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   1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI) 

Günümüzde kolluk kuvvetleri komuta kademesi arasındaki bilgi paylaşımını telsiz aracılığıyla 

sesli iletişim olarak yapmaktadır. Sesli iletişim sahadaki personel için bazı olumsuz 

durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Böyle bir durumda sahadaki personel için hayati öneme 

sahip olan bilgi paylaşımının olmaması ve iletişimin kopukluğu zayiata sebep olmaktadır. 

T.B.İ.S (Taktiksel Bilgi ve İletişim Sistemi) projesi ile kolluk kuvvetlerinin sahada temel 

ihtiyacı olan bilgi paylaşımının görsel iletişim olarak gerçekleştirilmesi ve T.B.İ.S projesi 

bünyesinde bulunan alt sistemlerle sahada görevli personelin yapacağı operasyonel 

faaliyetlerde düşman unsurlarına karşı taktiksel üstünlük kazanması amaçlanmıştır. 

İHA, SİHA, uydu gibi araçlardan elde edilen görsel bilgilerle sahadaki görevli personel 

hücum yeleklerinin ön kısmında bulunan akıllı telefondan T.B.İ.S uygulaması ile erişebilecek. 

Bu sayede personel operasyon sırasında düşman unsurlarının yerlerini görecek ve düşman 

konumlarına göre hareket edecek. Düşman unsurlarının yerini bilen personel karşı tarafı 

kolaylıkla imha edecektir. 

Şehir savaşlarına göre hazırladığımız projemizin alt sistemleri sayesinde görevli personel 

ihtiyacı doğrultusunda alt sistemleri kullanarak düşman unsurlarına karşı taktiksel üstünlük 

kazanacaktır. Görevli personel; 

T.B.İ.S GÖZCÜ kamera sistemi ile bulunduğu mevziden vücudunu çıkarmadan düşmana 

karşı güvenle atış yapabilecek.  

T.B.İ.S ALP silahlı insansız kara aracı ile hareket alanının kısıtlı olduğu alanlarda keşif 

yapabilecek ve üstünde bulanan silah sistemleriyle düşman unsurlarını etkisiz hale 

getirebilecek. 

T.B.İ.S HAN silahlı insansız hava aracı ile arazide keşif yapabilecek, hedef işaretlemesi 

yapabilecek, üstünde bulunan 40 mm HE bombaatar mühimmatı ile düşman unsurlarına hava 

saldırısı yapabilecek.  



 

(Sarı oklar T.B.İ.S projesinin çalışma yöntemini göstermektedir.) 

  

 2. PROBLEM/SORUN 

Artan nüfusa bağlı olarak şehir sayıları arttığı için yeni savaşlar ve çatışmalar şehirlere 

taşınmıştır. Soğuk savaş döneminin çatışma doktrinleri çerçevesinde siper ve cephe savaşı 

için üretilen askeri araçlar ve taktikler şehir savaşlarında ve çatışmalarında etkili ateş gücü 

sağlayamamışlardır. Tanklar, paletli ve tekerlekli zırhlı personel taşıyıcılar, vb. askeri araçlar 

dar şehir sokaklarında hareket ve ateş gücü kabiliyetleri kısıtlanmıştır. Bu da görevli 

personelin düşman unsurları ile kafa kafaya tüfekler, tabancalar, el bombaları gibi piyade 

silahlarıyla çatışmaya girmesine neden olmuştur. Bu çatışmalar sırasında personel nişan alıp 

ateş edebilmek için bulunduğu mevziden çıkmak zorundadır. Bu olay sırasında düşman karşı 



ateşiyle zarar görebilmektedir.  

Düşmanla yakın temas halinde personel bulunduğu için komuta kademesi topçu desteği, 

hava desteği gibi ağır ateş gücü desteği gönderememektedir. Yapılacak ağır ateş desteği 

geniş alana etki gösterdiği için düşmanla yakın temas halindeki personelde dost ateşiyle zarar 

görür. Dünya tarihinde yapılan destek atışıyla ölen dost personel sayısı oldukça yüksektir. Bu 

sebeple kolluk kuvvetleri şehir çatışmalarının yaşandığı dar alanlarda hareket kabiliyeti 

yüksek, etkili atış desteği sağlayacak araçlara ihtiyaç duymaktadır.  

Günümüzde gelişen uydu, İHA, SİHA teknolojileri ile görsel bilgi kaynakları çoğalmıştır. Kolluk 

kuvvetlerince kullanılan telsizlerle yapılan sesli iletişim, düşman unsurları hakkındaki görsel 

bilgiyi sahadaki personele ulaştırmak konusunda yetersiz kalmaktadır.  Çatışma sırasında 

personel yoğun atış sesinden dolayı telsiz sesini duyamayabilir. Bu durum komuta kademesi 

ile sahadaki personel arasında iletişim kopukluğuna neden olur. Düşman unsurlarının 

konumlarının bilgisi, bulundukları mevziler, makineli tüfek mevzileri vb. bilgiler çatışma 

sırasında sahadaki görevli personel için hayati önem taşımaktadır. 

 

 3.ÇÖZÜM 

Günümüzdeki yeni savaş ve çatışma koşullarını göz önüne alınarak kolluk kuvvetlerinin 

ihtiyaçları doğrultusunda yeni sistemler ve tasarımlar yapılmalıdır. Bu sistemler teknolojik 

olduğu kadarda personel tarafından kolaylıkla kullanılabilecek kadar basit sistemler olması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırladığımız T.B.İ.S projesi, kolluk kuvvetlerinin sahadaki 

faaliyetlerinde yardımcı sistemlerden birisi olacaktır. 

 

-T.B.İ.S  

Android telefon uygulaması olarak tasarlanan bu arayüz programı aracılığıyla görevli 

personel T.B.İ.S projesinin alt sistemlerini kullanabilecek. İHA, SİHA, uydu gibi araçlardan 



gelen düşman hakkındaki görsel istihbaratları anlık izleyebilecek. Bu sistemi hücum yeleğinin 

ön kısmında taşıyan personel rahatlıkla operasyon sırasında sistemi kullanabilecek. 

 

- T.B.İ.S GÖZCÜ: 

Tüfeğin ön kısmına takılan bu kamera sistemi ile operasyon sırasında personel bulunduğu                

siperden vücudunu çıkarmadan düşman unsurlarına karşı atış yapabilecek. Bu kamera sistemi 

kablosuz bağlantı aracılığıyla personelin hücum yeleğinin ön kısmında bulunan akıllı telefona 

görüntü aktarmaktadır. Çatışma sırasında personel siperinden çıkmadan akıllı telefona 

bakarak nişan alıp atış yapabilecek.  

 

(Soldaki fotoğrafta normal şekilde nişan alan personel, sağ fotoğrafta ise  T.B.İ.S GÖZCÜ 

sistemi ile nişan alan personel)  

 



 

 -T.B.İ.S ALP: 

Orta sınıf silahlı insansız kara aracı olan bu sistem 2’li silah sistemi ve yükselebilen silah 

kulesi ile etkili atış desteği sağlayacaktır. Sahadaki personel tarafından yönetilecek bu sistem 

görev durumuna göre değiştirilebilir silah yuvası ile farklı silah sistemleri kullanabilecek. 

Çatışmada personel, çatışmanın durumuna göre sahada aracı ateş desteği ihtiyaçları 

doğrultusunda anlık olarak kendisi akıllı telefondan bakarak konsol aracılığıyla aracı 

yönetebilecek. 

-T.B.İ.S HAN: 

Sahadaki personel tarafından kolaylıkla taşınabilen bu SİHA keşif veya hava saldırısı amacı 

ile kullanabilecek. Üstünde bulunan gelişmiş optik sistemleri ile düşman hedef tespiti,  ağır 

ateş desteği için hedef işaretlemesi veya taşıdığı 40 mm HE bombaatar mühimmatı ile 

düşmana hava saldırı yapabilecek. Operasyon sırasında görevli personel akıllı telefondan 

bakarak konsol aracılığıyla SİHA yı kontrol edebilecek. 

 

 4.YÖNTEM 

Projemizin alt sistemlerinin prototipinin yapımında elektronik sistemler için  Aurdiona kart 

setleri, Deneyap kartları, Deneyap kamerası, hareket sensörleri, kullanılmıştır. Yazılımsal 

sistemler için Pyhton bilgisayar dili kullanılmıştır. Mekanik parçalar motor sistemleri 

kullanılmıştır. 

 

 5.YENİLİKÇİ(İNOVATİF) YÖNÜ 

Akıllı telefon uygulaması olarak tasarlandığı için sahada personel tarafından kolaylıkla 

kullanılabilinecektir. Bu sayede personele diğer bilgisayar sistemleri gibi ağırlık 

yapmayacaktır. Arayüz programı sayesinde alt sistemlerinden olan T.B.İ.S ALP  SİKA sını ve 



T.B.İ.S HAN SİHA sını aynı konsol ile kullanabilecektir. Personel diğer araçlar gibi ağır 

modüler olmayan kontrol istasyonlarına ihtiyaç duymayacaktır. 

T.B.İ.S ALP aracı, modüler tekerlek sistemi sayesinde dar alanlardaki engelleri kolaylıkla 

aşabilecek. Yükselebilen silah kulesi sayesinde bir mevzi içinde düşman unsurlarına güvenli 

şekilde ateş açabilecektir. Bu sayede araç çatışma sırasında kolay hedef olmayacak ve uzun 

süre kullanılabilecektir. 

T.B.İ.S HAN aracı, sistemi sayesinde 40 mm HE bombaatar mühimmatı taşıyacak ve kolay 

mühimmat doldurması sayesinde araç düşman unsurlarına tekrar tekrar hava saldırısı 

yapabilecek. 

T.B.İ.S GÖZCÜ kamera sistemi 22 mm pikitani ray uyumlu olduğu için kolluk kuvvetlerinin 

kullandığı tüfek ve tabancalara kolaylıkla takılabilecektir. Saldırı tüfeklerine takılabildiği için 

operasyonlarda personele daha fazla ateş gücü imkanı sağlar. 

 

 6.UYGULANABİLİRLİK 

T.B.İ.S projesi kısa sürede AR-GE faaliyetleri tamamlanarak seri üretime hazır hale gelebilir. 

Ayrıca ASELSAN’ ın yapmış olduğu ‘CENKER’ sistemine entegre edilerek kolluk 

kuvvetlerimiz tarafından daha etkili olarak kullanılacaktır.  

 

 7.TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Yaptığımız projenin alt sistemlerinin ürün MVP(minimum viable product) lerini temmuz ve 

ağustos aylarında tamamlayacağız. Hazırladığımız maliyet listesi ise ihtiyacımız olan 

malzemelerdir.  

 

T.B.İ.S GÖZCÜ sisteminin prototipi için tahmini maliyet, 

-1 adet Deneyap kamera, 1 Adet Aurdiono Uno, 3D basım kutu= 250 TL 



 

T.B.İ.S ALP sisteminin prototipi için tahmini maliyet, 

- 3 adet NEMA 23 step motor, 1 adet TİC T825 Step motor sürücü, 1 adet İvme ölçer, 1 adet 

eksen Pusula sensörü, 2 adet kamera, 1 adet Raspberry Pi 4, 2 adet Aurdiono Uno, 1 adet 

Aurdiono Mega, 1 adet Çift motor sürücü kartı, 4 adet RPM Redüktörlü DC motor, 2 adet 2.4 

Ghz kablosuz haberleşme modülü=3750 TL 

 

T.B.İ.S HAN sisteminin prototipi için tahmini maliyet, 

-1 adet Servo motor,  1 adet Aurdiono Uno, 1 adet 2.4 Ghz kablosuz haberleşme modülü, 3D 

basım kol=200 

 

 8.PROJENİN HEDEF KİTLESİ(KULLANICILAR) 

Öncellikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘nın operasyonel birimleri ve dünya 

üzerindeki diğer kolluk kuvvetleri 

 

 9.RİSKLER 

Projenin en büyük riski kullanıcı personelin yaralanması, ölmesi gibi olumsuz durumlar 

sonucu uygulamanın yüklü bulunduğu akıllı telefonun düşman eline geçmesidir. Böyle bir 

olayın yaşanması durumunda güvenlik prosedürü başlatılacaktır. Kullanıcı personelin 

kullandığı akıllı telefonun uygulamaya erişimi engellenecek veya komuta kademesi tarafından 

düşman unsurları hakkında istihbarat almak amacıyla kısıtlı kullanımına izin verilecektir. Bu 

sayede düşman diğer alt sistemleri dost unsurlara karşı kullanamayacak. 
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