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HAKLAR
Bu bültende yayımlanan tüm yazıların ve fotoğrafların
her türlü kullanım hakkı Ege Savunma Teknolojileri
Topluluğu'na aittir. Yazılar ve fotoğraflar referans
gösterilmeden ve Ege Savtek yazılı izni alınmadan
kullanılamaz, basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.
Yazılar, yazılarda yer alan düşünce ve önerilerle
kullanılan kaynakların doğruluğuna ilişkin her türlü
sorumluluk yazar(lar)a aittir. Bu kapsamda Ege Savtek
sorumlu tutulamaz. bültende yer alan yazı ve makaleler
Ege Savtek ve/veya atıf yapılan diğer kurum ve
kuruluşların görüşlerini değil, sadece yazarın kendi
kişisel düşüncesini yansıtmaktadır
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Ege Savtek Ailesi Kimdir? 



EDİTÖRÜN NOTU
"Birlikte üretmek birlikte gelişmek için" 

Ege Savtek Bülten, her altı ayda bir okurlarıyla

buluşan; savunma sanayi, bilim ve teknoloji,

mühendislik ve teknik gibi geniş bir konu

yelpazesine sahip süreli bir yayındır. Ekibimizle

bültenimizin her sayısının hazırlık sürecinde

yazılarımızı çarpıcı bilgilerle donatıp bu bilgileri

şık tasarımlarla zenginleştirerek sizlerle

buluşturacağız.

Bültenimizin ilk sayısında tarih boyu savunma

teknolojilerinden günümüz savunma

sanayisinde kullanılan önemli teknolojilere

kadar ufuk açıcı bilgilerin yanı sıra güncel

savunma sanayi haberleri yer alıyor. Gururumuz

Atmaca Füzesi, denizlerimizin göz bebeği

MİLGEM Projesi ve göklerimizin güvencesi Türk

Havacılığı gibi birbirinden değerli yazılar yer

alıyor. Ege Savtek ailesine hoş geldiniz!

En derin sevgi ve saygılarımla,

Emin Berke AYDIN

Ege Savtek Bülten'nin editörü olarak, bu ay

bültenimizin ilk sayısının okurların karşısına

çıkmasını kutlamaktan sonsuz gurur

duyuyorum. Yazarlarımız tarafından belirlenmiş

seçkin konular arasından derlediğimiz bu ilk

sayıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma

yürekten teşekkür ederim. 

Ege Savtek Bülten süreli yayınının perde

arkasında topluluğumuzun özverili yazarlarının

yaratıcı fikirleri yatmaktadır. Bu fikirler; üreten,

ürettikçe gelişen, kendi dilinde hakkıyla okuyup

yazabilen üniversite gençlerinin dimağlarından

bültenimize dökülmüş ve gelecekte ülkemizin

alın akı olacak Türk gençlerinin fikirleridir. 

Yayın ve medya organlarının kullanılarak

topluluğumuzun tanıtımı, bilgi ve haber

içeriklerinin çevrimiçi ve yazılı olarak kamu ile

paylaşılması; Ege Savtek olarak önemseyip

üzerinde çalıştığımız konulardandır.

EMİN BERKE AYDIN

4



Değerli Okurlarımız,

Son iki yıldır dünyamızın başlıca gündem

maddesi olan Covid-19 salgınının beraberinde

hayatımıza getirdikleri, bireysel yaşam

şekillerimizde değiştirdikleri ve toplumsal

davranışlarımıza etkileri ile başlı başına zor bir

dönem geçirmekte olduğumuzu bir yana

bıraksak dahi, geride bıraktığımız yıl, bambaşka

olayların sebep olduğu bambaşka zorlukları

içinde barındırdı. Geçtiğimiz bu zorlu dönemde

toplumlar olarak hiç olmadığımız kadar ortak

düşündük, ortak hislere sahip olduk ve

yaşamlarımız hiç olmadığı kadar birbirine benzer

hale geldi. 

 

Aynı semaların altında, aynı toprakların içinde;

benzer hislerle, benzer isteklerle; bazen biraz

farklı olgularla ve farklı pencerelerden görüşlerle

sürdürdüğümüz hayatlarımızda vakti geliyor

birbirimizden çok farklı olduğumuzu

düşünüyoruz. Oysa tarihte, dünyayı etkisine alan

olayların cereyan etmesi bizlere her zaman, kişiler

olarak birçok ortak düşüncelerimiz ve hislerimizin

olduğunu hatırlatmıştır. Yine böyle anımsatıcı bir

dönemden geçmekte olduğumuz şu günlerde;

farklılıklarımızı öne çıkarmak yerine

benzerliklerimizin ne denlice fazla bulunduğunu

fark edersek doğru bir iş yapmış olacağımızı

düşünmekteyim. 

2020-2021 DÖNEM
BAŞKANINDAN BERKTUĞ ÜÇEL
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İşte, okumakta olduğunuz bu bülten de özgür

düşünmenin bir çıktısı olarak, zaman zaman farklı

görüşlere ve olgulara sahip olan fakat çoğunlukla

benzer sebeplerle, benzer amaçlarla, benzer

yaşam emelleriyle, benzer vizyonlarla ve en

önemlisi benzer umutlarla bir araya gelmiş

insanların, ortak paydada yaptıkları işlere iyi bir

örnektir. Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu

olarak, iki yılı biraz geçmiş mazimizde bu gibi

birçok işe imza attık. Beraber çalıştık, beraber

eğlendik, beraber güldük, beraber üzüldük,

beraber başardık ve beraber afalladık fakat hiçbir

zaman beraberliğimizi bir kenara bırakmadık.  

Toplulukça faaliyet dönemimizin büyük bir

bölümünü Covid-19 pandemisi içinde geçirdik

fakat hiçbir zaman aramızdaki mesafelerin

yakınlığımıza engel olmasına izin vermedik. Bu

süreçte, her organizasyonun ve bireylerin

deneyimledikleri gibi yeri geldi tökezledik, yeri

geldi yavaşladık fakat hiçbir zaman yürümeye

devam etmekten vazgeçmedik. Faaliyetlerimizi

daima arttırarak devam ettik; hiç bilmediğimiz

alanları keşfettik, hiç yürümediğimiz yollara

düştük, hiç görmediğimiz denizlere açıldık.

Yolumuzun üzerinde yeni arkadaşlarımızla

buluştuk, birlikte daha ileriye yürümeyi hedef

koştuk. Zaman zaman durduk, tartıştık, zayıf

yönlerimizi keşfettik ve bu keşiflerin ufkuyla

kendimizi değiştirdik, geliştirdik. Şimdi birçok

faaliyet alanında, birçok arkadaş, dost, kardeş

olarak özveriyle çalışıyor; ideallerimizden asla

taviz vermeden ilerlemeye ve geleceğe bakmaya

devam ediyoruz. 



Ege SAVTEK Bülten’in de bu değer ve bilinçlerimizi çoğaltmaya ve arttırmaya öncü olacağına; hep

beraber kaydettiğimiz ilerlemenin altına, yepyeni ama köklü bir imza atacağına dair şüphem yoktur.

Bizlerin ilk adımlarını attığımız bülten faaliyetlerimiz, eminim ki topluluk ve üniversite mazimize önemli

bir not olarak düşeceğimiz, uzun soluklu bir proje olacaktır ve gelecekte bayrağı teslim edeceğimiz

arkadaşlarımız tarafından daha özenle ileriye götürülecektir. Bültenimiz yayın hayatına başlarken attığı bu

ilk adımlarda; başta editör, yazar ve tasarımcı arkadaşlarım olmak üzere emeğini esirgemeyen tüm

çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli okurlarımız, ilk sayımız olması sebebiyle meydana gelmiş olabilecek acemiliklerimizi lütfen mazur

görün fakat yapıcı eleştirilerinizi asla bizden sakınmayın. Bizlerin oluşturduğu bu yapıyı, sizler eleştirerek

geliştireceksiniz. Eleştirinin olmadığı yerde gelişimin olmayacağına dair inancımız, en önce,

organizasyonumuzu geliştirirken deneyimlediklerimizden gelmektedir. 

Değerli Ege SAVTEK ailesi, devam eden ve yeni başlattığımız tüm faaliyetlerimize nazaran, yeni dönemler

için, gelecek için planlar yapmalı ve yeni vizyonlar ortaya koymalıyız. Başardıklarımızın ardından asla

rehavete kapılmamalı, başarısızlıklarımızın ardından mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Biliyorum ki tüm

çabalarımızın ve emeklerimizin ışığında hep daha iyinin ve daha doğrunun istikametinde olacağız.

Söylevimi bu temennilerle bitirirken belirttiğim amaçlara ve hedeflere doğru yürüyüşümüzde kişisel

olarak üzerime düşecek her türlü sorumluluğu alacağıma dair sizlere söz veriyorum. Önümüzde, hep

birlikte gelişmeye ve üretmeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğimiz keyifli, huzurlu ve sağlıklı yeni

dönemler olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Berktuğ ÜÇEL
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Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu, 2019 yılının

Eylül ayında faaliyetlerine başlamış olan; bilim,

teknoloji ve inovasyonun öncülüğünde savunma

sanayiine yönelik kurulan, üniversitemizdeki ilk ve

tek öğrenci topluluğudur. 

Kısaca topluluğumuzun yapısından bahsetmemiz

gerekirse; Ege Savtek, kurumsal ve teknik olmak

üzere iki ana koordinasyon ekibinden

oluşmaktadır. Kurumsal ekibimiz; Yayın Birimi

(Blog, Dergi, Grafik Tasarım Çalışma Grupları) ve

Etkinlik Birimi (Canlı Yayın, Eğitim Koordinasyon,

Sosyal Medya, Sponsorluk, Teknik Gezi Çalışma

Grupları) olmak üzere iki birime ayrılmaktadır. 

Teknik ekibimiz; Temel, Orta ve İleri Düzey

Çalışma Gruplarını içeren Mekanik Birimi 

 Elektronik Birimi ve Yazılım Birimi olmak üzere

üç birime ayrılmaktadır. Bu birimler birbirleri ile

sürekli iletişim halinde olup ortak projeler

geliştirerek yeşermekte olan topluluk ruhuna ve

kültürüne ilham kaynağı olmaktadır.

Ege SAVTEK olarak kurulduğumuz günden bu

yana savunma alanında birçok proje geliştiriyor;

katıldığımız yarışmalar, patent çalışmaları ve

topluluk faaliyetleri ile üniversitemize ve

ülkemize teknoloji alanında katma değer

üretmek adına emek harcıyoruz.

EGE SAVTEK
AİLESİ KİMDİR?

GÖZDE ŞELECİ
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Üniversitemiz öğrencilerine, savunma teknolojileri alanında farkındalık ve

deneyim kazandırma fikrini misyonumuz olarak belirledik. Uzun vadede

gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz vizyonumuz ise öğrenci arkadaşlarımızın

Türk Savunma Sanayii'nde aranan mühendisler olmasına katkı sağlamaktır.



Projelerimiz

Topluluğumuz üyelerinden oluşan takımlarımızdan Ege Roket Takımı, Teknofest 2019 Yüksek İrtifa Roket

Yarışması'nda finale kalarak ilk başarısını elde etmiştir. Devamında Ege İKA Takımı T.C. Savunma Sanayii

Başkanlığı'nın düzenlediği Otonom insansız Kara Aracı Yarışması'nda Türkiye 4.’sü, Ege ROV Takımı ise

Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporu'nda Türkiye 6.’sı ve

sızdırmazlık-hareket kabiliyetlerinin test edildiği video aşamasında ise Türkiye 4.’sü olup finale kalarak

önemli başarılara imza atmıştır. 

Yine bu yıl Ege ROV Takımı 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşamasını

140 takım içerisinden 4. olarak ve Ege Helikopter Takımı 2021 Teknofest Helikopter Tasarım Yarışması'nda

ÖTR aşamasını başarıyla tamamlayarak Kritik Tasarım Raporu hazırlamaya hak kazanmıştır. Zorlu

pandemi koşullarına rağmen mühendislik alanında faaliyet yürütme ve üretken olma isteklerini ortaya

koyan takımımız, Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda 3 büyük ödülden biri olan "En İyi

Takım Ruhu Ödülünü" almaya hak kazanmıştır. 2021 yılı Mart ayında faaliyete başlayan Ege Helikopter

Takımı ise Teknofest 2021 Helikopter Tasarım Yarışması'nın ilk aşaması olan ÖTR'yi başarıyla tamamlamış

ve ikinci aşama olan Kritik Tasarım Raporu'nu (KTR) hazırlamaya hak kazanmıştır.

Hedefleri yolunda emin adımlarla ilerleyen topluluğumuz; İnsansız Kara Aracı, Yüksek İrtifa Roketi,

İnsansız Hava Aracı, Model Uydu, İstihbarat Amaçlı Robot, Haberleşme Amaçlı Taşınabilir Yer İstasyonu,

Helikopter Tasarımı, İnsansız Sualtı Aracı gibi projelerle hava ve kara platformlarından sonra su altında da

teknik ekibimiz önderliğinde çalışmalarını sürdürerek gelişmeye devam etmektedir.

Tecrübe Sohbetleri

Sektör büyüklerimizin edindiği tecrübelerin, bizlerin

gelişimi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Pandemi sürecinin getirdiği yeni normalleri avantaja

çevirerek; geçtiğimiz yaz sürecinde başlattığımız canlı yayın

etkinliklerini, dijital olarak devam eden eğitim-öğretim

döneminde de sürdürdük. Bu kapsamda; geçtiğimiz

dönemlerde TEI, Roketsan, Aselsan, Havelsan, FNSS, Baykar,

Meteksan, Alp Havacılık, Yonca-Onuk, TÜBİTAK Uzay ve

Milsoft gibi öncü şirketlerden değerli sektör büyüklerimiz ile

Instagram, YouTube gibi platformlar üzerinden sohbetler

gerçekleştirdik. Bu şekilde savunma sanayimizin tüm

firmalarına ulaşmayı ve canlı gerçekleşen tecrübe

sohbetlerimiz ile deneyim aktarımını hedefliyoruz. 

EGE ROKET TAKIMI

 
EGE ROV TAKIMI

 
EGE İKA TAKIMI

 

Ege İKA

EGE HELİKOPTER TAKIMI
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Eğitimler

Yazılımdan tasarıma, mekanikten elektroniğe birçok alanda bizlere önemli ölçüde katkı sağlayacağını

gözlemlediğimiz eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eski normallerimiz mevcutken düzenlediğimiz eğitimlerimizde

birbirinden değerli birçok eğitimci ve öğrenci ile bir araya geldik. Pandemi sürecinin getirdiği uzaktan eğitim

akımı ile gerek online, gerek yüz yüze eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Blog

Proje, yarışma ve etkinlik deneyimlerimizin yanı

sıra Türk Savunma Sanayii haberleri ve özgün

yazıların yer aldığı Savtek Blog, üyelerimiz

tarafından geliştirilen tamamen özgün içerikler

yüzü aşkın yazı ile yayın hayatına devam ediyor.

Binlerce etkileşim alan sitemizde bulunan

birbirinden farklı birçok içerik, okurlara keyifli

zaman geçirerek öğrenme imkânı sunuyor.

Dergi

Topluluk üyelerimizden oluşan yazarlarımız ve

editör kadromuz ile özgün tasarımı ve içeriği

tamamen bize ait olan Ege SEVTEK Bülten'i

geliştiriyoruz. Blog platformumuz ile elde ettiğimiz

birikimleri, bülten için bir altyapı olarak

kullanıyoruz. Teknolojiden bilime, savunma

sanayiinden güncel konulara kadar uzanan geniş

bir yelpazede hazırladığımız konu başlıklarını

sizlerle buluşturuyoruz.  
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Ege SAVTEK Blog yenilendi!



ATMACA ÇAĞATAY BERAT BİLİCİ

Nasıl Başladı ? Nasıl Sürdürülüyor ?

2009'da yola çıkan Atmaca, gemiden gemiye seyir
füzesi olan ABD Boeing şirketinin ürettiği Harpoon
füzelerinin yerini alması için Roketsan tarafından
tasarlanmıştır. Peki neden? Hali hazırda TSK’nin
envanterinde Harpoon füzeleri bulunurken ve
bunların ithalatında bir problem çıkmaz iken biz
neden milyonlarca dolar harcadık? 

Cevap; satrançta beyazla başlamak her zaman
avantajlıdır. Bu ne demek? NATO müttefikimiz
Yunanistan'la ve Doğu Akdeniz'e komşu çoğu ülke
ile deniz seyir füzelerimiz aynıydı: RGM-84L
Harpoon.

140 km menzile sahip Harpoon' un yerine 220 km
menzile başarılı atış gerçekleştiren Atmaca füzesini
kullanmak sahada tüm dengeyi değiştirirdi.
Kısacası tetiğe önce basan kazanırdı.

Bu hikayede beyaz taş olmak gerekti ve ve Atmaca
bu rolü hakkıyla üstlendi. Güzel bir haber vermek
gerekirse de Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci,
Atmaca' daki hedeflerinin 250 km olduğunu
duyurdu. 

 
Bu güzel haberle beraber dünyadaki Exocet MM40
(Fransa, 200 km), C802 (Çin, 180 km), SSM-700K
(Güney Kore, 160 km), RGM-84L Harpoon (ABD, 140
km) rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.

 
 

Atmaca'nın son testlerinin yapılmasının ardından yıl
sonunda envantere girmesi hedefleniyor. Ayrıca
milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilip,
ihracatının çok muhtemel olduğu söylenebilir çünkü
birçok ülkenin Atmaca ile ilgilendiği gelen bilgiler
arasında. Bu da ülke ekonomisine ciddi katkı
sağlayacaktır. 

 

Hedef Kullanım Alanları 

Atmaca bu yola bir gemisavar füzesi olarak yola çıktı
ya da tam adı “Satıhtan Satıha Füze Sistemi”. İlk
etapta sistemin MİLGEM sınıfı Deniz araçlarına daha
sonra da diğer milli savaş gemilerimize entegre
edilebilecek.

Atmaca sadece denizden denize hedefler için değil
denizden karaya hedefleri vurmak için de geliştirildi. 

Yakın zamanda yapılan açıklamada Atmaca'nın
karadan karaya versiyonu üzerinde de çalışıldığı
bildirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın istekleri
doğrultusunda geliştirilen karadan karaya versiyonu,
düşman füzelerini imha etme görevini üstlenecek ve
kıyı savunmasında rol oynayacak. Şu an çok yoğun
çalışmaların sürdüğünü dile getiren Roketsan Genel
Müdürü Murat İkinci, bu tür teknolojilerin Türkiye'nin
savunma sanayi alanındaki gücüne ve birikimine çok
ciddi katkı sağlayacağını söyledi. 
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Kabiliyetleri Gurur Veriyor
 

İlk olarak milletçe aklımızdaki en önemli sorunun cevabını verelim. Evet Atmaca'nın motoru yerli ve milli.
Gücünü SOM füzesine de güç veren TR40 motorundan alıyor. İleri dönemlerde ise milli üretim KALE-3200
turbo jet motorunu kullanması planlanıyor.

 
Bir başka konuya değinecek olursak roketlerde motor teknolojileri kadar güçlü elektronik ve özgün
yazılım konuları da bir hayli önemli . Atmaca' da bu durum üst düzey seviyede. Yapılan övgülerin altını
doldurmak için hemen başlıyoruz. 

 
Tüm hava şartlarına uyumlu Atmaca Füzesi, hedef güncelleme / tekrar hedefleme, görev sonlandırma ve
ileri görev planlama sistemiyle hareketli ve hareketsiz hedeflere karşı etkilidir.

 
Bir deniz füzesi için en zor koşullar çok adalı denizlerdir. Çünkü hedefe atılan roketin önünde hiçbir şey
olmasın ki roket hedefi imha edebilsin. Atmaca'nın bu tür zorluklar için de gelişmiş algoritma sistemleri
var. Milli füze KEMENT Veri Bağı sayesinde ve 3 boyutlu rota bacağı oluşturabildiğinden fırlatılış sonrası
bile kontrolü mümkün olabiliyor. Yani füzenin önüne bir ada / adacık çıktığında, onun üzerinden ani
yükselme-alçalma veya etrafından dolaşmak suretiyle manevra yapabiliyor.

 
Atmaca, tıpkı TÜBİTAK-SAGE üretimi SOM füzesi gibi hedefe yaklaştığında daha yüksek bir irtifaya çıkarak
hedefe tepeden dalış yapıyor. 

 

T Ü R K  S A V U N M A  S A N A Y İ S İ '  N E  Ç O K  B Ü Y Ü K  T E C R Ü B E  V E  G Ü Ç  K A T A C A K  A T M A C A ' N I N
S E R Ü V E N İ N D E  S O N A  G E L D İ K .  A S L I N D A  S A D E C E  K E L İ M E L E R İ N  A K I L L A R D A  B I R A K T I Ğ I

H A Y A L L E R İ N  S O N U N A  G E L D İ K ,  A S I L  Ş İ M D İ  D E S T A N  Y A Z M A  V A K T İ  A T M A C A '  D A .  
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SAVUNMA SANAYİDE KULLANILAN
TEKNOLOJİLER
IP TEKNOLOJİSİ & RADYOLİNK TEKNOLOJİSİ

IP TEKNOLOJİSİ

İnternet ile Hız Kazanan Bir Teknoloji

İnternetin icadı, haberleşme sistemlerine farklı bir boyut getirmiştir. Özellikle uluslararası iletişimde mobil

teknolojiye alternatif olmuş ve daha ekonomik hale ulaştırmıştır. İnternet ile gelen veri aktarım

ihtiyaçlarına cevap olarak ağ sistemleri geliştirilmiş ve şu anda teknolojik hayatımızın temelinde geniş bir

yer kaplayan IP sistemleri ortaya çıkmıştır.

FATIMA YAVUZ

Öncellikle bu teknolojiyi daha iyi kavramak için bazı teknik donanımları bilmemiz gerekiyor. Bir ağ sistemi

düğümlerden ve bağlantılardan oluşur. Düğümler telefon, bilgisayar gibi kullandığımız çeşitli cihazlardır.

İki düğüm arasında bağlantı kurmak için iki teknik vardır. Bunlar Devre Anahtarlama (Circuit-Switching)

ve Paket Anahtarlama (Packet-Switching) ‘dır. Devre anahtarlamada özel sinyalleşme mesajları

kullanılarak bir yol kurulur ve veri aktarımı bu yol üzerinden gerçekleşir. Bağlantı boyunca bu yol sabit

kalır. Tek bir rotanın olması, yol üzerinde bir arıza durumunda bağlantının kesilmesine sebep olur. Bu

durumda ise yeni bir bağlantı kurmak gerekir. Devre anahtarlama genellikle telefon bağlantılarında

kullanılır. Bu yöntemde verinin hangi yoldan ve santralden geçeceği önceden belli olduğu için mesafeye

ve çağrı süresine göre ücretlendirme yapılabilmektedir.
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TEKNİK BİLGİLER

Paket anahtarlamada bağlantı kurulan tek bir

yol olmadığı için bir hat birden fazla uygulama

ve kullanıcı tarafından kullanılabilir. IP

teknolojisinin temelinde de paket anahtarlama

yatmaktadır. IP ( Internet Protocol), bağlantısız

ağ teknolojilerinde cihazların birbirini tanıması

ve iletişim kurması için sağlanan bir adresleme

sistemidir. 

Genel olarak haberleşme protokolü alt ve üst

olmak üzere iki katmandan oluşur. Üst katman

olan TCP (Transfer Control Protocol), cihazlar

arası iletişimden önce verinin paketlere

ayrılmasını ve iletişimden sonra bu paketlerin

yeniden düzgün bir şekilde birleştirilmesini

sağlar.

IP katmanının görevi iletilecek paket için

istenen noktaya gidecek bir yol bulmaktır.

Bunun için her cihaza özgü bir IP adresi atanır.

Veriler gönderilirken gönderenin IP adresini

taşırlar. Bu adresler 32 bitliktir ve 4 gruba

ayrılmıştır. 8 bitlik 4 sayıdan oluşan bu paket

Ipv4 protokolü olarak adlandırılır. 0 ‘ dan 225’ e

kadar olan sayılar kullanılarak bir adres 1.0.0.0

ile  225.225.225.225 arasında değişir. Ipv4 ile 4

milyardan fazla adres üretilebilmektedir. Fakat

etkin bir şekilde adres ataması yapamadığı için

pratikte bu sayıya ulaşılamaz.

Gelişen teknoloji ile beraber internet kullanımı

yaygınlaşmış ve buna bağlı olarak kullanıcı

sayısı da artmıştır. Bundan dolayı IPv4 adresleri

yetersiz kalmıştır. Bu sorunu gidermek için

birçok kurum Network Address Translation

(NAT) gibi adres dönüştürücü mekanizmalar

kullanmışlardır. Ortaya çıkan kapasite

yetersizliğine çözüm olarak 128 bitlik yeni bir

adresleme versiyonu oluşturulmuştur. Ipv6 adı

verilen bu sistemde 2128 adet adres

üretilebilmektedir. 

Ipv6 adresleri, Ipv4’ ten farklı olarak komplike

bir yapıya sahiptir. 16 bitlik 8 bloktan oluşur.

Bloklar 10 rakam ve 6 harften içeren 16’lık sayı

sistemine göre yazılır ve her blok arasına iki

nokta (:) konur. Bir bloktaki sayıların tamamı

veya bir bloktaki sayıdan önceki rakamlar 0 ise

adresten atılır.

IPv6 geniş adres alanına sahip olmasının yanı

sıra sunduğu IPsec (Internet Protocol Security)

desteği ile beraber güvenlik açısından da bir

üstünlük sağlamıştır. IPsec ağ katmanı

iletilmek istenen verileri şifreleyerek gereken

hedeflere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Bunun için Des, 3Des, Aes, Seal gibi şifreleme

sistemleri kullanılır. Örneğin Des, 56 bit

uzunluğunda simetrik kriptolama tekniğinden

yararlanan bir sistemdir.

Paket anahtarlamada ise aktarılmak

istenen veri küçük paketlere bölünür. Bu

paketlerin içinde veri bitleri, varış adresi,

kaynak adresi ve kontrol bitleri vardır.

Paketlere ayrılmış olan veriler, farklı

yolları kullanarak varış noktasına

ulaşabilir. Bu yüzden paketlerin varış

düğümünde sıralanması gerekir. Bu

yöntemde paketler, kendilerine en uygun

yolu seçtiklerinden dolayı veri iletiminde

oluşan hata payı daha düşüktür. 
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TÜRK SAVUNMA SANAYİNDE IP TEKNOLOJİLERİ

Savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, Karel, Onur ve Tübitak Bilgem’in haberleşme sistemlerinde IP

tabanlı çeşitli ürünleri mevcuttur. Fakat Aselsan tarafından üretilen TASMUS (Taktik Saha Muhabere

Sistemi) dikkat çekmektedir. IP teknolojisini kullanarak bir haberleşme ağı omurgası oluşturan sistem IPv4

ve IPv6 versiyonlarını yönlendirme yeteneğine sahip milli yönlendirici de içermektedir. Bunlar TURKAY 6565

Dağıtım/Uç Milli Yönlendiricisi ve TURKAY 6566 Omurga Milli Yönlendiricisidir. Milli olmasındaki en önemli

unsur ise haberleşme sistemlerimizdeki oluşabilecek güvenlik açıklarını kontrol edebilmektir.

RADYOLİNK TEKNOLOJİSİ

Radyolink sistemleri günümüzde yaygınlaşan ve gittikçe gelişen bir teknoloji olmaya başlamıştır. Kablolu

ve kablosuz tüm teknolojiler; maliyet, kurulum gereksinimleri ve bant genişlikleri göz önünde

bulundurularak radyolink sistemleri ile desteklenmeye başlanmıştır. Büyük networklerin birçoğunda

iletişimin radyolink sistemleri ile sağlandığı görülmektedir. 

Özellikle kablolu iletişimin mümkün olmadığı birçok bölgede ve GSM teknolojilerinin iletişim ağını

sağlayan baz istasyonları arasında da son dönemlerde radyolink sistemleri ana iletişim hattı olarak

kullanılmaktadır. Ayrıca fiber-optik kabloların yedeği olarak da kullanılabilmektedir. Uydu iletişiminin

televizyon yayıncılığında yoğun olarak kullanılmaya başlamasından önce radyolink şebekeleri

kullanılmaktaydı. Avrupa Yayıncılık Birliği  (European Broadcasting Union, EBU) tarafından kurulan bu

sistemde her ülkenin radyolink şebekesi birbirine bağlıydı. Böylece uydulara gerek duymadan Avrupa’nın

bir ucundan diğer ucuna yayın yapmak mümkün idi. Eurovision şarkı yarışması da bu sistemin ürünü

olarak ortaya çıkmıştır.
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TÜRKİYE'DE RADYOLİNK TEKNOLOJİSİ

Türkiye’ de ilk radyolink sistemi 1985 yılında Ankara-İstanbul arasında kuruldu. Fakat bu sistemi biz

üretmiyor, dışarıdan alıyorduk. Son zamanlarda bu teknolojiye artan gereksinim sebebi ile TUSAŞ iştiraki

olan CTECH tarafından radyolink sistemleri ve yazılımları yerlileştirildi ve operatörlerin kullanımına

sunuldu. Üretilen bu sistemler, askeri haberleşmede de kritik roller üstlendiği için savunma sanayi ürünleri

ve güvenlik birimlerinin de kullanımına sunulması planlanıyor. Ayrıca savunma sanayi envanterinde

kullanılmakta olan Karel tarafından üretilen DS200T Taktik IP İletişim sistemi ile Aselsan tarafından

üretilen GRC-5220 Radyolink Cihazı da radyolink teknolojisine sahip. Bu yazımızda radyolink teknolojisi ile

bu cihazlarda öne çıkan yan teknolojileri temel olarak ele alacağız.

RADYOLİNK NEDİR ?

Radyo ya da televizyon yayını, istasyondan verici kulesindeki antene kadar bir kabloyla ya da radyolink ile

kablosuz olarak ulaştırılır. Televizyon ve radyo yayını yapılan UHF, VHF ve FM bantları, yüksek frekanslı

olmaları nedeniyle görüntü sinyallerini görüntü ve ses sinyallerini taşımaya olanak sağlar fakat erişim

mesafesi kısadır. Coğrafi ve fiziki engellerden de kolayca etkilenir. Dolayısıyla sadece bir şehri kapsar.

Yayınları başka şehirlere gönderebilmesi için ya uydulardan ya da radyolink şebekesinden yararlanılır.

Radyolink şebekesi, yayın merkezinden yapılan yayını coğrafi olarak yüksek yerlerdeki aktarma

istasyonları aracılığı ile diğer şehirlere ulaştırır. Bu sistem, radyo ve televizyon yayınlarının yanında

haberleşmede de kullanılan bir teknolojidir. Bant genişliğinin yüksek olması güçlü veri iletimini sağlar.

Radyolink ile kurulan iletişim kanalları genellikle uzun mesafeli telefon görüşmelerinde ya da iletişimin

zor olduğu yerlerde kullanılır. En zor arazi koşullarında bile başarı sağlanır.

Radyolink sistemi, görsel ve işitsel büyüklüklerden oluşan verileri uygun şekilde kodlayarak herhangi bir

kablolu ortama bağlı kalmaksızın bir noktadan diğer bir noktaya iletimini sağlayan bir iletişim

teknolojisidir.Bu iletim iki nokta arasında elektromanyetik dalgalar (EMD) aracılığı ile sağlanır.Bu aktarım

genellikle santral ve verici arasında gerçekleşir. Yayın tek bir yol izlediği için radyo ve televizyon yayınları

gibi geniş değildir.Bu yüzden sinyal gücü daha düşüktür ve bir radyolink frekansından veri çekebilmek

için birkaç Watt güç sağlayan bir kaynak bile yeterlidir.

TUSAŞ Ctech 60GHZ Radyolink Terminali Radyolink Sinyal Alıcısı
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Birbirine yakın iki nokta arasında radyolink yayını yapılacaksa bir alıcı ve bir verici istasyon yeterli

olur.Uzun mesafelerde ise bu istasyonların arasına tekrarlayıcı denilen istasyonlar da dahil olur. Bu

sistemlere zincirleme radyolink istasyonları denir. Her radyolink istasyonu aldığı sinyali güçlendirip bir

sonraki istasyona iletir. 

İletim ortamının kapasitesi tek bir sinyalin iletimi için gerekli olan kapasiteden büyüktür. Bu yüzden

birden fazla sinyal birleştirilerek taşınır. Bu işleme ‘’ Çoğullama ‘’ adı verilir. Çoğullama Frekans Bölmeli

Çoğullama (FDM) ve Zaman Bölmeli Çoğullama (TDM) olmak üzere iki şekilde yapılabilir. FDM ‘ de frekans

belli bölümlere ayrılarak her bölümden farklı bir sinyal gönderilir. Bu yöntem genellikle analog

sistemlerde kullanılır. FDM birçok sinyalin aynı anda , aynı haberleşme kanalını kullanarak gönderilmesini

mümkün kılar. Zaman Bölmeli Çoğullamada ise zaman belli kısımlara ayrılarak sinyaller farklı zaman

aralıklarında gönderilir. TDM farklı kaynaklardan gelen verinin aynı ortamda fakat farklı zaman

aralıklarında iletilmesini sağlar. Frekans bandının tamamını kullandığı için kapasitesi daha fazladır. Bu

yöntem ise dijital (sayısal) sistemlerde kullanılır. Sayısal iletişimde; sinyaller 1 ve 0 ile kodlanarak uygun bir

gerilim ile aktarılır. Konuşma işareti, konuşan kişiye yakın tarafta sayısala dönüştürülür, ortamda sayısal

olarak iletilir. Dinleyen kişiye yakın tarafta tekrar analog işarete dönüştürülür ve bu şekilde iletişim

sağlanır. Sayısal işaretler şifrelenebilir olduğundan verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Ayrıca bu

işaretlerin kodlanabilir olması aynı haberleşme kanalında birden fazla sistemin haberleşmesine imkan

tanır.

1.2 GHz - 10 GHz  Radyolink Şeması

Çok alçak frekanslı sinyallerin uzak mesafelere gönderilmesi oldukça güçtür. Bunun için de ‘’ Modülasyon ‘’

tekniği kullanılır. İletilmek istenen sinyaller yüksek frekanslı bir taşıyıcı sinyal üzerinde taşınarak verinin çok

uzak mesafelere aktarılmasını sağlar. Verici istasyonun gönderdiği bu sinyal alıcı istasyona iletildiğinde

üzerindeki veri alınarak eski haline getirilir. Bu işleme ise ‘’ Demodülasyon ‘’ adı verilir. Taşıyıcının türü ve

değişen özelliklerine bağlı olarak çeşitli modülasyon türleri vardır.Genlik kaydırmalı anahtarlama

(Amplitude Shift Keying,ASK) sayısal modülasyon türlerinden bir tanesidir. Bu yöntemde taşıyıcının genliği,

gönderilmek istenen işarete göre değiştirilir. 1 bitini göndermek için ayrı bir genlik, 0 bitini göndermek için

ayrı bir genlik kullanılır. Faz Kaydırmalı Anahtarlama ‘da (Phase Shifting Keying, PSK) ise taşıyıcının fazı

gönderilecek işarete bağlı olarak değişir. Burada faz olarak sinüzoidal işaretin başlangıç açısı dikkate

alınmaktadır.1 bitini göndermek için taşıyıcı fazında değişiklik yapılmaz iken 0 bitini göndermek için

taşıyıcı faz 180° kaydırılarak gönderilir. Genellikle her faz eşit sayıda biti kodlamaktadır. PSK kısaltmasının

önüne getirilen harf veya rakam (8PSK, 16 PSK vb.) , faz sayısını ifade eder. Faz sayısı arttıkça aynı anda

aktarılan veri miktarı (veri hızı) ve güç tasarrufu artmaktadır. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ise

4PSK demektir. Bu yöntemde taşıyıcı işaretin fazı 0, 90, 180, 270 olmak üzere dört eşit parçaya

bölünmüştür.
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Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) hem bir çoğullama hem de bir modülasyon türüdür. FDM’nin

kanal kapasitesi verimsizliğine çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu teknikte veri parallel kanallara bölünerek

her veriyi alt taşıyıcılar iletir. Alt taşıyıcıların frekans bandında örtüşmeli olarak yerleştirilmesi ile bant

verimliliği arttırılmış olur. Taşıyıcıların birbirlerine girişimleri olmadan örtüşmeleri için de taşıyıcılar

birbirlerine dik olmalıdır. Veri kapasitesini artırmaya daha doğrusu bant genişliğinin sebep olduğu hız

sıkıntısına yönelik diğer bir yöntem ise MIMO (Multi Input Multi Output) teknolojisidir. Bu sistemde veri,

farklı antenler yardımıyla alıcıya yönlendirilir ve alıcı tarafından aynı sayıdaki antenler ile tekrar birleştirilir.

Temel olarak bir veri çok sayıda verici ve çok sayıda alıcı ile taşınır. Bu sayede iletimdeyken harcanan gücü

artırmadan yüksek veri iletimi sağlanmış olur. 2×2, 3×3 şeklindeki ifade kaç tane alıcı antenin ve kaç tane

verici antenin olduğunu gösterir.

Radyolink sisteminin kurulabilmesi için ilk olarak iki istasyon arasında optik görüş sağlanmalıdır. Görüş

hattı iletimi, alıcı ve verici antenlerin birbirlerini görecek şekilde yapılan iletimdir. Görüş hattı üzerindeki

bozucu etkenler (zayıflama, serbest uzay kaybı, gürültü, atmosfer soğurması gibi bozucu etkenler) analog

sinyaller için sinyal kalitesinin bozulmasına, sayısal sinyaller için bit hatalarının oluşmasına neden olur.

Görüş sağlanabiliyorsa bu duruma Görüş Alanı Görüntüleme ( LOS) denir. Eğer sağlanamıyorsa Görüş

Alanı Dışı Görüntüleme (NLOS) denir. Bu yöntemde yansıyan ışıktan yararlanılarak, görüntülenemeyen bir

yere ait görüntü oluşturulur. Görüş alanımızın dışındaki ışınlar sürekli duvarlara veya başka yerlere

çarparak gözümüze yansır. Bu ışınlar çok fazla olmaları sebebi ile farklı yönde ilerlerken birbirlerini yok

ederler. Bu yüzden bunlar görüntülenemeyecek kadar zayıftırlar. Yansıyan bu ışınlar engellenerek

yansıma, yayılma ve kırılma metotları ile alıcıya ulaştırılır.

Radyolink teknolojisi, en başta popülerliğini her ne kadar koruyamamış olsa da son zamanlarda

geliştirilen özellikleri ve onu destekleyen alt sistemler sayesinde büyük oranda dezavantajlarını yok etmeyi

başarmıştır.

1.2 GHz - 10 GHz  Radyolink Vericileri
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EKLEMELİ İMALAT

Eklemeli imalat, diğer ismiyle 3 Boyutlu üretim, kompleks yapıların daha hafif ve sağlam olmasını

hedefleyen yeni bir endüstriyel üretim yaklaşımıdır. Üretilmesi hedeflenen 3 Boyutlu malzemenin

bilgisayar kontrollü bir sistemle, katman katman işlenerek oluşturulmasıdır. Eklemeli imalatın temelleri

19. yüzyılın başlarında topografik haritalar üretmekle başlamıştır. Modern eklemeli imalatın temelleri ise

1951 yılında Otto John Munz tarafından stereolitografi patenti ile atılmıştır.

             

Eklemeli imalat, geleneksel yöntemlerdeki blok malzemeden istenmeyen kısımların çıkarılarak

atılmasıyla değil, sıfırdan sadece istenen malzemenin boyutlarını katman katman işleyerek oluşturulur.

FURKAN ERDOĞDU
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EKLEMELİ İMALAT SÜRECİ
NASIL GERÇEKLEŞİR?
Tüm eklemeli imalat yöntemleri 3 Boyutlu CAD modelinin hazırlanması ile başlar. Üretilecek parçanın

herhangi bir CAD yazılımında tasarlanmış olması gerekir. Modelin eklemeli imalat makinesi tarafından

okunabilmesi için farklı bir formata çevrilmesi gerekir. Bu dosya formatı genelde STL’dir (Standart Triangle

Language). Bu formatta model küçük üçgenlere bölünür. Ne kadar çok üçgene bölünürse çözünürlük o

kadar fazla olur. Bu da ürününüzün daha kaliteli olması demektir. STL dışında AMF (Additive

Manufacturing File Format) ve 3MF (3D Manufacturing Format) adlı iki yeni format bulunmaktadır. Bu

formatlar STL’ de olmayan renk, malzeme türü, eğimli üçgen yapısı bilgilerini de içermektedir.

Kullanılacak malzeme, ürünün kaç katmandan oluştuğu ve baskı yönü belirlendikten sonra parça analize

alınır.

Eklemeli imalatta malzemenin yapısı diğer üretim yöntemlerine göre farklı olduğundan analiz kısmı kritik

bir aşamadır. Netfabb, Simufact Additive, AlphaSTAR gibi programlar eklemeli imalat odaklı analiz

yazılımları sunmaktadır. Analiz kısmında dikkat edilmesi gereken en önemli kısımlar malzemenin

izotropisi ve destek materyalidir.

Analizden sonra parçanın baskısına başlanır. Baskıdan sonra parçadan çıkarılması gereken destek

materyali varsa çıkarılır, yüzey temizliği yapılır. Bazı parçalarda baskıdan talaşlı işleme yapılabilir.

Netfabb programından b�r görüntü S�mufact Add�t�ve programından b�r görüntü
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Polimerler için eklemeli imalatta kullanılan en yaygın yöntem ekstrüzyondur. Ergimiş haldeki polimerin

nozuldan istenilen konuma akıtılması ile olur. Metaller için eklemeli imalatta ise durum farklıdır. Birçok farklı

yöntem olsa da temelde mikronluk metal tozlarının ergitilerek birbirlerine bağlanmasıdır. Yöntem çeşitliliği

ise metal tozlarının nasıl ergitildiği ve katmanların nasıl oluşturulduğu ile alakalıdır. Eklemeli imalatta

kullanılan teknolojilere göz atacak olursak;

3 BOYUTLU BASKININ ÇALIŞMA MANTIĞI

Malzeme Ekstrüzyonu Teknolojisi

Masaüstü yazıcılardan da aşina olduğumuz, en

bilinen eklemeli imalat teknolojisidir. Erimiş haldeki

malzemenin nozuldan akıtılarak nesnenin

katmanlarının oluşturulmasıyla çalışır. FDM  ( Fused

Deposition Modelling) olarak da bilinir. Sadece

plastikler değil karbon fiber ve kevlar gibi kompozit

malzemelerin de baskısı alınabilmektedir. Malzeme

ekstrüzyonu teknolojisi diğer teknolojilere oranla

çok ucuzdur. Prototip üretme konusunda çok

başarılıdır. Bu teknolojinin dezavantajları ise yüzey

pürüzlülüğünün fazla olması ve malzemenin Z

ekseni yönünde diğer eksenlerine göre daha

dayanıksız olmasıdır.

Toz Yatak Kaynaştırma Teknoloj�s�

Bu teknolojide toz yatağına serilen metal tozları,

lazer veya elektron ışınlarıyla ergitilir ve birbirlerine

bağlanır. Her ergitme işleminin ardından metal

tozları bir önceki katmanın üstüne tekrar serilir.

SLM/SLS (Selective Laser Melting ve Selective Laser

Sintering) ve EBM ( Electron Beam Melting)

yöntemleri en bilinen toz yatak kaynaştırma

teknolojileridir. Birisinde metal ergitme için lazer

kullanılırken diğerinde elektron demetleri kullanılır.

Bu yöntemde kullanılabilecek malzeme çeşidi sayısı

fazladır. Tungsten ve titanyumdan tutun alumide

malzemeye kadar çeşitlilik sunmaktadır.

Malzemenin mekanik özellikleri diğer yöntemlere

göre daha iyidir.
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Doğrudan Enerj� B�r�kt�rme Teknoloj�s�

Genelde büyük boyutlu parçaların üretimi ve var

olan parçaların tamiri için kullanılır. Yüzey kalitesi

yönünden en kötü yöntemdir. Genellikle üretimden

sonra yüzey işlemesi gerekir. Bu yöntemde içinde

lazer ışını ve metal tozu besleme kanalı bulunan bir

nozul, masaüstü yazıcılardaki yönteme benzer

şekilde metal tozlarını ergitip birleştirerek ilerler.

Nozul sadece bir eksen yönünde değil birden fazla

eksen yönünde hareket edebilir. Bu da malzemenin

işlenmesi yönünde daha fazla serbestlik ve kolaylık

sağlar. Bu yüzden malzemelerin onarılmasında

sıkça kullanılan bir yöntemdir. Prototip üretimi için

kullanılmaz. Kaynaklanabilen, toz veya kablo

halinde bulunabilen tüm metallerle kullanılabilir.

Avantajları ve Farklılıkları

Eklemeli imalatın bilinen imalat yöntemlerinden en temel farkı hammadde kullanımının malzeme için

gereken miktarda olmasıdır. Geleneksel yöntemlerde blok malzemeden istenmeyen kısımlar farklı yöntemler

ile uzaklaştırılarak istenen parça elde edilir. Eklemeli imalatta ise sadece malzeme ve destek materyali kadar

hammadde harcanır. Bu da malzeme israfını engelleyerek tasarruf edilmesine olanak tanır. Böylelikle

malzeme maliyetinden elde ettiğiniz tasarruf ile daha nitelikli ve pahalı malzeme alabilme olanağınız olur.

Çelik yerine ondan daha hafif ve pahalı olan titanyum alaşımlarını kullanabilirsiniz. Parça değişikliğine gitmek

istediğinizde tüm üretim hattını değiştirmek zorunda değilsiniz, sadece parça tasarımını değiştirmeniz

yeterlidir. Eklemeli imalatın sahip olduğu diğer avantajlarından bahsedecek olursak;

Kompleks Tasarım

Eklemeli imalatın en önemli avantajlarından birisi kompleks tasarım esnekliği sunmasıdır. Üreteceğiniz

parçanın karmaşık olması, parça içinde boşlukların, kanalların bulunması eklemeli imalat için bir sorun

oluşturmamaktadır. Üstelik parça ne kadar geleneksel üretim yöntemleri için imkansız olursa eklemeli imalat

için o kadar elverişli olmaktadır. Çünkü eklemeli imalat yavaş bir üretim sürecidir ve basit tasarımlar için

pahalı bir yöntemdir. Geleneksel yöntemlerle tek parça üretilemeyen tasarımlar eklemeli imalat ile tek parça

üretilebilir. Böylelikle parçanın mekanik özellikleri de iyileştirilmiş olur.

Kullanıma Hazır Parçalar

Baskı sonrası çoğu parça kullanıma hazır halde olmaktadır. Birden fazla montajlanması gereken parçalar

yerine tek seferde üretilmiş tasarımlarınız olacağı için ürünün son haline ulaşması kısalacaktır. Böylelikle hem

envanter maliyetiniz azalacak hem de montaj süresiniz kısalacaktır.
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Tasarım Özgürlüğü

Ürünler her zaman üretim yöntemleri, olanaklar

ve kısıtlamalar göze alınarak tasarlanır. Eklemeli

imalatın sunduğu üretim kolaylığı sayesinde

tasarımlar daha fazla işlevselliğe odaklanır bir

halde. Bir adım ileri taşıyacak olursak sadece

işlevsellik değil estetik de daha rahat

odaklanabilen bir alan haline geldi. Geleneksel

üretim yöntemleriyle üretilemez denilen

karışıklıkta ve estetikte parçalar artık kolayca

tasarlanır hale geldi.

Haf�f Yapılı Parçalar

Topoloji optimizasyonu sayesinde eklemeli

imalat ile üretilecek parçaların ağırlıkları

önemli ölçüde azalmaktadır. Örneğin 4.1 kg

olan bir hava aracı koltuğu parçası topoloji

optimizasyonu sayesinde 3.1 kg’a

düşürülebilmektedir. Hava araçlarında

hafifliğin önemi göze alındığında tek bir

parçadan 1 kg azaltılması çok büyük bir

kazançtır. Eklemeli imalatın uzay ve havacılık

sektöründe sıklıkla kullanılmasının

nedenlerinden birisi de budur.

Kullanım Alanları

Eklemeli imalat gıda sektöründen mobilya sektörüne, biyomühendislikten uzay araçlarına kadar sayısız

alanda karşımıza çıkıyor. Parça hafifliği, üretim hızı, tasarım kompleksliği ve izin verdiği materyal çeşitliliği

sayesinde birçok sektörün vazgeçilmezi olmuş durumda. Eklemeli imalat ile tarım ürünleri artığından

mobilya yapıldığını biliyor muydunuz?

30 yılı aşkın endüstriyel olarak kullanılan eklemeli imalat teknolojisi gün geçtikçe yeni alanlarda

kullanılmaya başlanmakta. 2018 yılında Wohlers Associates tarafından hazırlanan araştırmada görüldüğü

üzere tüm kullanımın %44’ünü hızlı prototipleme oluşturmakta. Kalan %56’yı ise kullanılmak üzere

baskılanmış parçalar oluşturmakta.

Üret�m Aşamalarının Kontrolü

Eklemeli imalatın bir diğer avantajı ise parça üretimine istediğiniz an başlayabiliyor oluşunuz. Geleneksel

yöntemlerde üretim hattının tasarlanıp değiştirilmesi ve üretime başlanması aylar alabiliyorken eklemeli

imalatta tasarım ve analiz aşaması bittikten sonra üretime hemen başlayabiliyorsunuz. İsteğe göre üretim

bu teknolojinin en avantajlı kısmı olabilir. Geleneksel üretimde envanterinizde her zaman fazladan

malzeme ve parça bulundurmak zorundasınız. Eklemeli imalatta ise istediğiniz an üretime başlayabilir

veya durabilirsiniz.
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Yine aynı araştırmada hazırlanan verilere göre endüstriyel kullanımda pastanın en büyük kısımlarını uzay

ve havacılık, otomotiv sanayiinin oluşturduğunu görmek mümkün. Tıp ve dental ürünlerin sektöründe

%11.3 gibi küçümsenemeyecek bir kullanım olduğu da görülmekte.

Eklemeli imalat bilinen kullanım alanları dışında aslında çok daha farklı alanlarda da kullanılmakta.

Dünyadan farklı örneklerle bu alanlara göz atalım. 4WEB Medicals firması tarafından 3 boyutlu omurga

implantları üretiliyor. Son 13 yılda GE Additive firmasının cihazları tarafından 1.3 milyondan fazla medikal

ürün/cihaz üretildi. Hollandalı ve İspanyol bilim adamları alg temelli tahıldan eklemeli imalat ile

atıştırmalıklar ürettiğini bu ay içerisinde duyurdu. Abu Dhabi’de büyük 3 Boyutlu yazıcılar sayesinde iklim

kontrolü yapılabilen kum temelli yapılar inşa ediliyor. Çinli bilim adamları eklemeli imalat sayesinde

sinirleri iyileştirebilen ilaçlı bandajlar üretiyor.

İtalyan moda tasarımcıları FDM yöntemiyle “techne” adını verdikleri tekstil ürünlerini 3 Boyutlu üretiyor.

Adidas markası “strung” adını verdiği 3 Boyutlu üretilmiş ayakkabılarını satışa sunmaya hazırlanıyor.

3 Boyutlu Omurga İmplantı 3D Model Ayakkabı

Eklemeli imalat teknolojisi büyük bir hızla gelişmekte. Her ay karşımıza yeni yazılımlarla, tekniklerle,

ürünlerle, malzemelerle çıkmakta. Üretim yapabildiği boyutlar hem artmakta hem de azalmakta. Beton

kullanabilen 3 Boyutlu makinelerle binalar inşa edebildiğimiz gibi organlarımızda kullanılmak üzere

canlı hücrelerini bir araya getirip dokular üretebiliyoruz. Zamanla eklemeli imalat makinelerinin

gelişmesi, ucuzlaması ve küçülmesiyle her ev ufak çaplı bir fabrikaya dönüşebilir. Ürün satın almak

yerine 3 Boyutlu üretip kullanmak yakın geleceğin bir gerçeği olabilir.
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TARİH BOYU SAVAŞ 
TEKNOLOJİLERİ

ÖMER ŞENAL

İnsanlık tarihinin en başından beri her zaman çıkar çatışmaları yaşanmıştır. Bu çatışmalar kimi zaman

konuşarak halledilebilirken kimi zamanda karşılıklı kavgalarla sonuçlanmıştır. Bu yazıda ilk çağ

insanlarından günümüze kadar insanların kendilerini savunmak veya düşmanlarını yok etmek için

kullandığı teknolojiler anlatılacaktır.

Antik Çağ'da ( Günümüzden yaklaşık 1.5 milyon yıl önce ile M.S 476 arasındaki dönem ) İnsanlar

mağaralarda yaşıyordu ve topluluklar yoktu. Bu yüzden bireysel savunmalar bilek kuvveti , bulabildikleri

sert taşlar ya da sopalar ile yapılıyordu.

Daha sonra insanlar taşlara ve sopalara sürtme yoluyla sivri şekil verdiler. Böylece düşmana zarar vermek

daha kolay olacaktı. İlk çağ insanları silahlarını sadece düşmanlarını öldürmek için değil temel geçim

kaynakları olan avcılıkta da kullanıyorlardı.

MÖ 8000'li yıllarda insanlar cila yapmayı öğrendiler böylece silahları daha pürüzsüz hale getirdiler. Ayrıca

bu dönemde killi toprak da ilk defa kullanıldı.

MÖ 6000’li yıllarda bakır keşfedildi. Sopaların ucuna sivri bakırları takarak mızrağı icat ettiler. Mızrak

sayesinde hem uzaktan düşman alt edilebilecekti hem de hızlı koşan avlar kolayca avlanılabilecekti.

Ayrıca bakır ilk keşfedildiği zamanda bol miktarda bulunmasından dolayı kullanımı çok yaygındı. 
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Tek sorun bakırın yumuşak bir katı olmasıydı. Bu tarihlerde yavaş yavaş kabileleşme başladı ve buna bağlı

olarak küçük çaplı savaşlar gerçekleşti. Güç sahibi olmak isteyen toplumlar daha hafif ve daha kolay

atılabilen bir silah arayışına girdiler. Bunun sonucunda ok ve yayı buldular. Küçük sopaların ucuna sivri

metallerin geçirilmesiyle oku ve yaş ağaçları büküp esnek maddelerle sıkıştırarak yayı yaptılar. 

En eski yay buluntusu 5500 yıl öncesinden kalmadır ve Almanya'nın Mannheim-Vogelstang bölgesinde

bulunmuştur. Bu gelişmeler ile beraber yavaş yavaş şehirler kurulmaya ve ilk şehir devletleri ortaya

çıkmaya başladı. Ek olarak ticaret amaçlı ilk gemiler de M.Ö. 4000 yıllarında Antik Mısır’da kullanılmıştır.

M.Ö. 3000 yılında bakır ve kalay birleştirilerek tunç adı verilen madde keşfedilmiştir. Tunç bakıra göre

daha sert bir madde olduğu için silah yapımında tunç kullanılmaya başlandı. Ayrıca bu devirlerde Kuzey

Kazakistan’da ilk at evcilleştirilmiştir. M.Ö. 2400 yılında Hindistan'da ilk fil evcilleştirilmiştir.

Bakır ve tunçtan daha sert ve kullanışlı bir madde arayan insanlar M.Ö. 1800’lerde demiri keşfetti. Demir

tunça göre daha sert ve dayanıklıydı. Demir kullanılarak ilk balta ve mızraklar yapıldı.

Akabinde bulunan silahlar yaşam tarzlarına göre şekil almaya başladı. Örneğin süvariler kısa yay

kullanırken, piyadeler daha uzun yay kullanıyorlardı. Bunun nedeni at üstünde kısa yay kullanmak

manevra kabiliyetini artırırken piyadelerin kullandığı uzun yay daha uzun menzile sahipti. Atın

evcilleştirilmesi sonucu süvarilerin vuruş avantajı kazanması atın sürati ve atın üstündeki kişilerin

yukarıdan aşağıya doğru vurup yerçekimini kendi yanlarına alması piyadeleri sıkıntıya sokuyordu. Bunun

üzerine uzun mızraklar yani kargılar geliştirildi. Kargıların ve uygulanan tekniklerin sayesinde süvari

kıtalarının piyadelere olan etkisi son derece azalmıştır. Bu dönemde oklarının menzili yüksek olan

milletler genellikle savaşları kazanmıştırlar. Buna paralel olarak kılıçlarda da önemli gelişmeler ortaya

çıkmıştır. Orta Asya kavimleri hızlı manevra yapabilmek için kısa boylu kılıçlar kullanırken Orta Doğu ve

Avrupa daha uzun ve ağır silahlar kullanmışlardır. Ayrıca Japonya’da ‘’Katana’’ denen ince ve çok sivri bir

kılıç kullanılıyordu.

Kargıların kullanıldığı bir Makedon Falanksı Roma ordusunu dağıtan Kartaca fil hücumu
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M.Ö. 400’lü yıllarda Çin’de Arbalet (Tatar yayı, kundaklı yay) icat edildi. Dönemin şartlarında çok teknolojik

bir alet olan Arbalet kısa bir okun yaylar tarafından gerilerek düşmana fırlatılması prensibiyle çalışıyordu.

Arbalet’in avantajları kısa mesafede gerilme kuvvetiyle çok hızlı gittiği için zırhları kolayca delebiliyordu

ayrıca tetikli olduğu için kullananlar kolu yorulmadan uzun süreler savaşabiliyordu. Dezavantajları ise

menzilinin kısa olması ve yeniden doldurma süresinin klasik yaylardan uzun sürmesidir. Bu dönemlerde

şehirlerin kalın duvarlarla örülmeye başlanılması şehirlerin ele geçirilmesini zorlaştırıyordu. Genellikle kale

kuşatılıp düşmanın erzakları bitip teslim olması bekleniyordu. Bu durumda hem çok zaman kaybına

neden oluyordu hem de erzakları tükendiği için ganimet çok düşük oluyordu.

M.Ö. 300- M.Ö. 500 tarihlerinde Çin'de mancınık keşfedildi. Mancınık ile kalın kütükler gerilerek büyük

taşlar fırlatılıyordu. Kale duvarlarına veya şehirlerin içine atılan devasa taşlar zayıf duvarları kolayca

yıkarken sağlam duvarlara da büyük hasarlar verebiliyordu. Aynı zamanda denizde de savaşlar oluyordu.

Özellikle en büyük deniz savaşlarının olduğu Akdeniz’de Romalıların icat ettiği Rum ateşinin yada

Grejuva'nın Formülü asırlarca sır gibi tutulmuştur. Hatta sadece imparatorların formülü bildiği

düşünülmektedir. Rum ateşi kızgın kömür, kükürt ve zift karışımından oluşan çok yanıcı bir maddedir.

Öyle ki suya değdiğinde sönmek yerine daha çok yanmaktadır.

Muharebe esnasında Arbalet kullanımı

Fillerin evcilleştirilmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra filler savaşlarda kullanılmaya başlandı. İlk olarak

Hindistan'da kullanıldığı düşünen savaş fillerini kullanan ordular çok ezici bir askeri güç kazanıyordu.

Savaş fillerini o dönemin tankları olarak da nitelendirebiliriz Fillerin sesleri atları korkuya sürüklediği için

düşman hatları kolayca dağılabiliyordu. Ayrıca iri ve güçlü olması durdurulmasını zorlaştırıyordu. Filleri

ordularında en etkin kullanan komutanlar Emir Timur ve Hannibal'dır. Hatta Emir Timur'un Ankara

Savaşı’nda fillerini sakladığı orman bugün Ankara’nın bir ilçesi olan ‘’Filsaklar’’ manasına gelen

Pursaklar’dadır.

Ortaçağ zırhlı piyadeleri

27



Sonra savaşlarda gürz kullanılmaya başlandı.

Gürz yuvarlak demirin etrafına dikenli çıkıntılar

konularak yapılmaktaydı. Sopaya bağlayarak

veya zincire bağlanarak kullanılırdı. Gürz

özellikle süvariler için çok kullanışlı bir aletti.

Atın hızı ve yukarıdan aşağı vururken ki

enerjinin tek bir noktada toplanmasıyla adeta

düşmanı ezip geçiyordu.

M.S. 904 yılına gelindiğinde silah tarihini

değiştiren belki de en önemli etken olan barut

keşfedilmiştir. Potasyum nitrat, kükürt ve

kömürün bir araya gelmesiyle oluşturulan

barut; Çinliler tarafından bulunmuştur ve M.Ö.

1000'li yıllarda ilk defa kullanan millet de onlar

olmuştur. Daha sonra Müslümanlar kullanmış

ve en son da Müslümanlar aracılığıyla da

Avrupa’ya taşınmıştır. 

Barutun aktif olarak savaşlarda ilk kullanımı

Çin’de Moğollar ile Song hanedanının yaptığı

savaşta görülmüştür. Bambuları top sürgüsü

gibi kullanan Çinliler düşmanlarının üzerine

minik toplar olarak atmışlardı. Daha sonra

Memlükler de yine Moğollara karşı

kullanmıştırlar. Fakat barut teknolojisini

geliştirmedikleri için savaşlarda pek etkisi

olmamıştır. 

Tarihin boyut olarak en büyük toplarından biri

olan Şahi topu İstanbul’un fethi için çok büyük

önem taşımaktadır. Yaklaşık 20 metre

kalınlığındaki İstanbul surları devasa Şahi topu

ile yıkılmıştır. Mühendislik harikası Şahi topları

daha sonra Avrupa’ya taşınmış ve

derebeyliklerin yıkılıp merkezi devletlerin

kurulmasının önünü açmıştır. Tarihte ilk içi yivli

topu da II. Beyazıt döneminde üretilmiştir.

Ateşli silahların büyük avantajlar kazandırdığı

olay Çaldıran Savaşı olarak geçmektedir. İki

büyük Türk devleti olan Osmanlı ve Safevi

devletinin savaştığı ve Osmanlı devletinin zaferi

ile sonuçlanan bu savaşta Yavuz Sultan Selim

meydan savaşı sırasında Safevi süvarilerini ağır

bombardımana tutup dağıtmıştır. 

İstanbul'un Fethi'nde kullanılan Şahi Topu'nun aslı günümüzde
İngiltere'deki Fort Nelson Müzesi'ndedir

Rum ateşini kullanan Bizans denizcileri

Tüfekli yeniçeriler muharebe esnasında 
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Avrupalı devletlerin coğrafi keşifler ve sömürgecilik faaliyetleri sayesinde zenginleşmesi sonucu bilime

önem vermeleri teknolojinin hızla gelişmesini sağlamıştır. 1550’li yıllarda zemberekli silahlar ortaya çıktı.

Bu silahlar kenarında bir zemberek olan ve ortasındaki yay ile gerildikten sonra zembereğin gerilmesi ile

ateşleyen tüfek biçimidir. Lakin bu silah pek tutmamış seri üretime geçmemiştir. Çünkü hem yapımı çok

maliyetli ve zahmetliydi hem de etkili bir silah değildi. Bu yüzden bu silahı genelde prensler, krallar

kullanıyordu.  

Tarımdaki teknolojik   gelişmeler sonucu Avrupa’da tarım işçilerinin şehire göç etmesi ve şehirlerde

büyük               bir insan gücü ortaya çıkması.

Coğrafi keşifler sonrası tonlarca altının Avrupa’ya girişi sonrası önceden lüks sayılan şeker, çay gibi

ihtiyaçların orta sınıf ihtiyaç haline gelmesi ve bu maddelere yüksek miktarda ihtiyaç duyulması.

1760 yılı dünya teknoloji tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta

ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve bütün dünyaya yayılmıştır.

Sanayi devriminin başlıca sebepleri şunlardır;

17. yy 'dan sonra icat edilen çakmaklı tüfek denilen uzun namlulu silah dönemin teknolojisine göre çok

gelişmiş bir araçtır. Çakmaklı tüfek, adından anlaşılacağı üzere çakmakların çalışma prensibine

benzemektedir. Çakmak taşının çakılması ile çıkan ateş mermi fitilini ateşler ve silah ateşlenir. Yaklaşık

150 yıl boyunca hafif değişiklikler ile kullanılmıştır.

Sanayi Devrimi sonrası kullanılmaya başlanan buharlı makineler deniz savaşlarının kaderini de

değiştirmiştir. Buhar gücü ile çalışan motorlar sayesinde uzun yollar denizde kolayca katedilebiliyordu.

Ayrıca kas gücü yerine gemilerde buhar makinesinin kullanılması gemilerin demirden yapılmasını

sağlamış ve devasa güçte savaş ve çıkarma gemileri ortaya çıkmıştır. Böylelikle Denizaşırı yapılan askeri

seferler de kolaylaşmıştır.

Seri atış yapabilen tüfekler, 1860’larda ABD’de ateşli metal fişeklerin yapılması ile geliştirildi. 30 yıl

boyunca bunların üzerinde çalışılarak yarı otomatik silahlar yapılmıştır. Aynı zamanda ilk makineli tüfek

1861 yılında ABD’de icat edilen Gatling Gun’dır. Gatling Gun’dan esinlenerek daha modern makineli

tüfeklerde geliştirilmiştir.

Çakmaklı Tüfek kullanan Fransız askeriGatling Silahı
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17 Aralık 1903 yılında Amerikalı Wright kardeşler tarafından ilk uçak uçuşu gerçekleştirildi. Bunu takiben

uçaklar ’da savaş için kullanılmaya başlanmıştır. İlk savaş uçağı 1911-1912 yılında Osmanlı ve İtalya arasında

yapılan ve bugünkü Libya topraklarında gerçekleşen Trablusgarp Savaşında İtalyan ordusu tarafından

kullanılmıştır. Ayrıca tarihte ilk uçak düşüren devlet de yine bu savaşta Osmanlı devletidir.

Uçakların savaşlarda kullanılmaya başlanılmasından sonra denizden karaya saldırılması için uçakları

taşıma ihtiyacı doğdu ve 1910 yılında Fransa tarafından Dünyanın ilk uçak gemisi yapıldı. Uçak gemisinin

aktif olarak savaşta kullanan ilk devletse  I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’dir. Aynı zamanda Tarihte ilk

uçak gemisi batıran ülke Osmanlı devletidir  

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Bey tarafından İngiliz uçak gemisi HMS Ben-my-Chree’yi top atışı ile

batırmıştır. Uçak gemilerinin çok büyük, geniş ve manevra kabiliyetlerinin az olması onları kolay hedef

yapmaktadır. Aynı zamanda yeni ortaya çıkan bir teknoloji olduğundan bu dönemde günümüzdeki gibi

uçak gemisi taktikleri ve geniş ölçekli refakat filoları da yoktu.

Osmanlı'nın Batırdığı İlk Uçak Gemisi: HMS Ben My Chree

Wright Kardeşler

Yine denizaltılar da savaşlarda kullanılan bir başka teknolojidir. İlk denizaltı 1465 yılında Almanya’da

yapılmıştır. Daha sonra 1531 yılında Fransa’da ve Osmanlı’da da timsah şeklinde denizaltılar yapılmıştır.

1888 yılına gelindiğinde İngilizlerden satın alınılan denizaltıya Osmanlı mühendislerinin ürettikleri torpido

(denizaltından ateşlenen ve su altında giden bomba) sayesinde ve tarihte ilk defa bir gemi torpil

kullanılarak batırılmıştır. 

30



Denizde ağır zırhlı araçlara sahip olunmasına rağmen karada henüz yeterli güçte araçlar yoktu bunun için
araştırmalara başlayan insanoğlu I. Dünya Savaşı sırasında ilk tankı icat etti. Mark-V ve FT-17 gibi tanklar
paletli yapıları sayesinde ağır demir ve zırh yükünü kolayca kaldırabiliyordu fakat  ilk tanklar manevra hız
ve zırh açısından yetersiz oldukların dolayı 1. Dünya savaşının gidişatını pek de etkileyememiştirler. 

 

İngiliz Mark-V tankı 

 
Bir çift F-17 tankı 

Tankların gerçek manada en verimli kullanımı II. Dünya Savaşı sırasında olmuştur. Dönemin en zorlu
tankları Alman tankları olmuştur özellikle Tiger bu tanklar arasındaki en dişli  olan tanklar arasındaydı.
Hatta 13 Haziran 1944’te ünlü tank ası Michael Wittmann yönetimindeki Tiger-1 ile 35 tank ve zıhlı aracı
yok etmiştir. Yine bu dönemde yapılan Panzerkampfwagen VIII ya da bilinen adıyla Maus dünya tank
tarihinin en büyük tankı olarak kabul edilir. 

Doğu cephesindeki bir TIGER tankı MAUS'un bir insana göre oranı

Zamanla gelişen teknoloji sayesinde yeni tür zırhlar ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda kullanılan toplarda
gelişim göstermiştir. Tankların muharebelerde kilit rol oynaması yeni tür savaş doktrinlerinin gelişmesini
de sağlamıştır. Günümüzde tanklar dünyanın çoğu ordusunun envanterinde bulunan önemli bir kara
unsuru haline gelmiştir. Modern Tank tasarımlarında iki tür ön plana çıkmıştır bunlardan biri Rus T-90
Tankı bir diğeri de  Amerikan M1 Abrams tankıdır. 

 Amerikan M1 Abrams tankı Rus T-90  tankı 
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II. Dünya Savaşı uçak teknolojisinde de çok büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle Almanlar tarafından

üretilen Messerschmitt Bf 109’ savaş uçağından o kadar çok üretilmiştir ki savaşın sonlarına doğru

kullanacak insan bulunamadığı için yüzlerce uçak boşta kalmıştır. Ayrıca Japonların intihar saldırılarında

kullandıkları OHKA tipindeki Kamikaze uçakları da bu dönemde yapılmıştır. Ayrıca Almanlar tarafından

plan aşamasında ve gerçekten üretildiği kesin olmayan Haunebu tipindeki yeni bir hava aracını müttefik

havacılarının gördükleri rapor edilmiştir. Onlar bu cisimleri tanımlamak için Undefined Flying Object

(tanımlanamayan uçan nesne) yani UFO kelimesini kullanmışlardır. Böylelikle tarihte ilk defa UFO kelimesi

bu dönemde geçmiştir.

OHKA Kamikaze Silahı Messerschmitt Bf 109

Füze teknolojisi ise II.Dünya Savaşı sırasında ilk kez Almanlar tarafından kullanıldı. Almanlar tarafından

üretilen V-1 ve V-2 kısa menzilli balistik füzeleri Paris ve Londra’ya atılmıştır. Özellikle V-2 günümüz de

kullanılan balistik füzelerin atası sayılmaktadır

Dünya savaş teknolojisini kökünden değiştiren en önemli icatlardan biri de nükleer füzelerdir. Atomun

parçalanması sonucu çıkan büyük enerjiden güç alan nükleer bombalar ilk kez ABD tarafından yapılmış ve

1945 yılında Japonya’ya atılmıştır. Uranyum-235 tipi Little boy ve Fat man olmak üzere iki atom bombası

toplamda 220.000 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca bu atom bombası II.Dünya Savaşını bitiren olay olmuştur.

II.Dünya Savaşının ardından dünyanın iki süper gücü ABD ve SSCB arasında soğuk savaş adı verilen

silahlanma ve güç yarışı başlamıştır. Bu yarış Özellikle nükleer başlık ve uzay teknolojileri alanında

olmuştur. İlk Sovyet atom bombası 1949 yılında yapılmıştır. RDS-1 veya İlk Şimşek adlı bu atom bombası

hemen hemen Fat Man’ın aynısıydı. 1 Kasım 1952 de ABD ilk hidrojen bombasını yaptı. 1955 yılında SSCB 1.6

megatonluk ilk gerçek atom bombasını patlattı. 1961’de SSCB tarafından yapılan 58 megaton gücündeki

Çar bombası Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 3.800 kat daha güçlüdür. Oluşturduğu alev

topu 965 km öteden dahi gözlenebilmiştir. Günümüzde dahi en güçlü nükleer silah olarak kabul edilir.

Bu dönemde savaş uçakları da gelişmiştir. Sovyetlerin Su-27 ve MIG-31 avcı uçaklarına karşı ABD de F-4 ve

F-16 savaş uçaklarını  üretmiştir.
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MIG-31 McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Uçaklar kadar hava savunma sistemleri üretmek de bu dönemde çok önem kazanmıştır. ABD tarafından

1969 yılında Patriot füzeleri üretildi. Buna karşılık 1978 yılında SSCB yapımı S300 üretilmiştir. 1969 yılında

ABD’nin aya çıkması soğuk savaşı ABD’nin kazanmasını sağlamıştır. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından

günümüze kadar ABD tek süper güç olarak devam etmektedir. 

Günümüze gelecek olursak en iyi savaş uçağı olarak Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-117

Nighthawk olarak kabul edilir. Bu olağanüstü savaş uçağı dünyada radarlara yakalanmayan tek savaş uçağı

olarak bilinir. En iyi hava savunma sistemi olarak S500 ile Patriot arasında rekabet vardır. En iyi nükleer

silah olarak Çar bombası kabul edilmektedir. 

Savaş gemisi olarak artık günümüzde uçak gemileri gelişen füze teknolojilerinden dolayı kolay hedef

olduklarından dolayı fırkateyn veya korvertler kullanılır. Dünyanın en iyi savaş  gemisi şuan ileri bir

teknolojiye sahip olmasından ötürü  USS Zumwalt kabul edilir. Ayrıca son zamanlarda savaş uçaklarının

yerini yavaş yavaş İHA'lar almaya başlamışıdır. İlk İHA 1951 yılında Teledyne Ryan tarafından geliştirildi. Bu

teknolojinin aktif olarak kullanılması daha yeni bir süreçtir . İHA konusunda dünyada ki  en güçlü ülkeler şu

an için ABD, Çin, İsrail, İran ve Türkiye’dir.

İHA (İnsansız Hava Aracı) Patriot Hava Savunma Sistemi
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MİLGEM FURKAN ERDOĞDU

MİLGEM NEDİR?

MİLGEM diğer adıyla Millî Gemi, yerlilik oranı

yüksek çok amaçlı korvet ve fırkateynler

geliştirmeyi hedef alan bir projedir. Proje dört

Ada sınıfı anti-denizaltı savaş korveti, bir

İstihbarat korveti, dört İstanbul sınıfı çok amaçlı

fırkateyn ve yedi TF2000 sınıfı hava savunma

destroyeri üretimini kapsamaktadır. 

MİLGEM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli

projelerindendir. Bu proje ile ülkemizde ilk defa

korvet tipi bir askeri geminin tasarımı ve inşası

yapılmıştır. 

TARİHÇE

1996 yılında ortaya atılan fikir, 15 Şubat 2000 tarihinde

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından alınan

kararla hayata geçmiş, 12 Mart 2004 tarihinde MİLGEM

Proje Ofisi’nin kurulmasıyla çalışmalarına başlamıştır.

Projenin ilk gemisi olan TCG HEYBELİADA’nın yapımına

Ocak 2007 tarihinde başlanmış, 27 Eylül 2011 tarihinde

hizmete girmiştir. Projenin diğer gemileri olan TCG

BÜYÜKADA 27 Eylül 2013, TCG BURGAZADA 4 Kasım

2018, TCG KINALIADA 29 Eylül 2019 tarihinde hizmete

girmiştir. Projenin ilk dört gemisinden farklı olarak

hava savunma kabiliyetleri de içeren fırkateyn sınıfı

gemi üretimi kapsamında STM A.Ş ile sözleşme

imzalanmış, 27 Eylül 2019 tarihinde çalışmalara

başlanmıştır. Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim

edilmek üzere 5 Temmuz 2018 yılında 4 adet Ada sınıfı

korvetin anlaşması imzalanmıştır. İlk geminin 2023

yılında teslim edilmesi planlanıyor. 
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Özell�kler / Kab�l�yetler

MİLGEM Projesi kapsamında gemiler azami yerlilik oranı hedeflenerek üretilmektedir. Tüm yerli

imkanların, teknolojilerin, bilgi ve birikimlerin kullanılmasına dikkat edilmektedir. Gemiler sahip olduğu

CODAG ( Combined Diesel and Gas Turbine ) tahrik sistemi ile 30 knot hıza ulaşabilmektedir. Bu tahrik

sistemi, 23000 kW gücünde bir LM2500 gaz türbini ve 4320 kW gücünde iki MTU 16V595TE90 dizel

motordan oluşmaktadır. 

LM2500 Gaz T�rbünü CODAG(Comb�ned D�esel and Gas Turb�ne)

Tüm tasarım, entegrasyon ve analiz çalışmaları yerli olarak gerçekleştirilen bu projede yerli ağ merkezli bir

savaş yönetim sistemi olan GENESİS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) kullanıldı. Sistemin bütün

donanımı ve yazılımı Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca

MİLGEM, Türk Sİlahlı Kuvvetleri’nin radardan kaçınma kabiliyeti olan ilk platformlarından biridir.

Gövdesinde kullanılan bol miktarda kompozit malzeme geminin hayalet olma özelliğine fazla katkı

sağlıyor. 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğe sahip gemilerimizin deplasman ağırlığı ise 2000

tondur. Yapımında kullanılan kompozit yapıların çokluğu sayesinde sınıfındaki diğer gemilerden daha

hafiftir. 

 GENESİS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) OTO Melara 76 mm top sistemi
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Üstünde bulundurduğu silah sistemleri ve teknolojiler bakımından MİLGEM gemileri çağın

gereksinimlerini karşılayan üstün gemilerdir. Gemilerin burun kısmında 1 adet OTO Melara 76 mm top

sistemi bulunmakta. 

 

Geminin orta kısmında bulunan 8 adet Harpoon füzeleri, geminin ana vurucu gücünü oluşturmakta.

İlerleyen zamanlarda bu füzelerin yerli yapım olan Atmaca füzeleri ile değiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca

gemide 2 adet Aselsan yapımı Stamp 12.7 mm makineli tüfek platformu bulunuyor. Gemide hava

savunması için Amerikan üretimi 1 adet RAM füze sistemi bulunuyor. 

Stamp 12.7 mm makineli tüfek Harpoon füzeleri

Thales Ned. SMART-S Mk2 3 boyutlu arama radarı

Thales Ned. Sting EO Mk2 Atış kontrol radarı

Aselsan AselFLIR-300D elektro-optik sensörler

Northrop Grumman Vision Master FT 

Aselsan ALPER LPI seyir ve LPI radarı

Aselsan ARES-2N ED/ESM Elektronik destek sistemi

Ultra E. SeaSentor Torpido karıştırma aldatma sistemi

Aselsan X Band Uydu Terminali 

Sınıfındaki birçok gemide olmayan bir özelliği ise S-70B SeaHawk helikopteri bulundurması. Zırh delici

güdümlü mühimmat taşıyabilen bu helikopterler üstünlük açısından önemli bir yere sahip. Gemilerde

ayrıca iki adet ikiz tüplü Mk 46/54 torpido sistemi bulunmakta. Gemide silah sistemleri dışında birçok

üstün teknoloji elektronik sistem bulunmakta. 

MİLGEM gemilerinde kullanılan başlıca elektronik sistemler: 

ÖNEMİ

MİLGEM Türkiye Cumhuriyeti’nin başarmış olduğu en büyük projelerin arasındadır. Deniz araçları alanında

dışa bağımlılığımızı sonlandırmanın yanında bize katmış olduğu mühendislik deneyiminin değeri çok

yüksektir. Çok sayıda üniversitenin, yerli sanayi kuruluşlarının, bilimsel kurumların bu projeye

yönlendirilmesi ile dağınık halde bulunan yerli bilginin, iş gücünün ve tecrübenin bir araya gelmesi

sağlanmıştır. Projede edinilen tecrübe ile çok daha büyük projelerin yapılabileceğinin kanıtı sağlanmış

oldu. Projede geçen yıllar ile yerlilik oranı %70’e çıkarılmış 75 yerli firmaya iş imkanı sağlanmış

bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE'DE HAVA SAVUNMA

HALİL YILDIZ

Savunma sistemleri programları çok gizli yönetilen ve sürdürülen programlardır, dahası konu hava

savunma özellikle de ulusal hava savunma konusu olduğu vakit bu gizlilik seviyesi uç noktalara ulaşır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyük çoğunluğu Suriye'de yaşanılan olaylar sonucu Türk Silahlı

Kuvvetlerinin (TSK) hava savunma gücünü merak etti ve sorguladı.

TSK envanterinde bulunan hava savunma sistemleri nelerdir ve hangi illerde hava savunma

komutanlıkları vardır? Hava savunma şemsiyesi diye adından sıkça bahsedilen çok katmanlı hava

savunma nedir ve TSK buna sahip mi? Envantere daha girmeyen hava savunma sistemi projeleri var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne kadar TSK'nin Suriye'de yaşanılan olaylar sonucu hava savunma

gücünün düşük olduğunu düşünsede TSK'nin yüksek irtifa haricinde çok güçlü hava izleme ve savunma

gücü vardır. Şimdi, TSK'nin resmi kaynaklarına göre envanterinde bulunan hava savunma sistem ve

radarları;



Bofors L-60/ L-70 Otomat�k Uçaksavar Top S�stem�

14.8 kilometre ( 9.20 mil) azami menzili 12.5 kilometre ( 7.67 mil) etkin menzili ile alçak hava savunma

sistemleri arasına girmektedir. Türk Hava Kuvvetleri üslerinde bataryalar şeklinde konuşlandırılan bu

sistemlerde her batarya 4 istasyon ; her istasyon ise 3 adet L-60/ L-70, 1 adet radar ve güç kaynağından

oluşmaktadır. Bu sistemin garip bir yanı ise 1934'ten beri kullanıldığı halde hâlâ 70 ülke tarafından aktif

olarak kullanılmakta ve 2 firma ( Zastava Arms(Sırbistan), BAE Systems AB (İngiltere)) tarafından hâlen

üretilmektedir.

 
Bofors L-60/ L-70 Otomatik Uçaksavar Top Sistemi

 

Oerl�kon Uçaksavar Top S�stem�

12.5 km ( 7.67 mil) azami menzili 4 km ( 2.48 mil) etkin menzili ile alçak hava savunma sistemleri arasında

etkili bir sistemdir. Toplam iki namlusu olan bu sistem her namlusunda dakikada 1175 m/s hızla 550

mermi atabilmektedir. Birçok çeşidi olan bu sistemden TSK bünyesinde GDF-001, GDF-003, GAI-D01

çeşitleri bulunmaktadır. Hâlen boğaz köprülerini koruyan bu sistemin namı ''cehennem silahı''dır.

Oerlikon Uçaksavar Top Sistemi
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Rhe�nmetall Mk 20 Rh-202 Uçaksavar Top S�stem�

Yaygın adıyla M55 uçaksavar top sistemi Türk Kara Kuvvetleri depolarında bulunmaktadır.

Rap�er Füze S�stem�

8 km azami menzili 5 km azami irtifası ile BAE Systems tarafından geliştirilen ve 80'li yıllardan beri TSK.

envanterinde bulunan temel füze tabanlı alçak irtifa hava savunma sistemidir. 23 km çapında renkli

görüntü alabilen bu sistem IFF teçhizatı sayesinde dost - düşman uçaklarını ayırt edebilmektedir. İzleme

yeteneği DN-181 Blindfire radarından gelmektedir. Atış istasyonu ile sürekli radyolink bağlantısı vardır ve

yeni rota bilgilerini bu şekilde alır. MK-1 ve MK-2 (2.5 Mach hıza, 2.24 metre uzunluğa, 130 mm çapa, 380

mm kanat açıklığına ve 43 kg ağırlığa sahiptir.) füzelerini kullanan bu sistem yaklaşma/yakınlık tapalı

olduğu için hedefi vuramaz ancak yakınında patlayarak etkisiz hale getirir. Bir lançerinde 4 füze

bulundurabilen bu sistem iki personel bir lançeri iki dakika içerisinde atışa hazır hale getirebilecek şekilde

geliştirilmiştir.

Rheinmetall Mk 20 Rh-202 Uçaksavar Top Sistemi

Rapier Füze Sistemi
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St�nger Füze S�stem�

8 km azami menzili ile General Dynamics tarafından geliştirilen ülkemizde de dünyada da bilinirliği

yüksek bir alçak irtifa hava savunma sistemidir. Pasif güdümlü ve ateşle-unut (Askeri terminolojide bu

terim sadece bir kez rota parametresi girilebilen anlamına gelmektedir.) tipi bir füze sistemidir. Tek

personel tarafında hem MANPADS kullanılması hem herhangi bir araca monte edilebilmesi hem de

yüksek tahribat ve hedef vurma doğruluğu ile kara kuvvetleri için önemi hâlen vardır. Hedeften yayılan

morötesi ve kızılötesi ışınlara yönlenir. Roketsan bu ürünün lisanslı üreticisidir ve TSK’nin Atılgan ve Zıpkın

araçlarında bu füze sistemini kullanmaktadır.

Stinger Füze Sistemi

KORKUT

4 km etkili menzili ile ASELSAN üretimi bir alçak irtifa hava savunma sistemidir. Bu sistem Korkut KKA ve

Korkut SSA sistemlerinin birleşiminden oluşmaktadır. (Bir Korkut KKA üç Korkut SSA aracını kontrol

edebilir.) Bu sistem 35 mm parçacıklı mühimmatı (ATOMTM) ile insansız hava araçları, havadan karaya

füzeler ve seyir füzeler için TSK’ye hava savunma konusunda güç katmaktadır.

Korkut
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MIM-23 HAWK

40 km azami menzili 18 kilometre irtifa kabiliyeti ile Raytheon üretimi bir orta irtifa hava savunma

sistemidir. Bir tek lançerinde 3 füze bulunmaktadır ve bu füzelere AN/MPQ-51 radarı eşlik etmektedir. Şu

an hâlen dünyada en çok kullanılan orta irtifa hava savunma sistemlerinden biridir; Japonya, Birleşik

Krallık, İspanya gibi ülkeler de hâlihazırda bu sistemi envanterlerinde bulundurmaktadır.

Not : Türkiye Cumhuriyeti’nin şu an aktif olarak kullandığı bir yüksek irtifa hava savunma sistemi yoktur.

Bu açığı F-16 gibi uçakların CAP devriyesi ile kapatmaya çalışmaktadır. F-16 uçağı tek başına saatte 25 bin

dolar maliyetle uçmaktadır.

MIM-14 NIKE HERCULES

144 km menzili ve 45 km irtifa kabiliyeti ile Western Electric üretimi SAM tipi bir yüksek irtifa hava

savunma sistemidir. Nükleer başlık taşıyabilen bu füzeler, 3.65 Mach hıza ulaşabilir ve iddialara göre

karadan-karaya da atış yapabilir. 1959-1964 yılları arasında 72 adet MIM-14 NIKE HERCULES sistemi TSK

envanterine girmiştir. Artık güncellenemeyecek şekilde eskiyen sisteminden ve artık üretici bir firma

olmamasından dolayı Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti dışında envanterinde tutan ülke kalmamıştır,

Güney Kore balistik koruma için tutmaktadır. Türkiye’de ise TSK’nin şimdilik S-400 ve HİSAR projeleri

tamamlanana kadar ki temel füze ihtiyacı için tutulmaktadır.

MIM-14 NIKE HERCULES

MIM-23 HAWK
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Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Ankara

Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Kocaeli

Karabelen Hava Radar Mevzi Komutanlığı, İzmir

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı

Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Muğla

Ayancık Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Sinop

İskenderun Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Hatay

Rize Hava Radar Kıta Komutanlığı

TSK'nin hava savunma kapsamında radar komutanlığı bulundurduğu iller şu şekilde sıralanabilir; 

Hava Savunma Şems�yes�

Hava Savunma Şemsiyesi; iç içe geçmiş katmanlardan oluşan, kurgulanması, kurulması ve idamesi

oldukça karışık bir sistemler sistemi olarak nitelendirilebilir. İçerisinde kontrol, izleme, sınıflandırma, teşhis

etme, etkisiz hale getirmek vb. gibi birçok teknik unsur bulundurmaktadır. Hava Savunma Şemsiyesi’nin

tam anlamıyla oluşabilmesi için MANPADS türü füzelerden başlamak üzere uzun menzilli kıtalararası

balistik füzelere (ICBM;5500 km ve daha fazla menzilli) kadar her tür sistem olmalı ve her türlü tehditi

izlemeli, tanımalı, etkili menzili içerisinde yok edebilmelidir. Hava savunma şemsiyesi sınır dışından

başlayacak şekilde tasarlanır yani hava savunma şemsiyesine sahip olabilmek için öncelikle komşu veya

düşman hava sahaları izlenilebilmeli ve gelecek tehditi ülke sınırları içerisine sokmadan imha

edilebilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti hava savunma şemsiyesi oluşturmak için yıllardır uğraşmaktadır.

Kısmi açıdan bir hava savunma şemsiyesi vardır fakat yüksek irtifada yürütülen projelerin daha envantere

alınmaması ve balistik füze kabiliyetleri daha belli olmadığından dolayı şimdilik kısmi bir hava savunma

şemsiyesine sahip diyebilirim.

TSK’nin envanterinde olmayıp daha yürütülen, daha kurulumu tamamlanmamış ve ülke içerisinde kurulu

ama NATO’ya ait olan birkaç sistem mevcuttur. Şimdi detaylarıyla bunlardan bahsedelim:
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SAMP-T MAMBA

Orta irtifada uzun menzilli bir hava savunma sistemidir. MBDA (Fransa) ve Thales (İtalya) firmalarının

oluşturmuş olduğu EUROSAM konsorsiyumu tarafından üretilmektedir. Bu sistemin uçak, helikopter,

insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti-radyasyon füzesi (ARM), subsonik ve süpersonik hızda seyir

edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi

hedefleri imha edebilme yeteneği vardır. 1990’da başlayan bu proje onlarca başarılı testten sonra ilk kez

2011 yılında Fransa nezdinde hizmete girmiştir. Arabel Radar ünitesi (MRI), angajman modülü (MC) ve 6

adet dikey fırlatma lançer modülünden (MLT) oluşmaktadır. Her bir dikey fırlatma lançer modülünde

(MLT) 8 adet füze (Fransa 8×8, İtalya 8×4 tercih etmiştir.) bulunmakta olup, tüm füzeler 10 saniye içerisinde

ateşlenebilmektedir. Bu sistemle beraber Avrupa ve müttefiklerinin uzun süredir kullandığı ASTER-15

gemilere hava savunma sağlayan füzenin gelişmiş versiyonu ASTER-30 içinde geliştirilmelere başlandı. Bu

sistemde en çok dikkat çeken özelliklerinden biriyse Thales üretimi Arabel radarıdır. ARABEL MULTI-

FUNCTION RADAR, 3-D faz dizili, X band (8-12 GHz) bir radardır. 360° izleme ve angajman kabiliyetine

sahiptir. Aynı anda 100 hedefi takip edebilmekte olup 10 ayrı hedefe 16 füzenin angajmanını

sağlayabilmektedir. 400+ km takip mesafesi ve 100 km’de hedefe angaje yeteneği ile çoğu otoriteye göre

en iyi kara konuşlu radarlardan biridir. Biraz da bu sistemin kullanacağı füzelerden bahsedelim:

ASTER-30 BLOCK-1

450 kg ağırlığında, çift kademeli katı yakıtlı booster ve sustainer motoru ile donatılmıştır. İkinci safhada

birinci motoru bırakılıp, 110 kg ağırlığına gelmektedir. Ku band aktif radar seeker başlıklı, TVC özellikli, “hit-

to-kill” yöntemine sahip bir füzedir. Klasik aerodinamik kontrollerini kullanan PIF-PAF özelliği ile lançerde

çıkış 12G, terminal fazda (vuruş aşaması) 60G yüksek manevra yapabilmektedir. Ve 4.5 Mach hıza

ulaşabilmektedir. 120 km menzil, 20 km irtifa sahip olup, taktik balistik füzeleri ~10 km irtifada imha

edebilmektedir. 

SAMP-T MAMBA
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ASTER-30 BLOCK-1NT

Ka band aktif radar seeker başlık kullanıp, Ku band (2-18 GHz) ile kıyasla çalışma frekansı iki katına çıkacak

(26.5-40 GHz), daha ince hüzme ile radar menzil, angajman aralığı ve açısal çözünürlük artmış olacak.

Hedef, hassas düzeyde belirlenecek, daha küçük ve daha hızlı hedefler tespit edilecek. Balistik füzeden

ayrılan harp başlık imha edilebilecek. Teorik olarak terminal safhada (vuruş aşaması) 30 g'lik manevra

yapan İskander-M (NATO kodu: SS-26 Stone) balistik füzelerini imha edebilecek. Azami 1500 km menzilli

balistik füzelere karşı etkili olacak. Hazır olduğunda (2022-2023) SAMP/T hava savunma sisteminde

kullanılabilecek

ASTER-30 BLOCK-2

IR seeker, DACS, KV başlıklı, çift kademeli katı yakıtlı motora sahip olacak. 3000 km menzile sahip, orta

menzilli balistik füzeleri (MRBM) decoy başlıklar da dahil azami 70 km irtifa ile atmosfer dışında imha

edebilecek olan füze, 2030’lu yıllarda hizmete girecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti EUROSAM anlaşmasına 2018 yılında ASELSAN VE ROKETSAN firmaları ile

katıldı fakat 2020 planlama toplantısı sonrasında Savunma Sanayi başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’

"Tanımlama çalışmasının icra edilmesine rağmen SAMP-T hakkında somut bir gelişme olmamasının bir

sebebi de Fransa’nın Türkiye’ye yönelik siyasi tavrı. Projeye İtalyan ortaklarla devam etme ihtimali var

ancak süreç tıkanabilir’’ açıklamasında bulunmuştu.

Azami 600 km menzilli balistik füzelere karşı etkilidir. İyi bir “kill-ratio / hit-probability” sistemidir. Başarılı

testleri mevcuttur; Aster-30, 5 metre irtifada “sea-skimming” modunda seyir eden GQM-136 Coyote SSST

(Supersonic Sea Skimming Target) supersonic gemisavar seyir füzesini (AShCM) imha edebilmiştir. Kısa

menzilli balistik füzelere karşı da başarılı bir şekilde test edilmiştir. Örneğin, SSCB üretimi olan Scud taktik

balistik füzelerinin uçuş karakteristiğini taklit eden İsrail üretimi Black Sparrow imha etmiştir. Başarılı bir

şekilde supersonic gemisavar seyir füzesine ve kısa menzilli balistik füzesine yapılmış olan testlerin,

sistemin ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir.

MIM-104 PATRİOT

135 km füze menzili ile Raytheon üretimi bir hava savunma sistemidir. Uçaklara olduğu kadar taktik

balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. İlk kez 1981’de hizmete girmiştir. Track Via Missile (Füze

Güdüm Sistemiyle İzleme) tam güdümlüdür. Mobil ve sabit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu

AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Ama bu sistem dünya çapında pek başarı sağlayamamıştır. Örneğin; Körfez

Savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır. İsrail teknolojisi çok eskiye

dayanan roketlere karşı bu sistemi kullanmaktadır ama başarı oranı %40-80 civarındadır. Bizim de

yakından takip ettiğimiz üzere doğuda konuşlu bu sistem Kilis’e gelen kısa menzilli roketler karşısında

başarısız olmuştur.

MIM-104 PATRİOT görüşmeleri resmi ağızlara göre devam etmektedir. Şu an,Türkiye Cumhuriyetinde

bulunan bataryalar TSK bünyesinde değil NATO görev bünyesinde buradadır.
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MIM-104 PATRİOT

S-400 Tr�umph

1979 S-300 üretiminden hemen sonra 1980’de projesine başlanan, 1993’te Rus Hava Kuvvetlerince

duyurulan, 12 Şubat 1999'da Astrakhan, Kapustin Yar' da bildirildiğine göre başarılı testleri yapılan bu

sistem 2001 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri envanterine girecekti fakat iki üst düzey askeri yetkili, S-400'ün,

S-300P sisteminden kalan "eskimiş" önleyicilerle test edildiğinden endişe duyduğunu ve dağıtım için

hazır olmadığı sonucuna vardıklarını belirttiler. Bu sistem 2007 yılında hizmete girdi.

S-400 TRIUMPH
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S-400’ün Yapısı

30K6E, sekiz ayrı birimi (tabur) yöneten bir yönetim sistemidir. 55K6E, Ural-532301 aracını temel alan bir

kumanda ve kontrol merkezidir. 91N6E, bir MZKT-7930 (Belarus kuruluşu MZKT üretimi 8×8 çekici)

taşıyıcısı üzerine eklenmiş, parazite karşı korumalı, geniş bakış açılı bir radar algılama sistemidir (Menzili

600 km). S bantta sistem 300 hedefi birden izleyebilir. 98ZH6E (Bağımsız bir savaş yönetim sistemli füze)

yüzeyden havaya füze sistemlerinin altı taburu, 40 kilometrelik (25 mi) bir menzil içindeyse, ek bir iki tabur

ile kendi başlarına en fazla altı hedefi takip edebilir. 

92N6E (veya 92N2E; sayısal sinyal yönlendirme özellikli çok işlevli faz dizili çekici üzerine eklenmiş füze

atış ve yöngüdüm radarı), 100 hedefi izleyebilen 400 kilometrelik (250 mi) bir menzile sahip çok işlevli bir

radardır. 5P85TE2 fırlatıcısı ve bir çekili dorsedeki 5P85SE2 (12 fırlatıcıya kadar), fırlatma için kullanılır.

48N6E, 48N6E2, 48N6E3, 48N6DM, 9M96E, 9M96E2 ve ultra uzun menzilli 40N6E füzeleri, bir Rusya

başkanlık kararnamesi ile yetkilendirilmiştir. Rusya hükümetine göre S-400, AESA radarı kullanmaktadır.

S-400'ün (98ZH6E) isteğe bağlı elemanları, 30K6E füzelerinin kapsamasının ötesinde 30, 60 ve 90 km’lik

koruma alanı olan 15I6ME–98ZH6E'yi de içerir. 96L6E, 300 kilometrelik (190 mi) bir algılama aralığına

sahiptir. 40B6M, 92N6E veya 96L6E radarı için bir muhafazadır. Protivnik-GE, 400 kilometre (250 mi)

menzilli gizli bir UHF radarıdır. Moskova-1 pasif sensörü, Protivnik'ten 2 ila 250 kat daha etkilidir; 400

kilometrelik (250 mi) menzilli bir hedef hava savunma sistemi için Orion ile Avtobaza-M (yer tabanlı

ESM/ELINT sistemi, pasif sensör (konumlandırıcı)) ve Orion+ Avtobaza yüksek hassasiyetli algılama sağlar

(girişim/parazit önleme için kullanılır). 

1RL220BE sürümlerinin parazit yayını (jamming) için kullanıldığı bildirilmiştir.400 kilometrelik (250 mi)

menzilli S-200D Dubna (SA-5c) füzeleri ve S-300 P-ailesi radar sistemleri, ek komuta ve kontrol merkezleri

olmadan kullanılabilir. S-300 (SA-20A, SA-20B) füzeleri de yönlendirilebilir. A-50 ve A-50U uçakları erken

uyarı ve komuta ve kontrolle hedef belirlemesi sağlar.
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Gamma-C1E SHF seyyar radar istasyonu, 300 kilometrelik (190 mi) bir algılama aralığına sahiptir. Nebo VHF

seyyar radar istasyonu ve Resonance-NE radar istasyonu, 500 metre (1,600 ft) yüksekliğe kadar, 1,200

kilometre (750 mi) ve 65 kilometre (40 mi) arası bir algılama menziline sahiptir. 

Tüm Nebo ailesi yer belirleyicileri ordu hava savunması için iki katına çıkarılmıştır. 1970'lerde, uzun

menzilli seyyar UHF 5H87 ve SHF 5H69 düşük irtifa konumlandırıcıları kullanılmıştı. 1980'lerde hedef, 40

km (25 mil) mesafede 10 metre (33 ft) yükseklikte tespit edildi. Elbrus-90 bilgisayarı sistemi kontrol etmek

için kullanılır.  Yabancı müşterilere ihracata yönelik, mevcut müşteri hava savunma sistemlerini

bütünleştirmek amacıyla anti-kets ile bilgi teknolojisi eşleştirmesi için 30K6E komuta sisteminin

geliştirilmesi üzerine ek çalışmalar devam etmektedir.

1. Uzun mesafeden alçaktan uçan hedeflerin yakalanmasına yardımcı olacak yuvalama eylemi ile radyo

ufku için işaretçilik. Uzun dalga boylu radarlardan elde edilen yaklaşık rakamlarla birleştirilmiş 9M96

füzesi türlerinin optik ve kızılötesi menzili, hayalet hedefleri tespit edebilir ve hedeflere kilitlenebilir.

2. Hızlı, manevralı hedeflerine karşı bir füze ile yüksek isabet olasılığı. 

Uçak = 0.9; İHA = 0.8; Füze = 0.7

30 km yükseklikte 20 kg'dan daha fazla yük faktörü, kısa ile orta menzilli balistik füzeleri imha etme

olasılığını büyük ölçüde artırıyor.

5. Etkin bir radar güdümlü başlık ile belirlenen rakıma çıkar ve rehberlikli arama ve yok etme kipine geçer.

Alçak irtifa hedeflerine karşı son derece uzun mesafelerde etkilidir (Radyo olay ufkunun altında).
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Türk�ye Cumhur�yet�’n�n HİSAR Macerası

Resmi açıklamalara göre 1991’den beri Türkiye Cumhuriyeti alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin

alımı için uğraşıyordu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Rapier Mk2B kısa menzilli HSS’nin lisans altı üretimi

için 1999 yılında, I-HAWK orta menzilli HSS’nin temini için 2000 yılında sözleşme imzalandı. 

2002 yılında Rapier’in, 2005 yılında ise I-HAWK’ın teslimatlarına başlandı fakat bu sistemler o dönem için

bile eski sayılabilecek sistemlerdi. Bu yüzden 2006 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın fizibilite

çalışmaları sonucu T-LALADMIS (Turkish Low Altitude Air Defence Missile System ve T-MALADMIS (Turkish

Medium Altitude Air Defence Missile System) adı verilen bir miktar yabancı alım ve ortak üretim planları

devreye sokuldu fakat bu planlar 2010 yılında iptal edildi. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2011 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile

ana yüklenici Aselsan arasında HİSAR Hava Savunma Sistemlerine yönelik sözleşme imzalandı. Proje

maliyetleri sırasıyla, alçak-irtifa sistemi için 314,9 milyon €, orta-irtifa sistemi için 241,4 milyon € olarak

değerlendirilmiştir.

  

HİSAR-A

15 km etkili menzili ile ASELSAN üretimi bir alçak irtifa hava savunma sistemidir. 2011 yılında başlatılan

proje 2020 ile seri üretime hazır hale gelmiştir. Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli füzesi ile sabit kanatlı

uçak, döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve havadan karaya füzeler için etkili bir

hava savunma sistemidir. Komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonları KORKUT-AİC tarafından yapılan bu

sistemin NATO içerisinde bir muadili şuan bulunmamakla birlikte Norveç’in M113 platformu üzerine IRIS-T

entegre etme projesi başarıya ulaşırsa bir muadili bulunmuş olacak.

HİSAR-A
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HİSAR-O

füzeler en ön kısımda bulunan kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık (pasif sistem) ile hedeflerini görerek

güdümleniyor. Füze bu sayede hem otonom hedef vurma kabiliyeti kazanıyor hem de hedef üzerindeki

chaff ve flare gibi yanıltıcı sistemlere karşı tedbirli hale geliyor. Füzeler üzerlerinde bulunan RF veri bağı

sayesinde kilitlenme mesafesine kadar hedefinin konum ve hareket bilgilerini yer sisteminden

güncelleyerek en yüksek isabet oranına erişiyor.

Her iki füzenin de tek gövde içerisinde 2 adet roket motoru bulunuyor. İkinci (küçük) motor son manevra

esnasında füzeye ekstra hız kazandırmak üzere hedefe yakın bölgede otomatik ateşleniyor. İki füzede de

aerodinamik kuyruk kontrolünün yanı sıra füzeyi yönlendiren kanatçıklar da bulunuyor. Bu kanatçıklar

füzeye emsallerinin çok üstünde manevra kabiliyeti kazandırıyor.

Hisar-O sistemi, otonom görev yapabilmenin yanında Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol

Sistemi (HERRİKS) ile koordinasyonunda görev yapacak ve karşılıklı veri alışverişi gerçekleştirebilecek. Her

bir Hisar-O bataryası HERRİKS ile bağlanabilme özelliğine sahip olacak. 

  

Bunun yanında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın komuta kontrol sistemleri ile haberleşme yapabilmesi

için Link-16 kabiliyeti de bulunacak.

Hisar-O sisteminin ana arama radarı olarak 100 km menzilli Kalkan Radarı ASELSAN tarafından özgün

olarak geliştirilen faz dizili ilk millî radardır. Sistem yakaladığı hedeflerin sınıflandırmasını ve teşhisini

yaparak komuta kontrol sistemine hava resmi olarak aktarılmasını sağlamaktadır. X-Bant frekans

aralığında çalışan ve en az 100 km menzile kadar hedef tespit ve takip edebilen KALKAN; savaş uçakları,

helikopterler, havada asılı helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzelerinin tespit ve takibini

yapabilmektedir.

HİSAR-A
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İLK İHRACAT

SavunmaSanayiST.com’un southasianmonitor’dan edindiği bilgiye göre; ASELSAN ve Roketsan tarafından

geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) HİSAR-A ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze

Sistemi (OİHSFS) HİSAR-O, henüz Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeden dost ve

kardeş bir Asya ülkesinden sipariş aldılar. Bangladeş olduğu öğrenilen söz konusu ülkenin, Rus Pechora

2M Orta Menzilli Hava Savunma Sisteminin yerine HİSAR-A/O Hava Savunma Sistemini seçtiği de edinilen

bilgiler arasında yer alıyor.

Atış Kontrol Merkezi (AKM)

Füze Fırlatma Sistemi (FFS)

Hisar Orta İrtifa Füzesi

Kalkan Orta İrtifa Hava Savunma Radarı

Elektro-Optik Sistem(EOS)

Erken İhbar Merkezleri Arayüzü 

Link-16 Sistemi(ERİMAY)

Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi

HİSAR-O Bileşenleri:

Sistem Önleme Menzili: 25 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon 

Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm  Başlığı

Terminal Güdüm

Çift Kademeli Roket Motoru

Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlık

Kızılötesi Arayıcı/Tarayıcı Başlığı

HİSAR-O Teknik Detaylar:
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OTONOM VEYA YER ISTASYONU ILE KONTROL

25 METREYE KADAR HABERLESME

OPERASYONEL ROBOT KOL

OZGUN YAZILIM

6 MOTOR ILE GUCLU HAREKET KABILIYETI

talay
2020 TEKNOFEST FİNALİSTİ



  

SUNGUR: YERLİ HAVA SAVUNMA FÜZESİ KULLANIMA HAZIR!

Taşınabilir füze Sungur; deniz, kara, hava platformlarına entegre edilebilecek. Türkiye Savunma Sanayii

Başkanlığı başkanı çarşamba günü yaptığı açıklamada; Türkiye'nin yerli hava savunma füze sistemi Sungur'un

başarılı denemelerden sonra envantere girmeye hazır olduğunu söyledi. 

İsmail Demir, savunma devi Roketsan ve yerli ortakları tarafından tasarlanan, 360 derece kabiliyetli mobil

platformdan başlatılabilen, aynı zamanda gece ve gündüz hedef tespit, teşhis, tespit ve takip kapasitesine

sahip Sungur’un envantere giriş müjdesini verdi.

Portatif füze; kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilir.

Sungur, yüksek manevra kabiliyeti, yüksek isabet oranı, titanyum harp başlığı ve uzun mesafeli görüş özelliği ile

sınıfının önündedir.

BORA ALP KONUK

SAVUNMA SANAYİ 
BÜLTEN

SUNGUR
  

Gökhan Ergöçün – 01.07.2020

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-�nd�genous-a�r-defense-m�ss�le-ready-to-use/1896103

Bu yazımızda çeşitli kaynaklardan derlediğimiz ulusal ve uluslararası savunma sanayi ve teknolojileri
haberlerinden bir bülten derledik.
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ÜLKENİN İHA’LARINA GÜÇ SAĞLAYACAK TÜRK YAPIMI MOTOR : PD-170

TAI firmasının teknoloji şefi, Türk motorunun test aşamasının videosunu paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay

Sanayi'nin (TAI) motor imalat iştiraki tarafından tasarlanan ve üretilen motor, Türk insansız hava aracı

(İHA) üreticisi Bayraktar'ın Akıncı ve TB3 dronlarına güç sağlamak için kullanılacak. Bayraktar’ın teknoloji

baş sorumlusu Selçuk Bayraktar, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen yeni motorun dünya

çapında sınıfının en yüksek performans rakamlarına sahip olduğunu söyledi. Geçen ayki motorun test

aşamasını içeren bir video paylaşarak, bunun bir prototip değil bir seri üretim motoru olduğunu kaydetti. 

Kanada bu ayın başlarında, Yukarı Karabağ olarak da bilinen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile

Azerbaycan arasındaki askeri çatışmada Kanada teknolojisini kullandığı iddiaları üzerine Türkiye'ye silah

ihracat izinlerini askıya aldığını duyurdu.

Kanada'nın hamlesinin ardından Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunma sanayisinin

ambargo kararlarından bağımsız olarak yoluna devam ettiğini duyurdu: "Silahlı İHA'larımızda donatılacak

Ortak Açıklık Hedefleme Sistemi kameralarımız, emeği geçenlerin sayesinde seri üretime geçiyor"

Kanadalı bir motor üreticisi de bu hafta Türkiye'ye uçak motoru satışını askıya aldığını açıkladı. Türkiye'nin

savunma sanayi; silahlı İHA'lar, uzaktan kumandalı silahlar, füzeler ve hava savunma sistemleri gibi son

teknoloji askeri ürünleriyle birçok Türk firması savunma alanında faaliyet gösteriyor. Özellikle Baykar ve

devlet tarafından işletilen TUSAŞ, yerel kaynaklarla dünya standartlarında hava araçları üretiyor. Türkiye

insansız askeri araçlarla Suriye'de çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdi. Beş Türk firması - Aselsan,

TAI, STM, Roketsan ve BMC - dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alıyor.

  

Gökhan Ergöçün-30.10.2020

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turk�sh-made-eng�ne-to-power-countrys-uavs/2024035

PD-170 Drone Motoru
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TÜRKİYE’NİN İLK MUHARİP İNSANSIZ DENİZ ARACI ‘ULAQ’ TANITILDI

METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi işbirliğiyle yapılan ve prototip üretimi Aralık ayında

tamamlanacak olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) “ULAQ” düzenlenen törenle tanıtıldı. Ankara’da bir

otelde yapılan tanıtım lansmanına METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, ARES

Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, METEKSAN Savunma Haberleşme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Erdal Torun, ARES Tersanesi Üretim Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı ve çok sayıda yetkili katıldı.

Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan “ULAQ”, 400 kilometre seyir

menziline, saatte 65 kilometre sürate, gece gündüz görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme

altyapısına sahip. Ayrıca milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet

L-UMTAS füze sistemlerine sahip olan ULAQ, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek

şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı

yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatıldı.

Tasarımını ve üretimini ARES Tersanesi’nin haberleşme, görev bilgisayarı, komuta kontrol yazılımları,

otonom algoritmaları gibi konuları da METEKSAN Savunma’nın üstlendiğini belirten METEKSAN Savunma

Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan şunları söyledi:

”Önemli teknolojik gelişmeler dünya tarihinde belli çağları isimlendirirler. Yeni milenyum, bir öncekinden

devraldığı internet çağını, yüksek hızlı mobil iletişim, yapay zeka, otonom sistemler gibi kavramların

hayatımızın bir parçası olduğu bir geleceğe taşıyor. İnsansız sistemler, insanın fiziksel sınırını aşan

görevleri, insanı tehlikeye atmadan teorik olarak ölçeksiz bir kapasitede gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Son

yıllarda insansız sistemlerin gösterdiği gelişmeler ve bu sistemlerin stratejik ve taktik amaçlarla kullanımı

hayal gücümüzü zorlayıp yepyeni askeri doktrinlerin doğmasına vesile olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde

insansız hava araçları kullanımında gözlemlenen artış ve elde edilen başarı hepinizin malumudur. Diğer

yandan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ‘mavi vatan’ savunmasını deniz kıta sahanlığımızın ve

münhasır ekonomik bölgemizin korunmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllarda ortaya çıkan

gelişmelerde bir kez daha anlıyoruz. Biz de ARES Tersanesi ile birlikte mavi vatanımızın savunmasında,

çağın ilerisinde insansız otonom teknolojiler geliştirmeyi hedef alarak, sizlere Türkiye’nin ilk muharip

insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz”.

  

https://tr.sputn�knews.com/savunma/202010291043110175-turk�yen�n-�lk-muhar�p-�nsans�z-den�z-arac�-ulaQ-tan�t�ld�/

ULAQ
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TORPİDO AVCISI ZOKA İLK YURTDIŞI SİPARİŞİNİ ENDONEZYA'DAN ALDI

ASELSAN'ın geliştirdiği ve donanmadaki bütün denizaltılarda kullanılan ZOKA karıştırıcı ve aldatıcıları için

ilk yurt dışı siparişi Endonezya'dan alındı. ASELSAN'ın geliştirdiği milli karıştırıcı ve aldatıcı sistemi ZOKA,

Türk donanmasındaki bütün denizaltılarda görev yapıyor.

ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek

seviyeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif

torpidolara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini

azaltırlar. ZOKA aldatıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteristiklerini taklit ederek torpidoyu

yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken

eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksiyonlarına sahiptirler.

Denizaltılarda ve gemilerde savunma amaçlı kullanılan sistem fırlatıldıktan sonra yüksek seviyeli gürültü

yayarak sinyal karıştırıyor, torpidoyu yanıltıp üzerine çekiyor. Kullanılacağı torpidoya göre boyutu

değişebilen zoka sistemi su üstü ve denizaltı platformları için savunma sağlamaktadır. Tehdit torpidoyu

izleyen ve farkındalığı yüksek olan Zoka atış öncesi programlanabilme özelliğine de sahiptir.

Türk denizaltılarında kullanılan bu sistem artık yurt dışında da görev yapacak. Endonezya Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı envanterindeki denizaltılarda kullanılacak olan ZOKA'nın teslimatları bu yıl içinde

gerçekleştirilecek.

Proje Müdürü Zekeriyya Şahin, ZOKA'yı benzerlerinden daha üstün özelliklerde geliştirme amacıyla yola

çıktıklarını söyledi. Şahin, Endonezya'dan sipariş aldıklarını belirterek, "Çok yakın zamanda başka bir

ülkeden daha sipariş almayı bekliyoruz." dedi.

  

https://www.trthaber.com/haber/b�l�m-teknoloj�/torp�do-avc�s�-zoka-�lk-yurt-d�s�-s�par�s�n�-endonezyadan-ald�-408410.html

ZOKA
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TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL DRONLARINDAN BİRİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KENDİ
TEKNOLOJİSİYLE İNGİLTERE'Yİ NASIL AŞTI?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, son haberlere göre, her biri altı ila 12 kontrol istasyonu ve üç ila dört İHA

içeren altı ila 12 Bayraktar TB2 kompleksi satın almayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda

dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçlarını geliştirme açısından tahtın tepesinde otururken, Türkiye

savaşta test edilmiş, ölümcül savaş uçağı üretmeye devam ederek basamakları istikrarlı bir şekilde

tırmandı.

Türkiye Cumhuriyeti, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki askeri güç dengesini sarsan en yeni drone

süper gücü haline geldi. Bununla birlikte, ülkenin başarıya giden yolunun en önemli katkılarından biri

olan Baykar, silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının üretiminde hayati yardım sağlayan  üretici

olmuştur.

 

Birleşik Krallık'ta Brighton'ın eteklerinde bulunan EDO MBM Technology, katil dronların geliştirme

aşamalarında Hornet füze rafı adı verilen çok önemli bir füze bileşeni tasarladı ve tedarik etti. ABD'nin

katil insansız hava araçlarına yönelik ihracat yasağının getirdiği engeli Türkiye'nin aşmasını sağladı.

Şu anda Türkiye, daha önce ABD ve İsrail'in hakim olduğu bir savaş alanında 86 silahlı TB2 filosunu

yöneten ülkenin güvenlik gücü ile gelişmiş drone teknolojisi pazarında önde gelen bir ülkedir. Ankara

kendi füzesini geliştirmeye başlamadan önce 2016'nın Jane’s Defense Review raporunda yayınlanan bir

rapora göre, Bayraktar TB2’nin üreticisi Baykar’a programın önemli geliştirme aşamalarında Hornet füze

rafı verildi. Ancak Baykar, Baykar'ın baş teknik sorumlusu Selçuk Bayraktar ile İngiliz üreticinin herhangi

bir teknolojiyi ithal ettiği yönündeki haberleri yalanladı ve Twitter'da Türk dronelarının “çok daha gelişmiş,

yerli ve uygun bir maliyetle üretilmiş modeller” olduğunu ileri sürdü.

Bayraktar TB2'ler, uzaktan kumanda edilebilen veya otonom uçuş operasyonlarını gerçekleştirebilen orta
irtifa uzun dayanıklılıktaki insansız savaş hava araçlarıdır.

Ağırlıklı olarak Türk Hava Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan insansız hava araçları, Yer Kontrol
İstasyonunda silah kullanımı da dahil olmak üzere hava mürettebatı tarafından izlenmekte ve kontrol
edilmektedir. TB2'ler ilk olarak 2014 yılında uçuşa geçti, gelişmeleri ABD'nin Türkiye'ye silahlı insansız uçak
ihracatı yasağıyla tetiklendi.

  

BAYRAKTAR TB2 
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TÜRKİYE NASIL DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ?

Dünyanın dört bir yanındaki ordular, doğaçlama patlayıcı cihazlar gibi ortaya çıkan tehditlerle başa

çıkmak için zırhlı araçlara ihtiyaç duyduklarında genellikle Türkiye'ye bakıyorlar.

Türk savunma sanayi, 4x4, 6x6 ve 8x8 zırhlı platformlar, paletli piyade savaş araçları ile ana muharebe

tankları ve silah sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. FNSS, Otokar, BMC ve Nurol Makina gibi yerli özel

firmalar tarafından üretilmektedir. Milli Güvenlik Kuvvetlerinin bunları kullanmasının yanı sıra, bu

sistemler dünya çapında geniş bir kullanıcı yelpazesine ihraç edilmektedir. 8x8 PARS, 6x6 PARS, 6X6

ARMA; 4x4 COBRA, EJDER YALÇIN, VURAN; ALTAY MBT ve KAPLAN Orta Tanklar, Türk Savunma

Sanayisinin küresel pazarlarda rekabet eden en dikkat çekici ürün örnekleridir.

Türkiye, 1952'de Kuzey Atlantik Antlaşması İttifakı'na katıldığından beri örgütün kritik bir üyesi olmuştur.

Batılı ülkeler Sovyet komünizminin genişlemesini sınırlamaya çalışırken Türkiye'nin de eklenmesi ittifaka

Ortadoğu'da bir dayanak sağladı. 1980'lerde birçok NATO müttefiki, Türkiye'nin de heyecanla katıldığı bir

hareket olan silah sistemlerini modernize etme çabalarına başladı. Ülke ayrıca, yabancı üreticilere olan

bağımlılığını azaltmak için kendi silah üretim kapasitesini geliştirmeye çalıştı. O zamandan beri;

Türkiye’nin bir silah sistemleri geliştiricisi olarak başarısı, onu dünya çapında önemli bir tedarikçi haline

getirdi.

Türk savunma endüstrisi yolculuğuna zırhlı muharebe araçlarının (ACV'ler) lisanslı üretimi ile başladı ve

bugün zırhlı amfibi teçhizatlar, tanksavar araçları, orta ve ana muharebe tankları gibi daha karmaşık

araçlara, sistemlere ve çok çeşitli kule çözümlerine erişebiliyor.

Bugüne kadar Türkiye, Suriye'deki terör güçlerine yönelik operasyonlarının üçünde katil insansız hava

araçları kullandı. Türk Savunma Bakanlığı'na göre, insansız hava araçları aynı zamanda ABD'nin Pakistan,

Yemen ve Somali'de yaptığı benzer tarzda Irak sınırındaki beş PKK'li teröristi hedef almak ve öldürmek

için kullanıldı.

Uzmanlara göre insansız hava araçları, özellikle ülkenin güneydoğusundaki uzun süredir şiddet içeren bir

isyan eyleminde bulunan PKK terör örgütüne karşı konuşlandırılmak amacıyla geliştirildi. Şu anda Türk

ordusu, Anka'nın beş versiyonunun yanı sıra Karayel ve Bayraktar TB2'nin de dahil olduğu 130'dan fazla

silahlı insansız hava aracı kullanıyor.

Drone Wars UK Direktörü Chris Cole'a göre: "Gördüğümüz şey, Türkiye gibi ülkelerin drone

kullanımında önemli bir oyuncu haline geldiği ve ABD gibi kendi sınırları dışında hedefli öldürmeye

hazırlanıyor."
  

Publ�shed on October 7, 2020 – By EurAs�an T�mes Desk

https://euras�ant�mes.com/how-turkey-outclassed-the-uk-w�th-the�r-own-technology-to-develop-one-of-worlds-most-lethal-

drones/
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Kara silah sistemleri ile C4ISR'yi entegre ve modernize eden ASELSAN

Tahrikli mühimmat, güdümlü mühimmat, gelişmiş füze sistemleri ve balistik çözümler için teknolojiler

üreten ROKETSAN

Yazılım, eğitim simülasyonları ve sistem entegrasyonu sağlayan HAVELSAN

Kara operasyonları için güç ve enerji sistemlerine (jeneratörler ve piller gibi) odaklanan ASPİLSAN ve

İŞBİR

Havacılık ve uzay için çözümler sunan TÜRK HAVACILIK SANAYİ

  

Kamu-Özel Ortaklığı

Türkiye’nin başarısının önemli bir unsuru, devletten ve özel sektörden gelen katkılardan yararlanma

becerisidir. Hükümetin Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1985 yılında kuruldu ve bunu 1987 yılında Türk

Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) izledi. Benzer birçok vakfın birleşmesinden doğan TSKGV,

Türkiye'deki birçok önemli özel savunma şirketinin çoğunluk hissesine sahiptir:

Ayrıca silah ve mühimmat üreticisi MKEK ve askeri fabrikaları içeren ASFAT devlete bağlı olmakla birlikte

ticari faaliyetlerde bulunabilmektedir. SSB tarafından tasarım ve üretim için kurulan STM, bir diğer kritik

şirkettir. Ateşli silahlar sektöründe adından söz ettiren diğer özel kuruluşlar ise; Kale, Sarsılmaz, Canik

Silah ve YDS'dir.

SGK Başkanı Naki Polat, “Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin

ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler üretiyoruz.” dedi. "Türk Silahlı Kuvvetleri, çok zorlu testler ve

denemeler gerektiren, üstün yeteneklere sahip ürün ve hizmetler talep ediyor."

Kara S�stemler�nde Anahtar Başarı

Türk savunma sanayi üreticileri tarafından yapılan sıkı testlerin değeri, kara savaşı sistemlerinin

başarısında görülebilir. Bu sistemlerin geliştirilmesi, muharebe operasyonlarında görülen belirli tehditleri

ele almayı amaçlamaktadır. Örneğin teröristlerin kullandığı silahlı kamyonetlere müdahale etmek için

Nurol Makina, 140 km / s'den daha hızlı bir araç olan tamamen zırhlı silah platformu NMS'yi üretti.

Mühendisler ayrıca, Hızlı Konuşlandırılabilir Amfibi Islak Boşluk Geçiş Sistemi (OTTER AAAB) gibi

benzersiz araç tasarımlarına savaş deneyimini de dahil ettiler. Türk Savunma İhale Kurumu (SSB) Başkanı

İsmail Demir, “Kara sistemleri, yatırımlarımızın değerini somut bir şekilde gördüğümüz, dışa bağımlılığın

en aza indirildiği ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuz bir alan.” dedi. “Yeni nesil ana muharebe

tankları, zırhlı muharebe araçları, farklı görevlere uyarlanabilen taktik tekerlekli zırhlı araçlar, insansız kara

araçları ve geliştirdiğimiz diğer kara sistemlerinde NATO harekat gereksinimleri ve standartları başından

beri dikkate alınmıştır. "

Türk�ye Sınırlarının Ötes�nde Savunma Sağlamak

Türkiye, kendi ordusu için yüksek kaliteli silah sistemleri üretme başarısıyla diğer ülkelere silah sistemleri

ihraç etme yolunda ilerlemiştir. Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra NATO içindeki ülkelere de

sistem tedarik ediyor. Türk savunma sanayisi, sadece savaşanların taleplerini karşılamaya değil aynı

zamanda bu ihtiyaçları hızla karşılayacak yeni ürünler geliştirmeye de odaklanıyor.
  

https://www.defensenews.com/nat�ve/turk�sh-defence-aerospace/2020/07/21/how-turkey-became-one-of-the-worlds-lead�ng-

manufacturers-of-weapons-systems/
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BİYOHİBRİT TASARIMLAR MI , ONLAR DA NE?

Bu başlık altında mühendisleri sağlık sektörünü değiştirirken göreceğiz, belki başlık bizler için biraz

yabancı gelebilir ama aslında çoğumuz amacı uğruna yapılan çalışmaların bazılarından haberdarız.

Herhangi bir hastalığın tedavisinde, incelenmesinde damarlar içerisinde gezen robotları biliyoruz değil

mi? Ya göğüs kapaklarını ayırıp yaptığımız kalp ameliyatlarını artık omuzdan küçücük açıklıklar ile

yaptığımızı biliyoruz değil mi? Kalp pilini bilmeyenimiz yoktur, ya vücut içerisine atılan kameraları

duymayan kaldı mı? 

Yukarı paragrafta bahsettiğim teknolojik gelişmeler aslında biyomekanik dalının ürünleridir. Ben ise size

bu yazıda biyomekaniğin bir dalı olan biyohibritten bahsedeceğim. Nedir o derseniz size yazı başında bir

örnek vereyim; Öngörülerini geliştiren yapay zekaları çoğumuz biliyoruz artık ne kadar korkunç ve ne

kadar hayranlık uyandırcı değil mi? Peki ya canlı doku kullanan robotlar desem, spora gidip kaslarını

geliştiren, freerund gibi zor ve kas esnekliği gerektiren extrem hareketleri yapabilen robotlar…

HALİL YILDIZ

BİYOHİBRİT TASARIMLAR

Biyohibrit çalışmaları ile dünyaca tanınan MIT'de araştırmacı olarak görev alan Ritu Raman bu konu

hakkında görüşlerini şu sözler ile belirtiyor ‘’ Makine mühendisleri tipik olarak metaller, plastikler veya

seramikler gibi malzemeler kullanan makineler veya cihazlar yapan insanlar olarak düşünülür. Esasen alet

çantasına başka bir malzeme çeşidi daha ekliyorum ve canlı hücreler gibi biyolojik malzemeler kullanarak

makine inşa etmeye başlayıp başlayamayacağımızı test etmeye çalışıyorum. Yaptığım biyolojik makineye

bir örnek; hareket etmek ve dolaşmak için canlı iskelet kasını kullanan bir robot. Biyolojik materyalleri

birleştiren makineler, oldukça ilginç şeyler yapabiliyor. Düşünün, düşüp bir yerinizi yaraladığınızda bir süre

sonra iyileşirsiniz. Egzersiz yaptığınızda, güçlenirsiniz. Bu robotların da aynı şeyleri yapabileceği ortaya

çıktı. Egzersiz yaptıklarında daha güçlü hale gelebirler ve ayrıca hasar gördüklerinde kendilerini

iyileştirebilirler’’ . 
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Bu teknoloji şimdilik implantlara yönelmiş durumda. Bedenin içinde güvenli bir şekilde durabilecek ve

öngörülebilir bir işlevsel tepkiye sahip olacak şekilde tasarlanıyorlar. Aynı şeyler vücut dışından da

görülebilecek. Mesela ayağını kaybetmiş bir insana bir veya birkaç ameliyat ile yeniden eski ayağını

aratmayan ayak verilmesi, doğuştan görme engelli birine yeni gözler verilmesi vb. 

Bu konuda son haber Japon bilim insanlarından geldi. İnovatif kimya dergisi’nin haberine göre Japon

bilim insanları fare canlı dokusundan insan parmağı geliştirmeyi başardı. Haber şu şekilde, ‘’ Biyo-hibrit

robot üretmek için yola çıkan Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ilk olarak canlı kasların yer alacağı

bir robot iskeleti oluşturarak işe koyuldu. Tıpkı bir eklem gibi dönebilen yapıya sahip olan bu iskelet aynı

zamanda kas liflerinin bağlanabileceği noktaları ve kasların kasılmasını sağlayan elektrotların da

içeriyordu. Kas dokusunun büyüyeceği ve çalışacağı iskelet yapısı oluşturulduktan sonra ekibin önünde

biyo-hibrit robotu oluşturmak için tek bir engel kalmıştı: canlı bir kas hücresi hazırlamak ve iskelete

yerleştirmek. 

Ekip canlı bir kas hücresi oluşturmak için farklı kas hücrelerine dönüşebilen bir tür kök hücre olan

mitoblastlardan faydalandı. Mitoblastları, büyüyebilecekleri hidrojel tabakasına enjekte eden

araştırmacılar, bu tabakayı da iskelet üzerinde şekillenmesi için eklem bölgelerine tutturdu. Mitoblastların

büyüme evresini tamamlanmasıyla birlikte kas dokusu hazır hale gelirken biyo-hibrit robot da

tamamlamış oldu.

Çalışmanın sonunda üretilen küçük robot, insan parmağını taklit edebiliyor. Kas yapısı ve sahip olduğu

eklemler ile bükülebilen robot 90 derecelik açıya da ulaşabiliyor. Bilim insanları geliştirilen robotun şu

haliyle yetersiz olduğunu kabul etse geliştirdikleri kas dokusunun insansı robot uygulamalarında çığır

açabileceğini düşünüyorlar. Ekibin geliştirdiği robot kas dokusunun dayanıksızlığı nedeniyle sadece 7 gün

çalışabiliyor ancak bu çalışma ile belki de yıllar sonra, bilim kurgu filmlerindeki robotları daha başarılı bir

iskelet ve kas sistemine sahip bir şekilde gerçek hayatta görebiliriz’’ 

Peki sadece medikal alanda mı kullanılabilir bu teknoloji. Cevap kesinlikle ‘hayır!’ olacaktır.

Örneğin kirli bir akarsunun ıslahı için böceğe de ihtiyaç duyulur. Yeteri kadar böcek yoksa sorun yok, canlı

dokuya sahip ve ortama uyum sağlayan biyohibrit böcek robotlar göreve hazır.
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