma ile gerekli 
anlaşmalar yapıldı. Test programında, 4 farklı alternatif 

arasından seçilen 2 hava platformu kullanılacak. 
Bunlardan biri, Amerikalı iş ortağının modernize ettiği 
Shorts Tucano uçağı olacak.

Unidef, testlerde; dinamik nişangâhlı yerli  
HUD, yerli silah yönetim sistemi ve yerli silahı  
ile birlikte komple bir çözümü test etmeyi hedefliyor. 
Teknik imkânlar olanak verirse yerli salan ve yer 
destek ekipmanlarının da testlere götürülmesi 
planlanıyor. u

Unidef’in helikopter silah entegrasyonları, “çatışmada kendisini ispatlamış” (combat proven) unvanını almaya hak kazandı.
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Savunma ve havacılık sektörü, yüzünü ihracat faaliyetlerine daha çok 
döndükçe, gümrük ve nakliye konuları daha fazla önem kazanıyor. Özellikle bu 
konularda yeterli tecrübesi ve ekibi olmayan sektör firmaları, güvenilir ve etkin 
hizmetler alabilecekleri paydaşlara ihtiyaç duyuyor. Sektörün bu alanlardaki 
çözüm ortağı olmayı hedefleyen Yeniay Lojistik’i ve sektöre yaklaşımını, Yeniay 
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Önder’den dinledik.
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Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Nermin ÖNDER:
“Sektör firmalarının gümrük ve nakliye 
alanındaki kurumsal gelişimine ve 
projelerinin sorunsuz ilerlemesine katkı 
sağlamak istiyoruz.”

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

MSI Dergisi: Nermin Hanım,  
Yeniay Lojistik’in, savunma ve 
havacılık firmalarına sunduğu 
hizmetlerin ayrıntılarına geçmeden 
önce, söyleşimize, sektöre 
getirdiğiniz tecrübeyi sorarak 
başlamak istiyoruz. Yeniay 
Lojistik’in, savunma ve havacılık 
sektörüne sunduğu hizmetlerin 
arkasında, nasıl bir tecrübe var?

Nermin ÖNDER: Yeniay Lojistik’i 
kurmadan önce, ortaklarım ve ben, 
gümrük müşavirliği ve uluslararası 
nakliye alanında, yıllarca  
farklı firmalarda çalıştık. Her 
birimiz, bu alanda 30 yılı aşkın 
tecrübeye sahibiz.

Grubumuz, iş hayatına, 1992 yılında 
adım attı. 1992-1998 yılları arasında, 
gümrük müşavirliği ve uluslararası 
taşımacılık faaliyetlerini tek firma 
üzerinden sunduk. Mevzuatın 
değişmesi ile 1998 yılında, gümrük 
müşavirliği tarafını ayırdık. 1998’den 
2017 yılına kadar da farklı bir 
isimle sektöre hizmet veriyorduk. 
Grubumuz, 2017 yılı itibarıyla  
Yeniay Lojistik ve Daimon  
Gümrük Müşavirliği şirketlerinden 
oluşacak şekilde yapılandırıldı. 
Grubun 2 ortağı da A karneli  
gümrük müşaviridir.

Hâlihazırda gümrük işlemlerini 
takip ettiğimiz ve danışmanlık 
verdiğimiz firmalara, uluslararası 
nakliye hizmetini de sunuyoruz. 

Her müşterinin ya da projenin ayrı mekanizmaları, diğer 
bir deyişle ayrı bir sistemi oluyor. Biz de müşterimize ya 
da projeye özel ekipler oluşturarak sistemin tamamını 
içselleştiriyoruz. Bir anlamda müşterimize entegre 
oluyoruz. Ekip üyelerimiz, müşterimizin ilgili  
departmanının çalışanı gibi davranıyor.
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Yeniay Lojistik, dünyanın saygın 
ve sayılı küresel ağlarına sahip 
şirketleriyle yaptığı karşılıklı 
anlaşmalarla ithalat, ihracat, 
depolama, dağıtım gibi hizmetleri, 
müşterilerine sunuyor.

Kurulduğumuz tarihten  
-1998’den- itibaren Türkiye’de, 
havayolu taşımacılığında hizmet 
veren ilk 10 firma içinde yer aldık. Şu 
anda, İstanbul’da tüm gümrüklerde 
çalışanlar dâhil 85 kişilik bir ekiple 
hizmet veriyoruz. Şubeleşme 
konusunda da her yıl yeni adımlar 
atıyoruz. İstanbul merkez ofisimiz 
dışında; Ankara, Mersin, İzmir ve 
Bursa’da ofislerimiz bulunuyor. Bu 
ofisler, kurumsal yapımız içinde butik 
bir hizmet sunuyor. Müşterilerimizi 
dinliyor ve hizmetlerimizi, taleplerine  
göre şekillendiriyoruz. 

Tek Elden ve Butik Hizmet
MSI Dergisi: Grup yapılanmanız 
sayesinde gümrük ve nakliye 
hizmetini bir arada sunabilmeniz, 
sektör firmalarına ne gibi  
avantajlar sağlıyor?

Nermin ÖNDER: Gümrük ve nakliye 
hizmetini bir arada sunmamız ve 
bu işlerin tek elden yürütülmesi, 
firmalara büyük bir kolaylık ve 
bir dizi avantaj sağlıyor. Tüm 
hizmetleri bir arada sağladığımız 
için müşterilerimiz, tüm bilgilere 
anında ulaşabiliyorlar. Süreçteki tüm 
paydaşların, her an birbirlerinden ve 
işlemlerden haberdar olması, süreç 
yönetiminde ciddi kolaylıklar sağlıyor. 
Bu düzende, herhangi bir aşamada 
yaşanan aksama ya da sorunda, 
tedarikçilerin birbirini suçlaması 
durumu da ortadan kalkıyor. 
Müşterilerimiz, paket hizmetimizin 
yapısını bildiğinden, daha proje 
aşamasında bizimle paylaşımda 
bulunuyorlar ve biz de onları en 
doğru bir şekilde yönlendiriliyoruz. 
Projeyi dinliyoruz, üzerinde 
çalışıyoruz. Yaptıkları ve yapacakları 

faaliyetler ile ilgili devlet destekleri 
ve teşvikler varsa bu konuda 
onları bilgilendiriyoruz ve onay 
vermeleri durumunda da bunlarla 
ilgili süreçleri hemen başlatıyoruz. 
Kapıdan kapıya teslimattaki tüm 
adımları anlatıyoruz; gerekirse eğitim 
veriyoruz. Öngörülen maliyetleri 
paylaşıyoruz, sürecin bütününü 
gösteriyoruz. Böylece firmalarımız, 
üretim planlamalarını şekillendiriyor; 
hedef piyasalara girişte daha aktif 
rol alabiliyor. Gönderici ve taşıyıcı 
olarak tek departman gibi çalıştığımız 
için ortaya çıkabilecek sorunları da 
birlikte çözüyoruz.

Bütün sürecin tek elden yürütülmesi, 
firmalara, zamandan da tasarruf 
ettiriyor. Ar-Ge, üretim, satış ve 
pazarlama gibi faaliyetlere daha çok 
zaman ayırabiliyorlar.

Tabii ki müşterilerimiz isterse sadece 
gümrük müşavirliği ya da sadece 
nakliye hizmeti de veriyoruz.

MSI Dergisi: Hizmetlerinizin, 
kurumsallık içinde butik  
bir yönü de bulunuyor.  
Butik hizmet, uygulamada  
ne gibi avantajlar getiriyor?

Nermin ÖNDER: Her müşterinin 
ya da projenin ayrı mekanizmaları, 
diğer bir deyişle ayrı bir sistemi 
oluyor. Biz de müşterimize ya da 
projeye özel ekipler oluşturarak 
sistemin tamamını içselleştiriyoruz. 
Bir anlamda müşterimize entegre 
oluyoruz. Ekip üyelerimiz, 
müşterimizin ilgili departmanının 
çalışanı gibi davranıyor.

Tamamen müşteriye ya da projeye 
odaklanılması, hem operasyonda 
hem de bilgi akışında sürat sağlıyor. 
Bunun da maliyete olumlu etkisi 

oluyor. Odaklanma, uygulama 
alanında ihtisaslaşmayı da sağlıyor. 
Bugüne kadar gerçekleşen tüm 
çalışmalarımızda, verimlilik ve 
müşteri memnuniyeti açısından  
hep olumlu sonuçlar aldık.

Savunma ve Havacılık 
Sektörüne Özel Vizyon
MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörüne yönelik yaklaşımınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Nermin ÖNDER: Savunma ve 
havacılık sektörü, bizim için 
her zaman önemliydi. Çünkü bu 
sektörün, ticaretin ötesinde milli bir 
konu olduğunu ve her vatandaşın 
bu sektöre katkı vermesinin de 
son derece önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Dolayısıyla bu alana, 
firmalara sadece hizmet sunmak ve 
ticari kazanç elde etmenin ötesinde 
bir vizyonla yaklaşıyoruz. Sektör 
firmalarının gümrük ve nakliye 
alanındaki kurumsal gelişimine ve 
projelerinin sorunsuz ilerlemesine 
katkı sağlamak istiyoruz.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörünün yoğun olarak yer  
aldığı İstanbul ve Ankara’da 
ofislerinizin olması, verdiğiniz 
hizmeti hangi noktalarda daha  
iyi bir konuma taşıyor?

Nermin ÖNDER: Savunma ve 
havacılık sektöründe yaşanan 
gelişmeler ve projelerin kapsamının 
genişlemesiyle birlikte, uluslararası 
nakliye ve gümrük firmalarından 
hizmet ağı ve kalitesi konusundaki 
beklentiler de değişti. Sektördeki 
gelişmeleri hep yakından takip 
ediyorduk. Uzun yıllar İstanbul 
merkez ofisimizden verdiğimiz 
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hizmeti, artık yerinden vermemiz 
gereken noktaya ulaştığımızı gördük. 
Müşterilerimiz de faaliyette bulundukları 
şehirde, yüz yüze görüşebilecekleri şirket 
yetkilileri ile ilgili taleplerini daha çok 
dile getirmeye başladılar. Bu beklentiyi 
karşılamamız ve özellikle Ankara gibi 
savunma ve havacılık sektörünün de 
başkenti olmuş bir şehirde yapılanmamız 
önem taşıyordu. Sonunda, İzmir ve 
Mersin ofislerimizin ardından Ankara 
ofisimizi de açtık. Ankara’da, işinde 
uzman kişilerle ekibimizi oluşturduk.

MSI Dergisi: Dış ticaret, ayrı bir 
uzmanlık konusu. Savunma ve havacılık 
sektöründe KOBİ’ler, kümelenmeler 
ve teknoparklar, önemli bir yere sahip 
ve bu yapıların, bünyelerinde kapsamlı 
bir dış ticaret uzmanlığı barındırması 
çoğu zaman pek mümkün olmuyor. 
Hizmetlerinizi verirken bu konuyu nasıl 
ele alıyorsunuz?

Nermin ÖNDER: Biz; gümrükleme, 
kurye ya da uluslararası nakliye olarak 
ayırmadan önümüzdeki işin genel 
resmine bakıyoruz. “Müşterimiz bunu 
bilmek zorundadır.” ya da ““Müşterimiz  
bunu biliyordur.” demiyoruz. Özellikle 

Müşterilerimize, dilerlerse talep ettikleri 
veya bizim önerdiğimiz konularda 
eğitim ve danışmanlık da veriyoruz. 
Bu, kuruluşumuzdan bu yana çok 
önem verdiğimiz bir konu. Bizim için 
eğitim, hep içinde bulunduğumuz 
bir faaliyet oldu. Ekibimizi oluşturan 
çalışma arkadaşlarımızı, daha öğrenim 
hayatları devam ederken stajyer olarak 
bünyemize katıp yetiştirdik. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz başarılarda bunun 
etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, 
çalıştığımız tüm müşterilerimize ya 
da müşteri adaylarımıza, ekiplerinin 
yetiştirilmesi ya da geliştirilmesi 
konusunda her zaman destek olduk.

Müşterilerimize verdiğimiz desteğin 
ulaşabildiği boyutu anlatabilmek için şu 
örneği de vermek isterim: Gerektiğinde, 
müşterilerimizin, hem yurt içi hem de 
yurt dışındaki toplantılarına gümrük 
müşavirleri olarak katılıp kendi alanımız 
olan lojistik konularındaki kritik 
noktalarda onları destekleyebiliyoruz.

IATA Sıralamasında İlk 10’da
MSI Dergisi: Yeniay Lojistik, özellikle 
hava taşımacılığı konusunda önemli 

savunma ve havacılık sektöründe, 
teknopark müşterilerimiz arasında, 
ekibinin hemen hepsi mühendislik 
alanında çalışan firmalar var. Ar-Ge 
çalışmaları yapan, daha önce gümrükle 
ya da uluslararası gümrüklü bir 
taşımayla hiç işi olmamış kişiler de 
bize ulaşabiliyor. Bu müşterilerimiz, iç 
piyasayla çalışmışlar ve artık yurt dışına 
açılmayı planlıyorlar. Bu planlamayı 
yaparken de toplam maliyeti  
bilmek istiyorlar.

Burada önemli olan, bizi kendi 
bünyelerinde biri gibi görmeleri. 
Müşterilerin, uzman olmadıkları bir 
alanda soru sormalarını bekleyemeyiz. 
Bilmediğiniz şeyi nasıl doğru soru ile 
sorabilirsiniz ki? Birçok potansiyel 
müşteri ile görüşmemizde bu nokta 
önümüze çıkıyor. Sorun yaşanmış; fakat 
muhatapları “Siz bunu sormadınız ki!” 
diye yanıt vermiş. Onlar soru sormadan 
önümüzdeki resmi yorumlamalı 
ve en hızlı, en düşük maliyetli yolu 
önermeliyiz. Ancak bu şekilde 
sürdürülebilir bir hizmet verebilir ve 
birlikte büyüyebiliriz. Biz, konuya  
böyle bakıyoruz.
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bir tecrübeye sahip ve bu alanda elde 
ettiği başarılar da bulunuyor. Bu 
tecrübe, firmalara verdiğiniz hizmette 
ne gibi avantajlar sağlıyor?

Nermin ÖNDER: Yeniay Lojistik, 
2020 yılını, Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Türkiye 
sıralamasında 8’inci olarak tamamladı. 
Kuruluşumuzdan beri de hep ilk 10’da 
yer aldık. Bu sektörde, %100 yerli 
sermayeli bir firma olarak bu başarıyı 
kazanmış olmak, bize gurur veriyor. Bize 
gurur veren bir diğer konu da ilk 10’da 
bulunan firmaların arasında; gümrük 
müşavirliği, depolama, dağıtım, eğitim, 
danışmanlık ve kurye hizmetlerini aynı 
çatı altında veren tek firma olmamız.

Havayolu taşımasının amacı aciliyettir. 
Bir iş acilse önemle takip edilmeli; 
sorun varsa hızla çözülmelidir. Kritik 
noktaları bilmemiz, taşınacak yükün 
aciliyetine göre farklı alternatifler 
sunmamızı ve yaşanabilecek bir 
aksaklıkta müşterimize  
çözümle gitmemizi sağlıyor.

MSI Dergisi: Yurt dışındaki 
faaliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Havayolu taşımasının amacı aciliyettir. Bir iş acilse önemle 
takip edilmeli; sorun varsa hızla çözülmelidir. Kritik noktaları 
bilmemiz, taşınacak yükün aciliyetine göre farklı alternatifler 
sunmamızı ve yaşanabilecek bir aksaklıkta müşterimize 
çözümle gitmemizi sağlıyor.
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Nermin ÖNDER: Dünyanın saygın ve 
sayılı küresel ağlarına sahip şirketleriyle 
yaptığımız karşılıklı anlaşmalarla 
ithalat, ihracat, depolama, dağıtım gibi 
hizmetleri müşterilerimize sunuyoruz. 
Bunlara ilave olarak, ülkeler bazında 
yerel acentelerle de sözleşmelerimiz var. 
Bölgesel bazda da tüm çift taraflı lojistik 
hizmetlerini, en uygun zaman ve maliyet 
ile sunma avantajı sağlıyoruz.
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Yeniay Lojistik, 2020 
yılını, Uluslararası Hava 

Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
Türkiye sıralamasında, 8’inci 

olarak tamamladı.

MSI Dergisi: Sektöre sunacağınız 
hizmetler arasına, yakın zamanda 
ekleyecekleriniz olacak mı?

Nermin ÖNDER: Önümüzdeki süreçte, 
ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak 
ve yurt dışında kurulmasının elzem 
olduğunu değerlendirdiğimiz lojistik 
merkezlerine öncülük etmek istiyoruz. 
Avrupa’da belirleyeceğimiz bir merkezde 
(hub), lojistik depo yatırımı yapmayı 

planlıyoruz. Diğer önemli bir konu olan 
e-ticaret için de yatırım planlıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) lisansımızı aldık. 
Bu konu, önümüzdeki dönemde öncelikli 
gündemimiz olacak.

Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Nermin Önder’e,  zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u
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HENSOLDT SPEXER 600,  
Kara Birliklerinin Gözü Olacak

SPEXER 600, sahada; kara gözetleme, kritik altyapıların 
korunması, muharebe alanının gözetlenmesi, hedeflerin 
tespit edilmesi, yapılan atışların düştüğü yerin tespit 

edilmesi, çevre koruması ve hareket halindeki kuvvetlerin 
korunması gibi bir dizi görevi yerine getirebiliyor.

Maliyet-etkin, hafif ve düşük güçle çalışan bir radar olan SPEXER 
600, gerçek anlamda “sahada asker tarafından taşınabilen ve 
kullanılabilen” bir çözüm sunuyor. Radar, HENSOLDT’un mevcut 
kara ve deniz radarlarında da olduğu gibi izleme işlevi ile ilgili 
donanımları (tracker) da bünyesinde içeriyor ve bu sayede ek 
birimlere ihtiyaç duymuyor. Bu özellik, kolay taşınabilirliği ve 
sahada birkaç dakika içinde kurulabilmeyi de sağlıyor.

SPEXER 600, geçici ve kalıcı üslerin yanı sıra kara araçlarına 
da entegre edilebiliyor. Diğer sensörlerle ve komuta kontrol 
sistemleri ile bir ağ üzerinden birlikte çalışabiliyor. Sabit 
kullanımda, hafifliği sayesinde özel bir mast ya da yapıya ihtiyaç 
duymuyor. Kontrolü ise radar başında ya da uzaktaki bir komuta-
kontrol merkezinden yapılabiliyor.

İHA’lara Kaçış Yok
SPEXER 600, son kullanıcıların, modern operasyon sahasındaki 
farklı ve çok sayıda tehdidi tespit etme gereksinimlerini 
karşılıyor. Bunu, farklı modlarda çalışarak başaran radar,  
tek bir algılayıcı ile birden çok görevin yerine getirilmesine 
imkân sağlıyor.

Radarın modlarından bir tanesi de “İHA modu”. İHA’ların tespiti 
ve takibi için tasarlanmış olan bu modda, radar, bu hedef 
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HENSOLDT UK’nin, Ocak ayında lansmanını gerçekleştirdiği SPEXER 600 çok rollü 
X-bant gözetleme radarı, sunduğu kabiliyetlerle kara birliklerinin sahadaki gözü olacak. 
Firmanın, alanında dünya lideri katı hal almaç teknolojisi olan SharpEye’ı kullanan 
radar, SPEXER aktif elektronik taramalı dizin (AESA) radarı ailesini de tamamlıyor.

türüne özel parametrelerle çalışıyor. İHA’yı tespit ettikten 
sonra, güncelleme hızını arttırıyor ve kara hedeflerine göre 
manevra kabiliyeti daha yüksek olan bu hedefi izlemeye 
başlıyor. Bu süreçte, gelişmiş Doppler işleme algoritmalarını 
kullanıyor. Yüksek Doppler çözünürlüğü, mikro İHA gibi küçük 
hedeflerin, sahadaki engellere rağmen tespit edilebilmesini 
ve izlenebilmesini sağlıyor. SPEXER 600, mikro İHA’ları 3,6 km 
mesafeden; daha büyük boyutlu İHA’ları ise 9 km mesafeden 
tespit edebiliyor.

Durumsal Farkındalık için Uzun Menzil
SPEXER 600, her hava koşulunda ve 7 gün, 24 saat, en yüksek 
durumsal farkındalığı sağlamayı ve kullanıcısına, uzun tespit 
menzili sağlamayı vaat ediyor. Bu doğrultuda; yürüyen bir 
kişiyi 8,2 km mesafeden; küçük boyutlu bir aracı 14,5 km 
mesafeden; büyük boyutlu bir aracı ise 17,1 km mesafeden 
tespit edebiliyor.

HENSOLDT Kara ve Deniz Gözetleme Radarları Satış Yöneticisi 
Adrian Pilbeam, radarın, son kullanıcılar için ne ifade ettiğini, 
şu cümle ile özetliyor: “SPEXER 600 radarı, günümüzün 
muharebe sahasının karmaşık operasyonel ihtiyaçlarını 
karşılayan ve ülkelerin kritik altyapılarını, çoklu tehditlere 
karşı koruyan bir çözümdür.”

HENSOLDT, çözümlerini yakından tanımak ve bu  
çözümlerle ilgili bilgi almak isteyen ziyaretçilerini,  
2. salondaki standında bekliyor. u

SPEXER 600 çok rollü X-bant 
gözetleme radarı
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GLOBAL ÇÖZÜMLER
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Aeros, faaliyetlerini, “onaylı ve 
küresel bir tasarım ofisi” olma 
vizyonuyla sürdürüyor. Türkiye’de 

yeni yeni kullanılmaya başlanan “tasarım 
ofisi” kavramı, Avrupa’da ve ABD’de çok 
kullanılan bir terim. ABD’nin Federal 
Havacılık Otoritesi’nin (FAA) ve Avrupa 
Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) 
onayladığı tasarım ofisleri bulunuyor. 
Herhangi bir cihazı, ekipmanı, mühimmatı 
herhangi bir hava aracına takmak, hava 
araçları üzerinde değişiklikler yapmak 
ve hatta yeni yapılan hava araçlarının 
tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
mühendislik hizmetlerini vermek, bir 

Kuruluşunun ardından bir dizi geliştirme, danışmanlık ve eğitim çalışması 
ile Türk havacılık sektörüne hizmet vermeye başlayan Aeros, faaliyetlerini; 
mühendislik hizmetleri, sistem geliştirme projeleri ve sivil havacılık 
alanlarında yoğunlaştırmaya başladı. Firma, sistem geliştirme projelerinde, 
platform ve sistem üreticilerinin alt yüklenicisi olabilecek bir noktaya ulaştı.
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Havacılık Sektörünün Tasarım 
Ofisi Aeros, Hizmetlerini,  
Sistem Geliştirme ve  
Sivil Havacılıkla Genişletiyor

tasarım ofisinin ana iş tanımları arasında 
yer alıyor. Aeros da çalışmalarını, tasarım 
ofisinin bu tanımlamaya uygun şekilde 
sürdürüyor. Firmanın devam eden 
faaliyetleri arasında;

n Silah podu geliştirilmesi (Unidef ile 
birlikte)

n Helikopterler için kablo kesici 
geliştirilmesi kapsamında mühendislik 
desteği

n Uçak sistemleri kontrol birimi 
geliştirilmesi

n Uçuş test platformu çalışmaları
n Cessna C172, 560 ve Gulfstream 

1/15
Aeros ekibi, bugüne kadar 20’nin üzerinde projede çalıştı.

550 uçaklarına yönelik tasarım 
değişiklikleri yapılması

n Sistem ve test mühendisliği eğitimleri 
verilmesi ve 

n Yapısal test laboratuvarı tasarımı ve 
kurulumu yer alıyor.

Onaylı Mühendislik ve Tasarım 
Faaliyetleri
Aeros, faaliyetlerinde, mühendislik ve 
tasarım hizmetlerinin ağırlığını arttırıyor. 
Aeros’un mühendislik alanında verdiği 
hizmetler şöyle sıralanıyor:

n Sistem mühendisliği ve teknik yönetim
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Soldan sağa: Aeros Aviyonik/Elektronik Sistem Mühendisliği Direktörü İrfan Altaş, Yapısal Tasarım, Analiz ve Test Grubu Direktörü Umut Çimen, Genel Müdürü Verda Çora, Kurucu Ortağı 
Serdar Çora, Aerodinamik ve Isıl Analiz Uzman Mühendisi Alp Tikenoğulları ve Tasarım Kalite Direktörü Fikri Akçalı

Aeros, Unidef ile birlikte, hava araçlarına yönelik silah podu geliştirilmesi konusunda çalışıyor.

n Aviyonik sistem tasarımı  
ve entegrasyonu

n Sistem yerleşimi, yapısal  
tasarım ve analiz

n Güç dağıtım sistemi modifikasyonu ve 
n Kablaj tasarımı
n Sistem emniyeti ve uçuşa elverişlilik 

çalışmaları
n Aerodinamik analizler
n Özel mühendislikler (RMT)
n Üretim kontrol ve planlama
n Doğrulama ve test faaliyetleri

Firma, tasarım faaliyetleri kapsamında ise 
aviyonik, uçuş, görev ve test sistemlerinin, 
mekanik sistemlerin ve yapısal parçaların 
tasarımını ve geliştirmesini yapabiliyor.

Havacılıkta, yapılan işlerin FAA ve EASA 
gibi kurumlar tarafından onaylanması, 
kritik öneme sahip. Aeros, yurt dışında 
faaliyet gösteren ve EASA Part 21: Subpart 
J kapsamında tasarım organizasyon 
onayına sahip bir iş ortağı ile çalışıyor. 
Böylece, müşterilerine, EASA onaylı 
çözümler sunabiliyor.

Aeros ekibinin tecrübesi de mühendislik 
ve tasarım faaliyetlerinde fark yaratıyor. 
Ekibin toplam sektör tecrübesi 100 
yılı aşıyor. Ekip üyelerinin günümüze 
kadar rol aldığı yerli ve yabancı havacılık 
projelerinin sayısı da 20’nin üzerinde. 
Ekibin, bu tecrübe ile gelen en önemli 
avantajlarından biri, havacılık projelerinin 
hangi safhasında ne istendiği ve ne 
beklendiği konularına hâkim olması.

Aeros’un iş ekosistemi ve iş ağı, firmanın, 
kendi büyüklüğünün çok daha ötesinde 
bir etkiye sahip olmasını sağlıyor. 
Aeros, gerekli olduğu takdirde, çekirdek 
kadrosunu, hızlı bir şekilde ihtiyaç 
duyulan diğer uzmanlık konularında 
destekleyebiliyor. Örneğin, farklı 
alanlarda uzmanlığa sahip kişilerle 
ekibini, çok kısa bir zamanda birkaç kat 

büyütebiliyor. Ekip üyelerinin geçmişte 
birlikte iş yaptığı deneyimli ekipleri 
ve firmaları da gerektiğinde devreye 
sokabiliyor. Türkiye’de bulunmayan 
uzmanlıklar için ise yurt dışından 
uzmanlar getirebiliyor.

Sivil Havacılıktaki Potansiyeli 
Açığa Çıkartmak
Aeros, Türk havacılık sektörünün 
bilgisi, kabiliyetleri ve tecrübesi ile 
askeri havacılık tarafında olduğu gibi 
sivil havacılık tarafında da önemli 
işler başarabileceğine inanıyor. Firma 
yetkililerinin değerlendirmelerine göre, 
Türkiye, sivil havacılıkta, bakım ve onarım 
konusunda çok iyi bir noktada; ancak 
aynı durum, tasarım boyutunda geçerli 
değil ve sektör, potansiyelini uygulamaya 
geçiremiyor. Askeri havacılık tarafında, 
sivil havacılıktaki bazı tasarım işlerinden 
kat kat zor şeyleri başarabilen sektör 
firmaları, aynı başarıyı sivil tarafta da 
gösterebilir. Bu birikimin sivil tarafa 
taşınması ile çok büyük bir iş potansiyeli 
ortaya çıkıyor. Aeros da işte bu potansiyeli 
değerlendirmeyi hedefliyor. Firma, 

halihazırda, sivil hava araçlarında 
entegrasyon ve tasarım çalışmalarına 
başladı. Özellikle pandemi sonrası 
sivil havacılık regülasyonları gereği 
uçaklar üzerinde yapılması söz konusu 
entegrasyon işleri için ön çalışmalarını 
tamamladı. Burada hedef, Türkiye’de 
yer alan firmaların ürünlerinin sivil 
havacılık alanında kullanımını sağlayacak 
mühendislik çözümleri geliştirilmesi.

Aeros Kurucu Ortağı Serdar Çora, gelecek 
hedeflerini ise şöyle anlatıyor: “Hem sivil 
havacılık hem de savunma sanayisinde 
yurt dışından alınan tasarım ve test 
hizmetlerinin tamamının ülkemizde 
yapılmasını sağlamak, en büyük 
hedefimiz. Bir sonraki aşamada  
ise ‘akıl teri ile ihracat yapmak’ istiyoruz.  
Boeing, Airbus, SpaceX gibi şirketlere 
Türkiye’den mühendislik hizmeti 
sağlamaya; Türkiye’de üretilen  
ürünlerin dünya devi firmalar için 
entegrasyonunu yapmaya hazırız. Bu 
kapsamda, gelecek yıl ilk ihracatımızı 
yapmak için de çalışmalarımız ve 
görüşmelerimiz sürüyor.” u
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yöntemi ile entegre ederek Türkiye’deki ilk 
Karma Gerçeklik eğitim cihazı gösterimini 
yapmıştır. Bu sentetik eğitim cihazında Karma 
Gerçeklik gözlüğünü takan pilotlar, ellerini sanal 
ortamda görebilmekte ve oturdukları kokpit 
modeli içindeki fiziksel kontrollerle etkileşime 
girerken aynı zamanda oyun motoru tarafından 
yaratılan sanal dünya sahnesinde prosedür ve 
kısmi görev eğitimleri alabilmektedirler.

BİTES tarafından geliştirilen temel eğitim uçağı 
karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazının, IDEF 
2021 süresince BİTES standında sergilenmesi 
planlanmaktadır. 

BİTES, geleneksel sabit simülatörlere göre daha 
uygun maliyetli ve taşınabilir bir alternatif 
sunan Karma Gerçeklik tabanlı eğitim cihazını 
ilk olarak pilot eğitimi için geliştirmiştir; ancak 
zırhlı araçlar, tanklar, silah ve füze sistemleri 
için de benzer bir konsepti uygulayarak görev 
mürettebatının eğitimine yönelik Karma 
Gerçeklik tabanlı eğitim cihazları üzerindeki 
çalışmalarını sürdürmektedir.

BİTES’in geliştirdiği Karma Gerçeklik tabanlı 
eğitim cihazlarının eğitim için devrim niteliğinde 
faydaları mevcuttur:

• Geleneksel eğitim çözümlerine kıyasla karma 
gerçeklik simülasyon ortamları kullanılarak 
eğitim maliyetinde büyük tasarruflar elde edilir, 

• Karma Gerçeklik teknolojisi ile birlikte kullanılan 
gözlükler, eğitim alan kişiye tam görüş alanı 
ve gerçekçi bir sentetik çevre sağlayarak kısmi 
görev simülasyonlarını çok daha verimli ve 
etkin kılar,

• Taşınabilirlik özelliği ve küçültülmüş simülatör 
boyutları sayesinde ihtiyaç noktasında eğitim 
sağlarken seyahat maliyetlerini azaltır,

• Tamamen güvenli ve gerçekçi bir sanal 
simülasyon ortamında en tehlikeli prosedür ve 
görev senaryosu eğitimlerinin etkili bir şekilde 
alınmasını sağlar.

BİTES Karma Gerçeklik tabanlı eğitim 
cihazlarında, simülasyon ve eğitim 
gereksinimlerine cevap verecek en son teknoloji 
ürünü yüksek çözünürlüklü Karma Gerçeklik 
Gözlükleri kullanmaktadır. Bu sayede sistemde 
eğitim alan görev personeli, maskelenen gerçek 
dünyada ve birleştirilen sanal dünyada yer 
alan ekranları, kontrolleri, metinleri, sembolleri 
ve uzaktaki nesneleri mükemmel netlikte 
algılayabilmektedir. 

Ayrıca eğitim deneyiminin sürükleyiciliğinin 
artırılması için dokunma duyusuna ait geri 
bildirim desteğiyle fiziksel ve sanal eğitim 
içerikleri kusursuz biçimde birleştirilmektedir. 
Bu sayede eğitim alan personelin, eğitim 
senaryolarının yüksek doğrulukla benzetiminin 
sağlanabilmesi için fiziksel bir panel, uçuş 
kontrolleri veya bir ekip üyesi ile tam olarak 
etkileşime girmesi mümkün olabilmektedir. 

Sistemde kullanılan en yeni nesil Karma 
Gerçeklik gözlüklerinin sahip olduğu ultra geniş, 
fresnel olmayan lensler, gözbebekleri arası 
otomatik mesafe ayarı ve aktif soğutma gibi 
özellikler sayesinde herhangi bir simülatör 
rahatsızlığı olmadan uzun Karma Gerçeklik 
eğitim seansları yürütülebilmektedir. 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik teknolojilerini 
kullanan gözlüklerle entegre eğitim cihazları, 
uygun maliyetli ve taşınabilir olmaları nedeniyle 
Savunma ve Havacılık endüstrisinde son yıllarda 
yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Küresel 
çok kanallı görsel sistemleri kullanarak yüksek 
görüş açıları sağlayan Tam Görev Simülatörleri 
(TGS) gibi geleneksel sabit eğitim cihazlarına 
ek olarak Karma Gerçeklik tabanlı eğitim 
sistemleri, çok sayıda eğitim egzersizinin tekrar 
edilebilmesini sağlaması, öğrenme zamanını 
azaltmaya yardımcı olması ve sistemlerin 
bakım ve lojistik kolaylığı gibi avantajlar 
sunmaktadır. TGS’de verilen eğitimlerin bazıları 
bu yeni nesil Karma Gerçeklik tabanlı eğitim 
cihazlarına aktarılarak eğitim verimliliği ve 
eğitim yükü ile kullanım süreleri optimize 
edilebilmektedir.

Karma Gerçeklik tabanlı eğitim cihazları, 
Sanal Gerçeklik teknolojilerini gerçekçilik ve 
kullanıcı deneyimi açısından bir adım öteye 
taşımaktadır. Bu cihazların en önemli özelliği, 
eğitim alan kursiyerleri fiziksel görev ortamlarına 
(örneğin bir uçak kokpiti) sorunsuz bir şekilde 
entegre ederek sentetik olarak oluşturulmuş 
bir sanal dünyada eğitim imkânı sağlamasıdır. 
Kursiyerler, simüle edilmiş görev platformu 
sistemleriyle replika fiziksel bir kokpitin düğme, 
kontrol ve ekranlarını kullanarak etkileşime 
girebilmektedirler. Karma Gerçeklik Gözlükleri 
üzerindeki yüksek çözünürlüklü düz geçiş 
kameraları aracılığıyla, gerçek dünya ile sanal 
dünyanın birleştirildiği bir ortamda eğitim 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu yaklaşım, örneğin 
pilot eğitimlerinde, kritik uçuş becerileri ile ilgili 
kas hafızasının geliştirilebilmesini mümkün kılar.

BİTES’in geliştirdiği Karma Gerçeklik tabanlı 
eğitim cihazları, fiziksel dünya (örneğin 
uçuş kumandaları, HOTAS vb. fiziksel görev 
kontrolleri) ile yeni nesil oyun motorları 
kullanılarak oluşturulan çok yüksek 
çözünürlüklü sanal dünyayı kusursuz bir şekilde 
harmanlayabilmektedir. Bu son derece etkili 
teknolojik yaklaşım, eğitim sağlayıcıların öğrenci 
pilotlar için uçuş prosedürlerinin, arızaların ve 
diğer seyrüsefer esaslarının öğretilebileceği bir 
ortamı düşük maliyetle ve yüksek doğrulukta 
oluşturabilmelerini temin etmektedir. 

BİTES Simülasyon mühendisleri, gerçek 
dünya ile sanal dünyanın birleştirilmesi için 
gelişmiş yazılım algoritmaları ile ultra yüksek 
çözünürlüklü stereo geçiş teknolojisine sahip 
Karma Gerçeklik Gözlükleri kullanarak yeni nesil 
oyun motoru içinde yaratılan sanal sahnede 
bir uçak kokpiti gibi gerçek dünya nesnelerinin 
şekliyle eşleşen bir alan veya “maske” 
oluşturulmasını sağladılar. Böylelikle, sanal 
dünya ve gerçek dünya görüntüleri hassas bir 
konum doğruluğu ile bir araya getirilebilmiştir. 
Kullanılan maskeleme ile gerçek dünyadan 
sanal dünyaya açılan bir portal oluşturulmuş, 
böylece gerçek dünyadaki objeler sanal 
dünyadaki dijital ikizleri ile sorunsuz bir şekilde 
birleştirilebilmiştir. 

BİTES, karma gerçeklik teknolojisini kullanarak 
ürettiği ilk uygulamada bir temel eğitim 
uçağını simüle ederek fiziksel ortamda yer 
alan bir kokpit koltuğunu, uçuş kontrollerini 
ve birçok fonksiyonlu göstergeyi sanal olarak 
yaratılmış bir hava meydanı ve operasyonel 
senaryo ortamına gerçek zamanlı maskeleme 

BİTES’in Karma Gerçeklik (Mixed Reality) tabanlı
eğitim cihazları, yüksek sadakat seviyeli 
simülasyonları maliyet etkin ve taşınabilir hale getirdi!
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yöntemi ile entegre ederek Türkiye’deki ilk 
Karma Gerçeklik eğitim cihazı gösterimini 
yapmıştır. Bu sentetik eğitim cihazında Karma 
Gerçeklik gözlüğünü takan pilotlar, ellerini sanal 
ortamda görebilmekte ve oturdukları kokpit 
modeli içindeki fiziksel kontrollerle etkileşime 
girerken aynı zamanda oyun motoru tarafından 
yaratılan sanal dünya sahnesinde prosedür ve 
kısmi görev eğitimleri alabilmektedirler.

BİTES tarafından geliştirilen temel eğitim uçağı 
karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazının, IDEF 
2021 süresince BİTES standında sergilenmesi 
planlanmaktadır. 

BİTES, geleneksel sabit simülatörlere göre daha 
uygun maliyetli ve taşınabilir bir alternatif 
sunan Karma Gerçeklik tabanlı eğitim cihazını 
ilk olarak pilot eğitimi için geliştirmiştir; ancak 
zırhlı araçlar, tanklar, silah ve füze sistemleri 
için de benzer bir konsepti uygulayarak görev 
mürettebatının eğitimine yönelik Karma 
Gerçeklik tabanlı eğitim cihazları üzerindeki 
çalışmalarını sürdürmektedir.

BİTES’in geliştirdiği Karma Gerçeklik tabanlı 
eğitim cihazlarının eğitim için devrim niteliğinde 
faydaları mevcuttur:

• Geleneksel eğitim çözümlerine kıyasla karma 
gerçeklik simülasyon ortamları kullanılarak 
eğitim maliyetinde büyük tasarruflar elde edilir, 

• Karma Gerçeklik teknolojisi ile birlikte kullanılan 
gözlükler, eğitim alan kişiye tam görüş alanı 
ve gerçekçi bir sentetik çevre sağlayarak kısmi 
görev simülasyonlarını çok daha verimli ve 
etkin kılar,

• Taşınabilirlik özelliği ve küçültülmüş simülatör 
boyutları sayesinde ihtiyaç noktasında eğitim 
sağlarken seyahat maliyetlerini azaltır,

• Tamamen güvenli ve gerçekçi bir sanal 
simülasyon ortamında en tehlikeli prosedür ve 
görev senaryosu eğitimlerinin etkili bir şekilde 
alınmasını sağlar.

BİTES Karma Gerçeklik tabanlı eğitim 
cihazlarında, simülasyon ve eğitim 
gereksinimlerine cevap verecek en son teknoloji 
ürünü yüksek çözünürlüklü Karma Gerçeklik 
Gözlükleri kullanmaktadır. Bu sayede sistemde 
eğitim alan görev personeli, maskelenen gerçek 
dünyada ve birleştirilen sanal dünyada yer 
alan ekranları, kontrolleri, metinleri, sembolleri 
ve uzaktaki nesneleri mükemmel netlikte 
algılayabilmektedir. 

Ayrıca eğitim deneyiminin sürükleyiciliğinin 
artırılması için dokunma duyusuna ait geri 
bildirim desteğiyle fiziksel ve sanal eğitim 
içerikleri kusursuz biçimde birleştirilmektedir. 
Bu sayede eğitim alan personelin, eğitim 
senaryolarının yüksek doğrulukla benzetiminin 
sağlanabilmesi için fiziksel bir panel, uçuş 
kontrolleri veya bir ekip üyesi ile tam olarak 
etkileşime girmesi mümkün olabilmektedir. 

Sistemde kullanılan en yeni nesil Karma 
Gerçeklik gözlüklerinin sahip olduğu ultra geniş, 
fresnel olmayan lensler, gözbebekleri arası 
otomatik mesafe ayarı ve aktif soğutma gibi 
özellikler sayesinde herhangi bir simülatör 
rahatsızlığı olmadan uzun Karma Gerçeklik 
eğitim seansları yürütülebilmektedir. 
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DT Savunma,  
AMETEK İş Birliği ile Büyüyor
Savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaçlara etkin çözümlerle ve hızlı bir şekilde cevap 
verilmesi, önemini her dönem koruyan bir konu olarak öne çıkıyor. Bu noktada DT Savunma 
ve Havacılık A.Ş. (DT Savunma), hem kurduğu iş birlikleri hem de kendi geliştirdiği özgün 
ürünlerle sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Firma, Nisan ayında, 
AMETEK Aerospace ve Defence (AMETEK) ile süregelen iş birliğine yeni bir iş kolunu daha 
ekleyerek sektöre verdiği katma değerli hizmetleri daha da çeşitlendirdi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DT Savunma, geliştirdiği özgün redresör çözümünü, Türk son kullanıcıların iki farklı tip 
aracına entegre ediyor.

•  
•  
• 
•   

www.ermakina.com.tr
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MSI IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / Harp Savunma

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

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

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

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

Harp Savunma’nın IDEF 2021’de ilk kez sergileyeceği 
ürünleri; AFT Cooling prototip kasası, AFT 3U soğuk 
plaka, V635 serisi ve 450 mm boyunda Vikilit®,  
VL635 Vikilit® ve VP765 Vikilit® olarak sıralanıyor. 
Firma, ziyaretçilerini, SALON 6 631D numaralı 
standında bekliyor. u
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MSI IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / MEGE Teknik

MEGE Teknik, savunma ve havacılık alanında gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinde 
edindiği 20 yıllık tecrübeyle sektörün ihtiyaç duyduğu alt sistem ve ürünleri 
geliştirmeye devam ediyor. Bu faaliyetlerini, milli imkânlarla ve yerli olarak 
gerçekleştiren firma, bir yandan da yeni altyapı yatırımları yapıyor.

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

Savunma ve havacılık 
sektöründe, elektronik ve 
elektromekanik alanları 

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

Yeni Başarılar,  
Yeni Tesiste Gelecek
Birim içi ve birimler arası kablaj 
denince sektörde akla gelen ilk 
isimlerden biri olan MEGE Teknik, 
Nisan ayından beri faaliyetlerini, 
HAB yerleşkesinde,  

MEGE Teknik’in “MIL-DTL-38999 SERİ III 
Konnektör Arkalıkları”, TÜBİTAK desteği 
ile birlikte firmanın uzman mühendisleri 
tarafından, yerli ve milli olarak geliştiriliyor.
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14.500 metrekare alana sahip 
modern tesisinde yürütüyor.

Yeni tesisinde kablaj üretiminin 
yanı sıra elektro-mekanik 
montaj kabiliyetini arttırmak 
için de ekipman yatırımı 
yapacak olan MEGE Teknik, 
savunma sektöründe ana 
entegratör firmalar için 
anahtar teslim çözümler 
sunmayı planlıyor.

Havacılık platformları için 
kablo takımı (harness) 
üretimine 2004 yılından 
başlayan MEGE Teknik, 
Airbus Military ve Sikorsky’nin 
(Lockheed Martin) onaylı 
tedarikçisi olarak halen birçok 
önemli havacılık projesi için 

MEGE Teknik, Sikorsky BLACK HAWK helikopterleri için 
kablo takımı üretimi de yapıyor.
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AC Voltaj RegülatörüMEGE Teknik’in askeri standartlara uygun olarak geliştirdiği 1U12-PDU, 1U12-PDU2, 
1U12-PDU3 ve 2U16-PDU3 Güç Dağıtım Birimleri (GDB), bağlı olduğu birimlere enerji 
sağlıyor; aynı zamanda ilgili birimleri birbirlerinden bağımsız olarak koruyor.
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üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bunlar arasında:

n  Airbus A400M projesinin tüm 
gövde kablo takımlarının 
üretimi,

n C-130 Aviyonik Modernizasyon 
(Erciyes) Programı 
kapsamında üretimler,

n Sikorsky BLACK HAWK 
helikopterleri için kablo takımı 
üretimi,

n T129 ATAK helikopterleri için 
kablo takımı üretimi ve

n BAYRAKTAR TB2 ve AKINCI 
insansız hava araçları için 
kablo takımı üretimi,

yer alıyor.

MEGE Teknik, havacılık alanında 
geçmişte edindiği uluslararası iş 
yapma yeteneği ve tecrübesini de 
yeni iş olanakları için kullanacak. 
Yurt dışındaki firmalara, 
havacılık ve uzay alanında, 
öncelikle montajlı üretimler; 

takiben de doğrudan ürün ihraç 
etmeyi hedefliyor.

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

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

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

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

MEGE Teknik’in askeri 
standartlara uygun olarak 
geliştirdiği 1U12-PDU, 1U12-
PDU2, 1U12-PDU3 ve 2U16-
PDU3 Güç Dağıtım Birimleri 
(GDB), bağlı olduğu birimlere 
enerji sağlıyor; aynı zamanda 
ilgili birimleri birbirlerinden 
bağımsız olarak koruyor. Müşteri 
gereklilikleri doğrultusunda, 
askeri standartlara uygun 
olarak farklı konseptlerde ürün 
geliştirme yeteneğine sahip 
olan firma, teknik isterlere 
göre farklı çalışma koşullarına 
uyum sağlayan, farklı fiziksel 
özelliklere ve farklı elektriksel 
konfigürasyonlara sahip GDB’ler 
ortaya koyabiliyor.
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MSI IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / MEGE Teknik

Geleceğe Dair Çalışmalar da 
Hız Kesmiyor
MEGE Teknik, Hacettepe Teknokent 
yerleşkesinde bulunan tecrübeli 
ve nitelikli mühendis kadrosu ile 
faaliyet gösteren firması MEGART 
ile birlikte, güç elektroniği 
konusundaki çalışmalarını ileriki 

dönemde daha da arttırmayı 
hedefliyor.

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

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

MEGE Teknik, Nisan ayından beri faaliyetlerini, HAB yerleşkesinde, 14.500 metrekare alana sahip 
modern tesisinde yürütüyor.
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IDEF’21 HAVA SİSTEMLERİ ÖZEL SAYISI / NOVA Power Solutions

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 

T
üm

 F
ot

oğ
ra

fl
ar

 v
e 

gr
afi

kl
er

 ©
 N

O
V

A
 P

ow
er

 S
ol

ut
io

ns

NOVA Power Solutions’tan 
Uyarlanabilir Güç Faktörü 
Düzeltmesi Çözümü: APFC™

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

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

Şekil 2. Güç Çarpanı ile ilgili bir örnek

Şekil 3. Güç Çarpanı ile ilgili sütlü kahve benzetmesi

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

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

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

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

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

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

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

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

n Yüksek akım çekiminden  
kaynaklanan hat kayıpları

n Yalıtım malzemelerinde ve 
cihazın bileşenlerinde ısıdan 
kaynaklanabilecek hasarlar

n Gerilim regülasyonunda zayıflık ve 
voltaj düşmelerinde artış

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

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

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

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

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

regülasyonunda iyileşme
n Cihaz, kablo ve bağlantı elemanlarının 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVA Power Solutions, arıza ya da 
kesintinin kabul edilemez olduğu 

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

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

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

benovaconsulting.com

Geleceğinize ışık tutan 
etki  odaklı 
çözüm ortağınız

””
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Savunma sanayisinin öncü firmalarından Roketsan, 
Türkiye’nin gücünü her geçen gün arttırdığı SİHA 
filosuna yeni mühimmat ile katkı sunmaya devam 

ediyor. Roketsan’ın daha yüksek harp başlığı etkinliği ve 
daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği 
MAM-T, test atışlarını başarıyla tamamladı. MAM-T’nin, bu 
yıl içinde seri üretime girmesi ve AKINCI SİHA ile birlikte 
TSK’ya teslim edilmesi planlanıyor.

Ailenin diğer üyeleri MAM-C ve MAM-L’nin ardından 
envantere girmeye hazırlanan MAM-T; yüksek harp başlığı 
etkinliği ile düşük bırakma hızlarında dahi gösterdiği 
yüksek menzil performansıyla dikkat çekiyor. Yerli ve milli 
imkânlarla geliştirilen MAM-T’nin potansiyel hedefleri 
arasında; zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ve suüstü 
hedefleri yer alıyor. Ağırlık/etkinlik optimizasyonu yapılmış 
olan MAM-T, kullanıcıya, SİHA platformlarında 30, hafif 
taarruz uçaklarında 60, savaş uçaklarında ise 80 kilometreyi 
aşan menzil performansı sunuyor.

MAM-T, ayrıca, Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve 
Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ile desteklenebilecek 
ara safha güdüm yeteneğine de sahip.  

Roketsan’ın Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ailesinin yeni üyesi MAM-T, gerçekleştirilen 
test atışlarında, hedeflerini tam isabetle vurdu. AKINCI gibi yeni tip Silahlı İnsansız Hava 
Araçlarına (SİHA) uyumlu olarak geliştirilen MAM-T, ailenin diğer üyelerine göre daha 
uzun görev süresine ve menzile sahip. İlk kez IDEF 2021’de sergilenecek MAM-T’nin,  
bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedefleniyor.

Roketsan’ın Mini Akıllı Mühimmat  
Ürün Ailesi Genişliyor
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SİHA’ların Yeni Vurucu Gücü 
MAM-T Göreve Hazır 

Blok-1 konfigürasyonunda, hareketli ve sabit hedeflere 
karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat, yarı aktif lazer 
arayıcı başlığıyla da hedefleri tam isabetle vurabiliyor.

Daha Yüksek Etkinlik, Daha Uzun Menzil
MAM-T hakkında bilgi veren ve değerlendirmelerde bulunan 
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “Kısaca MAM olarak 
isimlendirdiğimiz Mini Akıllı Mühimmat ailemiz, geldiğimiz 
noktada, dünyadaki muadillerinden çok daha önde bir 
konumda. İHA’larda görev süresini maksimuma çıkaran 
MAM ailemizin yeni üyesi MAM-T de yüksek harp başlığı 
kapasitesi ve yüksek menzil performansıyla, ülkemizin 
yeni tip İHA filosunu yine dünya standartlarının üzerinde 
bir etkinlik ve güce ulaştırmış olacak.” ifadelerini kullandı. 
İkinci, açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye, yerli ve milli 
kaynaklarıyla farklı görevleri icra edebilecek kabiliyetlerle 
donatarak son teknolojiyle geliştirdiği İHA’larda, bugün 
artık küresel bir güç olmuş durumda. Ülkemiz, hem 
platformlar hem de mühimmat açısından sahadan alınan geri 
bildirimler doğrultusunda sürdürülen geliştirme çalışmaları 
sayesinde yakın gelecekte bu alanda çok daha iyi bir konuma 
yükselecek. Roketsan olarak, operasyonel açıdan kendini 

MAM-T, yüksek harp başlığı etkinliği ile düşük 
bırakma hızlarında dahi gösterdiği yüksek menzil 
performansıyla dikkat çekiyor.
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Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci

kanıtlamış ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize ciddi avantajlar 
sağlayan MAM ailemize yönelik çalışmalarımızı, ihtiyaçlar 
doğrultusunda şekillendirerek sürdürüyoruz. Yakın tarihte 
TSK tarafından kullanılmaya başlaması planlanan  
AKINCI’nın kabiliyetleriyle uyumlu olarak geliştirdiğimiz 
MAM-T, daha yüksek etkinlik ve daha uzun menzil 
performansıyla, gerçekleştirilen test atışlarında  
başarısını şimdiden kanıtladı.”

İlk Teslimatlar Yılın İlk Yarısında
MAM-T’nin ilk işlevsel prototiplerinin tamamlanarak 
AKINCI ile yapılan ön testler sonrasında yer testlerine 
ve atış faaliyetine hazır hale gelindiğini kaydeden İkinci, 
“Atış faaliyetini de içeren uçuşlu test faaliyetlerimizi 25 
Ocak’ta başlattık ve başarıyla tamamladık. AKINCI’nın 
1. fazı için belirlenmiş olan teslimat takvimine paralel 
olarak, bu yılın içerisinde İHA ile beraber ilk mühimmat 
teslimatlarını yapmayı hedefliyoruz. Kalifikasyon ve diğer 
test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, 2021 yılı 
ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçmeyi 
öngörüyoruz.” bilgilerini de paylaştı. u

MAM-T’nin bu yıl içinde seri üretime girmesi ve AKINCI 
SİHA ile birlikte TSK’ya teslim edilmesi planlanıyor.
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Zebra Technologies’ten Silahlı 
Kuvvetlerin Lojistik Süreçlerini 
21. Yüzyıla Taşıyan Çözümler 
Silahlı kuvvetlerin, etkin ve gerçek zamanlı bir lojistik sistemine sahip olması, 
operasyonel başarıyı getiren başlıca etmenler arasında yer alıyor. Sivil sektörlerde, 
lojistik süreçleri verimli ve hızlı hale getiren yeni teknolojiler, silahlı kuvvetlere 
önemli avantajlar sağlama potansiyeline sahip olsa da başta saha koşulları olmak 
üzere bir dizi zorluk, bunların askeri alanda kullanımını kısıtlıyor. Zebra Technologies 
(Zebra), hem sunduğu yenilikçi çözümler hem de sahada güvenilir ve etkin bir şekilde 
çalışan cihazlarıyla silahlı kuvvetlerin lojistik süreçlerini 21. yüzyıla taşıyor.

Bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler, özellikle 
perakende ve elektronik 

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

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, 
Zebra’nın çözümlerini etkin 
olarak kullanıyor.
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Computing Solutions / MMCS); 
mobil bilgisayar, RFID okuyucu 
ve tarayıcısı ve kafaya giyilen 
ekran (head-mounted display) 
ürünlerini kapsıyor. Bu ürünler; 
çok soğuk, çok sıcak, nemli ve tozlu 
ortamlarda, yüksek performansla 
çalışabiliyor. Ayrıca deniz suyu 
ve patlayıcı madde bulunan 
ortamlarda da güvenilir bir şekilde 
görev yapabiliyor. Cihazlar, çevresel 
şartlara dayanımları sayesinde, 
operasyon bölgelerinde de 
kullanılabiliyor ve muharebe  
sahası ile lojistik birimler 
arasındaki bağın devamını sağlıyor.

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

Operasyon Sahasını Akıllı 
Depoya Çeviren Cihazlar
Zebra’nın Askeri Mobil Bilgisayar 
Çözümleri (Military Mobile 
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Zebra’nın MMCS ürün ailesinin en 
genç üyesi olan HD4000 kafaya 
giyilen ekran, sahada görev yapanlara 
yeni kabiliyetler kazandırıyor.

Zebra’nın cihazları; gece görüş 
gözlüğü ile uyum ve gelişmiş 
güvenlik gibi askeri uygulamaların 
gerektirdiği özelliklere de sahip. 
Cihazlar; Windows ve Android 
işletim sistemlerini koşturabiliyor; 
ekran boyutları, 5 inç ile  
12 inç arasında değişebiliyor. 
Dokunmatik özelliğine sahip 
cihazlar, 4G ve WiFi ağların 
kullanımını da destekliyor.

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

toza ve düşmelere karşı dirençli 
yapısı ile saha koşullarına  
ayak uydurabiliyor.

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

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

n Lojistik sistemdeki verilerin  
doğruluğu arttırılıyor,

Zebra Technologies Hakkında 
Zebra Technologies, savunma ve 
havacılığın yanı sıra perakende, 
elektronik ticaret, sağlık, üretim, 
kamu sektörü, ulaşım ve lojistik, 
konaklama ve bankacılık gibi geniş 
bir alanda kurumsal çözümler 
sunan bir şirkettir. 1969 yılında 
kurulan firmanın, 45 ülkede, 
toplam 128 ofisi bulunuyor. 
Zebra Technologies’in, faaliyet 
alanlarında 5.300’ü aşkın patenti ve 
patent başvurusu bulunuyor.

2020 yılı cirosu 4,448 milyar dolar 
olan Zebra Technologies’in çalışan 
sayısı ise 8.800’ün üzerinde. Firma, 
her yıl, cirosunun yaklaşık %10’unu 
Ar-Ge faaliyetleri için ayırıyor.

n Tedarik ve kullanım  
süreçleri hızlandırılıyor,

n Operasyon maliyetleri 
düşürülüyor ve

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

Zebra’nın askeri izleme 
sistemleri, varlıklar ve 
envanterle ilgili gerçek zamanlı 
bilgi de sağlıyor. Bu sistemler; 
sabit ve geçici üslerde ve intikal 
sırasında görev yapabilecek 
şekilde ölçeklenebiliyor. Takip 
edilmek istenen nesnelerin 
konumunun tespiti ve 
izlenmesi, sayısal (dijital) olarak 
gerçekleştiriliyor. Böylece, 
tüm varlıkların ve envanterin 
durumunu gösteren genel bir 
resim, herhangi bir zamanda 
kolaylıkla oluşturulabiliyor.

Bakım ve Onarım 
Yönetimi de Kapsamda
Zebra, Varlık Bakım ve Onarım 
Yönetimi (Asset Maintenance 
and Repair Management / 
ARMM) ürün ailesiyle sunduğu 
çözümleri bir adım öteye taşıyor.

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

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

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

WiFi ağların kullanımını da destekliyor.
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olmasını sağlamak, bu karmaşıklık 
için verilebilecek örneklerden 
biridir.

Zebra’nın ARMM ürün ailesi, 
gerçek zamanlı durumsal 
farkındalık sağlayarak ekipmana ve 
dokümanlara erişimi kolaylaştırıyor. 

Yetkililer; platformların, sistemlerin 
ve ilgili personelin yerini ve güncel 
durumunu, yine gerçek zamanlı 
olarak görebilir. Böylece, yönetim 
ve planlama süreçlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesi için gerekli 
olan bilgiye erişebilir.

Zebra’nın cihazları; gece görüş gözlüğü ile uyum ve gelişmiş güvenlik gibi askeri uygulamaların gerektirdiği 
özelliklere de sahip.

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

TEK ELDEN      TAM ZAMANINDA      GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

vik i l i t .com.tr harp.com.tr
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Elektromekanik
Sistemler www.andar.com.tr

Zor Problemlerin
Çözümü için
Doğru Adres

Uçak ve helikopterler için ana ve yardımcı uçuş kontrol sistemleri 
geliştirip, üretiyoruz.

Başlıca ürünlerimiz; trim eyleyicileri, otopilot eyleyicileri, spoiler 
eyleyicisi, hava alığı eyleyicisi, dümen pedalı ayar eyleyicisi ve
uçak koltuk eyleyicisi gibi elektromekanik hareket sistemleridir.

HAVA
PLATFORMLARI



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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