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Dergide yayımlanan yazılardan, kaynak adı gösterilerek 
alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan yazılar yazarların 
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ASELSAN Dergisi Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt 
eder.

Değerli Okuyucular

T 
ürk sanayisi için en bü-

yük başarı öykülerinden 
biri olan ASELSAN bu yıl 
40ıncı yaşını kutladı. Tüm 
ASELSAN ailesi geleneksel 

hale geldiği şekilde Ata’nın huzurunda 
yerini aldı. Her yıl kapağımızda gördü-
ğümüz fotoğraf bu gurur gününün bir 
anısıdır. 

ASELSAN Dergisinin bu sayısında elekt-
rik araçlar üzerine teknik makalelere yer 
verdik. Ayrıca bir önceki sayımızdan 
bugüne geçen sürede gerçekleşen pek 
çok etkinlik, teslimat ve proje imzasını 
da haberleştirdik. 

Şirketimiz, Türkiye’nin savunma elektro-
niği alanında her türlü ihtiyacın karşılan-
dığı adres konumunda. Bunun yanı sıra 
diğer kurumların ihtiyaçları için çalışma-
larımız da artarak devam ediyor. Turkcell 
ile 5G teknolojileri, Tarım Bakanlığı ile üç 
farklı proje, Dışişleri Bakanlığı için krip-
tolu haberleşme sistemleri ve Ankara 
Metrosu için imzalar gerçekleştirildi. 

Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa 
Hava Savunma Silah Sistemi (KORKUT) 
ve Ateş İdare Cihazı (AİC) Geliştirme 
Projesi ve 35mm Oerlikon Modernizas-
yonu ve Parçacıklı Mühimmat Geliştir-
me (OMPMT) Projesi kapsamında atışlı 
testler icra edildi. Testlerde geliştirilen 
Ateş İdare Cihazı, Modernize Çekili Top, 
Parçacıklı Mühimmat sistemleri görev 
aldı. Hedef uçak (TURNA), Atış Kontrol 
Radarı ile takip altına alındı ve Parçacıklı 
Mühimmat ile yapılan atışlar ile vurula-
rak düşürüldü. 

Amerika Birleşik Devletleri merkez-
li askeri yayıncılık kuruluşu Defense 
News dergisi tarafından yayınlanan lis-
tede her yıl daha yukarıda yer alıyoruz. 
ASELSAN, dünyanın en büyük savun-
ma sanayii kuruluşları listesinde beş sıra 
yükselerek 62’nci sırada yer aldı. 

ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile 
SEDEF Tersanesi arasında, Çok Mak-
satlı Amfi bi Hücum Gemisinde (LHD) 
bulunacak savaş-elektronik sistemleri 
konusunda bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Denizde İkmal Tankeri için 
Uzaktan Kumandalı Stabilize Top Sis-
temi ve Muhabere Anahtarlama Sistemi 
üretecek. ASELSAN ve STM arasında, 
inşa edilmekte olan tankere ASELSAN 
tarafından konuşlandırılacak sistemlerin 
sağlanmasına yönelik bir sözleşme im-
zalandı.

ASELSAN ile Malezya’da yerleşik bir fi r-
ma arasında imzalanan sözleşme kap-
samında ASELSAN’ın 30mm MUHAFIZ 
Uzaktan Komutalı Stabilize Top Siste-
mi Malezya Silahlı Kuvvetlerine ait 44 
metrelik botlara entegre edilecek. Yine 
ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sis-
temlerinin Katar Sahil Güvenlik Gemi-
lerine entegre edilmesi için bir anlaşma 
imzalandı. Uzaktan Komutalı Silah Sis-
temlerimizin Kazakistan’da yerli sanayi 
alt yapısı kullanılarak üretimine ilişkin de 
bir anlaşma imzalandı. Son atılan imza-
lar ile Uzaktan Komutalı Silah Sistemle-
rimizi kullanan ordu sayısı 11’e yükseldi. 

Ekiplerimiz, dünyanın dört bir yanındaki 
savunma fuarlarında ASELSAN bayrağı-
nı dalgalandırdı. Katıldığımız fuarlar ve 
orada gerçekleştirilen faaliyetler hakkın-
da haberler de sayfalarımızda yer buldu. 

 “Ulusal Savunma Sanayiinin Güvence-
si” olarak 40 yıldır ülkemize hizmet veren 
bir kuruluşun yayın organı olarak sizlerle 
yeni bir sayıda buluşmanın gururunu ya-
şıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
ASELSAN mensupları adına saygıları-
mızı sunuyoruz. Bir sonraki dergimizde 
buluşuncaya kadar esenlikler dileriz. 

Yayın Kurulu
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Türk Savunma Sanayisinin en büyük kuruluşu 
ASELSAN, 40ıncı  kuruluş yıldönümünde 5 bin çalışanı 
ile Anıtkabir'i ziyaret etti. 

A
SELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Murat Şeker, yö-
neticiler ve çalışanlar ile birlikte 
Anıtkabir'de saygı duruşunda 

bulundu. Atatürk'ün mozolesine çelenk 
bırakan Yönetim Kurulu Başkanı Şeker 
saygı duruşundan sonra Anıtkabir özel 
defterini imzaladı. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Murat Şeker, deftere şunları yaz-
dı:

 “Ulu Önder Atatürk, 
ASELSAN Ailesi olarak, kuruluşumu-

zun 40’ıncı yıl dönümünü gururla kutlama-
nın heyecanı içinde bir kez daha yüksek 
huzurunuzdayız.

Milli savunma sanayimizin lideri konu-
munda, teknolojik bağımsızlık düzeyimi-
zi en üst düzeye çıkarmak için büyük bir 
azim ve gayretle çalışmaya devam ediyo-
ruz. Kazandığımız teknolojik bilgi birikimi 
ile Dünyanın önde gelen savunma sanayi 

fi rmalarıyla rekabette her geçen gün daha 
çok güçleniyoruz.

Bundan 92 yıl önce Türkiye Cumhu-
riyetinin temellerini atarken gösterdiğiniz 
‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ 
hedefi  doğrultusunda ASELSAN Ailesi 
olarak inançla yürüyor ve huzurlarınızda 
saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

ASELSAN 40 Yaşında…
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S
EDEF Tersanesi, Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı için bir adet Çok 
Maksatlı Amfi bi Hücum Gemisi 
inşa edecek. Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı, LHD Projesiyle, Ege, Akdeniz 
ve Karadeniz’de asgari bir tabur büyük-
lüğündeki bir kuvveti ana üs desteği ge-
rekmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz 
bölgesine intikal ettirebilecek bir gemiye 
sahip olacak.

ASELSAN - HAVELSAN iş Ortaklı-
ğı ile SEDEF Tersanesi arasında, LHD 
Gemisinde bulunacak savaş-elektronik 
sistemlerinin sağlanması ve entegrasyo-
nu konusunda imzalanan sözleşmede; 
ASELSAN'ın iş payı 127 milyon 252 bin 
EURO, HAVELSAN’ın iş payı 87 milyon 
EURO olarak gerçekleşti.

Projede ASELSAN tarafından Çok 
Maksatlı Amfi bi Hücum Gemisi, Mekanize 
Çıkarma Araçları, Araç / Personel Çıkar-
ma Araçları üzerinde yer alacak Muhabere 
ve Uydu Sistemleri, IFF sistemi, 12.7 mm 
STAMP ile 25 mm STOP Silah Sistemleri, 
Akustik ve Sonar Sistemleri, Radar Sis-
temleri, Elektronik Harp Sistemleri, Kızı-
lötesi Arama ve Takip Sistemi, Lazer ikaz 
Sistemi, Elektro-Optik Dayrektör ve Seyir 
Sistemleri için tasarım, geliştirme, üre-
tim, tedarik, platforma entegrasyon, test-
tecrübe ve entegre lojistik destek faaliyet-
leri gerçekleştirilecek.

Projede HAVELSAN, Havuzlu Çıkar-
ma Gemisinin, ana görev fonksiyonları ile 
çok tehditli ortamda savaşma yeteneğini 
sağlayan Ağ Destekli Savaş Yönetim Sis-

temi (ADVENT), Gemi Veri Dağıtım Siste-
mi, CCTV sistemi, Mesaj İşletim Sistemi, 
Link-11/16/22 taktik muhabere sistemleri 
ve gemi üzerinde konuşlanabilecek olan 
milli Amfi bi Görev Kuvveti Harekat Merke-
zi ile Çıkarma Kuvveti Harekat Merkezine 
ait Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemlerinin 
(KKBS) tasarım, geliştirme, üretim/tedarik, 
test-tecrübe ve entegre lojistik faaliyetleri-
ni sağlayacak.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum 
Gemisinde ASELSAN-
HAVELSAN Sistemleri

ASELSAN - HAVELSAN İş Ortaklığı ile SEDEF Tersanesi arasında, Çok 
Maksatlı Amfi bi Hücum Gemisinde (LHD) bulunacak savaş-elektronik 
sistemleri konusunda bir sözleşme imzalandı.
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Tarım Projelerinde ASELSAN
ASELSAN, savunma sanayii tecrübesini bir diğer milli güvenlik 
alanı olan tarım ve hayvancılık alanında kullanacak.

A
SELSAN, başta milli savunma 
projeleri olmak üzere, insansız 
sistemler, haberleşme projeleri 
ile trafi k ve otomasyon sistemle-

rinde edindiği birikimlerini milli tarım oto-
masyonu uygulamaları alanında hayata 
geçiriyor. 

Bu kapsamda, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
tarafından desteğe layık görülen üç yeni 
projenin başlangıç toplantısı ASELSAN’da 
yapıldı. Toplantıda TAGEM tarafından pro-
je çalışmaları için sağlanan traktörlerin de-
vir teslim töreni de gerçekleştirildi. 

Toplantıya TAGEM Genel Müdürü Doç 
Dr. Masum Burak, Tarım Reformu Genel 
Müdürü Dr. Gürsel Küsek, Ankara Üniver-

sitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. İlhami Bayramin, TİGEM (Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü) ve BÜGEM 
(Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) temsil-
cileri katıldı.

Desteklenecek projeler kapsamında; 
• ASELSAN’ın insansız hava araçları ve 

görüntü işleme alanında yürüttüğü ça-
lışmalardan elde ettiği bilgi birikiminin, 
bitki sağlığı takibi, zararlı tespiti ve re-
kolte tahmini gibi tarımsal uygulama-
larda faydaya dönüştürülmesi, 

• ASELSAN’ın insansız kara araçları ala-
nında yürüttüğü çalışmalardan elde 
ettiği deneyimin, traktörün hassas rota 
üzerinde otomatik dümenlemesi ve 
verimi artırıcı hassas tarım uygulama-
larında kullanılacak hale getirilmesi, 

• Tarım araçları üzerindeki araç bilgisa-
yarı ve sensörler ile çiftlik merkezinde 
yönetim merkezi arasında anlık veri ile-
tim yeteneğine sahip haberleşme bağ-
lantısının kurulması ve toplanan veriler 
kullanılarak gübreleme, ilaçlama, ekim 
işlemlerinde hassas tarım uygulamala-
rını mümkün kılacak altyapının oluştu-
rulması, 

konularında çalışmalar yürütülecek.
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Silah Sistemlerinde 
Türkiye-Kazakistan 
İş Birliği 

SARP Uzaktan Komutalı
Silah Sistemi
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ASELSAN, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak 
üzere, yerel ortakları ile SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerini (UKSS) 
üretecek. Bu sistemler Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
araçlarında kullanılacak. 

A
SELSAN’ın Kazakistan’daki 
iştiraki KAE firması ile birlikte 
geliştirerek üretimini gerçekleş-
tirecekleri SARP Sistemi, kara 

platformları için geliştirilmiş uzaktan ko-
mutalı stabilize bir silah sistemidir. Sistem 
üzerinde lazer mesafe ölçer, uzun menzi-
le ve yüksek hassasiyete sahip termal ve 
gündüz kameraları bulunuyor. Bu birimler 
ile gece, gündüz ve olumsuz görüş şart-
larında çıplak gözle görülemeyen hedefler 
tespit edilebilmekte, tanınabilmekte ve 

mesafe bilgisi dâhilinde yapılan balistik 
hesaplamalarla etkili biçimde ateş altına 
alınabiliyor. 

Sistem Kumanda Birimi aracılığı ile sis-
tem uzaktan kumanda ediliyor. Bu sayede 
nişancı karşı ateşe ve olumsuz hava ko-
şullarına maruz kalmadan sistemi etkin bir 
şekilde kullanabiliyor. 

Sistemin stabilizasyon ve otomatik he-
def takip yeteneği ile üzerine yerleştirildiği 
aracın veya hedefin hareketinden etkilen-
meden nişan hattı hedef üzerinde kalıyor 

ve otomatik balistik uygulama ile hedefe 
isabetli atışlar yapılırken nişancının da 
azami seviyede güvenlik altında kalması 
sağlanıyor. 

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
envanterinde yer alan ASELSAN Uzaktan 
Komutalı Silah Sistemleri, birçok ülkenin 
Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. 
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Yeni Nesil Mobil İletişim 
Teknolojilerine 
Yerli Damgası 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yapılacak 
çalışmaların kapsamına ilişkin bir çerçeve metne 
imza attı. 5. nesil mobil iletişim teknolojileri 
alanında Türkiye’nin yazılım ve donanım Ar-
Ge kapasitesini güçlendirecek en somut adım 
ASELSAN ve Turkcell'den geldi. 
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İşbirliğinin ana hedefi, Türkiye’nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline 
getirilmesi. Bu plan doğrultusunda iki yerli marka 5G yol haritası üzerinde 
çalışmaya başlayacak. Uluslararası standartlaşma süreçlerine birlikte katılım 
sağlayacak olan ASELSAN ve Turkcell, geliştirilecek ürünlerle yerel ve 
uluslararası pazarlarda ticari başarı için ortak çaba sarf edecek.

A
SELSAN ve Turkcell, 5G alanın-
da atılacak adımlara öncülük 
etmek üzere elektronik teknolo-
jileri alanında güç birliği yapıyor. 

ASELSAN ve Turkcell arasında imzalanan 
çerçeve metin doğrultusunda, iki marka 
uzun vadeli bir işbirliği yürütmek ve gele-

ceğin mobil teknolojilerini 
geliştirmek için ortak çalış-
ma konusunda anlaşmaya vardı. 

Metni imzalamak üzere bir araya gelen 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, or-
taya koyulacak çalışmaların ülke çıkarları 
adına büyük önem taşıdığını vurguladılar. 

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik 
Eken: “Haberleşmede 40 yıllık marka-
yız” 

“ASELSAN, 1975 yılında Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarını 
milli ve özgün olarak karşılamak için ku-
ruldu. Haberleşme ile başlayan yolculu-
ğumuz geçen 40 yıl içerisinde Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını en aza indirecek şekilde 
savunma elektroniğinin her alanına yayıldı. 
ASELSAN’dan transfer edilen teknoloji ile 
Kazakistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Endonezya ve Pakistan’da üretim ya-
pan fabrikalar bulunuyor. 

Askeri teknolojilerde elde ettiğimiz 
teknoloji ve bilgi birikimini öncelikle 4G 
konusunda ULAK projesi ile hayata geçi-
ren ASELSAN, bu birikimini 5G gibi kritik 
teknolojik alanlarda da değerlendirerek, 
ülkemizin teknolojik altyapı ihtiyaçlarının 

milli olarak karşılanmasını hedeflemekte-
dir. TASMUS ve JEMUS gibi yurt sathına 
yayılan geniş bir stratejik/taktik ağı kur-
muş olan ASELSAN, 5G’nin hazırlık, tasa-
rım, üretim ve kurulumunda da en yetkin 
ortak olacaktır.” 

Turkcell Genel Müdürü Kaan 
Terzioğlu: “Türkiye 5G’de merkez 

üs olacak” 
“Ülkemizin her köşesinde en hızlı ve en 

kolay şekilde iletişim sağlamak ve tekno-
lojiyi kullanarak hizmet sunmak en büyük 
hedefimiz. Bugüne kadar yaptığımız yatı-
rımlarla sadece Türkiye’nin değil, dünya-
nın en güçlü 3G altyapısını kurduk ve 3G 
hızını 3 kat artırarak bugün dünyada su-
nulan en yüksek 3G hızı olan 63,3 Mbps’i 
hem altyapı tarafında hem de Turkcell Tur-
bo T50 ile akıllı telefon tarafında destekle-
yen ilk ve tek operatör olduk. 

4G için yaptığımız testlerle bu tekno-
loji ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlarken, 

5G hazırlıkları kapsamında da yönetim 
kurulunda yer aldığımız NGMN (Next Ge-
neration Mobile Networks) çatısı altında 
Türkiye’yi temsil eden tek operatörüz. Bu 
alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor, 
bu konuda dünya standartlarının oluşma-
sına yön veriyoruz. Öncülüğümüzü ve yeni 
nesil mobil iletişim teknolojilerini Türkiye 
ile tanıştırma konusundaki liderliğimizi 
5G’de de sürdürmek Turkcell için olmaz-
sa olmaz nitelikte. Bu nedenle, hizmete 
yönelik teknoloji ve inovasyon geliştirme 
idealine bizim kadar bağlı ASELSAN’la iş-
birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. İmzaladığımız çerçeve metin ile uzun 
soluklu bir çalışmanın ilk adımını atmış 
olduk. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştire-
rek Türkiye’nin 5G’de merkez üs olmasını 
sağlayabileceğimize tüm kalbimizle inanı-
yoruz.” 

ASELSAN ile TURKCELL arasındaki 
işbirliği çerçeve metni şu maddeleri kap-
sıyor: 

• Türkiye’nin 5G teknolojileri alanında 
tüketen değil üreten konumuna getiril-
mesine öncülük etmek, 

• Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim ka-
pasitesini ve ihracatını arttırmaya katkı 
sağlamak, 

• 5G kapsamında katma değerli tekno-
lojileri belirlemek ve bu alanlarda yerel 
bir Ar-Ge yol haritası oluşturmak, 

• 5G teknolojilerinin gelişimine yön veren 
uluslararası platformlara, uluslararası 
standartlaşma süreçlerine birlikte aktif 
katılım sağlayarak bu bilgi ve deneyim 
ışığında yerel çalışmaları beslemek, 

• Standartlara uygun şekilde geliştirile-
cek ürünlerle yerel ve uluslararası pa-
zarlarda ticari başarıya ulaşmak, 

• Bu alanda oluşturulacak ekosistemle 
(üniversitedeki araştırmacılar, yazılım 
geliştiriciler, donanım üreticiler, vb.) 
birlikte Türkiye’de bir uzmanlığın oluş-
masına öncülük etmek, 

• 5G ve ilgili teknolojilerde fikri mülkiyet 
hakları ve patent portföyünü geliştir-
mek. 

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na şilt 
takdim etti.
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Taktik Saha Muhabere 
Sistemi (TASMUS) 
ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 
186.000.000 USD tutarlı Taktik Saha Muhabere 
Sistemi (TASMUS) sözleşmesi imzalandı.

T
aktik Saha Muhabere Sistemi, 
21.yüzyıl ordularının taktik saha-
da tüm haberleşme gereksinim-
lerini Ağ Merkezli Muharebe kon-

septine uygun şekilde karşılayan, geniş 
alan kaplama ilkesine dayalı çok kanallı 
bir haberleşme sistemidir. TASMUS’un te-
mel amacı, ses servisinin yanı sıra savaş 
alanının yakın gerçek zamanlı taktik res-
mini oluşturmak, silah, sensör ve komuta 
merkezleri arasında gerek duyulan yakın 
gerçek zamanlı veri haberleşmesini sağ-
lamak, birliklerin coğrafi  konumlarının bir 
merkezden otomatik ve sürekli olarak iz-
lenmesini sağlamak ve bu bilgileri gerekti-
ğinde komuta katının kullanımına sunarak, 

komutanların ordu bölgesindeki tüm birlik-
lerin taktik resmini gerçek zamanlı olarak 
görmesini sağlamaktır. TASMUS, sahip 
olduğu güçlü altyapısı ve gelişmelere açık 
mimarisi ile taktik alanda ihtiyaç duyulan 
gereksinimlerin tamamına cevap verebile-
cek entegre bir çözüm sunmaktadır. 

TASMUS–G sistemi taktik araçlar üze-
rine monte edilmiş ve elektronik teçhizatlar 
ile donatılmış şelterlerden oluşmaktadır. 
Gerektiğinde yer değiştirme konseptine 
uygun olarak tasarlanan bu şelterler taktik 
sahada hızlı yer değiştiren komuta mer-
kezlerinin tüm haberleşme gereksinimleri-
ni karşılamaktadır. 
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Güneydoğu Asya Bölgesine 
İlk Silah Sistemi İhracatı 

A
SELSAN ile Malezya’da yer-
leşik bir fi rma arasında imza-
lanan sözleşme kapsamında 
ASELSAN’ın 30mm Uzaktan 

Komutalı Stabilize Top Sistemi (MUHAFIZ) 

Malezya Silahlı Kuvvetlerine ait 44 metre-
lik botlara entegre edilecek. Söz konusu 
sözleşme, ASELSAN’ın Güneydoğu Asya 
bölgesine ilk Silah Sistemi ihracatı olması 
açısından önem taşıyor.
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Pakistan Donanması 
için ASELSAN Sistemleri
ASELSAN, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizde İkmal 
Tankeri için Uzaktan Kumandalı Stabilize Top Sistemi ve Muhabere 
Anahtarlama Sistemi üretecek.

S
TM ile Pakistan Savunma Üre-
tim Bakanlığı arasında Pakistan 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacının kar-
şılanması maksadıyla imzala-

nan sözleşme kapsamında; 15600 tonluk, 
yaklaşık 155 m. boyunda bir adet Deniz-
de İkmal Tankeri (Navy Fleet Tanker), ana 
yüklenici olan STM'nin sorumluluğunda 
Karaçi Tersanesi (Karachi Shipyard and 
Engineering Works-KS&EW) alt yapı im-
kanları kullanılarak inşa ediliyor. 

ASELSAN ve STM arasında, inşa edil-
mekte olan tankere ASELSAN tarafından 
konuşlandırılacak sistemlerin sağlanma-
sına yönelik bir sözleşme imzalandı. Proje 
kapsamında ASELSAN sorumluluğunda; 
gemi savunması için 25 mm Uzaktan Ku-
mandalı Stabilize Top Sistemi ve taktik 
muhabere ihtiyaçları için Muhabere Anah-
tarlama Sistemi yer almaktadır. Pakistan 
Deniz Kuvvetleri envanterinde 12,7 mm ve 
25 mm kalibreli ASELSAN Uzaktan Komu-
talı Silah Sistemleri ve muhabere sistemle-
ri halen görev yapmaktadır.

Uzaktan Kumandalı Stabilize Top 
Sistemi (STOP)
STOP Sistemi, Silah Kumanda Birimi 

aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, 
otomatik hedef takip özelliğine ve modüler 
yapıya sahip, 25 mm top takılabilen bir si-
lah sistemidir. Halihazırda Pakistan Deniz 
Kuvvetleri envanterindeki diğer gemilerde 
de kullanılan STOP sistemi, termal kame-
ra, TV kamera ve lazer mesafe ölçer takılan 
stabilize edilmiş bir tarete sahip olup gece 
ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle 
görülemeyen hedefl erin tespit edilmesini, 
hedefl erin otomatik olarak tanınmasını, ta-
kip edilmesini ve atış yapılabilmesini sağ-
lamaktadır. Sistem, otomatik hedef takip 

ve balistik hesaplama yeteneğine de sahip 
olup üzerine yerleştirilmiş olduğu platform 
veya hedef hareket halindeyken isabet 
oranı yüksek atışlar yapmaktadır.

Muhabere Anahtarlama Sistemi 
(MAS)
MAS, taktik muhabere ihtiyaçları kap-

samında gereksinim duyulan anahtarlama 
ve kontrol fonksiyonlarını güvenilir, emni-
yetli ve süratli bir şekilde yerine getirmek 
üzere platforma entegre edilecek olan 
anahtarlama teçhizatını kapsar. MAS, ge-
mide telsizler, ses emniyet cihazları, veri 
emniyet cihazları, veri modemleri, link 

devreleri, kullanıcı istasyonları ve mesaj 
işletim sistemi arasındaki irtibatı sağlayan 
ve alarm/anons sistemi, telefon sistemi ile 
ihtiyaç duyulan arayüze sahiptir.MAS, ha-
rici muhabere sistemlerindeki telsiz, krip-
to, modem ve mesaj işletim sistemi termi-
nal cihazlarının istenilen konfi gürasyonda 
esnek olarak kullanımına imkanın sağlar. 
Sistem, dahili muhabere sistemlerindeki 
kullanıcı terminal fonksiyonlarını ve bağ-
lantı ihtiyaçlarını, sistem kontrol konsolu 
vasıtası ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre ta-
nımlama ve/veya değiştirme özelliklerine 
sahiptir.

Muhabere Anahtarlama Sistemi (MAS)
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A
SELSAN tarafından geliştirilen 
9681 SDR (Yazılım Tabanlı Tel-
siz) HF Hava Telsizlerinin ATAK 
Helikopteri (T-129) için kalifi kas-

yon testleri tamamlandı ve helikopterlere 

takılmak üzere TUSAŞ’a seri üretim tes-
limatlarına başlandı. Bundan böyle ATAK 
Helikopterleri ASELSAN 9681 HF Hava 
Telsizleri ile haberleşecek. 

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müste-

şarlığı arasında Aralık 2006 tarihinde imza-
lanan sözleşme kapsamında geliştirilmesi 
tamamlanan HF Hava Telsizinin ATAK He-
likopter Platformuna ilk seri teslimatı ger-
çekleştirildi. 

ATAK Helikopterleri 
ASELSAN 9681 HF Hava 
Telsizleri ile haberleşecek. 

HF Telsizlerimiz Türk 
Semalarında 
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ZAMBAK Projesi İlk Teslimatı

Z
ırhlı Araç Mürettebatı Kompozit 
Başlığı (ZAMBAK) Projesi 1. Seri 
Üretim Partisi teslimatı tamamla-
narak 11’nci Ana Bakım Merkezi 

Komutanlığı’na teslim edildi. 
ZAMBAK,

• TSK envanterinde bulunan zırhlı araç 
içerisinde ASELSAN IC-4620 ve 6680 
İç Konuşma Sistemleri ile uyumlu,

• Zırhlı araç dışında ASELSAN 4600, 
9600, 9651, 9661, 5712, 4014, 
4411/4711 telsizleri ile uyumlu, 

• Yüksek ANR (Aktif Gürültü Azaltma) ve 

PNR (Pasif Gürültü Azaltma) özellikle-
rine sahip, 

• İç Başlık Setleri,
• Milli olarak tasarlanmış, 
• Yüksek askeri balistik standartlara 

sahip,
• Infra Red (Kızıl Ötesi) özellikli, 

Dış Kabuk üretilmesini amaçlayan 
bir projedir.

ASELSAN tarafından İç Başlık Seti, İç 
Konuşma Sistemleri ve ASELSAN Telsiz-
leri arayüz tasarımları gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Bilkent Üniversitesi  

ile 600.000 USD tutarında “KANAT (Kanal 
Analiz ve Tahmin)” adında bir Teknoloji Ka-
zanım Yükümlülüğü Projesi imzalandı. 

Proje kapsamında KAREL fi rması ile 
“ANR Modülü Yerli Olarak Tasarımı ve 
Pilot Üretimi” adında bir Ar-Ge Projesi im-
zalandı.

Proje kapsamında ayrıca Balistik Göz-
lük, Çanta, File, Siyah Torba, Spiral Kablo 
Takımı ve Adaptör Kablo Takımları teslim 
edildi.
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ASELSAN Kızılötesi 
Dedektörlerin 
Seri Üretimine Başladı

A
SELSAN 2014 yılında kurduğu 
tesislerde termal kameraların 
gözü olarak tanımlanabilecek 
ısıyı algılayabilen kızılötesi de-

dektörlerin ilk seri üretim partisini başarı ile 
tamamladı. Bu gelişme ile, bugüne kadar 
üniversite sanayi işbirliği ile tasarım aşa-
masında gösterimleri yapılan dedektörle-
rin sanayileşmesindeki en kritik adım da 
tamamlandı.

Dünyada az sayıda ülkenin üretebildi-
ği bu dedektörler; kullanım amacı, üretim 

teknolojisi ve algılayıcı malzemesine bağ-
lı olarak farklı yöntemlerle üretilebiliyor. 
ASELSAN’da seri üretimine başlanan “Ku-
antum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörler” 
ise, NASA’nın da uzay uygulamalarında 
kullandığı bir teknoloji olarak yüksek dü-
zeyde görüntü kalitesi ile öne çıkıyor.

ASELSAN’ın “Kuantum Kuyulu Kızılö-
tesi Fotodedektör”lerinde; her biri insan 
saç teli kalınlığının üçte biri boyutunda, 
327 bin adet pikselden oluşan bir sensör 
bulunuyor. Yaklaşık iki santimetrekarelik 

alana sığabilen bu sensör, derecenin yüz-
de birlik ısı farklarını algılayarak termal gö-
rüntüleme yapıyor. Bu tür dedektörleri üre-
tebilmek için; yetişmiş personel ve birçok 
teçhizatın yanı sıra, sıcaklık, toz, nem gibi 
üretime etki eden tüm çevresel faktörlerin 
denetim altına alındığı özel üretim alanları-
na sahip olmak gerekiyor.

Kızılötesi dedektör teknolojileri, 
Türkiye’nin yüksek katma değerli sanayi 
yapılanması için birçok sanayi dalına etkisi 
olan kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. 

ASELSAN, geceyi gündüze çeviren termal kameraların gözünü tamamen milli 
imkanlarla seri olarak üretmeye başladı. 
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Kızılötesi dedektörler, askeri alanda he-
def tespiti, gözetleme, atış kontrolü, füze 
arayıcı başlığı gibi uygulamaların yanı sıra 
güvenlik kameraları, tıbbi görüntüleme, 
otomotiv, uydu görüntüleme, enerji gü-
venliği gibi sivil alanlarda da yaygın olarak 
kullanılıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken 
şunları söyledi;

“ASELSAN olarak; Kuantum Kuyulu 
Kızılötesi Fotodedektör dışında, termal 
algılama yapan farklı teknolojilere sahip 
birçok dedektörün tasarımını tamamlayıp 
seri üretime aktarma aşamasına gelmiş 
durumdayız. Orta Doğu ve Hazar Havza-
sı ile enerji ihtiyacı olan ülkeler arasında 
köprü konumdaki ülkemizin enerji güven-
liği projeleri ile istikrarın kırılgan olduğu 
Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun 
ortasındaki ülkemizin fi ziki sınır güvenliği 
projelerinde de milli imkanlarla, Türk mü-
hendis ve teknisyenleri tarafından üretilen 
yeni nesil dedektörlerin kullanılması çok 
önemli.”

Dünyada sayılı gelişmiş ülkelerin elin-
de bulunan bu kritik dedektör teknolojisi; 
sahip olan ülkenin ulusal koruması altında 
olup, varlığı gelişmişlik ve üstünlük göster-
gesi niteliğinde olduğu kabul ediliyor.
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K
atar İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
ihtiyacı kapsamında, ARES Ter-
sanesi tarafından farklı tiplerdeki 

17 botun satışı konusunda sözleşme 2014 
yılı içerisinde imzalanmıştı.

ARES, Antalya Serbest Bölgesinde 
kurulu modern tersanesinde ileri tekno-
loji içeren yüksek performanslı hücum-
bot ve devriye gemileri üretiyor ve çok 
çeşitli ülkelere ihraç ediyor. ASELSAN ve 
ARES, yaptıkları görüşmeler doğrultusun-
da, ASELSAN’a ait 30mm MUHAFIZ ve 
12,7mm STAMP Uzaktan Komutalı Sta-
bilize Silah Sistemlerinin Proje kapsamın-
da ARES Tersanesi’ne satışına ve botlara 
entegre edilmesine yönelik olarak iş birliği 
yapmak üzere mutabakata vardı.

Söz konusu Mutabakat Muhtırası Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Celal Sami Tüfekçi ve SSM Uluslararası İş-
birliği Daire Başkanı Asuman Vangölü’nün 
şahitliğinde ASELSAN Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek, Genel 
Müdürü Dr. Faik Eken ve ARES Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğ-
lu arasında imzalandı.

Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri
Özelliklerine ve kullanım alanına göre 

SARP, STAMP, STOP ve MUHAFIZ adını 
alan sistem üzerinde, lazer mesafe ölçer, 
uzun menzile ve yüksek hassasiyete sahip 
termal ve gündüz kameraları bulunuyor. 
Bu birimler ile gece, gündüz ve olumsuz 
görüş şartlarında çıplak gözle görüleme-
yen hedefler tespit ediliyor, tanınıyor ve 
mesafe bilgisi dahilinde yapılan balistik 

hesaplamalarla etkili biçimde ateş altına 
alınıyor.

Birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından 
tercih edilen Sistem, kumanda birimi ara-
cılığı ile uzaktan kumanda ediliyor. Bu sa-
yede nişancı, karşı ateşe ve olumsuz hava 
koşullarına maruz kalmadan sistemi etkin 
bir şekilde kullanabiliyor. Otomatik video 
hedef takip özelliği ile hedef otomatik ola-
rak takip edilebiliyor.

ARES Tersanesi, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için ürettikleri botların 
üzerinde ASELSAN Silah Sistemlerini tercih etti.

Katar için Milli Güç Birliği

SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Asuman Vangölü, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek
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Kızıl Ötesi Arayıcı Başlık 
Teslimatı
U

MTAS (Uzun Menzilli Tanksavar 
Füze Sistemi/MIZRAK-U)  ve 
OMTAS (Orta Menzilli Tanksa-
var Silah Sistemi/MIZRAK-O) 

Kızılötesi Arayıcı Başlık (KÖAB) Geliştiril-
mesi Projesi’nde, KÖAB Tasarım Doğrula-
ma ile Ürün ve Üretim Hattı Kalifikasyonu 
faaliyetleri tamamlandı. Kalifiye üretim 
hattında üretilen ilk kafile Kızılötesi Arayıcı 
Başlık ana yüklenici ROKETSAN’a teslim 
edildi.

Atışlı testlere katılan  ASELSAN ve ROKETSAN  çalışanları
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YATMES Ek Alım Sözleşmesi 
Y

urtdışı askeri ataşelikler ve as-
keri temsilcilikler tarafından ak-
tif bir şekilde kullanılmakta olan 
Yurtdışı Askeri Temsilcilikler Me-

sajlaşma Sistemi (YATMES), sağladığı milli 
kripto çözümü ile internet üzerinden “gizli” 
gizlilik dereceli dosya paylaşımını güvenli 
bir şekilde sağlayan milli yazılım ve dona-
nım birimlerinden oluşan bir sistemdir. 

Yüzü aşkın yurtdışı temsilcilikleri ara-
sında başarı ile kullanılmakta olan YAT-
MES sisteminin yeni yurtdışı temsilcilikleri 
de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılma-
sına karar verildi ve Temmuz ayında Milli 
Savunma Bakanlığı ile ek alım sözleşmesi 
imzalandı.

YATMES sistemine dahil olacak mer-
kezlerde görevli 110 yurtdışı askeri tem-
silciye sistemi ile ilgili eğitim HBT Sektör 
Başkanlığı Siber Güvenlik ve Kripto Sistem 
Mühendisliği ekipleri tarafından verildi. 

Yurtdışında görev yapan askeri ateşeler
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ASELSAN’ın En Kapsamlı 
Bakım Onarım Sözleşmesi

A
SELSAN’ın en kapsamlı ba-
kım onarım sözleşmesi olan ve 
dört farklı sektör başkanlığına 
(SST, HBT, MGEO, REHİS) ait 

111 farklı sistemin yer aldığı “Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı Envanterinde Mevcut,  
ASELSAN İmali Sistem/Cihazlar İle  
ASELSAN’dan Tedarik Edilen Sistem/Ci-

hazlara Ait Beş Yıllık Bakım-Onarım Söz-
leşmesi”, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İs-
tanbul Tersanesi Komutanlığı ile ASELSAN 
arasında imzalandı. 
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ASELSAN, KACST ve TAQNIA 
DST İş Birliği Yapacak

R
iyad’da imzalanan mutabakat 
muhtırası kapsamında, KACST, 
TAQNIA DST ve ASELSAN ara-
sında, devlet makamları ve di-

ğer kurum/kuruluşlar ile koordineli bir şe-
kilde işbirliğinin geliştirilmesi hedefl eniyor. 
Anlaşma, KACST Başkanı Prens Dr. Turki 
Bin Saud Bin Mohammad Al Saud, TAQ-
NIA DST Genel Müdürü Dr. Hamad Alyou-
sefi  ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Oğuz Şener tarafından, Suudi Arabistan 
Türkiye Büyükelçisi Yunus Demirer’in de 
katılımıyla imzalandı. 

Prens Dr. Turki  Bin Saud Bin Mo-
hammad Al Saud,  imzalanan mutabakat 
muhtırasının Suudi Arabistan’daki tekno-
loji ve yenilikler üzerinde pozitif bir etki 

yaratacağını ve bu anlaşmanın önemli bir 
stratejik işbirliğinin başlangıcı olduğunu 
söyledi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcı-

sı Oğuz Şener de yapılacak işbirliğinin Su-
udi Arabistan’ın savunması ve güvenliğine 
katkıda bulunacağının altını çizdi. 

ASELSAN, Suudi Arabistan Teknoloji Geliştirme Bölgesi King Abdulaziz 
City for Science and Technology (KACST) ve bir Suudi yatırım şirketi 
TAQNIA Defense and Security Technologies (DST) arasında mutabakat 
muhtırası imzalandı. 

İmzalar, KACST Başkanı Prens Dr. Turki Bin Saud Bin Mohammad Al Saud, TAQNIA DST Genel 
Müdürü Dr. Hamad Alyousefi  ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şener tarafından atıldı.
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Yeni Nesil Mobil 
Kestirme Sistemi 
ASELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
arasında Mobil Kestirme Sistemi (MOBDF) Prototip 
geliştirilmesine ilişkin sözleşme kapsamındaki ilk teslimat 
gerçekleştirildi.

P
roje kapsamında olan ve Mobil 
Kestirme Sisteminin farklı fre-
kans bantlarında uzantısını da 
içeren teslimata yönelik çalış-

malar başlatıldı. 
MOBDF-G2 sistemine ilişkin kabul 

testlerinde teknik şartnamede belirlenmiş 
olan değerlere kıyasla çok daha yüksek 
performansta yön doğruluğu değerleri 
elde edildi. Teslimat çalışmaları kapsamın-
da, kullanıcı arayüz bilgisayarı ekranında 
görüntülenen harita altyapısı için online 
çalışan bir haritanın kullanılması sağlandı. 
Ayrıca, operatörün yön ve yer belirleme 
işlemlerini kolaylaştırmak adına kullanıcı 

arayüz bilgisayarı ve araç ön konsolunda 
bulunan bilgisayar ekranında eş-zamanlı 
sayısal harita gösterimi sağlandı. 

Yeni Nesil MOBDF-G2 Sistemi ile on-
line çalışan harita üzerinden araç anlık 
konumunun, hedef yön ve konum bilgileri 
takip edilebiliyor. Kullanıcı dostu olan bu 
ergonomik tasarım müşteri tarafından be-
ğeni ile karşılandı. 

Spektrum tarama ve lisanssız yayın 
tespiti, liste tarama ve lisanslı yayınlar için 
parametre ölçümü, lisanslı yayınlar için 
lisansa uygunluk kontrolü gibi özelliklere 
sahip olan ve tek sistemle hareketli konum 
belirlemenin yanında birden çok sistemle 

ağ halinde çalışmayla da konum belirleme 
yapabilen MOBDF-G2 sistemine ilişkin ka-
bul testleri gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu ile MOBDF 
Seri üretiminin 2016 yılı içerisinde ger-
çekleştirilebilmesine yönelik çalışmalara 
devam edilmektedir. Ayrıca, Azerbeycan, 
KKTC, Bolivya, Fas vb. ülkelerin Bilgi Tek-
nolojileri Kurumları ile MOBDF Sistemi’nin 
ihraç edilebilmesine yönelik görüşmelere 
devam edilmektedir.
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K
abul faaliyetleri kapsamında 
sırasıyla ASELSAN Macunköy 
Tesislerinde sistem donatımı ya-
pılmış lastik tekerlekli platform-

lar ile taşınabilir sistem setleri, Sistemle-
rin teslim edileceği birliklerdeki uygulama 
dershaneleri ve Kayseri 2. Ana Bakım 
Merkezi Komutanlığında sistem donatımı 
yapılmış Zırhlı Personel Taşıyıcıların kabu-
lü gerçekleştirildi. 

ADOP-2000 sistemi, 
•  Kolordunun, kolorduya bağlı tugay ve 

alayların ihtiyaç duyduğu ateş desteği-
ni, diğer muharebe sahası fonksiyon-
ları ile bütünleşik olarak etkin, hızlı ve 
ekonomik bir şekilde karşılamasını, 

•  En üst komuta merkezlerinden, en alt 
seviyede silah ve ileri gözetleyicilere 
kadar bütün unsurların ateş destek 
fonksiyonlarını bir komuta kontrol sis-
temi dahilinde icra edebilmesini ve en-
tegrasyonunu, 

•  Komutanın niyetine ve kriterine, eldeki 
bütün ateş destek vasıtalarının duru-
muna (silah, mühimmat, hazırlık, atış 
menzili, v.b.), taktik duruma, muharebe 
sahasının şartlarına, dost ve düşman 
birliklerinin durumuna ve ateş destek 
koordinasyon tedbirlerine göre analiz 
edilen hedeflerin doğru zamanda, en 
uygun silah ve mühimmatla ateş altına 
alınmasını sağlayan bir sistemler siste-
midir.

ADOP-2000 Klasiği
ADOP-2000 projesinde bir teslimat daha 
başarıyla tamamlandı.

Tugay ve Tabur Ateş Destek Komuta 
Kontrol Sistemleri

Tabur ADKM, Batarya Ateş İdare Merkezi, Ağır/Bölük 
Havan Ateş İdare Merkezi Sistemleri 
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Ateş Destek Timi 
(ADESTİM) Karargahı 
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SERHAT Seyyar Havan 
Tespit Radarı Teslimatları 
Devam Ediyor

M
illi Savunma Bakanlığı ile 
ASELSAN arasında imzala-
nan Seyyar Havan Tespit Ra-
dar Sistemi sözleşmesi kap-

samında ilk SERHAT Radarının 2014’teki 
teslimatının ardından partiler halinde tesli-
matlar devam ediyor.

Ülkemizin ilk milli silah tespit rada-
rı olan ve patent altına alınmış özel radar 

teknikleri ile 2013 yılı TESİD Yenilikçi Ürü-
nü Ödülü’nü kazanan SERHAT Radarı; her 
türlü hava koşulunda, herhangi bir yönden 
ve dağ, duvar gibi bir engel arkasından atı-
lan havan mermisinin atıldığı ve düşeceği 
yeri yüksek doğrulukla bulabilen, gelişmiş 
teknolojilere sahip yeni nesil bir radar. 

ASELSAN tarafından özgün olarak 
geliştirilen SERHAT Radarı, havan tehdidi 

altında bulunan ve özellikle hudut bölge-
lerimizde yaşanan can ve mal kayıplarını 
azaltarak, ülkemizin savunmasına önemli 
bir katkı sağlıyor.
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A
SELSAN’ın Türk Polisi için üretti-
ği KAPLAN Bomba İmha Robot-
larından yurt genelinde başarıyla 
hizmet veriyor. Geliştirilecek ve 

ilk etapta 100 adet üretilecek yeni nesil 
robotun ismi kullanıcı makam tarafından 
verilecek. 

ASELSAN  tarafından üretilecek olan 
Bomba İmha Robotları; yüksek hareket 
kabiliyetine sahip dayanıklı bir araç plat-
formu üzerine göreve özel değişik Faydalı 
Yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, 
ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahip, 
modüler Kontrol Konsolu ile uzaktan ko-

muta edilebilen son teknoloji ile donatıl-
mış yeni nesil bir ürün ailesidir. Robotların 
uluslararası birlikte çalışabilirlik standart-
larına uygun esnek mimarisi sayesinde, 
araçlara yeni görev senaryoları ve faydalı 
yükler kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

Yeni Nesil 
Bomba İmha Robotu
ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü için Bomba İmha Robotu Projesi 
kapsamında iki kişi tarafından taşınabilir, yeni nesil bir robot geliştirecek

Törene katılan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve ASELSAN  yetkilileri
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A
SELSAN sözleşme kapsamında; 
TCDD Demiryolu Araştırma Tek-
noloji Merkezi İşletme Müdür-
lüğü (DATEM) için Apleti tespiti 

amacıyla Akustik Emisyon (AE) yöntemi 
ile veri toplanması, değerlendirilmesi ve 

işlenmesini sağlayan bir yazılım geliştiri-
lecek.  Demiryolu araçlarının Apleti (teker-
lek düzleşmesi) kusurunun tespit edilmesi 
hem raylar hem demiryolu araçlarının gü-
venliği için önem arz ediyor. Raylar üzerine 
monte edilen akustik algılayıcılar ve analiz 

yazılımları kullanılarak, ray üzerinden ge-
çen demiryolu araçlarında meydana gelen 
tekerlek kusurları tespit edilecek, bu saye-
de tehlike yaratabilecek kusurlu vagon ve 
tekerlek setleri belirlenecek.

ASELSAN, TCDD DATEM ile 
Sözleşme İmzaladı
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T
SKGV Genel Müdürü Orhan 
Akbaş’ın şahitliğindeki törende 
anlaşmaya ASELSAN adına Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa 

Şeker ve Genel Müdürü Dr. Faik Eken, TU-
SAŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Nejat 
Bilgin ve Genel Müdürü Muharrem Dört-
kaşlı imza attı. Törene SSM ve TSKGV’den 
çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. 

Türkiye’nin ilk Milli Helikopter geliştir-
me projesi olan ÖZGÜN Helikopter Prog-
ramı, TUSAŞ ile SSM arasında 26 Haziran 
2013 tarihinde imzalanmıştı. Bu program 
kapsamında özgün olarak tasarlanıp ge-
liştirilecek askeri ve sivil hafi f sınıf prototip 
helikopterlere yönelik aviyonik ekipman 
geliştirilmesini, askeri/sivil sertifi kasyo-
nunu ve aviyonik sistem entegrasyonunu 
içeren “ÖZGÜN Helikopter Programı Alt 
Yüklenicilik Sözleşmesi” de TUSAŞ ve 
ASELSAN arasında imzalanarak yürürlüğe 
girdi. 

Ülkemizin hem sivil hem de askeri pa-
zardaki dışa bağımlılığını azaltmak adına 
çok önemli olan bu program kapsamında, 
aviyonik sistemlerin tasarımından ve en-
tegrasyonundan ASELSAN sorumlu ola-
cak. 

ASELSAN, ÖZGÜN Helikopter Prog-
ramı ile kendi özgün sivil aviyonik suitini 
geliştirerek ülkemize önemli katma değer 
sağlayacak. Söz konusu suitin şu anda 
dünya pazarında var olan veya tasarlan-
makta olan aviyonik suitler arasında en ye-
nilikçisi olması hedefl eniyor. Ayrıca ASEL-
SAN, temel kokpit ekipmanlarını, otomatik 
uçuş kontrol bilgisayarını ve aviyonik ya-
zılımlar konusundaki birikimini kullanarak 
uçuş yönetim sistemini sivil sertifi kasyona 
uygun olarak geliştirecek. Buna ek olarak, 
halihazırda mevcut hava platformlarında 

faal olarak kullanılan ASELSAN ürünü di-
ğer aviyonik ekipmanların da helikopterle-
re entegrayonu gerçekleştirilecek. 

Sivil konfi gürasyondaki helikopter 
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) 
ve/veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) sertifi kasyonuna, askeri konfi gü-
rasyondaki helikopter ise Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı sertifi kasyonuna tabi ola-
cak. Bu sözleşme kapsamında ASELSAN 
tarafından geliştirilen suit ile sivil dünya 
pazarına giriş açısından çok önemli bir 
adım atılmış olacak. 

Milli Helikopterde 
Çözüm 
Ortağı 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
şirketleri ASELSAN ile TUSAŞ arasında Özgün 
Helikopterlerde yer alacak aviyonik sistemlerin 
geliştirilmesi ve entegrasyonu için bir alt yüklenicilik 
sözleşmesi imzalandı. 

Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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T
ürk Silahlı Kuvvetleri’nin, farklı 
güvenlik seviyesine sahip ağlar 
arasında güvenli veri paylaşımı 
ve ses iletişiminin sağlanma-

sı için yürütülen Ağ Güvenli Geçit Sis-
temi (AGGS) Projesi, ASELSAN ve Milli 
Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 

sözleşme ile yürürlüğe girdi. Sistem, TSK 
TAFICS alt yapısında üç geçiş noktasına 
konumlandırılacaktır. 

Özgün kaynaklar kullanılarak gelişti-
rilen SAHAB sisteminin kullanılacağı pro-
jelerden bir tanesi olan AGGS, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 

öncülüğünde hazırlanan Ulusal Siber Gü-
venlik Stratejisi Eylem Planında da belirtil-
diği üzere milli siber güvenlik çözümünün 
güzel örneklerinden birisi olarak Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Siber Güvenlik envanterin-
de yerini alacak.

SAHAB, TSK’da 
Kullanıma Alınıyor
Farklı gizlilik seviyeli ağlar arasında güvenli veri paylaşımına yönelik ilk ve 
tek milli siber güvenlik çözümü Sanal Hava Boşluğu Sistemi (SAHAB), 
TSK’nın kullanımında.
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SAHAB, CWIX Tatbikatından 
Başarı ile Döndü
S

AHAB, güvenli geçiş yeteneği 
ile birlikte, yeni eklenen etiket-
lenmis veri paylaşım ve denetim 
desteğinin test edilmesi amacı 

ile Polonya’da gerçekleşen CWIX 2015 
tatbikatına katıldı. 

SAHAB ürününe yeni eklenen “XML 
Labelling” yeteneği, Kanada önderliğinde 
yürütülen Data Centric Labelling grubu 
bünyesinde yer alan altı ülke; Avusturya, 
Kanada, Hollanda, Fransa, Çek Cumhuri-

yeti ve Finlandiya tarafından test edildi. 
Test kapsamında, SAHAB’ın sanal 

hava boşluğu özelliğinin yanı sıra yeni ek-
lenen farklı güvenlik seviyeleri için XML 
etiket denetimi özelliği de test edildi. 

Bu testlerin yanı sıra, SAHAB ürünün-
de kullanılan XML etiketlerin NATO XML 
standardı olarak hazırlanan ADatP-4774 
numaralı Stanag ile uyumluluğu Fransa ta-
rafından denendi. 

SAHAB sisteminin hem “air gap” yete-

neği hem de XML etiket denetimi yeteneği 
ülkeler tarafından ilgi ile karşılandı. SAHAB 
ürünü ile ilgili CWIX 2015 süresince ger-
çekleşen bütün testler başarı ile sonuçlan-
dı. 

CWIX 2015 VIP gününde ise Hava Kuv-
vetleri ve Deniz Kuvvetleri MEBS Başkan-
ları, SAHAB test senaryo merkezini ziyaret 
etti. Bu ziyarette SAHAB sisteminin önemi 
ve NATO bünyesinde testlerde sergilediği 
yeteneklerinden övgü ile bahsedildi.
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S
avunma Sanayii Müsteşarlığı’nın, 
“Türkiye’nin savunma, havacılık 
ve güvenlik sistem ihtiyaçlarının 
yurtiçinden karşılanması” hede-

fi doğrultusunda, Havaalanı Trafik Radarı 
ve Havaalanı Trafik Yönetim Yazılımı’nın 
yerli imkânlarla Türkiye’de geliştirilmesi 
faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi (DHMİ) ve ASELSAN arasın-
da bir işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak SSM tarafın-
dan yürütülen proje çerçevesinde, askeri 
havaalanları için Havaalanı Trafik Radarı 
ve Havaalanı Trafik Yönetim Yazılımının 
ASELSAN ana yükleniciliğinde, yerli sa-
nayi tarafından geliştirilmesi ve tedariki 
öngörüldü.

İmzalanan protokol ile yurtiçinde ge-
liştirilecek olan bu sistemlerin DHMİ ta-
rafından halen kullanılan ve kullanılacak 

olan ürünlerle olabildiğince uyumlu olması 
için taraflar arasında iş birliği gerçekleş-
tirilerek, uzun dönemde Türkiye’deki sivil 
havalimanlarında da yerli radarların yer al-
ması sağlanabilecek.

Yerli Havaalanı Trafik Radarı 
için İş Birliği Protokolü 
İmzalandı
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ASELSAN, Sağlık Teknolojileri 
için Çalışıyor

A
SELSAN, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin elektronik cihaz gerek-
sinimlerinde dışa bağımlılığı en 
aza indirme temel prensibiyle 

gerçekleştirdiği projelerden edindiği Ar-Ge 
ve tasarım bilgi birikimini, Milli Güvenlik 
konularının kritik alanları olan; Ulaşım, Gü-
venlik, Enerji ve Otomasyon Teknolojile-
rinin yanısıra Sağlık Teknolojileri alanında 
da hayata geçiriyor. 

ASELSAN Araştırma Merkezi ile Bil-
kent Üniversitesi-Ulusal Manyetik Re-
zonans Araştırma Merkezi (UMRAM) 
arasında Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik 
Rezonans (MR) Görüntüleme Teknikleri 

ve Hesaplama Mimarisi Geliştirme Projesi 
sözleşmesi imzalandı. 

OECD 2013 verilerine göre ülkemizde 
her yıl 9 milyon 200 bin kişi MR çektiriyor. 
Bu da MR çekimleri için yıllık 3 Milyar TL 
civarında bir harcama anlamına geliyor. 
Bir MR cihazının maliyeti 1-3 Milyon ABD 
Doları aralığında ve her cihazla günde or-
talama 25-30 hasta için MR çekimi yapı-
labiliyor.

ASELSAN Araştırma Merkezi ve 
UMRAM’ın birlikte gerçekleştireceği proje 
ile en sık kullanılan MR uygulamaları için 
çekimlerin beş kat hızlandırılması hedefl e-
niyor. Böylelikle, yarım saat süren bir MR 

çekiminin 5-6 dakikada gerçekleştirilmesi 
mümkün olacak. Hastaların MR cihazında 
geçirdiği sürelerin azalması ile birlikte, bir 
cihazdan daha fazla sayıda hasta yararla-
nabilecek ve MR çekim maliyetleri önem-
li ölçüde azalacak. Ayrıca kapalı alanda 
uzun süre kalamayan yetişkin hastaların 
ve çocukların MR çekimleri de daha kolay 
gerçekleştirilecek. 

Böylelikle ülkemizin katma değeri yük-
sek yeni nesil teknolojiler geliştirme çaba-
sına Tıbbi Görüntüleme Cihazları alanında 
ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi tarafın-
dan önemli bir katkı sağlanacak.
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İ
mzalanan protokol ile ASELSAN tara-
fından yürütülen Raylı Ulaşım ve Gü-
venlik Sistemleri Projeleri, EGO’nun 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek 

ve devreye alınmasına destek sağlanacak. 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken 

ve EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiroğ-
lu arasında imzalanan ortak çalışma pro-
tokolü ile üç önemli proje birlikte yürütüle-
cek. ASELSAN tarafından geliştirilen Raylı 
Ulaşım Sistemleri ve Güvenlik Projeleri, 
EGO Genel Müdürlüğü’nün sağlayacağı 
Metro Araçları ve altyapı imkanları ile ger-
çek koşullarda test edilecek ve devreye 
alınacak. 

Ankara’nın iki seçkin kurumu; 
• Metro ve hafi f raylı araçlarda kullanıl-

mak üzere, yerli imkânlarla geliştirilen 
özgün donanım, yazılım ve algoritma-
lar içeren “Milli Modüler Çekiş Sistemi 
Tasarım ve Geliştirme Projesi”, 

• Kent içi hafi f raylı ve metro ulaşım sis-
temleri için milli olarak geliştirilmekte 
olan “Kentsel Ulaşım Sinyalizasyon ve 
Kontrol Sistemi Projesi”, 

• Hafi f raylı ve metro ulaşım hatlarının 
yeryüzünden geçtiği kısımların (yak-

laşık 13.4 km) kamera sistemleri ile 
izlenerek güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik “Metro Açık Hatlar Güvenlik 
Sistemi Projesi” kapsamında işbirliği 
yaptı. 

Ulaşım ve Güvenlik Sistemlerine yö-
nelik yapılacak ortak çalışmalar sonucun-
da, özellikle metro aracı, sinyalizasyon 
ve altyapı güvenlik sistem çözümleri ile 
önemli bir referans kazanılmış olacak.

EGO-ASELSAN Güç Birliği 
Raylı Ulaşım ve Güvenlik Sistemleri Projeleri, EGO’nun ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilecek.

İmzaları, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve 
EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu attı.
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Gedik Üniversitesi ve 
Gedik Holding ile İş Birliği

G
edik Üniversitesi ile ASELSAN 
arasında Ar-Ge iş birliği çer-
çeve protokolü Gedik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Berrak 

Kurtuluş, ASELSAN Genel Müdürü Dr. 
Faik Eken ve Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı İsmet Atalar tara-
fından imzalandı. 

Gedik Holding ile ASELSAN arasında 
niyet anlaşması da Gedik Holding adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ve 
CEO Dr. Mustafa Koçak ile ASELSAN adı-
na Genel Müdür Dr. Faik Eken ve Ulaşım, 
Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri 
Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardım-
cısı Suat Bengür tarafından aynı törende 
imzalandı. 

Gedik Üniversitesi ile imzalanan Ar-Ge 
iş birliği çerçeve protokolü, tarafl arın bir-
likte yürüteceği bilimsel veya teknolojik 
araştırmalara yönelik Ar-Ge çalışmalarını, 
birlikte katılım sağlanacak uluslar arası 
projeleri ve konsorsiyumları, bunlara da-

yalı çıkarılacak ortak yayınları ve birlikte 
düzenlenecek seminer, konferans, tanıtım 
etkinliklerini kapsıyor. 

Gedik Holding ile imzalanan niyet an-
laşması, tarafl arın deniz sistemleri, robo-

tik, ulaşım ve enerji sistemlerinin geliştiril-
mesi ve üretimleri konularında yapacakları 
araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamın-
da iş birliğine ilişkin metotların belirlenme-
sini kapsıyor.

Törende imzaları; Gedik Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ve CEO Dr. Mustafa Koçak ile ASELSAN adına 
Genel Müdür Dr. Faik Eken ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Suat Bengür attı.
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Ar-Ge  Merkezleri Zirvesinde 
Yine ASELSAN Vardı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2012 yılından beri her yıl 
düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nin 4üncüsü Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

B
aşarılı Ar-Ge Merkezlerinin 
ödüllendirildiği toplantıda Per-
formans Endeksi Sıralamasında 
Savunma Sanayi Birincilik Ödü-

lünü ASELSAN adına Ar-Ge ve Teknoloji 
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Atalar aldı.

Törende, Ar-Ge merkezi belgesi hak 
kazanan merkez ve firmalara da belgeleri 
verildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, ASELSAN’ın beşinci Ar-Ge Mer-

kezi olarak görev alacak Ulaşım, Güvenlik, 
Enerji ve Otomasyon Sektör Başkanlığı 
adına belgeyi Sektör Başkanı Yavuz Suat 
Bengür’e verdi.

Özel Sektör Ar-Ge merkezlerinin he-
deflere ulaşmadaki rolünün tartışılaca-
ğı, bu merkezlerde geliştirilen teknolojik 
ürünlerin sergileneceği, Ar-Ge Merkezleri 
Performans Endeksi’nin kamuoyu ile pay-
laşılacağı ve Ar-Ge merkezlerindeki mali 
uygulamalar ve mevzuat düzenlemelerinin 

değerlendirileceği bir etkinlik olarak dü-
zenlenen zirvede, aynı zamanda 70 Ar-Ge 
merkezinin stant açtığı bir sergi alanı da 
yer aldı. ASELSAN, özgün ve milli olarak 
geliştirdiği ürünlerini sergi alanında büyük 
ilgi gördü. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, birincilik 
ödülünü Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Atalar'a verdi.

Zirveye katılan ASELSAN personeli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,  Ar-Ge merkezi 
belgesini Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri 
Sektör Başkanı Suat Bengür'e verdi.
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Helicopter Technology 
Eastern Europe Konferansı 

A
SELSAN, Çek Cumhuriyeti’nin 
başkenti Prag’ta gerçekleştirilen 
“Helicopter Technology Eastern 
Europe” konferansına katıldı. 

Doğu Avrupa ülkelerinin hava kuvvetleri 
temsilcileri, helikopter platform üreticileri 
ve sistem tedarikçilerinin de katıldığı fa-
aliyette kuruluşumuzu temsilen Radar ve 
Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sek-
tör Başkanlığı Platform Entegrasyon Mü-
hendislik Direktörü Tahir Fidan tarafından 
“Helicopter Future Technology: What will 
Helicopter Technology Need to Look Like 

in 2040” konulu katılım sağlandı. Panel-
de Türkiye’de Helikopter Elektronik Harp 
Kendini Koruma sistemleri ihtiyacının nasıl 
oluştuğu, ASELSAN’ın bu alanda öne çı-
kan teknolojik özellikleri ve helikopter mo-
difikasyonu konusunda ulaşılan seviyenin 
yanı sıra kazanılan teknolojiler ile kurulu-
şumuzun orta ve uzun vade Helikopter 
Kendini Koruma Sistemleri ile ilgili hedef-
leri katılımcılar ile paylaşıldı. 
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2
. Radar ve Elektronik Harp Sis-
temleri (REHİS) Sektör Başkan-
lığı Radar Konferansı (RADAR-
KON’15) Ankara Üniversitesi (AÜ) 

Teknokent’te gerçekleştirildi. RADAR-
KON'15 teması "Radarda 25 Yıl" olarak 
belirlendi. 

Konferans kapsamında, dört oturum 
içerisindeki sunumlarla, Radar faaliyetle-
rinin 25. Yılı itibariyle mevcut yetkinlikler, 
teknolojik kazanımlar ve geleceğe yönelik 
öngörüler iki yüze yakın ASELSAN per-
sonelinin katılımıyla ortak bir platformda 
paylaşıldı.

Radarda 25 Yıl

REHİS Sektör Başkanı Oğuz Şener
REHİS Radar Sistemleri Grup 
Başkanı Özge Savaş

ASELSAN Dergisi 43



Avrupa Hava Savunmasına 
ASELSAN Katkısı

A
SELSAN Varşova/Polonya’da 
düzenlenen “Doğu Avrupa En-
tegre Hava ve Füze Savunması” 
konulu konferansa katılım sağ-

ladı. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fin-
landiya, Gürcistan, Litvanya, Macaristan, 
Polonya, Romanya ve Ukrayna Savunma 
Bakanlıkları ve Silahlı Kuvvetleri ile NATO 
yetkililerinin katılım sağladığı etkinlik kap-
samında, Orta Doğu’da terör faaliyetleri ve 
Ukrayna krizi nedeniyle artış gösteren teh-
ditlere karşı milli seviyede ve NATO ittifakı 

seviyesinde ortak hava savunma çözüm-
leri masaya yatırıldı. 

Ticari raf ürünü uzaktan kumanda-
lı insansız hava araçlarından kıtalar arası 
balistik füzelere geniş bir yelpazede teh-
ditlerin ele alındığı konferans kapsamında 
ASELSAN’ın sunmuş olduğu entegre sis-
temlere yönelik bilgi verildi. ASELSAN, hali 
hazırda Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya, 
Polonya ve Romanya’da hava savunma 
sistemleri ile ilgili projeleri yakından takip 
ediyor. Bunun yanı sıra, NATO’nun gele-

cekteki Balistik Füze Savunma çözümüne 
yönelik başlatılan proje kapsamında Lei-
dos (ABD) fi rması liderliğinde oluşturulan 
takımın bir parçası olarak sistem mühen-
disliği desteği veriyor.
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Üniversiteli Yine 
ASELSAN Dedi
ASELSAN, Türkiye’de 30’dan fazla üniversiteden 35 bin 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “2015 Yılı İdeal İşveren 
Araştırması” bulgularına göre Mühendislik / IT kategorisinde 
birinci sırada yer aldı.

A
SELSAN, mühendis adayları-
nın bir numarası olmaya devam 
ediyor. Dünya devlerini geride 
bırakan ASELSAN, İdeal İşve-

ren Araştırmasında genç mühendislerin en 
çok tercih ettiği şirket oldu. 

Mühendislik / IT öğrencileri arasında 
geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen şirket 
olan ASELSAN, bu yıl da liderliği bırakma-
dı. 

Dünyanın 50 ülkesinde ideal işve-
ren algısı üzerine araştırmalar yapan 
Universum’un araştırmasına göre gençler, 
özellikle kendilerine ulaşan ve şirketlerini 
anlatanları tercih ediyorlar. Bir diğer nok-
ta da “okul şirketlerin” ön plana çıkması… 
Gençler, mezuniyetin ardından gelişimleri-
ne katkıda bulunan, eğitimine devam etme 
ve formasyon sahibi olmalarını destekle-
yen şirketleri tercih ediyor. 

Türkiye’nin İdeal İşvereni 
Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araş-

tırması çeşitli verilen üzerinden ideal iş-
verenin profi lini ortaya koyuyor. İnsan 
Kaynakları ve ASELSAN Akademi’den So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin 
Yavuz, araştırmayı şöyle değerlendirdi: 

“ASELSAN içerisinde uygulamaları-
mızı Y kuşağının beklentileri çerçevesin-
de sürekli gözden geçirir ve güncellerken 
Türkiye’nin dört bir yanında üniversite 
toplulukları ile yürüttüğümüz çalışmalarla 
hem gençlerin nabzını tutmayı hem de ka-
riyerlerini tasarlarken onlara destek olmayı 
amaçlıyoruz. Bu konuda genç ekibimizin 
üniversite toplulukları ile kurdukları yakın 
ilişkilerin bu konudaki başarımızı destekle-

diğine ina-
nıyorum. En 
ideal şirket olma 
hedefi ne inanmış bir 
İK ekibiyle çalışmak benim 
bu konudaki en büyük ilham kaynağım. 

Yeni ve rekabetçi insan kaynakları po-
litikalarımızla ASELSAN’lı olmaktan gurur 
ve mutluluk duyan çalışanlarımız en gü-
venilir marka elçilerimizdir. ASELSAN’ı ve 
temsil ettiği değerleri, hem günlük hayat-
larında hem de ASELSAN’ı temsil ettik-
leri akademik ve profesyonel ortamlarda 
öğrencilere, akademisyenlere ve profes-
yonellere en iyi anlatanlar onlardır. Biz sa-
dece onların seslerinin daha gür çıkmasını 
sağlıyoruz.”
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ASELSAN, Defense News 
Top 100’de Yükseliyor 
ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayii kuruluşları 
listesinde beş sıra yükselerek 62’nci sırada yer aldı. 

T
ürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan 
ASELSAN, Amerika Birleşik Dev-
letleri merkezli askeri yayıncılık 

kuruluşu Defense News dergisi tarafından 
yayınlanan listede her yıl daha yukarıda 
yer alıyor. 

ASELSAN, Dünyanın ilk 100 savunma 
sanayii şirketi (Defense News Top 100) 
listesine 2006 yılında 93’üncü sıradan gir-
mişti. Üslendiği projeleri ile başarı grafiğini 
giderek yükselten ASELSAN, geçtiğimiz 
yıl 67’nci sırada yer alıyordu. ASELSAN, 
bir milyar doları aşan cirosu ile beş ba-
samak yükselerek 62’nci sırada yer aldı. 
Defense News dergisi tarafından her yıl bir 

önceki yılın savunma satışları baz alınarak 
yayınlanmakta olan ''Defense News Top 
100'' dünyanın en prestijli savunma sanayi 
listesi olarak kabul ediliyor. Türk ordusu-

nun elektronik cihaz ve sistem alanında 
en önemli kaynağı olan ASELSAN, listede 
daha yukarıda yer almak için çalışmalarına 
devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanımız
ASELSAN'da

M
illi Savunma Bakanımız M. 
Vecdi Gönül, ASELSAN 
Gölbaşı Yerleşkesini ziyaret 
etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçe-

sinde 157 milyon dolar yatırımla kurulan  
ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Tek-

noloji Merkezinin açılışı Mart 2015 tari-
hinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle 
yapılmıştı.

Bakan Günül'e ziyareti esnasında Sa-
vunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 

Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Murat Şeker, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Murat Üçüncü ve ASELSAN 
Genel Müdürü Dr. Faik Eken eşlik etti. Ba-
kan Gönül'e milli ve özgün olarak geliştiri-
len ürünlerimiz hakkında bilgi verildi. 

Milli Savunma Bakanımız M. Vecdi Gönül, ASELSAN’ı ziyaretlerinin 
ardından gönderdiği mektup ile beğenisini dile getirdi. 

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül ve ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker
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KORKUT
Atışlı Geliştirme Testleri 
Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi 
(KORKUT) ve Ateş İdare Cihazı (AİC) Geliştirme Projesi ile 35 mm Oerlikon 
Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Geliştirme (OMPMT) Projesi 
kapsamında atışlı geliştirme testleri icra edildi. 

T
estlerde Ateş İdare Cihazı, Mo-
dernize Çekili Top ve Parçacıklı 
Mühimmat sistemleri görev aldı. 
Hedef uçak (TURNA), Atış Kontrol 

Radarı ile takip altına alındı ve Parçacıklı 
Mühimmat ile yapılan atışlar ile vurularak 
düşürüldü. 

Mühimmatından radarlarına kadar ta-
mamı ASELSAN tarafından yurt içinde 
geliştirilen sistem alt bileşenleri testlerde 
beklenen performansı sergiledi. Özellikle 
KORKUT ve AİC sistemleri için geliştirilen 
Atış Kontrol Radarı üstün takip performan-
sıyla ve Parçacıklı Mühimmat hedef üze-
rindeki etkisiyle göz doldurdu. 

KORKUT Silah Sistemi Aracı

KORKUT Komuta Kontrol Aracı
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B
akü’de, düzenlenen Avrupa 
Oyunları’nın güvenliğini sağla-
mak amacıyla Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

(TİKA) tarafından ASELSAN ürünü bir adet 
Portatif Karıştırıcı Sisteminin tedariği ger-
çekleştirilerek Azerbaycan Milli Tehlikesiz-
lik Nazırlığı’na (MTN) teslim edildi.

Azerbaycan’ın ihtiyaçlarına yönelik sa-
tın alım talebi ASELSAN’a iletilerek ve söz 
konusu sistemin Avrupa Oyunları’nın açılış 
törenine kadar teslim edilip kurulumunun 
yapılarak operatör eğitiminin verilmesi ta-
lep edilmişti.

Bu kapsamda, bir ay gibi kısa bir süre 
içinde Portatif Karıştırıcı Sistemi’nin tesli-
matı tamamlandı. Azerbaycan’da kullanıl-
makta olan GSM/3G frekans aralıklarına 
göre sistem programlanarak, ilgili karıştır-
ma şablonları güncellendi. Ayrıca, siste-
min kullanımına ilişkin MTN Bomba İmha 
Ekibinde yer alan altı kişilik gruba, MTN 
tesislerinde Operator Eğitimi verildi. Uygu-
lamalı eğitimi desteklemeye yönelik olarak 
karıştırma demosu da yapıldı.

Portatif Karıştırıcı Sistemi 
Avrupa Oyunları’nda
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İSO 500 
Sıralamasını Açıkladı

İ
stanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2014 araştırmasının 
sonuçları açıklandı. Buna göre, önce-
ki yılın birincisi Tüpraş 37.5 milyar lira 

üretimden satışlar ile yine birinci, önceki 
yılın ikincisi Ford Otosan da 10.5 milyar lira 
üretimden satışlar ile yine ikinci olurken, 
önceki yılın dördüncüsü Oyak Renault 8.8 
milyar lira üretimden satışlar ile üçüncülü-
ğe yükseldi.

Sıralamada dördüncü sırayı, önce-
ki yılın beşincisi Arçelik 8.5 milyar liralık 
üretimden satışlar ile alırken, önceki yılın 
üçüncüsü Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 6.7 
milyar lira ile beşinciliğe geriledi ve ilk 10'a 
giren tek kumu kuruluşu oldu.

Bu kuruluşları, 6.4 milyar lira üretimden 
satışlar ile İçdaş Çelik, 6.2 milyar lira üre-
timden satışlar ile İskenderun Demir Çelik, 
6.1 milyar lira üretimden satışlar ile Ereğli 

Demir Çelik, 6.0 milyar lira üretimden sa-
tışlar ile Tofaş ve 5.7 milyar lira üretimden 
satışlar ile Aygaz izledi. 

Bir önceki yıl yayınlanan listede 35inci 
sırada yer alan ASELSAN, bu yıl iki sıra 
yükselerek 33üncü sırada yer aldı.

Sıralamadaki yerini her yıl yükselten ASELSAN 33üncü 
sırada yer aldı. 
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F

B
u sene sekizincisi düzenlenen 
etkinlik sırasında Raytheon fi r-
masının; tasarım, üretim, kalite 
kontrol gibi konularda yürüt-

mekte olduğu faaliyetlere ilişkin bilgilen-
dirme seminerleri düzenlendi. 

ASELSAN, Boston’da düzenlenen 
Raytheon Integrated Defence Systems 
(Raytheon IDS) Operational Excellence 
Supplier Conference etkinliğine katıldı. 
Foxborough Gillette Stadyum’da yapılan 
etkinliğe Raytheon’un ABD menşeli ve 

uluslararası alanda işbirliği faaliyetlerini 
yürütmekte olduğu çok sayıda paydaş fi r-
ma temsilcisi katıldı. 

Konferansta Raytheon fi rmasının işbir-
liği faaliyetlerini yürütmekte olduğu ulusal 
ve uluslararası fi rmalar arasından program 
yönetimi, kalite kontrol, tasarım ve üretim 
alanlarındaki işbirliği faaliyetleri ve perfor-
mansları göz önüne alınarak bir değerlen-
dirme de yapıldı.  

ASELSAN, “Uluslararası İşbirliği” ka-
tegorisinde altın ödüle layık görüldü. Ödül 

Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sis-
tem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval tarafından alındı. 

Kuruluşumuz, 2014 yılında yapılan et-
kinlikte de Birleşik Arap Emirlikleri ihtiya-
cı kapsamındaki PATRIOT uzun menzilli 
hava ve füze savunma sisteminin ana bi-
leşenlerinden Antenna Mast Group (AMG) 
sisteminin üretim, entegrasyon ve test 
faaliyetlerinde gösterdiği üstün başarı ile 
“Supplier Excellence Award” (Mükemmel 
Alt yüklenicilik) ödülünü almıştı.

ASELSAN’a Altın Ödül 
ASELSAN, Patriot sisteminin ana bileşenlerinden Antenna Mast Group 
Sisteminin üretim, entegrasyon ve testlerinde gösterdiği üstün başarı ile 
Mükemmel Alt Yüklenici seçildi.

Ödülü, ASELSAN Savunma Sistem  Teknolojileri 
Sektör Başkanı Mustafa Kaval aldı.
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A
vrupa Birliği 7. Çerçeve Prog-
ramı Güvenlik Alanı tarafından 
desteklenen, ASELSAN MGEO 
Sektör Başkanlığı’nın da için-

de bulunduğu HYPERION Projesi’nde 
son gösterim çalışmaları gerçekleştirildi. 
Proje koordinatörü FOI’nin (Swedish De-
fense Research Agency) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen çalışmaya ASELSAN’ın 
yanı sıra diğer proje ortakları, Avrupa 
Komisyonu’ndan gelen gözlemciler ve 
çeşitli Avrupa ülkelerinin bomba imha ve 
olay yeri inceleme teşkilatlarından gelen 
uzmanlar katılım sağladı. 

HYPERION projesi, patlama sonra-
sında olay yerinde yapılacak inceleme ve 
analizlerin belirli bir mesafeden gerçek-
leştirilmesini, bölgenin üç boyutlu model-
lenmesini, analiz yapılan yerlerin ve tespit 
edilen patlayıcı türlerinin model üzerinde 
otomatik olarak işaretlenmesini ve elde 

edilen verilerin delil kapsamında rapor-
lanıp güvenli bir hat üzerinden idari ve 
hukuki birimlere gönderilmesini amaçla-
maktadır. Projede FOI (İsveç) koordinatör 
olmak üzere ASELSAN’ın yanı sıra, FhG-
IAF (Fraunhofer Institute for Applied Solid 
State Physics, Almanya), TNO (Hollanda), 
Morpho (Fransa), Selex Sistemi Integrati 
(İtalya), Vigo (Polonya) kuruluşları ile son 

kullanıcı kapsamında Emniyet Genel Mü-
dürlüğü (Türkiye), BKA (Almanya), Techna-
lia (İspanya) ve SKL (İsveç) polis teşkilatla-
rı da bulunmaktadır. 

HYPERION Projesi’nde ASELSAN’ın 
sorumlu olduğu iş paketi olay yerinin 

3-boyutlu modellenmesidir. Bu kapsam-
da geliştirilen sistemde, Stereo Kamera, 
derinlik haritası üreten RGB-D kamera 
(Kinect®), IMU/GPS Modülü, Göze Yakın 
Gösterge Birimi, Taşınabilir Batarya Birimi 
ve Taşınabilir Bilgisayar bulunmaktadır. 

HYPERION Projesinde Son 
Gösterim Çalışmaları Başarıyla 
Tamamlandı
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HYPERION Projesinde Son 
Gösterim Çalışmaları Başarıyla 
Tamamlandı

S
uudi Arabistan MIC firmasıy-
la imzalanan “Suudi Arabistan 
Özel Kuvvetlerinin Yazılım Ta-
banlı Telsiz Projesi” kapsamında 

Mayıs-Eylül 2015 tarihler arasında Yazılım 
Tabanlı Askeri Telsizlerin Kullanıcı, Çevrim 
ve Anahtar Üretim Merkezi ve Proje Yöne-
timi eğitimleri verildi.

 Eğitimini başarı ile tamamlayan 25 
kursiyer için ASELSAN’da sertifika töre-
ni düzenlendi. ASELSAN Yönetim Ku-
rulu Başkanvekili Murat Üçüncü’nün ev 
sahipliğinde gerçekleşen törende, Suudi 
Arabistan Kara Kuvvetleri Haberleşme 
Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hussain 
Alanazi ve Ankara’daki  Suudi Arabistan 

Askeri Ataşesi Deniz Albay Khalid Hussain 
Alassaf da yer aldı.

Törende söz alan misafirlerimiz, Suudi 
Arabistan ve ASELSAN arasında yürütülen 
muhtelif projelerin iki tarafın arasındaki iş 
ve kardeşlik ilişkilerine güç kattığını ifade-
siyle memnuniyetleri belirtti. 

ASELSAN tesislerinde verilen eğitime Suudi Ordusunda görev 
yapan subay ve astsubaylar katıldı. 

Suudi Misafirlerimiz 
Eğitimlerini Tamamladı

Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Haberleşme Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hussain Alanazi, Suudi 
Arabistan Askeri Ataşesi Deniz Albay Khalid Hussain Alassaf ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Murat Üçüncü, eğitimini tamamlayan Suudi subaylar ve ASELSAN eğitmenleri ile 
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A
SELSAN, fuara Savunma Sanayi 
Müsteşarlığının koordinasyonu 
ve Savunma Sanayi İhracat-
çıları Birliği organizasyonunda 

gerçekleştirilen milli katılım çerçevesinde 
katıldı. 

ASELSAN, başta Füze Fırlatma Sis-
temi olmak üzere Haberleşme Sistemleri, 
Elektro Optik Sistemler, Aviyonik Sistem-
ler, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri ile 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri alan-
larında sistem ve ürünlerini sergiledi. 

Polonya’nın Tank Modernizasyonu ve 
Hava Savunma Sistemleri tedarik proje-
leri için aday olan ASELSAN, Polonya’nın 
yerel savunma sanayi fi rmaları ile kalıcı iş-

birliği modeli oluşturulmasına yönelik fuar 
sırasında bir konferansa da ev sahipliği 
yaptı. 

Polonya Cumhurbaşkanı ASELSAN 
Standında 
Standımızı ziyaret eden Polonya Cum-

hurbaşkanı Andrzej Duda ve Savunma Ba-
kanı Yardımcısı Czesław Mroczek gibi üst 
düzeydeki yetkililere şirketimizin savunma 
teknolojileri alanındaki çözüm önerileri an-
latıldı. 

Polonya’nın Çözüm Ortağı 
Polonya’nın NAREW Kısa Menzil Hava 

ve Füze Savunma Sistemi ihalesinde aday 

altı sistemden biri olan ve yurtdışında ilk 
defa sergilenen ASELSAN Füze Fırlatma 
Sistemi de yoğun ilgi ile karşılaştı. 

Projede ASELSAN’ın arayıcı başlık 
sağlayacağı yerel sanayi ürünü füze de 
PGZ standında sergilendi. Bu yaklaşım ile 
ASELSAN çözüm önerisi, Polonyalı fi rma-
ların altyapısını ve kabiliyetlerini kullanan 
tek çözüm olarak yer aldı. 

ASELSAN, Polonya’nın kamu savun-
ma sanayi fi rmalarını tek çatı altında bir-
leştiren PGZ (Polish Armament Group) ile 
işbirliğinin başlatılması hususunda da üst 
düzey görüşmeler yaptı. 

ASELSAN, Polonya İle 
İş Birliğini Geliştiriyor 
MSPO 2015 Savunma Sanayi Fuarı Polonya’nın Kielce 
şehrinde gerçekleştirildi. 

ASELSAN Füze Fırlatma SistemiPolonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda
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A
SELSAN, Katar’ın başkenti 
Doha’da gerçekleştirilen High 
Tech Port by MÜSİAD Fuarına 
katıldı. 

ASELSAN, fuarda Uzaktan Komutalı 
Silah Sistemleri, Haberleşme Sistemlerin-
den Radar ve Elektronik Harp sistemlerine 
kadar geniş bir yelpazede ürünlerini ser-
giledi. 

Fuarın açılışını gerçekleştiren Katar 
Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin 
Halife Al Sani, Katar Savunmadan Sorum-
lu Devlet Bakanı Tümgeneral Hamad bin 
Ali Al-Attiyah, Milli Savunma Bakanımız 
Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müs-
teşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile birlik-
te standımızı ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz, 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ta-
rafından şirketimizin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirildi.

ASELSAN, Katar’da

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah 
bin Nasır bin Halife Al Sani'ye ürünlerimiz hakkında bilgi verdi.
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MAKS-2015 Fuarı

M
AKS-2015 Uluslararası Ha-
vacılık ve Uzay Fuarı, Mosko-
va yakınlarındaki Zhukovskiy 
kentinde gerçekleştirildi. Bu 

yıl 12.si düzenlenen MAKS-2015 fuarına 
151’i 25 ülkeden gelen yabancı şirketlerin-
den oluşan toplam 760 şirket katılım sağ-
ladı. Türkiye’nin ilk kez katılım sağladığı bu 
etkinliğe ülkemizi temsilen katılarak bayra-
ğımızı dalgalandıran tek şirket ASELSAN 
oldu. ASELSAN standı fuar süresince zi-
yaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda ASELSAN’ın özgün olarak 
geliştirdiği aviyonik, elektro-optik ve ha-
berleşme ürünleri ile birlikte mini insansız 
hava araçlarını sergilendi. 

Fuar kapsamında, Rosoboroneks-
port, Sukhoi, Ramenskoye gibi Rusya’nın 
önde gelen havacılık ve aviyonik firmaları 
ile özellikle üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarına 
yönelik potansiyel işbirliklerine yönelik gö-
rüşmeler gerçekleştirildi.

Fuara katılan ASELSAN ekibi
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Defence and Security Fuarı

A
SELSAN standında Askeri ve 
Profesyonel Haberleşme Sis-
temleri, Muhafız ve Dual Sarp 
Uzaktan Komutalı Silah Sis-

temleri, Termal ve Gece Görüş Sistemleri, 
Elektronik Harp Sistemleri, Radar Sistem-

leri ve İç Güvenlik kabiliyetlerimiz sergi-
lendi. Tayland Hükümet üyeleri ve Tayland 
Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanlarının 
standımıza gerçekleştirdiği ziyaretler-
de başta Yazılım Tabanlı Telsizlerimiz ve 
Muhafız Uzaktan Komutalı Silah Sistemi 

olmak üzere imkan ve kabiliyetlerimiz ta-
nıtıldı.

Kore Cumhuriyeti, Sri Lanka, Çek 
Cumhuriyeti ve Malezya heyetleri ile Sa-
vunma Bakanı, Yardımcısı ve Kuvvet Ko-
mutanı düzeyinde toplantılar gerçekleşti-
rildi. Üst düzey ziyaretlere ek olarak; başta 
Tayland, Endonezya, Filipinler, Myanmar, 
Brunei ve Kamboçya olmak üzere Asya–
Pasifik Bölgesi ülkelerinin Savunma Ba-
kanlığı ve Silahlı Kuvvetler heyetleri de 
standımıza büyük ilgi gösterdi.

ASELSAN, Bangkok / Tayland'da düzenlenen Defence and 
Security 2015 Uluslararası Savunma Fuarına katıldı. 

Fuara katılan ASELSAN ekibi
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UDT 2015 
Fuarı
A

SELSAN, denizaltı teknolojileri 
alanında dünya lideri fi rmaların 
katılımıyla gerçekleştirilen UDT 
(Undersea Defence Technology) 

fuarına katıldı. ASELSAN, cihaz ve sistem-
lerin yanı sıra sunduğu üç farklı konudaki 
makale ile de fuara katkı sağladı. 

Radar ve Elektronik Harp (REHİS) ve 
Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sek-
tör Başkanlıkları tarafından geliştirilen 
denizaltı teknolojileri, dünya devleri ara-
sında boy gösterdi. Fuarda; Peru, Güney 
Afrika, Hindistan, Mısır, Fransa, Hollanda, 
Almanya’nın aralarında bulunduğu ülkele-
rin fi rma ve askeri temsilcileriyle görüşü-
lerek ASELSAN ve ürünleri hakkında bilgi 
verildi. 
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B
ardo - Fransa'da düzenlenen 
ulaştırma sektörü profesyonel-
lerinin ve uluslararası öncü fi r-
maların katıldığı fuara kuruluşu-

muz 50 m2 özel yapım sergi alanı ile katıldı. 
Yüzün üzerinde ülkeden on bine yakın 

fi rma yetkilisi ve üst düzey makamların 
katıldığı Fuar süresince UGES – Trafi k ve 
Otomasyon Sistemleri Grup Başkanlığı 
bünyesinde bulunan “Ücret Toplama Sis-
temleri”, “Araç ve Plaka Tanıma Sistemle-
ri” ve “Trafi k Yönetim Sistemleri” faaliyet 
alanlarında kamu ve özel sektör temsilci-

leriyle ikili görüşmeler yapılarak işbirliği ve 
yeni proje olanakları değerlendirildi. 

“Trafi k Yönetimi” ve “Ücret Toplama 
Sistemleri” alanında son dönem içerisinde 
yurtiçinde ve dışında imzalanan sözleş-
meler ile dikkatleri üzerine çeken kurulu-
şumuza yönelik haberler fuar süresince 
“ITS International” ve “Traffi c Technology” 
gibi sektörün önde gelen dergilerinde ya-
yımlandı.

ITS World Congress 2015 
Bordeaux Fuarı
Bu yıl 22ncisi düzenlenen “ITS World” fuarı, dünyanın akıllı ulaşım sistemleri 
üzerine en büyük fuarı olarak nitelendiriliyor. 

Fuara katılan ASELSAN ekibi
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Malzeme Teknolojileri 
Çalıştayı

Ü
niversite - ASELSAN iş birliğini 
malzeme teknolojileri alanında 
da arttırmak ve malzeme bilimi 
dalında çalışan, teknoloji geliş-

tiren bilim insanları ile bu teknolojileri kul-
lanıma alabilecek ASELSAN personelini 
buluşturabilmek amacıyla, ASELSAN Mal-
zeme Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi.

ASELSAN Akademi Müdürlüğü ve Ar-
Ge İşbirlikleri Müdürlüğü koordinasyonun-
da, ASELSAN Malzeme Kurulu desteği ile 
düzenlenen çalıştaya, 18 farklı üniversite-
den öğretim üyeleri katıldı. 

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı İsmet Atalar
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Tedarikte Kalite Eğitimi 
S

avunma Sistem Teknolojile-
ri Sektör Başkanlığı Üretim ve 
Tedarik Kalite Yönetim Müdür-
lüğü (ÜTKYM) tarafından teda-

rikte kalite güvence eğitimi verildi. Eğiti-
me onaylı 33 farklı mekanik alt yüklenici 
firmadan toplam 41 kişi katıldı. Eğitimin 

son bölümünde Sanayileşme ve Tedarik 
Müdürlüğü  (SANTEM) tarafından da bir 
sunum yapıldı. 

Firmalarla tedarik ve kalite denetimle-
rinde yaşanan sorunlar hakkında bilgilen-
dirilme yapılıp, karşılıklı beklentiler dile ge-
tirilerek interaktif bir eğitim gerçekleştirildi. 

Bu eğitimle firmaların teklif aşamasından 
malzeme kabul sürecine kadar geçen tüm 
aşamalara yönelik bilgi ve bilinç düzeyleri-
nin geliştirilmesi hedeflendi.
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D
ünya genelinde her geçen yıl 
elektrikli araçlara olan ilgi gi-
derek artmakta ve bu doğrul-
tuda üretilen araç sayısı da 

önemli rakamlara ulaşmaktadır. Uluslar 
arası Enerji Ajansı tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre 2011 yılında dünya ge-
nelinde yaklaşık 50 bin elektrikli araç sa-
tışı gerçekleşmişken, 2012 yılında bu sayı 
yaklaşık 125 bine yükselmiş, 2013 ve 2014 
yıllarında da yaklaşık 200 bin ve 300 bin 
rakamlarına ulaşmıştır. 

2020 yılında ise dünya genelinde elekt-
rikli araç sayısının 20 milyona ulaşacağı 
öngörülmektedir. Bu öngörüler çerçeve-
sinde birçok otomobil ve ticari araç üreti-
cisi elektrikli araç sistemlerine veya elekt-
rikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere 
yönelmektedir.

Elektrikli araçlarda kritik teknoloji ola-
rak nitelendirilen;

• Araç kontrol ve yönetim sistemi,
• Araç çekiş sistemi, 
• Şarj sistemi, 
• Araç ve şebeke entegrasyonu, 
• Batarya ve batarya yönetim sistemi, 

kontrol, bilgisayar ve bilgi teknolojile-
ri ile güç elektroniği tabanlı alt sistemler 
olup, araç maliyetinde ağırlıklı yere sahip-
tir. 

Toplu taşıma amaçlı lastik tekerlekli 
araçların tümüyle elektrikli hale getirilme-
si yönünde yurtiçinde çeşitli belediyelerin 
uzun vadeli planları olduğu görülmekte-
dir. Bu ihtiyacın, yerlilik oranı yüksek tek-
nolojik ürünler ile karşılanması amacıyla 
ASELSAN, öz kaynakları ve çözüm ortak-
ları ile yukarıdaki konu başlıklarında özgün 
ürün ve hizmet sağlamayı hedefl emekte-
dir. ASELSAN geliştirdiği bu özgün ürün-
lerin kullanılabileceği çeşitli projeler için 
yerli araç üreticileri ile işbirliği anlaşmaları 
imzalamaktadır. 

Bu işbirliklerinin ilk adımı olarak 
ASELSAN, TEMSA ve ALTINAY fi rmaları-
nın katılımıyla Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve 
Bileşenlerinin Geliştirilmesi projesi başla-
tılmıştır.

Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve 
Bileşenlerinin Geliştirilmesi Projesi
Şehir merkezlerinde toplu yolcu ta-

şımacılığında kullanımı gün geçtikçe ar-
tan sıfır karbondioksit salınımlı elektrikli 
otobüslerde klasik olarak geceden şarj 
(overnight charging) sistemi kullanılmakla 
birlikte, batarya, güç elektroniği ve kontrol 
teknolojisindeki gelişmeler hızlı şarj (op-
portunity charging) sistemini öne çıkarma-
ya başlamıştır.

Projedeki sistem çözümü, hızlı şarj 
özellikli elektrikli otobüs, araç fi lo kontrol 
ve yönetim merkezi ve hızlı şarj istasyonu 
olmak üzere üç ana bileşenden oluşmak-
tadır.

1.Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs
Hızlı şarj özellikli elektrikli otobüsler, 

görev süreleri içerisinde şarj işlemlerini, 
belirli duraklardaki hızlı şarj altyapısı ile 
yolcu indirme bindirme süresinde (15-20 
saniye) gerçekleştirebilmektedir. Geceden 
şarjlı otobüslere göre çok daha az ağırlı-
ğa sahip batarya sistemi taşıyan hızlı şarj 
özellikli otobüsler ile daha fazla yolcu ta-
şımak mümkün olmaktadır. Bu otobüsler, 
sadece normal operasyon duraklamaları 
(rota başlangıç ve bitiş noktalarında ve du-
raklarda bekleme) sırasında şarj edildikleri 
için çalışma süreleri içinde içten yanmalı 
muadilleri gibi sınırsız menzile sahiptir.

Hızlı şarj özellikli otobüs, araç gövdesi, 
araç çekiş sistemi, araç kontrol ve yönetim 
sistemi ve batarya sisteminden oluşmak-
tadır.

1.1.Araç Gövdesi
Toplu taşıma amaçlı olarak tasarlanan 

araç gövdesi, 12m uzunluğunda ve alçak 
tabanlı yapıdadır. Araç tavanı, batarya, kli-
ma ve pantograf birimlerini taşımak üzere 
gelişmiş malzemelerle ağırlık kısıtlarına uy-

Elektrikli Araçlar için 
ASELSAN Sistem Çözümleri
Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik, konforlu ulaşım ve sıfır karbondioksit 
salınımı nedeniyle başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi 
ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek 
yaygınlaşmaktadır.

2 / 201562



gun olarak güçlendirilmiştir. İçten yanmalı 
motorlu otobüslerden farklı olarak motor 
kulesi alanı bulunmayan araçta daha ge-
niş ve ferah bir yolcu alanı elde edilmiştir. 
Araçta bulunan güçlü klima sistemi ile yol-
cu konforu da ön planda tutulmuştur.

1.2.Araç Çekiş Sistemi
Özgün olarak geliştirilen çekiş sistemi; 

motor sürücü ve kontrol birimi, çekiş mo-
torundan oluşmaktadır.

Çekiş motoru, çok fazlı yapısı ile her 
türlü güç ihtiyacında en verimli bölgede 
çalıştırılmakta, düşük hızda yüksek tork 
özelliği sayesinde şanzımana ihtiyaç duy-
madan aksa direkt bağlanabilmektedir. Bu 
sayede, araca verimli, sessiz ve çevreci 
sürüş özelliği kazandırmaktadır.

Modüler olarak tasarlanmış olan çekiş 
sistemi, yüksek tonajlı araçlar, binek araç-
ları, deniz araçları ve hava araçlarına da 
uyarlanabilmektedir.

1.3.Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi
Araç kontrol ve yönetim sistemi, üze-

rinde araç sürüş ve emniyet algoritmala-

rını çalıştıran araç kontrol birimi ile sürücü 
gösterge panelinden oluşmaktadır. Her iki 
birim de özgün olarak geliştirilmiş dona-
nım ve yazılım altyapısına sahiptir.

Araç kontrol birimi, araçta BCU (Body 
Control Unit), motor sürücü, batarya yöne-
tim sistemi ve şarj sistemi ile haberleşerek 
tüm aracı yönetir. Batarya durumu, sürücü 
komutları (fren, gaz isteği) ve yol durumu 
bilgilerini dikkate alarak rejeneratif frenle-
me ile enerji geri kazanımını sağlar.

Sürücü gösterge paneli, müşteri iste-
ğine göre yazılım tabanlı olarak şekillen-
dirilebilen alt yapısıyla, araç sürücüsünün 
ihtiyaç duyduğu hız, batarya durumu ve 
diğer uyarı/ikaz işaretlerinin yanı sıra ba-
kım onarım personelinin ihtiyacı olan tüm 
bilgileri entegre olarak gösterir.

1.4.Batarya Sistemi
Hızlı şarj özellikli otobüsün en önemli 

ve kritik birimlerinden biri Lityum-Titanat 
kimyasına sahip hücrelerden oluşan ba-
tarya sistemidir. Modüler yapıdaki batarya 
sistemi, akıllı algoritmalar ile sürekli kont-

rol edilmekte, şarj ve deşarj sırasında ba-
taryanın ömrünü azaltacak durumlara ma-
ruz kalması engellenmektedir. Yaklaşık 70 
kWh’lik kapasiteye sahip batarya sistemi, 
şehirlerin rotalarına göre ölçeklendirilerek 
optimize edilebilmektedir. Lityum taban-
lı diğer bataryaların aksine tercih edilen 
kimya nedeni ile batarya sisteminin bir 
kaza esnasında yangına yol açma ihtimali 
yoktur.

2.Araç Filo Kontrol ve Yönetim 
Sistemi
Çok sayıda toplu ulaşım aracının bu-

lunduğu filolarda, sağlıklı hizmet verile-
bilmesi için, araçların arıza durumları, ko-
numları, performansları vb. parametrelerin 
sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Yü-
rütülen taşımacılık operasyonunun karma-
şıklığı nedeniyle bu işlemler el ile kontrol 
edilemeyecek seviyededir. 

ASELSAN tarafından geliştirilen Araç 
Filo Kontrol ve Yönetim Sistemi ile araç 
filosundaki tüm otobüsler ve şarj istasyon-
ları uzaktan takip edilmektedir. Bu sayede 
hem araçlara ait anlık bilgilere (konum, şarj 
durumu, performansı vb.) erişilebilmekte 
hem de sistemlerdeki arıza durumları tek 
bir merkezden takip edilerek gerekli ön-
lemler önceden alınarak, taşıma hizmetin-
de etkin, verimli ve sürekli işletim sağlan-
maktadır.

3.Hızlı Şarj İstasyonu
Hızlı şarj istasyonu, otobüslerin yolcu 

taşıma güzergâhındaki belli duraklarda ve 
otobüs depolarında yer almaktadır.

Bu istasyonlar 400-600kW büyüklü-
ğündeki gücü otobüslerdeki bataryalara, 
modüler ve yedekli altyapısı sayesinde 
yüksek emniyet ve güvenilirlik ile yüksek 
hızda aktaracak transfer ve kontrol altya-
pısına sahiptir.

ASELSAN, şarj istasyonlarının bağlı 
olduğu şebekeyle etkin ve verimli çalış-
masını akıllı şebeke sistem çözümleri ile 
sağlamaktadır.
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Elektrikli Araçlar için Çekiş 
ve Araç Kontrol Yönetim 
Sistemleri
Elektrikli araçlarda, hareketi sağlayan çekiş sistemi ile aracın 
güvenlik ve konforunu sağlayan kontrol donanım ve yazılımları, 
sistemin performansını ve ömrünü doğrudan etkilediğinden 
başlıca kritik teknolojiler olarak değerlendirilmektedir. 
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E
lektrikli araçlardaki çekiş sistemi 
temel olarak, Motor Sürücü Bi-
rimi ile Çekiş Motorundan oluş-
maktadır. Araçta yer alan tüm alt 

sistemler ile haberleşme, kontrol ve yöne-
timi işlevleri ise Araç Kontrol Birimi sorum-
luluğundadır. 

Şekil 1’de yer alan Elektrikli Otobüs 
mimarisinde de görüleceği üzere; Araç 
Kontrol Birimi, sürücüden gelen talepler ve 
sistemden aldığı geri beslemeler doğrultu-
sunda sürüş için gerekli komutları Motor 
Sürücü birimine iletmekte, Motor Sürücü 
Birimi ise çekiş motorunu etkin bir şekilde 
kontrol etmektedir. Aracın hız ve durumu-
na ilişkin bilgiler Sürücü Gösterge Paneli 
üzerinden sürücüye aktarılmaktadır.

Araç Çekiş Sistemi
Özellikle otobüs gibi elektrikli toplu ta-

şıma araçlarında, etkin bir çekiş sisteminin 
oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan araç 
görev profi linin tanımlanması ve bu ihtiya-
cı emniyetli, güvenilir ve en verimli şekilde 
karşılayacak motor ve motor sürücü birim-
lerinin belirlenmesi kritik öneme sahiptir.

Çekiş sistemi gereksinimleri belirle-
nirken öncelikle otobüsün görev yapaca-
ğı güzergâha ilişkin GPS koordinatları ve 
yükseklik verileri uygun test ekipmanları ile 
kaydedilerek yol profi li oluşturulmaktadır 
(Şekil 2). Bir sonraki aşamada güzergâh 
üzerinde yer alan otobüs duraklarının ko-
numları belirlenmekte ve elde edilen yol 
profi li ile otobüsün hız profi li birleştirilerek 

güzergâh için araç görev profi li (Şekil 3) 
oluşturulmaktadır.

Araç görev profi li belirlendikten sonra, 
aracın kalkış, duruş ivmeleri, yolun eğimi, 
hava ve yuvarlanma dirençleri göz önün-
de bulundurularak gerekli matematiksel 
modeller oluşturulmakta ve yapılan simü-
lasyon ve analizler sonrasında çekiş siste-
mi tarafından ihtiyaç duyulan güç ve tork 
değerleri belirlenmektedir. Oluşturulan 
grafi kler ile çekiş motoruna ait zarf eğrile-
ri (Şekil 4) elde edilmekte ve elde edilen 
veriler ışığında sürücü ve motor tasarı-
mına yönelik detaylı gereksinimler oluş-
turulmaktadır. Çekiş sisteminde yer alan 
motor ve motor sürücünün tasarımında; 
aracın tipi, güzergahı ve kullanım profi li ile 

Şekil 1. Elektrikli Otobüs Sistemi Blok Şeması

Şekil 3. Güzergâh Analizi Sonrasında Belirlenen Araç Görev Profi li

a b
Şekil 2. Örnek Araç Güzergâhı (a) ve Seçilen Güzergâha İlişkin Yükselti Profi li (b)
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çekiş sisteminden beklenen güç yoğunlu-
ğu, enerji verimliliği, uzun ömür ve düşük 
bakım maliyeti gibi kriterler göz önünde 
bulundurularak uygun topolojinin belirlen-
mesi gerekmektedir. Günümüzde yüksek 
güç ve tork gerektiren çekiş sistemlerinde 
kullanılan motorlar 3, 6 veya 9 fazlı olabil-
mekte, bazı sistem çözümlerinde de şan-
zıman ile birlikte kullanılmaktadırlar.

İleri teknolojiye sahip elektrikli otobüs 
sistemlerinde, tüm çalışma koşullarında 
ve hız değerlerinde çekiş motorunun daha 
verimli bölgede çalıştırılması için çok fazlı 
motor ve sürücü topolojisi öne çıkmakta-
dır. Bu tip motorlar, düşük hızda yüksek 
tork özelliği sayesinde şanzımana ihtiyaç 
duymadan aksa doğrudan bağlanabil-
mekte ve araca sessiz, verimli ve çevreci 
sürüş özelliği kazandırmaktadırlar. Ayrıca, 
içerdikleri sıvı soğutma altyapıları sayesin-
de farklı yol koşullarında üstün performans 
ve uzun ömür sağlamaktadırlar.

Çok fazlı motor ve motor sürücü topo-
lojisine sahip gelişmiş çekiş sistemlerinin 
öne çıkan diğer özellikleri aşağıda belirtil-
miştir.

•  Motor sürücü birimindeki, “dual-core 
lockstep” güvenilir mikroişlemci altya-
pısı sayesinde çok fazlı motor sürme 
yeteneğine ve ISO-26262 ASIL uyumlu 
fonksiyonel güvenlik altyapısına sahip-
tir.

•  Aynı güç ve tork değerleri için motor 
sargılarından çekilen akımlar,  klasik 
üç fazlı çekiş sistemindekine kıyasla 
daha düşüktür. Bu sayede motor sürü-
cü, çekiş motoru için gerekli gerilim ve 
akımın daha güvenli bir şekilde anah-
tarlamasını sağlamaktadır.

•  Motor sürücüdeki güç anahtarlama 
modüllerinden birinin arızalanması du-
rumunda, aktif olan diğer güç modül-
leri ile aracın sürüşü güvenilir şekilde 
devam ettirebilmektedir.

•  Motor sürücüdeki yüksek ısı transferi 
kapasitesine sahip sıvı soğutma altya-
pısı sayesinde, elektronik modüller çok 
daha yoğun paketlenebilmekte ve do-
layısıyla sistemin ağırlık, boyut ve güç 
değerlerinde önemli kazançlar sağlan-
maktadır. 

•  Yüksek tork ve hız performansı gerek-
tiren uygulamalarda SVPWM (“Space 
Vector Pulse Width Modulation”) ve 
benzeri ileri anahtarlama teknikleri ve 
tercih edilen vektör kontrol algoritma-
ları işletilebilmektedir.

•  Frenleme esnasında aracın sahip oldu-
ğu kinetik enerjinin batarya sistemine 
aktarılması ile daha etkin enerji geri ka-
zanımı sağlanabilmektedir.
Elektrikli otobüs çekiş sistemine yöne-

lik olarak çok fazlı motorların kontrolü için 
ASELSAN tarafından geliştirilen yenilikçi, 
yüksek enerji verimliliğine ve gelişmiş al-
goritma uygulama altyapısına sahip motor 
sürücü birimi Şekil 5’te verilmiştir.

Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi
Günümüzde, sürüş emniyeti ve İleri 

Sürücü Destek Sistemleri’ne (“Advanced 
Driver Assistance Systems”)  yönelik ta-
leplerin artması ile birlikte daha önce me-
kanik bileşenlerle yapılan birçok işlev yeri-
ni yazılımlar ile kontrol edilebilen elektronik 
bileşenlere bırakmaktadır.

Elektrikli araçlarda batarya yönetim 
sistemleri ile sistemin hareketini sağlayan 
motor ve motor sürücü birimlerinin yöne-
tilmesini sağlayacak araç kontrol ve yöne-
tim yazılımları, sistemin performansını ve 
ömrünü doğrudan etkilemektedir. Elekt-
rikli araçların en büyük sorunu olan düşük 
menzil problemini çözmek için bütün alt 
sistemlerin koordinasyon halinde birlikte 
çalışması, enerjinin verimli kullanımını ve 
frenleme sırasında oluşan enerjinin (enerji 
geri kazanımlı frenleme) en üst seviyede 
geri kazanımını sağlamaktadır. 

Elektrikli Otobüs sisteminin kontrol ve 
yönetim işlevleri, Araç Kontrol Birimi tara-
fından yerine getirilmektedir. Araca ilişkin 
hız, vites, batarya durumu ve menzil gibi 
veriler ise Sürücü Gösterge Paneli yardı-
mıyla sürücüye aktarılmaktadır. 

Araç Kontrol Birimi, araçta yer alan di-
ğer birimler ve alt sistemler ile CAN veri 
yolu üzerinden haberleşmekte ve çekişe 
yönelik koordinasyonu ve kontrolü sağla-
maktadır (Şekil 6).

Araç Kontrol Birimi yazılımının işlevleri, 
temel olarak üç ana başlıkta toplanabilir:

Sürüş Algoritmaları: Sürüş algoritma-
ları, sürücünün konforunu ve güvenliğini 
en üst seviyede sağlarken minimum enerji 
tüketimini hedefleyen algoritmalardır. Bu 
algoritmalar gaz pedalı durumunu, ba-
tarya şarj durumunu ve araç hız bilgisini 
kullanarak çekiş alt sisteminin maksimum 
verimde çalışabilmesi için gerekli çıktıları 
üretir. Bu algoritmalara örnek olarak gaz 
pedalı- tork ve enerji geri kazanımlı frenle-
me algoritmaları verilebilir. 

Şekil 4. Çekiş Motoru Hız-Güç ve Hız-Tork Grafikleri

Şekil 5. Çekiş Sistemi – 
Motor Sürücü Birimi

Mevcut Araçlar Geleceğin Araçları

Mekanik bileşenler tarafından kontrol edilir. Elektronik bileşenler ve bu bileşenler üzerinde koşan 
yazılımlar tarafından kontrol edilir.

Güç, içten yanmalı motorlar tarafından sağlanır. Güç, elektrik motorlar tarafından sağlanır.

Motorun çalışması için gerekli enerji petrol ile 
sağlanır.

Motorun çalışması için gerekli enerji bataryalar ile 
sağlanır.

Diğer araçlar ve sistemlerden izole çalışır. Akıllı sürücü destek sistemleri kullanılarak diğer araçlar 
ve trafik sistemleri ile entegre bir şekilde çalışır.

Tablo 1. Mevcut Araçlar ile Geleceğin Araçlarının Karşılaştırması
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Elektrikli araçlarda frenleme esnasında 
elektrik motoru tarafından üretilen enerji-
nin bataryaya aktarılması sayesinde ener-
jinin geri kazanımı gerçekleştirilmektedir. 
Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla 
Araç Kontrol Birimi yazılımında batarya 
şarj durumu, mevcut hız ve pedal bilgile-
ri kullanılarak elektrik motorundan mak-
simum enerji geri kazanımını sağlayacak 
algoritmalar koşmaktadır (Şekil 7). 

Emniyet Algoritmaları: Emniyet al-
goritmaları, araç üzerinde oluşabilecek bir 
arızadan dolayı araç içindeki veya dışın-
daki herhangi bir kimsenin zarar görme-
sini engellemeye yönelik algoritmalardır.  
Elektrikli Toplu Taşıma Otobüs Sistemi’nde 
sistem ve alt sistem seviyesinde ISO 
26262 standardına uygun olarak emniyet 
analizleri gerçekleştirilmekte ve her bir alt 

sisteme yönelik emniyet gereksinimleri 
oluşturulmaktadır.

Sürücü Destek Algoritmaları: Sü-
rücü Destek Algoritmaları sürüş esna-
sında sürücüye yardımcı olmak amacıyla 
oluşturulan algoritmalardır. Donanımlarda 
kullanılan işlemcilerin işlem kapasitesinin 
artması, araçlarda kullanılan algılayıcıların 
fi yatlarındaki düşüş ve kullanıcılardan ge-
len taleplerin artması ile araçlardaki sürü-
cü destek sistemlerinin sayısı da giderek 
artmaktadır. Bu kapsamda yapılan pazar 
araştırmaları, Sürüş Destek Sistemlerinin 
(Advanced Driver Assistance Systems, 
ADAS) önümüzdeki on yılda gelişime en 
açık ve en katma değerli konulardan biri 
olduğunu göstermektedir.

Sürüş destek sistemlerinde radar ve 
kamera en yaygın kullanılan algılayıcılardır. 

Adaptif Yol Kontrolü (Adaptive Cruise 
Control), Şerit Takip Sistemi (Lane De-
parture Warning System) ve Acil Frenle-
me (Emergency Braking) algoritmalarına 
yönelik geliştirme faaliyetleri ASELSAN 
bünyesinde yürütülmektedir (Şekil 8). Bu 
kapsamda gerçek sürüş testlerinden elde 
edilen verilerin işlenmesine ve gürbüz (ro-
bust) algoritmaların geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

Sürücü Gösterge Paneli’nde araca iliş-
kin hız, vites, batarya durumu ve menzil 

gibi verilerin yanı sıra Adaptif Yol Kontrolü, 
Şeritten Takip Sistemi ve Acil Frenlemeye 
ilişkin verilerin de sürücüye aktarılması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda özel tasar-
lanmış LCD ekrana sahip Sürücü Göster-
ge Paneli ve kullanıcı arayüzü yazılımı ile 
sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler, 
grafi k ekranda, entegre bir şekilde sunul-
maktadır (Şekil 9).

Şekil 6. Elektrikli Araçlar için Sistem Bileşenleri ve Kontrol Mimarisi

Şekil 7. Maksimum Frenleme Torku 
ve Araç Hızı İlişkisi

Şekil 8. Şerit Takip Sistemi’nin Saha Testlerine İlişkin Örnek Görüntüler

  

Çekiş 
Altsistemi 

Araç üstü Şarj 
Altsistemi 

Frenleme 
Altsistemi (ABS) 

Batarya Yönetim 
Altsistemi 

Can Bus  

Kullanıcı Arayüzü Altsistemi 

GPIO 

Can Bus  

Gövde Kontrol Altsistemi 

Direksiyon 
Altsistemi 

Vites Seçimi 

ADAS Algılayıcıları 
 Radar 
 Kamera 
 Ultrasonik algılayıcılar 
 

Ethernet Anahtar ve Pedallar 
Araç Kontrol Birimi 

 Sürüş algoritmaları 
 Emniyet algoritmaları 
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Şekil 9. Sürücü Gösterge Paneli
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E
lektrikli raylı ulaşım hatlarının 
hem şehir içinde hem de şehirler 
arasında yaygınlaşması hızlı, gü-
venilir, konforlu ve enerji verimli 

raylı ulaşım ihtiyacını öne çıkarmaktadır. 
Buna paralel olarak, bu ihtiyacın karşılan-
masında kritik rol üstlenen elektrik-elekt-
ronik, kontrol ve haberleşme teknolojisi 
tabanlı bileşenlerin raylı ulaşım sistemle-
rindeki payı da giderek artmaktadır.

Yeni nesil trenlerde yüksek emniyet ve 
güvenilirlik seviyesine sahip tren kontrol ve 
yönetim sistemi ile dağıtık cer (çekiş) sis-
temi gibi ileri teknolojili bileşenler ön plana 
çıkmaktadır. Raylı araçlarda yer alan 9 kri-
tik teknolojiden aşağıda belirtilen 5 tanesi, 
ileri güç ve kontrol elektroniği ile bilgisayar 
ve bilgi teknolojileri tabanlıdır:

• Tren kontrol ve yönetim sistemi
• Cer kontrol/sürücü birimi
• AC/DC-DC/AC güç elektroniği çe-

viricileri
• Cer motoru
• Cer trafosu
Yukarıdaki kritik teknolojilere dayalı bi-

leşenlerin maliyeti, araç toplam maliyetinin 
yüzde 50’si seviyelerine ulaşmaktadır.

Benzer şekilde, raylı ulaşım hatlarının 
kontrol ve yönetimini sağlayan sinyalizas-
yon sistemlerinde ise sistem maliyetinin 
yüzde 75’ini, güvenlik seviyesi yüksek, ha-
berleşme ve komuta kontrol alan uzmanlı-
ğı gerektiren elektronik, haberleşme, kont-
rol algoritmaları ve ilgili yazılım bileşenleri 
oluşturmaktadır.

ASELSAN, raylı araç ve sinyalizasyon 

alanlarında geliştirmekte olduğu özgün 
ürün ve sistemler ile tasarım ve/veya ge-
liştirme çalışmaları yürütülen Milli Yüksek 
Hızlı Tren, Milli Bölgesel Tren, Modüler 
Metro ve Tramvay araç projeleri ile demir-
yolu ana hat ve şehir içi hatlar için ürün ve 
hizmet sağlamayı hedefl emektedir.

Bu kapsamda, özgün Cer Kontrol Sis-
temi, Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi, 
Enerji Depolama Sistemi ve Sinyalizasyon 
Sistemi geliştirme projeleri yürütülmekte-
dir.

Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi
Trenin “beyni” olarak nitelendirilen Tren 

Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) temel 
olarak, trenin seyir yönetimi kapsamında 
hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, 
hız ve rota kontrolü, acil durum yönetimi, 

ASELSAN Raylı Ulaşım 
Sistem Çözümleri

Milli Bölgesel Tren
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yolcu geçişleri, kapı kontrolü, ışıklandırma 
gibi hayati öneme sahip işlevleri kontrol 
ederken aynı zamanda iklimlendirme ve 
yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt 
sistemleri de yönetmektedir. 

Bu kapsamda, Milli Yüksek Hızlı Tren 
ve Milli Bölgesel Tren gibi yüksek hızlı 
(160-350km/saat) araçlarda kullanılacak 
TKYS’yi geliştirmek amacıyla ASELSAN 
Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi Pro-
jesi yürütülmekte olup, proje TÜBİTAK  
TEYDEB tarafından desteklenmektedir.

Projede geliştirilen ASELSAN TKYS, 
raylı ulaşım araçları için kabul görmüş 
standartlarda tariflenen yüksek emniyet 
(SIL4 seviyesi) ve güvenilirlik seviyelerine 
sahip olup, donanım mimarisi, kontrol ve 
yönetim algoritmaları ile uygulama yazı-
lımları tümüyle özgün ürün niteliğindedir.

Cer Kontrol Sistemi
Raylı araçların diğer önemli bileşeni 

ise, trenin “kalbi” olarak nitelendirilen ve 
trenin hareketi için gerekli enerjiyi uygun 
şekilde trenin ilgili alt sistemlerine ileten 
Çekiş Kontrol Sistemidir.

Çekiş Kontrol Sistemi, Cer Motoru, 
Cer Motoru Kontrol/Sürücü Birimi, Cer 
Dişli Kutusu, Cer Trafosu, AC/DC güç 
elektroniği çeviricilerinden oluşmaktadır. 
Çekiş Sistemi, Tren Kontrol ve Yönetim 
Sisteminden aldığı komutlara göre yolcu 
konforunu bozmadan, katener hatlarından 
aldığı enerjiyi çeviriciler aracılığıyla kontrol 
ederek trenin hareket etmesini, hızlanma-
sını, yavaşlamasını ve durmasını sağla-
maktadır.

Hafif Raylı Araçlar için Çekiş Siste-
mi Geliştirme Projesi ve Ankara Metro 
Araçları Modernizasyonu

Tramvay ve Metro araçlarında kulla-
nılmak üzere, özgün çekiş/kontrol sistemi 
geliştirmek amacıyla ASELSAN tarafın-
dan yürütülen Hafif Raylı Araçlar için Çe-
kiş Sistemi Geliştirme Projesi, TÜBİTAK  
TEYDEB tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında Çekiş Sistemi, Tren 
Kontrol ve Yönetim Sistemi algoritma ve 
yazılımları ile birlikte Yardımcı Güç Sistemi 
tümüyle özgün olarak geliştirilmektedir.

Projede araç platformu olarak Ankara 
Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür-
lüğü ile ASELSAN arasında yapılan bir iş-
birliği protokolü kapsamında Ankara Met-
rosu 3’lü metro araç seti kullanılmaktadır.

Proje tamamlandığında, Ankara Metro 
İşletmesi envanterinde bulunan, M1 (Kızı-
lay- Batıkent) hattında çalışan ve kullanım 
ömrü dolmak üzere olan 3’lü metro araç 
seti; araç gövdesi ve bogi (tekerlek siste-
mi) haricinde tümüyle ASELSAN tarafın-
dan modernize edilerek araçların kullanım 
ömrünün yirmi yıl daha uzatılması sağla-
nacaktır. 

Tramvay Araçları için Yerli Çekiş Bi-
leşenleri Geliştirme ve Sistem Enteg-
rasyonu Projesi

ASELSAN tarafından Hafif Raylı Araç-
lar için Çekiş Sistemi Geliştirme Projesi 
kapsamında geliştirilen çekiş sistemi mo-
düler yapısı nedeniyle, şehir içinde kullanı-
lan tüm raylı araçlara entegre edilebilmek-
tedir.

Bu proje kapsamında Bursa’da faali-
yet gösteren yerli tramvay üreticisi DUR-
MAZLAR firmasının araçlarındaki yurt 
dışı kaynaklı çekiş sistemi yerlileştirilerek 
araca entegrasyonu gerçekleştirilmekte-
dir. ASELSAN projede, cer invertörü pro-
totip üretimi, çekiş ve kontrol algoritma/

yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği 
görevlerini yürütmektedir. Bununla birlikte  
YILMAZ Redüktör firması dişli kutusu ge-
liştirme ve prototip üretiminden, ELK Mo-
tor firması cer motoru geliştirme ve proto-
tip üretiminden sorumlu proje ortaklarıdır. 
DURMAZLAR firması ise araç üretimi, 
araç entegrasyonu ve testlerinden sorum-
lu ortak olarak projede yer almaktadır. 

Ülkemizdeki tramvay araç üretimin-
deki yerlilik oranını yüzde 80 seviyelerine 
çıkartması öngörülen Tramvay Araçları 
için Yerli Çekiş Bileşenleri Geliştirme ve 
Sistem Entegrasyonu Projesi, TÜBİTAK 
TEYDEB tarafından da desteklenmektedir.

Sinyalizasyon Sistemleri
Sinyalizasyon sistemleri, raylı ulaşım 

sistemlerinin planlı, güvenli, dakik, enerji 
verimli ve etkin olarak kullanılabilmesini 
sağlayan bir çeşit bütünleşik Komuta-
Kontrol ve Haberleşme sistemleridir. 

ASELSAN, Türkiye pazarının yarattığı 
fırsatı ve mevcut teknolojik bilgi birikimi-
ni değerlendirerek, metro sistemleri için 
CBTC tabanlı (Communication Based Tra-
in Control) ve ATO (Automatic Train Ope-
ration) teknolojilerini içeren sinyalizasyon 
sistemi ve demiryolu ana hatlarındaki raylı 
ulaşım araçları için ERTMS (European Rail 
Traffic Management System) seviye 1 ve 2 
uyumlu araç üstü sinyalizasyon sistemleri 
geliştirmek üzere çalışmalar yürütmekte-
dir.

Ankara Metro Araçları

Ankara Metro Araçlarında Modernize 
Edilen Temel Bileşenler
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M
odern raylı ulaşım araçların-
da hız kontrolü, fren kontrolü, 
kumanda merkezinden yö-
netim, otopilot, sinyalizasyon 

sistemi ile entegrasyon, araç içi ekipman 
ve araçlar arası haberleşme koordinasyo-
nu, tren yer bilgisi belirleme vb. faaliyetler 
bilgisayar tabanlı tren kontrol ve yönetim 
sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sistem Mimarisi
Tren kontrol ve yönetimi temel olarak, 

merkezi kontrol birimi adı verilen yüksek 
emniyet seviyesine sahip bir bilgisayar ile 
tren üstü birimlerin çift yönlü haberleşme-
si ile sağlanır. Merkezi kontrol birimi, tren 
üzerinde bulunan herhangi bir birimi kont-
rol etmek ve birimle veri alışverişi yapmak 
için o birimin bağlı bulunduğu araç kontrol 
birimi ile haberleşir. Araç kontrol birimi ise 
merkezi kontrol biriminden aldığı komutlar 
kapsamında istenilen birim ile veri alışve-
rişi yapmak sureti ile birimin kontrolünü 
sağlar. Bu sayede tren üzerinde bulunan 
tüm birimlere (sinyalizasyon sistemi, çekiş 

sistemi, fren sistemi, iklimlendirme siste-
mi, güç kontrol sistemi, sesli ikaz sistemi, 
aydınlatma, yolcu bilgilendirme sistemi, 
tren kapısı, sensörler vb.) erişim sağlana-
rak, trenin kontrolü ve yönetimi sağlanmış 
olur. Genellikle; tek yönlü hareket eden 
araçlarda bir adet merkezi kontrol birimi 
bulunurken çift yönlü hareket edebilen 
trenlerde, her iki başta birer tane olmak 
üzere iki adet merkezi kontrol birimi bulu-
nur.

Veri Yolları
Trenlerde iki çeşit veri yolu bulunur. 

Bunlardan bir tanesi merkezi kontrol bi-
rimleri ve araç kontrol birimlerinin birbirleri 
ile iletişimini sağlayan tren veri yolu, diğeri 
ise kontrol birimleri ile tren üstü birimlerin 
iletişimini sağlayan araç veri yoludur. Tren 
veri yolu olarak WTB (Wired Train Bus ) 
veya Ethernet kullanılmaktadır. Araç veri-
yolu olarak ise MVB (Multifunction Vehicle 
Bus), CAN veriyolu veya Ethernet tabanlı 
iletişim yolları kullanılmaktadır.

Sürücü Arayüzleri
Tren sürücüleri (vatman) de tren kont-

rol ve yönetim sisteminin önemli bir bileşe-
ni olup gerekli durumlarda tren kontrol ve 
yönetim sistemine müdahele ederek trenin 
kontrolünü sağlarlar.

Operatör konsolu ve HMI (Human 
Machine Interface) adı verilen operatör 
konsol ekranları vasıtası ile tren sürücüsü 
sisteme müdahale edebilir ve sistemin du-
rumunu gözlemleyebilir. Operatör Konsol 
ekranlarında bulunan alt menüler vasıtası 
ile trende bulunan tüm altsistemler kont-
rol edilebilir, ya da altsistemlerin durumu 
gözlemlenerek gerekli bakım faaliyetleri 
sağlanabilir.

ASELSAN Tren Kontrol ve 
Yönetim Sistemi
ASELSAN Tren Kontrol ve Yönetim 

Sistemi öncelikli olarak operatör kaynaklı 
hataları asgariye indirmek için hız kontro-
lü, fren kontrolü, kumanda merkezinden 
yönetim, otopilot, sinyalizasyon sistemi ile 
entegrasyon, araç içi ve araçlar arası ha-

Raylı Ulaşım Araçları için Tren 
Kontrol ve Yönetim Sistemi
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berleşme koordinasyonu, tren yer bilgisi 
belirleme vb. işlevleri sağlar.

Ayrıca sistem, tek bir noktadan trenin 
merkezi yönetimini sağlayarak; acil durum 
sistemleri, güç sistemleri, kapı geçiş sis-
temleri, aydınlatma, iklimlendirme, yolcu 
bilgilendirme ve eğlence sistemlerini ko-
ordine eder.

ASELSAN Tren Kontrol ve Yönetim 
Sistemi; tren kontrol ve yönetim görevle-
rini yerine getirmekle birlikte, ATO (Auto-
matic Train Operation) ve ATP (Automatic 
Train Protection) özelliklerini destekleyen 
bir sistemdir. Otomatik tren işletimi olarak 
tanımlanan ATO sistemi, trenin merkezi 
kontrol sisteminden ve sinyalizasyon sis-
teminden gelen veriler dahilinde otomatik 
olarak trenin seyrini kontrol eden yardımcı 
sistemdir. Otomatik tren koruması olarak 
tanımlanan ATP sistemi, trenlerin birbirle-

ri ile çarpışmasını engellemeye yardımcı 
olarak kullanılan bir güvenlik sistemidir. Bu 
sistemde sürücünün sinyal ve hız limitleri-
ne uymaması durumunda trene otomatik 
olarak müdahale edilerek trenin güvenli 
duruma çekilmesi hedefl enir.

Tren kontrol ve yönetim sistemleri-
nin en önemli ve en kritik bileşenlerinden 
biri tren kontrol ve yönetim bilgisayarıdır. 
Fren, kapı, sinyalizasyon sistemi gibi ha-
yati sistemleri kontrol eden bu bilgisayarın 
yüksek emniyet seviyesinde tasarlanması 
gerekmektedir.

ASELSAN Tren Kontrol ve Yöne-
tim Sistemi’nin kritik bileşenlerinden 
ASELSAN Tren Kontrol ve Yönetim Bil-
gisayarı (ATKYB); mimarisi, emniyet ve 
güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gö-
mülü yazılımı tümüyle özgün olarak geliş-
tirilmektedir. 

ASELSAN Tren Kontrol ve Yönetim 
Bilgisayarı:
• Yüksek emniyet seviyesine sahip, 

uluslararası otoritelerce onaylan-
mış gerçek zamanlı bir işletim sis-
temine sahiptir.

• EN-50126 standardında tarifl i 
SIL4 (Safety Integrity Level) emni-
yet seviyesini sağlamaktadır.

• İhtiyaç duyulan güvenlik/kullanı-
labilirlik seviyelerine erişebilmek 
için çoklu/yedekli donanım yapıla-
rı kullanılmaktadır.

• Yazılımlar, EN-50128 standardın-
da tanımlı SIL4 (Safety Integrity 
Level) emniyet seviyesinde geliş-
tirilecektir. 

• Kartlar arası yüksek hızlı haberleş-
leşme CompactPCI tabanlıdır. 

• EN61375 ve EN50159 uyumlu Et-
hernet tren veriyolu haberleşme 
altapısına sahiptir.

• EN61375 ve EN50159 uyumlu 
MVB, CAN ve Ethernet araç veri-
yolu haberleşme altapısına sahip-
tir.

• Tren üstü birimlerin ayrık işaret 
kontrolünü sağlayan uzak birim 
kontrol altyapısı bulunmaktadır.

• 19” endüstriyel çekmece (rack) 
tipi yapılara monte edilebilmekte-
dir.

Tren Kontrol ve 
Yönetim Sistemi

Tren ve Araç Veriyolları

ODTÜ Elektrik ve Elektronik  Mühendis-
liği Bölümü’nden 2001 yılında lisans, 
2004 yılında yüksek lisans derecelerini 
almıştır.1999’den beri ASELSAN’da ça-
lışmakta olup halen UGES Ulaşım ve 
Enerji Sistemleri Sistem Mühendisliği 
Müdürlüğü’nde Tasarım Lideri olarak görev 
yapmaktadır.

Gökhan Göksügür 

1999 yılında Hacettepe Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümünden lisans ve 2002 
yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendis-
liği Bölümünden yüksek lisans derecesiyle 
mezun olmuştur. 1999 yılında başladığı 
ASELSAN’daki görevine UGES Yazılım Mü-
hendisliği Müdürlüğü’nde Kıdemli Tasarım 
Lideri olarak devam etmektedir.

Serkan Ceylan 
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C
er (Çekiş) sistemi, raylı araçla-
rın hareketini sağlamak üzere 
farklı bileşenlerden oluşan kri-
tik alt sistemlerden biridir. Cer 

sisteminde enerji hattından alınan elektrik 
enerjisi, cer invertörü ile kontrol edilerek 
uygun gerilim ve akım dalga şekillerinde 
cer motorlarına aktarılır. Cer motorları da 
elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüş-
türerek cer dişli kutusu üzerinden aracın 
hareketi için gerekli tahriki, aks ve teker-
leklere iletir. Cer dişli kutusu belirli bir akta-
rım oranı ile araç hareketi için gerekli tork-
hız dönüşümünü sağlar.  Bu sistemin diğer 
bir görevi de fren sistemi ile koordineli bir 
şekilde çalışmaktır. Bu iki sistem, dinamik 
frenleme ve sürtünmeli fren senaryolarını 

gerçekleştirmek için görev paylaşımı yap-
maktadır. 

Cer Sistemi ve Bileşenleri
Tipik bir metro veya hafi f raylı araçta 

yer alan cer sistemi aşağıdaki bileşenler-
den oluşmaktadır:

• Cer invertörü
• Cer kontrol bilgisayarı ve algoritmaları
• Cer motoru
• Cer dişli kutusu

Cer sistemine ait temel bileşenler Şekil 
1’de gösterilmiştir.

Cer Motoru 
Cer motorları, DC ve AC cer motorla-

rı olmak üzere iki ana başlık altında top-
lanabilir. DC cer motorları, raylı araçlarda 

kullanılan en eski tip motorlardır. Ancak 
bu tip motorlar, bakım ve verimlilik gibi 
sorunları nedeniyle yeni raylı araç sistem-
lerinde artık tercih edilmemektedirler. Bun-
ların yerine,  AC cer motorları; yüksek güç 
yoğunluğu, basit ve sağlam yapısı, düşük 
bakım maliyetleri ve enerji verimliliği  gibi 
üstünlükleri nedeniyle ön plana çıkmış-
tır. Endüksiyon makinesi tipinde AC cer 
motoruna ait tork-hız grafi ği Şekil 2(a)’da 
verilmiştir. Cer invertörü sayesinde bu mo-
tor eğrisi yüksek kalkış torku sağlayacak 
şekilde kontrol edilebilmektedir. Cer inver-
törü ile dinamik kontrol sağlanarak uygun 
frekans ve genliğe sahip akım-gerilim dal-
ga şekilleri AC cer motoruna iletilmektedir. 
Bu sayede raylı ulaşım araçları için ihtiyaç 
duyulan tork-hız eğrisi Şekil 2(b)’deki gibi 
oluşturulmaktadır.

Çekiş sistemi bileşenlerinden cer mo-
toru ve cer dişli kutusu raylı araçta teker-
lek, aks ve süspansiyonların entegre oldu-
ğu boji adı verilen mekanik yapıya monte 
edilmektedir. Bu yapıya ilişkin örnek bir 
yerleşim Şekil 3’te verilmiştir. 

Cer İnvertörü 
AC cer motorlarının kullanımı ile bir-

likte, daha karmaşık kontrol algoritma-
larının koştuğu sayısal elektronik ve güç 

Cer Motoru ve 
Dişli Kutusu

Cer 
İnvertörü

Yardımcı Güç 
Ünitesi

Frenleme 
Direnci

Şekil 1. Cer sistemi bileşenleri
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elektroniği donanım gereksinimleri ortaya 
çıkmıştır. AC cer motorlarının kontrolü için 
ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 
yenilikçi, yüksek enerji verimliliğine sahip 
ve güç/hacim oranında yurt dışı ürünler ile 
rekabet edebilecek cer invertörü Şekil 4’te 
verilmiştir.

Raylı araç bileşenleri arasında, üzerin-
deki kontrol algoritmaları ve güç elektro-
niği teknolojisi ile kritik öneme sahip olan 
cer invertörünün başlıca işlev ve görevleri 
aşağıdaki gibidir. 

Yüksek gerilim ve akım kontrolü: AC cer 
motoru için gerekli gerilim ve akım dalga 
şekillerinin üretilmesini ve güvenli olarak 
anahtarlanmasını sağlar.
Rejeneratif frenleme: Araç hızının elekt-
riksel motor frenlemesi ile azaltılması esna-
sında, trenin sahip olduğu kinetik enerjinin 
tekrar elektrik enerjisine dönüştürülmesini 
ve katener hattına aktarılmasını sağlar. Bu 
sayede, frenleme enerjisi tamamıyla geri 
kazanılmakta ve enerji verimliliğinde bü-
yük artış sağlanmaktadır.
Reostatik frenlenme: Aracın sahip oldu-
ğu kinetik enerjinin, rejeneratif frenleme ile 
katener hattına aktarılamaması durumun-
da, meydana gelecek gerilim yükselme-

sinin güç elektroniği elemanlarına zarar 
vermemesi için kinetik enerjinin frenleme 
direnci üzerinde harcanmasını sağlar. 
Paralel AC Cer motor kontrolü: Cer in-
vertörü içerisinde yer alan IGBT tabanlı 
güç anahtarlama modülü sayesinde  bir-
den fazla cer motorunun kontrol edilebil-
mesini sağlar.
Arıza durumunda yedekli çalışma: Cer 
invertörü içerisinde yer alan güç anahtar-
lama modüllerinden birinin arızalanması 
durumunda, sağlam olan diğer güç mo-

dülleri ile aracın bir sonraki istasyona ka-
dar optimum şekilde ulaştırılmasını sağlar.
Yüksek verimli anahtarlama teknikleri: 
SVPWM (Space Vector Pulse Width Mo-
dulation), DPWM (Discontinuous Pulse 
Width Modulation) gibi ileri anahtarlama 
teknikleri ile verimlilik açısından en uygun 
anahtarlama yönteminin dinamik olarak 
belirlenmesini sağlar.
Vektör kontrolü: Yüksek tork ve hız per-
formansı gerektiren uygulamalarda tercih 
edilen vektör kontrol algoritmasının işletil-
mesini sağlar.

Cer Kontrol Algoritmaları 
Cer sisteminin diğer önemli bir bileşeni 

de cer kontrol algoritmalarıdır. Raylı araç-
lardaki teker-ray etkileşimi karayolu araç-
larındaki lastik-yol ilişkisinden çok daha 
düşük bir yapışma (adezyon, yol tutuşu) 
etkisi sağlamaktadır. Cer algoritmaları, dü-
şük yol tutuşunun neden olduğu kayma/
kızaklama etkilerini kontrol altında tutmak-
tadır. Başarılı bir kayma kontrol algoritması 
sayesinde trenin durma mesafesi kısaltıla-
bilmekte ve böylece durma mesafesinin 
kritik olduğu durumlarda operasyon gü-
venliği arttırılabilmektedir. Kayma/kızak-
lama kontrolü, metro ve hafi f raylı araçlar 
gibi sık duruş ve kalkış yapan sistemler 
için daha büyük önem arz etmektedir. Bu 
kontrol algoritmalarının bir başka önemli 
işlevi de metro ve hafi f raylı ulaşım araç-
larının belirlenen ivme ve hız limitlerinde 
seyretmesini sağlayarak sürüş güvenliğini 
ve seyir konforunu sağlamaktır. 

Metro ve tramvay araçlarına entegras-
yonları devam eden ASELSAN tarafından 
geliştirilmiş özgün cer sistemi çözümleri, 
katma değeri yüksek kritik ürün ve sistem 
nitelikleri nedeniyle, küresel pazarlarda da 
rekabetçi Türk Raylı Araç Endüstrisi’nin 
oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Şekil 2. AC Cer Motoru Tork-Hız Grafi kleri

(a) Endüksiyon makinesi tipi AC cer motoru 
tork-hız grafi ği

(b) Cer invertörü ile sürülen endüksiyon makinesi tipi 
AC cer motoru tork-hız grafi ği

Şekil 3. Cer Motoru ve Dişli Kutusu 
Örnek Boji Yerleşimi 

ODTÜ Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği 
Bölümü’nden 2008 yılında lisans, 2012 
yılında yüksek lisans derecelerini almış 
olup, aynı bölümde doktora çalışmalarına 
devam etmektedir. 2008 yılından itibaren 
ASELSAN’da çalışmakta olup halen UGES 
Sektör Başkanlığı’nda Güç ve Kontrol Sis-
temleri Tasarım Müdürlüğü’nde Kıdemli 
Uzman Mühendis olarak görev yapmak-
tadır.

Doğan Yıldırım

Dişli Kutusu

CER Motoru

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli-
ği Bölümü’nden 2005 yılında lisans ve 
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
Mekatronik Yandal derecelerini almıştır. 
2008 yılında da ODTÜ Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans 
derecesini almıştır. 2005 yılında başladı-
ğı ASELSAN’daki görevine UGES Sektör 
Başkanlığı’nda Ulaşım ve Enerji Sistemleri 
Sistem Mühendisliği Müdürlüğü'nde Tasa-
rım Lideri olarak devam etmektedir.

Barış Tuğrul Ertuğrul

Şekil 4. Metro ve Hafi f Raylı Araçlar için Geliştirilen 
ASELSAN Cer İnvertörü
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M
etro sinyalizasyon sistemi, 
kent içi raylı ulaşım sistemle-
rinin planlı, emniyetli, dakik, 
enerji verimli ve etkin olarak 

kullanılabilmesini sağlayan bir çeşit bü-
tünleşik Komuta-Kontrol ve Haberleşme 
sistemidir. Kesintisiz bir raylı ulaşım hiz-
metinin devam ettirilebilmesi için, karma-
şık kent içi raylı araç trafiğini denetleyerek, 
tren, hat ve yolcu emniyetini sağlayan bu 
sistemler;

• Hatlarda hareket eden raylı araç-
ların hareket planlaması,

• Güvenli rotaların seçilmesi,
• Rayda hareket eden unsurlara ha-

reket yetkilerinin verilmesi,
• Raylı araçlar arasında güvenli me-

safelerin oluşturulması,
• Sürücüsüz otomatik tren işletme-

sinin (ATO) yapılması,
• Otomatik tren koruma (ATP) fonk-

siyonlarının yönetilmesi,
• Tren üstü, hat boyu ve komuta 

kontrol merkezlerindeki kurulu 
sistemlerin izlenmesi ve oluşabi-
lecek hatalı durumların tespit edil-
mesi 

işlevlerini yerine getirmektedir.

Metro Sinyalizasyon Sistem 
Mimarileri
Metro sinyalizasyon sistemleri, ge-

leneksel olarak kullanılan sabit blok sis-
temleri ve 90’lı yıllarda sayısal radyo ha-
berleşmesinin gelişmesiyle ortaya çıkan 
hareketli blok sistemleri olarak iki ana 
grupta toplanmaktadır.

Sabit Blok Sinyalizasyon Sistemleri
Sabit blok sinyalizasyon sistemleri; 

hatlar üzerinde sabit uzunlukta blokların 
(hat kesimleri) tanımlanması, bu blokları 

kullanan trenlerin tespit edilmesi, arka-
dan gelen trenlerin meşgul (ve emniyet 
mesafesi boş bırakılmış) bloklara girme-
sinin anklaşman alt sistemi sayesinde en-
gellenmesi yoluyla, emniyetli işletmenin 
sağlanması prensibine dayanmaktadır. Bu 
sistemlerde, ray devreleri ve aks sayıcıları 
gibi ekipmanlarla hat meşguliyetleri algı-
lanmakta, hat üstü balizler ve sinyal lam-
baları yardımıyla blok kontrolü yapılarak 
trenler arası emniyetli mesafeler oluşturul-
maktadır.

Hareketli Blok Sinyalizasyon 
Sistemleri
Artan hız ve taşıma kapasitesi gibi ihti-

yaçları karşılamak için haberleşme tekno-
lojilerinin uygulanması ile birlikte hareketli 
blok mimarisine sahip sistemler ortaya 
çıkmıştır.

Hareketli blok sinyalizasyon sistemle-
rinde; hat boyu sistemler ve trenler ara-
sında kurulu bir haberleşme sistemi üze-
rinden trenlerde ölçülmüş konum bilgileri 
toplanarak, trenler arasındaki mesafeler 
dinamik bir şekilde ayarlanır. Bu sayede 
trenler arası mesafeler (headway) kısaltı-
larak yolcu taşıma kapasitesi ve verimlilik 
arttırılır. CBTC (haberleşme tabanlı tren 
kontrolü) tabanlı metro sinyalizasyon sis-
temlerinde hareketli blok mimarileri kulla-
nılmaktadır.

ASELSAN CBTC Tabanlı Metro 
Sinyalizasyon Sistemi
CBTC tabanlı metro sinyalizasyon 

sistemlerinde, aynı yönde hareket eden 
trenler arası servis zaman aralıkları düşü-
rülerek, taşınan yolcu kapasitesi arttırıl-
maktadır.

CBTC tabanlı metro sinyalizasyon sis-
temleri;

ASELSAN Metro 
Sinyalizasyon 
Sistemi
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• Tren konumlarının, geleneksel hat 
devreleri kullanılmadan, hassas 
bir şekilde belirlenmesini,

• Tren ve hat boyu sistemler ara-
sında sürekli, çift tarafl ı ve yüksek 
hızda veri iletişimini 

• Tren üstü ve hat boyu hayati bilgi-
sayarlar vasıtası ile sürekli olarak 
otomatik tren koruma fonksiyon-
larının yerine getirilmesini

sağlayan temel özelliklere sahiptir.
Otomatik tren işletmesi (ATO) ile oto-

matik tren denetimi (ATS), modern metro 
sinyalizasyon sistemlerinde sıklıkla kulla-
nılan, sistem kapasitesini ve verimliliğini 
artıran özelliklerdir. IEC-62290-1 stan-
dartlarında tanımlanmış sürücü kontrollü 
manüel yapıdan, sürücüsüz tam otomatik 
işletmeye kadar dört farklı otomasyon se-
viyesinde CBTC sistemleri mevcuttur.

Sinyalizasyon sistemlerinde meyda-
na gelecek hatalar, ciddi kazalara sebep 
olabileceği için tren üstü ve hat boyu ha-
yati sistem fonksiyonlarının, SIL4 (Safety 
Integrity Level 4) emniyet seviyesinde ve 
hata güvenli (fail-safe) yapıda olmaları ge-
rekmektedir. Yüksek emniyet seviyelerine 
ulaşmak ve kullanılabilirliği artırmak için 
yedekli donanım mimarileri kullanılmakta-
dır.

Metro Sinyalizasyon Sistemleri; hata 
güvenli (fail-safe) tasarım topolojileri ile 
SIL4 seviyesinde, uluslar arası sertifi kas-
yona tabi EN50126, EN50128 ile EN50129 
standartlarında tanımlanmış emniyetli ta-
sarım geliştirme süreç ve metotları  gerek-
tirmektedir. Bu tasarım süreçlerinde; SIL4 
seviyesinde yazılım geliştirme ortamları, 
özel işletim sistemleri, SIL4 donanım bi-
rimleri, sertifi kasyon için detaylı ve izlene-
bilir tasarım dokümantasyonu yer almak-
tadır.

Geliştirme çalışmaları devam eden 
ASELSAN CBTC Tabanlı Metro Sinyali-
zasyon Sistemi IEEE1474-1-4 standart-
larına uygunluk gözetilerek  aşağıdaki alt 
sistemlerden oluşmaktadır:

• Trafi k yönetim merkezi 
• Anklaşman sistemi
• Bölge kontrol sistemi
• Haberleşme sistemi
• Tren üstü sinyalizasyon sistemi
• Hat boyu sinyalizasyon ekipman-

ları
i. Trafi k Yönetim Merkezi
Bu merkezde; tren seferlerinin düzen-

lenmesi, zamanlama tablolarının oluştu-
rulması, trafi k sisteminin denetlenmesi, 
acil durumlarda müdahalelerin yapılması 
ve alt sistemlerinin birbirleri ile koordi-

nasyonunun sağlanması gibi işlevler ger-
çekleştirilmektedir. IP tabanlı, güvenli bir 
yerel haberleşme ağında yer alan operatör 
konsollarında, bir çok kontrol, denetim, 
izleme, optimizasyon, işletme ve bakım 
yazılımı entegre bir şekilde işletilmektedir.

ii. Anklaşman Sistemi
Trafi k yönetim merkezinde oluşturu-

lan seferler ve mevcut trafi k durumuna 
göre; her bir tren için rota tahsisi, makas 
ve sinyallerin güvenli bir şekilde uygun 
pozisyonlara getirilmesini sağlamaktadır. 
SIL4 emniyet seviyesinde geliştirilmiş petri 
ağları ve otomata algoritmaları içeren ya-
zılımlar ile hata güvenli anklaşman fonksi-
yonları yerine getirilmektedir.

iii. Bölge Kontrol Sistemi
Bu sistemde, trenlerin konum ve du-

rum bilgileri gerçek zamanlı olarak top-
lanmakta, anklaşman sisteminden her bir 
tren için açılan rotalara göre, trenlere ha-
reket yetkileri tanımlanmaktadır. Trenlerin, 
bu hareket yetkileri (gidilebilecek mesafe 
ve hız sınırları) dahilinde ilerlemeleri du-
rumunda, tehlikeli çarpışma konumunda 
kalmayacakları garanti altına alınmaktadır. 
SIL4 seviyesi donanımlar üzerinde yine 
SIL4 yazılım geliştirme araçları kullanıla-
rak oluşturulmuş gerçek zamanlı gömülü 
yazılımlar ile trenler arası güvenli mesafe 

Şekil 1. CBTC Tabanlı Metro Sinyalizasyon Sistemi

Anklaşman ve Bölge
Kontrol Sistemleri Trafi k Yönetim Merkezi

Tren Üstü ATP ve 
ATO Sistemleri

Telli ve Telsiz
Haberleşme Ekipmanları Hat Boyu Ekipmanları
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optimizasyonu ve tren hareket yetkilerinin 
oluşturulması gibi kritik işlevler yerine ge-
tirilmektedir.

iv. Haberleşme Sistemi
Oluşturulan hareket yetkilerinin trenle-

re aktarılması ve trenlerin konum / durum 
bilgilerinin merkeze raporlanması gibi kri-
tik işlevleri yerine getirmektedir. WiFi ve 
Tetra gibi haberleşme yöntemleri kullanıla-
rak, anten veya sızıntılı kablo teknikleri ile 
tünel içi ve açık alanlarda kesintisiz telsiz 
ses ve veri iletişimi sağlanmaktadır. Trenle-
rin hatlardaki hareketleri süresince haber-
leşmenin kesintisiz olarak sağlanması için 
haberleşme ağında; donanım, frekans ve 
kapsama alanı yedekli mimariler ile güven-
lik ve emniyet tedbirleri uygulanmaktadır.

v. Tren Üstü Sinyalizasyon 
Sistemi
Bölge kontrol sisteminden haberleşme 

sistemi ile aktarılan verilerin alınması, iş-
lenmesi, sürücüye aktarılması, sürücünün 
belirlenen sınırlamalara uymaması duru-
munda otomatik tren koruma fonksiyonla-
rının işletilerek trene doğrudan müdahale 

edilmesi, trenin hassas konum, hız, durum 
verilerinin hesaplanması ve bölge kontrol 
sistemine bildirilmesi gibi işlevleri yerine 
getirmektedir. SIL4 seviyesinde konumla-
ma, tren koruma, tren bütünlüğü kontrolü, 
kapı ve hız kontrolü gibi kritik işlevler ger-
çek zamanlı gömülü yazılımlar ile model 
tabanlı ve sertifikalı geliştirme araçları ile 
gerçeklenmektedir. 

vi. Hatboyu Sinyalizasyon 
Ekipmanları
Trenlerin konumlama sistemlerini sıfır-

layan balizler, trenlerin hat değiştirmesini 
sağlayan makas motorları, gerekli durum-
larda görsel uyarı sağlamak amacı ile kul-
lanılan sinyal lambaları ve sistem hatası 
durumunda trenin konumunun belirlenme-
sini sağlayan ray devresi ve aks sayıcılar-
dan oluşmaktadır. Hat boyu ekipmanlar, 
hata güvenli SIL4 donanım birimleri olup 
bu ekipmanları süren kontrol yazılımları da 
yine SIL4 seviyesinde geliştirilmektedir.

Şekil 2. CBTC Tabanlı Metro Sinyalizasyon Sistem Mimarisi

Hatboyu Ekipmanlar
Araç Üstü Konumlama Sistemi

Araç Üstü Ekipmalar

Telsiz Haberleşme Ağı (WiFi, Tetra vb.)

Haberleşme Sistemi

Fiber Optik Haberleşme Ağı

Anklaşman

Bölge 
Kontrol

ODTÜ Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği 
Bölümü’nden 2001 yılında lisans, 2004 
yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. 
1999’den beri ASELSAN’da çalışmakta olup 
halen UGES Ulaşım ve Enerji Sistemleri Sis-
tem Mühendisliği Müdürlüğü’nde Tasarım 
Lideri olarak görev yapmaktadır.

Gökhan Göksügür 

1995 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümünden lisans ve 1998 yılın-
da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümünden yüksek lisans derecesiyle 
mezun olmuştur. 2002 yılında başladığı 
ASELSAN’daki görevine, Sinyalizasyon ve 
Kontrol Sistemleri Program Müdürlüğü’nde 
program müdürü olarak devam etmek-
tedir.

Zafer Yahşi
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Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün 
Gölbaşı Tesislerini Ziyareti

TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş'ın 
Macunköy Tesislerini Ziyareti

Ziyaretçiler

ASELSAN Eski Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin 
Baykul'un Gölbaşı Tesislerini Ziyareti
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Sudan Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri 
Korgenral Yaguob İbrahim İsmail Manzoul

Irak İçişleri Bakanlığı Heyeti

Güney Afrika Kara Kuvvetleri Komutanı 
Korgeneral Vusumuzi Ramakala Masondo
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Pakistan Silahlı Kuvvetleri Heyetinin 
Macunköy-Gölbaşı-Teknokent Tesislerini Ziyareti

Şili Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Enrique Larranaga

Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanı 
Tümgeneral Ruslan Jaksilikov

2 / 201588



Ürdün Silahlı Kuvvetleri Tuğgeneral Ahmad Moh’d 
Ahmad Milhim

Portekiz Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Artur Neves Pina Monteiro  

Malezya Heyeti
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Savunma Sanayii Müsteşarlığında Göreve 
Yeni Başlayan Personel

Bangladeş Askeri Heyeti

Makedonya MEBS Heyeti
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Hv.K.K. Komutanlığı F-16 Pilot Kursiyerleri

Ekonomi Bakanlığı Göreve Yeni Başlayan 
Dış Ticaret Uzmanları Heyeti

Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Kolu Öğrencileri

ASELSAN Dergisi 91



Kara Havacılık Komutanlığı Kursiyerleri Heyeti

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı Kursiyerleri

K.K. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı Kursiyerleri
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