YAZARLARDAN ÖNSÖZ
BİR İLk ve TEK...
Askeri kara araçları modellerine gönül vermiş
bir çok modelci bu yıl, beşinci kez Ankara FNSS
tesislerinde bir araya geliyor. Artık diyebiliriz ki
Ankara modelciliğin de başkenti.
Geçen beş yıl içinde bu yarışma,
her yıl artan ilgi ve ivmeyle büyüdü.
Hem model hem modelci sayısında,
hem de toplam kalitedeki artışa
yıl ve yıl hep beraber şahit olduk.
Bu yarışmayla aramıza yeni
modelciler, genç yetenekler katıldı;
hepimiz gördük.
Askeri kara aracı modelciliğine
gönül vermiş modelciler, bu yıl
beşinçisi düzenlenen bu yarışmada
iki önemli olaya da şahitlik etmiş
olacak. Bunlardan ilki FNSS’nin
konuğu Adam Wilder’ın yöneteceği
atölye çalışması, ikincisi ve en
önemlisi şu an elinizde tutup,
satırlarını okuduğunuz, askeri kara
araçlarıyla ilgili Türkçe çıkan ilk ve
tek modelcilik dergisi Plastic Battle.
Doğrusunu isterseniz, bundan tam
beş yıl önce bu yarışmaya ilk defa
katıldığımızda Türkiye’de askeri
kara araçları modelciliği ile ilgili
bir dergi çıkmasını hayal ediyor
ama gerçekleşeceğini hiç mi hiç
ummuyorduk.
Fakat zaman gösterdi ki doğru
insanlar, doğru yerde ve doğru
zamanda buluşursa böyle bir hayal
bile gerçek olabiliyormuş.

Bu derginin çıkabilmesini sağlayan
üç neden var, dolayısıyla üç de
teşekkür borcu.
Sosyal sorumluk kapsamında
ele aldığı model yarışması ve
sponsor olarak katkıda bulunduğu
bu dergiyle bir ilkin oluşmasını
sağlayan FNSS, sonrasında bu
hobiye gönül vermiş ve yarışmaya
katılarak destekleyen askeri kara
aracı modelcilerine teşekkür
etmek gerekiyor. Ayrıca bir başka
teşekkürün de bu sayının içeriğini
karşılık beklemeden oluşturan
tüm yazarlara gitmesi gerekiyor.
Modelleri yaptılar, yazdılar ve
fotoğrafladılar.
Artık hepimizin bir başka hayali
var: İkinci sayı! Bu olduysa ikinci
sayı neden olmasın?..
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FNSS
GÜÇLÜ MÜTTEFİK
FNSS’nin ürettiği ZMA’lar Türk ordusu tarafından
Somali, Bosna-Hersek ve Kosova’da, NATO ve
Birleşmiş Milletler operasyonlarında binlerce
kilometre kullanılmış ve Türk askerinin takdirini
kazanmıştır.
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.;
Türk Nurol Holding A.Ş. (%51) ve
BAE Systems (%49) tarafından
kurulmuş bir ortaklık girişimi olup,
Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik
silahlı kuvvetlerinin kullanımı için
paletli ve tekerlekli Zırhlı Muharebe
Araç aileleri ile silah sistemlerinin
tasarım, üretim ve satışında önder
bir kuruluştur.
FNSS ile Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) arasında,
toplam 1.698 adet dört farklı
konfigürasyonda Zırhlı Muharebe
Aracı (ZMA) üretimi için yapılan
1’inci paket ZMA sözleşmesi,
1989’da yürürlüğe girmiştir.
Ankara Gölbaşı’nda yer alan
FNSS tesisleri, Ağustos 1991’de
üretim faaliyetlerine başlamıştır.
2000 yılında ise FNSS ile SSM
arasında 551 adet Geliştirilmiş Zırhlı
Personel Taşıyıcı (GZPT) üretimi
için 2’nci paket ZMA sözleşmesi
imzalanmıştır. Proje 2004 yılında
tamamlanmıştır.
FNSS geniş bir Zırhlı Muharebe
Aracı ailesi oluşturmuş, kullanıcı
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
değişik araç konfigürasyonlarını da
geliştirmiştir.

ZMA, muharebe alanında kendini
kanıtlamış, düşük siluetli, farklı
coğrafi koşullarda yüksek hareket
kabiliyetine sahip amfibik zırhlı bir
araçtır. Geliştirilmiş Zırhlı Muharebe
Aracı (GZPT) konfigürasyonu,
ZMA araç ailesinin baz aracını
oluşturmaktadır.
ZMA geliştirme ve üretiminde
kazanmış olduğu altyapı ile
FNSS, AKINCI-ZMA araç ailesini
geliştirmiştir. AKINCI-ZMA,
muharebe şartlarında yoğun
şekilde denenmiş aksamların
birleşiminden oluşmuş bir araçtır ve
yüksek güvenilirlik ile düşük idame
masrafları gibi özelliklere sahiptir.
Yüksek balistik koruma, mayın
koruması, geniş iç alan ve artırılmış
yük kapasitesi, aracın; komuta yeri
aracı, 120 mm havan taşıyıcı, paletli
mühimmat aracı, çift kişilik kuleli
muharebe aracı, hava savunma
sistemleri gibi birçok alternatif
görev tanımı için ideal bir platform
olmasını sağlamaktadır.
ZMA ve AKINCI - ZMA araçları
yüksek yoğunluklu operasyonlarda,
Birleşmiş Milletler Barış ve Barışın
Sürdürülebilmesi Operasyonları’nda
ve asimetrik tehditlere karşı kendini
kanıtlamış bir araçtır. FNSS üretimi
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AKINCI - ZMA’lar Komuta Yeri
Aracı ve 120 mm Zırhlı Havan Aracı
konfigürasyonlarında dost ülke
orduları tarafından kullanılmaktadır.
FNSS, yeni araçlar üretmenin
yanı sıra, teknolojik ömrünü
tamamlamış M113 ailesi araçları
günün gereksinimlerine göre
modernize etme yeteneğine ve
kullanıcının operasyonel ihtiyaçları
doğrultusunda birçok farklı silah ve
görev sistemlerini ürettiği araçlara
entegre edebilme kabiliyetine
sahiptir.
FNSS’nin diğer bir kabiliyeti kule ve
silah istasyonlarının geliştirilmesi ve
üretimidir. FNSS tasarımı ve üretimi,
Keskin Nişancı (Sharpshooter™)
Kulesi; stabilizasyona sahip, modern
gece görüş sistemi ile donatılmış
tek kişilik bir silah sistemidir.
Keskin Nişancı Kulesi, 12,7 mm
Makineli Tüfek, 25 mm Otomatik
Top veya 40 mm Bombaatar
ana silah ve 7,62 mm eşeksenli
Makineli Tüfek konfigürasyonlarında
üretilebilmektedir.
FNSS, Aselsan A.Ş. ile 25/30 mm
Otomatik Toplu PENÇE Uzaktan
Komutalı Kule sistemini özgün
olarak tasarlayıp geliştirmiştir.

FNSS, yüksek hareket, yüksek
koruma ve yüksek yük taşıma
kapasitesine sahip yeni nesil bir
tekerlekli zırhlı araç ailesi geliştirmiş
ve PARS adını vermiştir. Bu araçlar
aynı zamanda modüler yapısı
sayesinde büyüme potansiyeline de
sahiptir. PARS araçlarında en son
tasarım ve teknolojiler uygulanmış,
maliyet ve lojistik destek avantajları
dolayısıyla operasyonel ihtiyacları
karşılayacak şekilde askeri
standartlara uygun bir araç ortaya
çıkarılmıştır. Araçta ticari otomotiv
endüstrisinde de kullanılan alt
sistemler bulunmaktadır. PARS
araç ailesi 6x6 ve 8x8 olarak
üretilebilmektedir.
Türkiye’nin sözleşmeye bağlanmış
ilk yerli tasarım kara aracı projesi
“Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü”
(SYHK), 2007 yılında SSM ile
imzalanmıştır. PARS tekerlekli
zırhlı araç teknolojisi kullanılarak
FNSS tarafından özgün tasarlanıp
üretilen SYHK, birliklerin kıyının bir
tarafından diğer tarafına geçişini
sağlayan bir istihkâm aracıdır.
FNSS, 2009 yılında SSM ile
imzaladığı 12 adet “Amfibi Zırhlı
Muharebe İstihkâm İş Makinesi”
(AZMİM) projesi kapsamında, Türk

Silahlı Kuvvetleri’ne paletli yüzer
dozer tasarlayıp geliştirmektedir.
Yine başka bir paletli araç projesi
olan ve FNSS ile ASELSAN arasında
2011 yılında, ASELSAN’ın ana
yüklenici olarak yer aldığı “35 mm
Kundağı Motorlu Namlulu Alçak
İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi”
(KMNAİHSSS) aracının platform
geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır.
Tasarım ve prototip geliştirme
çalışmaları devam etmektedir.
FNSS, yan sanayii geliştirmeye
büyük önem vermektedir. Bugüne
kadar 100’den fazla firmaya eğitim,
sistem, takım ve tezgâh yatırımı
yapmak suretiyle, bu kuruluşların
üretim ve hizmetlerinde NATO
askeri şartnamelerinde istenilen
kalite seviyesine ulaşmalarına
yardımcı olmuştur. FNSS bu amaçla
ürünlerinde %80’in üzerinde yerli
katkı sağlamış, Türk Savunma
Sanayii’nin ve KOBİ’lerin gelişmesine
katkıda bulunmuştur.
Ayrıca FNSS, en yüksek
NATO kalite güvence sertifikası olan
AQAP-2010’a ve Lloyd tarafından
verilen ISO 9001-2008
sertifikalarına sahiptir.
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ADAM WILDER
ANKARA’dA...
Adam Wilder,
bu yıl beşincisi
düzenlenen
FNSS Askeri Kara
Araçları Plastik
Model Yarışması’nın
onuru konuğu.

Adam N. P. Wilder Birleşik Amerika’nın Maine
eyaletinde doğdu. Öğrenim ve iş hayatı boyunca
zamanının çoğunu modelcilik yaparak geçirdi.
Wilder, 2005 yılında İspanya’ya yerleşerek maket
ve yardımcı malzemeleri üreten MIG Productions
firmasında tam zamanlı çalışmaya başladı ve eş
zamanlı olarak boyama ve eskitme teknikleri üzerine
dünya çapında sayısız makaleye imza attı. Geçtiğimiz
yıllarda model yapımında kendisine ait uygulama
ve teknikleri anlatan DVD’leri de piyasaya çıkaran
Adam Wilder halen ABD, Avrupa ve Asya’da ki çeşitli
organizasyonlarda modelcilikle ilgili seminerler
vermeye devam etmektedir.
Günümüzde Adam Wilder zamanının çoğunu ikamet
etmekte olduğu Moskova’da geçirmekte ve bu şehirde
modelcilik endüstrisi için çalışmaya devam etmektedir.

1/35 ölçek, Pasifik Sherman
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e-75
SOKAK SAVAŞCISI

İkinci Dünya Savaşı boyunca
Alman araçları; karmaşık yapıları,
spesifik parçaları, sonu gelmeyen
arızaları nedeniyle düşmanlarından
çok teknik sorunlarla boğuştular
desek doğru olur sanırım.

Modelleyen, fotoğraflayan ve yazan: Özgür Güner
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E SERİSİ TANKLAR
İkinci Dünya Savaşı’nda Alman
tanklarının ne kadar etkili ve güçlü
olduklarını anlatan yüzlerce kitap
vardır sanırım. Bu sebeple olsa
gerek, aradan geçen onca zamana
rağmen hem araştırmacılık hem de
modelcilik anlamında hâlâ fazlasıyla
ilgi çekiyorlar. Bu araçların güçlerinin
yanında öne çıkan bir diğer
özellikleri daha var ki, bu pek olumlu
yönde değil. Teknik arızalar!! Alman
araçları; karmaşık yapıları, spesifik
parçaları, sonu gelmeyen arızaları
nedeniyle düşmanlarından çok
teknik sorunlarla boğuştular desek
doğru olur sanırım.

Öyle ki, savaşta teknik nedenlerle
kaybedilen araç sayısı, müttefiklerce
imha edilenden fazladır. Bu
sorunu 1942 yılında farkeden
yetkililer, üretimi standartlaştırıp,
hızlandırarak, ortak parçaları farklı
araçlarda kullanmak üzerine kurulu
bir geliştirme sürecine başladılar.
Almanca Entwicklung (Gelişim)
adı altında toplanan bu projenin
amacı, en hafifinden en ağırına tüm
araçların alternatiflerini tasarlayıp,
var olanları bunlarla değiştirmekti.
Bu kapsamda ağırlıklarına göre
6 tip araç (E-5, E-10, E-25, E-50,
E-75, E-100) üstünde çalışılması için
firmalara emirler verildi.
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Bu projeyle hedeflenen bazı
amaçlar vardı. Bunların ilki,
karmaşık olan üretim sürecini
basitleştirmekti. Benzer parçaları
farklı araçlarda kullanabilmek ve
bu sayede maliyetleri düşürmek
bir diğer amaçtı. Ve belki de en
önemlisi, standartlaşan üretimle
fabrikalardan çıkan araç sayısını
artırmaktı. Savaşın ilerleyen
dönemindeki hammadde sıkıntısı,
müttefik bombardımanları gibi
nedenlerle proje kapsamında
başlanan pek çok çalışma
tamamlanamadı ve kağıt üstünde
kaldı. E serisine ait olarak sadece
Adler firmasınca tasarlanan E-100
aracının şasi kısmı üretildi (savaş
sonrası İngilizlerce ele geçirilen
örnek). Günümüzde bu araçlara
genel olarak “Paperpanzer” olarak
adlandırılsa da, aslında proje
savaşın bitmesiyle ölmedi. Tam
olarak Almanlarca tasarlanan
araçlar olmasa bile, bunların verdiği
fikirlerle pek çok tank üretildi.
(Fransız AMX 50, İsviçre Panzer 61
vs.)
Süreç içinde planlanan E-50 ve
E-75’lerin Alman silahlı gücünün
esas muharebe tankı olması
planlanmış, ve bunların Panther,
Tiger I, Tiger II ve Jagdtiger’ların
yerlerini alması öngörülmüştü.
Görünümü oldukca benzer olan
araçların farkları teker sayıları, zırha
bağlı ağırlıkları ve taşıdıkları silahtı.

Kit ve Hikaye
E Serisi araçlardan piyasada bol
miktarda var. Seçenek olarak,
Dragon sadece E-100’ü sunarken,
Trumpeter de neredeyse serinin
tüm araçları mevcut. Yapacağım
model Trumpeter tarafından 2010
yılında E-50 ile aynı anda çıkarılan
E-75. İki araç birbirine oldukça
benziyor. Özellikle alt gövdeler, teker
sayıları dışında neredeyse aynı. Kule
kısımlarında, E-50 son tasarlanan
Panther´i andırırken, E-75 de Tiger
II çizgileri var. Bu araçlara ilişkin
gerçekte yapılmış birbirinden farklı
cok fazla çizim ve tasarım var.
Trumpeter´in sunduğu modelse,
Trumpeter mühendislerinin yorumu
olan bir araç.
Senaryo aslında cok basit, savaşın
son ve en çetin zamanlarıdır.
Cephe artık Almanya içleri hatta
Berlin olmuştur. Alman güçleri son
bir hamle olarak fabrikalardaki
bitmemiş araçları bile alelacele
yetiştirip çatışmalara sürmektedir.
Hatta henüz test aşamasında olan
E-75’leri de. Bu basit senaryoya
küçük bir farklılık katmak gerekti
tabi. Savaşın son döneminde
Berlin’de çekilen bazı fotoğraflarda
slogan tipinde duvar yazıları vardır.
Bunlar coğunlukla imkânsız bir zafer
ve halkin direnme gücünü artırmaya
yönelik yazılar. Senaryo gereği,
“duvara yazan tanka da yazar“ diye
düşünüp, modele böyle yazılar
eklemeye karar verdim. Aslen,
dönemin (ve günümüzün) Alman
ordusunda araçların üstüne bu
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tür sloganlar yazmak pek görünen
birşey değil. Bunun yanı sıra, araç
üstüne hiçbir alet eklememeyi, yan
ve ön çamurlukları kullanmamayı,
ana gövde parçalarına sonradan
eklenen kapaklar gibi parçaları
da başka araçlardan alınmış gibi
göstermeyi planladım.
Kullanacağım kit Trumpeter´in
01538 nolu E-75’i. Genel olarak kitin
kalitesi fena olmasa da, paletler
gerçekten çok kötü. Planladığım
araçta oldukça görünür olacak
paletler için Friul Model’den metal
paletler aldım. Burada dikkatli olmak
lazım, zira Friul katalouğunda
6 farklı Tiger II palet seti var. Benim
kullanacağım ATL-37 nolu ürün. İki
adet cer dişlisi de içeren bu set,
model olarak Trumpeter kitindeki
vinil olan paletlerin aynısı. Modelin
kendine has çok özel bir namlusu
var. Boyutları ile dikkat çeken namlu,
kitte plastik olarak verilmiş. Daha
etkili bir görünüm için RB modelden
RB35B108 no’lu ürününü de alarak
modele başladım.
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Montaj
Yapım kılavuzu, önce yürür aksamı
alt şasiye monte ederek başlasa
da, benim ilk işim alt ve üst gövde
parçalarını birleştirmek oldu.
Modelin yan duvarları, önü ve üst
kısmında bu kısımlara gelmesi
gereken araç üstü avadanlıklar
için yerler var. Planladığım araç
gereği bu aletlerin hiçbirini
kullanmayacağım. Bu sebeple bütün
oyukları macunla kapattım. Kimi
deliklerin içine, alevle inceltilmiş
çubukları plastik yapıştırıcı ile
gömerek macunlama öncesi uygun
bir yüzey oluşturdum. 1
Sonraki aşamada süspansiyon
parçaları ve kuleyi oluşturan büyük
parçaları topladım. Klasik Alman
araçlarının süspansiyon sistemi
“Torsion bar” denilen, ve aracın alt iç
kısmına yerleştirilen tekerlere bağlı
çubuklardan oluşur. Lakin kazanılan
tecrübeler, aslında bu sistemin çok
ideal olmadığını göstermişti.

1
İlk Adımlar Modelin yan duvarları, ön ve üst kısımlarinda araç üstü avadanlıklar için yerler
var. Planladığım araç gereği bu aletlerin hiç birini kullanmayacağım icin bütün
oyukları macunla kapattım. Kimi deliklerin içine, alevle inceltilmiş çubukları plastik
yapıştırıcı ile gömerek macunlama öncesi uygun bir yüzey oluşturdum.
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2

3
Bir kere, montajı oldukça zordu ve
bu durum kısıtlı olan emek ve zaman
konusunda ciddi sorun yaratıyordu.
Hasar gördükten sonra onarımları
oldukça güçtü. Diğer taraftan,
savaşın ilerleyen dönemlerinde
kullanılan mermi tipleri oldukça
büyüktü ve yeterli miktarda araca
depolanabilmesi için iç kısımlardan
yer kazanılması gerekiyordu. Bu
sebeplerle, E serisi araçlarda
tamamen farklı bir süspansiyon
sistemi üstünde calışıldı ve parçalar
araç iç kısmı yerine dışarıya
yerleştirildi. Bu özellik bütün E serisi
araçları için geçerli olup, serinin
karakteristik özelliklerindendir.
Kullanılan süspansiyon parçaları ve

4
tekerler hemen hemen her araçta
aynı olup, aracın boyutlarına göre
yerleşim ve sayıları değişiyordu. Bu
durumun kağıt üstünde hesaplanan
çok ciddi bir avantajı vardı, tüm
tekerler her araçta kullanılabilirdi
(E-100 hariç).
Kitin kule kısmı geç dönem Tiger
B’lere benziyor. Ek olarak her iki
tarafta mesafe ölçerler var. Kule yan
duvarlarına küçük askılar ekleniyor.
Bunların amacı, çeşitli şeyler
asmak, askılara ip gererek kamuflaj
amaçlı şeyleri monte etmek.
Bunları kullanmak istemediğim için,
askıların yapışacagı yerleri macunla
doldurdum. Kitin kendine has
oldukça uzun bir namlusu var. Ne
yazık ki bu uzun namlu çok parçalı
plastik olarak verilmiş. Dikkatli bir
çalışma ile kullanılabilir, ama benim
tercihim RB Model’in ürünü olacak.
2

Kit içinde temel PE parçaları var.
Havalandırma ızgaraları, egzosa
gelen küçük detaylar. Küçük ama
önemli bir ekleme. Aracın arka
kısmında da kullanmayacağım
parçaların montaj yerlerini
macunladım, gerekli yerlere kaynak
izleri ekledim. 3
Kullanacağım metal namlu boyutları
dolayısıyla oldukca ağır ve doğal
olarak dengede durmayıp, öne
düşüyor. Bu sorunu çözmek için
iç kısma yeterli miktarda ağırlık
ekledim. Geç dönem araçların
çoğunun kule yan kısımlarında
yedek palet asma kancaları olur.
Buralara asılan yedek paletler ekstra
zırh görevi de yapar. Bu model de
bu tür askılar var. Lakin ne yazık
ki kutuda buralara asmak için
paletler verilmemiş. Eğer modeli
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5
kutudan cıktığı gibi bitirecekseniz
bu kancaları ya boş bırakmanız
ya da yedek kutusundan yardım
almanız lazım. Benim kullanacağım
metal palet setinden yeteri miktarda
fazlalık palet çıkıyor. Bunları
asacağım. Lakin bir sorun var, asma
kancalarının yerleri doğru olsa da,
asılan paletleri sabitlemek için orta
kısımlarda olan destek noktalarının
yeri yanlış. Bunların, yanlış
olanlarının kapatılıp, parçaların
doğru noktalara yapıştırılması
gerekiyor. 4
Montajın sonraki aşamaları son
detaylandırmalar ile geçti. Kitin
pürüzsüz olan plastik yüzeyine
Mr. Surfacer ile metal dokusu
yaptım. Ön kısmın son derece düz
olan hatlarına bazı vurulma izleri
ekledim.

Bunun için, yuvarlak uçlu metal bir
parçayı bir miktar ısıtıp, dikkatlice
plastiğe değdirdim. Bu tür vurulma
izlerini gercekçi yapabilmek için
orjinal fotoğrafları incelemeyi
öneririm. 5
Paletleri dizip, modele monte ettim,
kule yanlarına yedek paletleri, tankın
ön ve arka kısımlarına RB modelin
kancalarını astım. Senaryoya uygun
olarak, arka kısma kopmuş bir
çekme halatı ekledim ki burada,
kitten çıkan parça ile Eureka’nın
uygun kalınlıkta bakır kablosunu
kullandım. 6
Şüphesiz, modelin en dikkat çekici
yeri namlusu olacak. Trumpeter, bu
silah için bir isim vermemiş lakin
RB model 8.8cm KwK 44 L/100
diye adlandırmış. Tabi ki böyle silah
gerçekte yok. O dönemde, bir tanka

6
takılan en güçlü anti-tank silahı
King Tiger’in standart donanımı olan
8.8 cm KwK 43 L/71’di.
Burada; 8,8 cm mermi çapını,
KwK ( Kampfwagenkanone) tank
topunu, 43 rakamı tasarım yılını,
L/71 de boyutlarını ifade ediyor.
Yani, 8,8 ile 71 çarpılarak namlunun
boyuna ulaşılıyor ki bu King Tiger’lar
için yaklaşık 6,2 metredir. E-75 in
normal üstü namlusu eğer gerçekte
olsaydı 8,80 metre boyunda olacaktı
ki bu inanılmaz!

12
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Boyama ve ESKİTME
Boyamaya her zamanki gibi astar
ile başladım. Gri renk boya hem
montajdaki hataları görmek hem de
boyama öncesi farklı renk yüzeyleri
homojen yapmak için önemli. 9
Primer red için Tamiya XF-7 Red
ile XF-9 Hull Red´i göz kararı
karıştırdım. Karışıma bir miktar
X-22 de ekleyerek modelin Primer
Red olacak gövdesini boyadım.
Karışımdaki XF-7 oranını arttırarak
ilk aydınlatma işlemini uyguladım. 10

PLASTIC BATTLE MODEL DERGİSİ

9

10

11

12

14

15

Ardından aynı karışıma bir miktar
XF-60 Dark Yellow ekleyerek en
aydınlık olmasını istediğim yerlere
püskürttüm. 11
Yol tekerlerini Dark Yellow ve Olive
Green’le boyayarak modele ekledim.
Bir süre önce, farklı modelcilik
forumlarında Alman araçlarının
toplarının primer rengi ile ilgili ciddi
tartışmalar olmuştu. Genel olarak
varılan kanı, namluların hiçbir zaman
primer red´e boyanmadığı, siyaha
yakın bir gri ya da bilinen German

grey olduğuydu. Ben de bu sonuca
uyarak, namluyu Tamiya German
Grey’e boyadım ve çeşitli tonlamalar
yaptım. Model üstündeki en yükselti
yerleri de farklı kırmızı tonlarında
yağlı boyalarla boyadım. 12-13
Araca eklenecek çeşitli kapakları
konsepte göre farklı renklere
boyayıp yerlerine yapıştırdım. Kit
bazı dekaller içerse de bu modelde
dekal kullanmak istemediğim
için tüm modele parlak vernik
püskürttüm. 14

13
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13

17

16

İlk olarak MIG Dark Wash´u
koyu olmasını istediğim yerlere
sürdüm. Dark Wash kuruduktan
sonra MIG Thinner ile taşan ve
fazlalık olan yerleri temizledim.
Öncesinde püskürttüğüm parlak
vernik sayesinde, Dark Wash
sadece yüzeyde kaldı ve sildiğim
yerlerde istemediğim koyulaşmalar
bırakmadı. Sonrasında devreye farklı
tonlardaki kırmızı yağlı boyalar girdi.
Bunlari istediğim yerlere noktalar
halinde sürdüm ve kuru bir fırça ile
yedirdim. 15-16

Sıra geldi modelin en önemli
özelliklerinden biri olacak yere,
sloganlar. Yaptığım araştırmalarda
bulduğum sloganlar içinde en
beğendiklerim Siegen oder Sibirien
(Zafer kazan ya da Sibirya‘ya) ve
Berlin bleibt Deutsch (Berlin Alman
kalacak) oldu. Bunlar aracın iki yan
kısmına yazılacak. Bunun için önce
plastik levhadan gövde yanının bir
kopyasını yaptım ve aynen araç gibi
boyadım. Bu ön çalışmanın nedeni,
yazının boyutlarını ve yerleşimini net

bir şekilde belirlemekti. Ardından
Lifecolor’un akrilik beyaz boyası ve
ince uçlu fırça ile sloganları iki tarafa
yazdım. 17-18

14
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19

20

21

22

Bu boyutta
bir namlu ile
nasıl sokak savaşı
yapılabilir ki?
Sonrasında sıra boya dökülmelerine
geldi. Bunun için ince uçlu bir fırça
ve siyaha yakın koyu kahverengi
akrilik boya kullandım. 19
Ardından şimdiye kadar yaptığım
işlemleri korumak için modele
Vallejo Mat Vernik püskürttüm.
Sıra geldi daha ağır eskitme
aşamalarına. İlk olarak AK
Interactive ürünleri, aracın uygun

olan yerlerine çesitli akıntılar ve
kirlenme izleri yaptım. 20
Daha sonra pigmentleri kullandım.
Burada çoğunlukla toprak rengi
pigmentleri tercih ettim. 21
Berlin 1945 konulu çalışmalarda ağır
çamur içeren modeller görüyoruz
ara sıra. Bu tür bir görünüm
kesinlikle olmaz demek mümkün
değil ama, sanırım ağır çamur yerine

toz toprak ve yıkıntı izleri taşıyan bir
eskitme daha doğru olur. Bunun için,
gövdenin alt kısımları ve tekerlerde
kuru olarak pigment kullandım
ve bunları fixer ile sabitledim.
Kimi yerlere yağ akıntıları yaptım.
Kullandığım toz toprak renklerinden
daha koyu ürünlerle (Fresh Mud
gibi) hafif sıçrama efektleri verdim.
22

15
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Palet Boyama 1. Adım Mat siyaha boyanmış paletler.

Palet Boyama 2. Adım Sadece yan kısımlara Buff püskürttüm.

Palet Boyama 3. Adım Pigmentin uygulanması

Palet Boyama 4. Adım Kuruyan pigmentlerin fazlalığını sildim.

Palet Boyama 5. Adım Mat siyahla kuru fırçalama.

Palet Boyama 6. Adım İnce zımparalama ile metal yüzeyi çıkarma.
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Son DOKUNUŞLAR
Ayrı olarak boyadığım paletlerin
modele montajından sonra, sıra son
eskitme aşamalarına geldi.
Burada çoğunlukla pigmentleri
kullandım. MIG’in toz-toprak
renklerindeki pigmentlerini istediğim
yüzeylere kuru olarak sürüp, sert
uçlu bir fırça ile iyice bastırarak
yüzeye yedirdim, ardından buralara
Fixer’i ince uçlu bir fırça ile noktalar
halinde uyguladım. 23

23

Çeşitli yağ akıntılarını MIG Grease
ve Wet Effects le yaptım. Graffiti
kalemiyle, metal yüzeylere hafif
dokunuşlar yaparak modeli
tamamladım. 24
Son SÖZ
Günümüz modelcilerinin büyük
kısmı, E serisi tankları ya da bunlara
benzer üretime gecmemiş proje
araçlarını pek beğenmez. Bu
modellere ayrılan zamanı boşa
giden olarak değerlendirir. Ama
düşünülecek olursa, bunların hiçte
bilim kurgu olmadığı, üstünde
calışılan ve ciddiye alınması gereken
araçlar olduğu görülür.
Eğer savaş bir şekilde devam
etse, ortada E serisi tanklar ve
Waffenträgerler olacaktı.
Benim açımdan yapımı zevkli ve
güzel bir çalışma oldu (tabi bu
boyutta bir namlu ile nasıl sokak
savaşı yapılabilir, o ayrı bir konu).
Trumpeter´in kiti paletleri dışında
oldukça iyi sayılır, meraklı olan
herkese tavsiye ederim.

Kule yanlarındaki
yedek paletlerin
hepsini kullanmadım,
böylelikle bazı
askılar boş kaldı.

24
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19

Pek çok modelci E serisi tankları yada benzeri araçları, hiç üretilmedikleri için
pek beğenmez. Ama düşünülecek olursa, bunların bilim kurgu olmadığı,
üstünde çalışılan ve ciddiye alınması gereken araçlar olduğu görülür. Eğer savaş
bir şekilde devam etse, ortalıkta E serisi tanklar ve Waffenträgerler olacaktı.

20
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SU-85
ZIRHLI AYAKKABI
KUTUSU
Modelleyen, fotoğraflayan ve yazan: Murat Özgül
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Tank avcıları, Rus veya Alman
hiç farketmez alçak silüetlli,
sinsi görünümleriyle modelciler
arasında çok sevilirler, ayakkabı
kutusu gibi basit formlarıyla
yapımı da kolaydır.
GİRİŞ
Tank avcılarının zırhlı araç
modelciliğinde çok özel bir yeri
vardır. Alman veya Rus, alçak
silüetlli hırçın görünümleriyle çok
sevilirler ve ayakkabı kutusu gibi
basit formlarıyla yapımı kolaydır ki
cephenin en önünde ve zor şartlarda
çarpıştıkları için eskitilmeye çok
müsaittirler. Alman avcıların hem
renk hem de model seçenekleri o
kadar fazladır ki hepsini yapmaya
kalksanız ömür yetmez. Ruslar
içinse bu durum biraz daha basittir.

Rus yeşili veya kış kamuflajıyla
beyaza boyanmış avcı yapmak gibi
iki basit seçeneğiniz vardır. Modele
gelince de çoğunlukla T-34 şasesi
kullanılmıştır.
Benim renk seçimim yine Rus
yeşilinden yana, kış kamuflajı bir
başka makale konusu ki bu iki renkte
maket yapmak oldukça zordur,
deneyen bilir.

22
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Küçük ölçek
olmasına rağmen
her iki kitin de detayı
son teknolojiyle
üretilmiş herhangi
bir 35 ölçeği
aratmayacak
cinsten.

Model ve montajı
Yapım fotoğraflarını incelerseniz
göreceksiniz ki, bu bir plastik model
değil. %80’i resin ve üreticisi Gaso.
Line Fransa’dan. Kendisi 48 ölçek
zırhlı araç modelciliğin en büyük
destekçilerinden.
Eğer 1/48 ölçekte Su-85 modeli
yapmak istiyorsanız, ilk önce 1/48
ölçek Hobby Boss marka herhangi
bir T-34 serisi plastik kit alacaksınız
sonra da bu plastiği Su-85’e
çevirmek için Gaso.Line’ın üretmiş
olduğu bu resin kiti.
Tek parça halindeki resin gövde
herhangi bir Hobby Boss T-34
serisi tankın alt gövdesini ve
yürür aksamını kullanıyor. Güzelce
detaylandırılmış bu resin kitin
yapımı oldukça kısa bir süre içinde
bitiyor. Hatırlarsanız tank avcıları
için ayakkabı kutusu gibi basit
formları sayesinde yapımı çok
basittir demiştim. İki üç saatlik
mesai sonucu kitin çoğunu bitirmiş
olacaksanız inanın bana.
Resin kitin içinde aynı zamanda
bir de metal namlu var, 85 mm’lik
topu bu namluyu kullanarak
yapıyorsunuz.

PLASTIC BATTLE MODEL DERGİSİ

Tabii ki plastik kitten çıkan standart
T-34 kutuları, testere veya yedek
paletleri kullanmak gerekiyor. Bunlar
oldukça detaylı plastik parçalar.
İsteğe bağlı asit indirme (Photo
Etch) veya diğer detaylandırma
setleri kullanabilirsiniz ama ben
sadece el yapımı birkaç bez parçası
ve kütük kullanmayı planlıyorum.
Bir de yedek bir varil. Motor ızgarası
PE ile birlikte tek parça halinde
kutudan çıkıyor, itiraf etmeliyim ki
bunu gördüğümde hem şaşırdım
hem de zamandan kazandığım için
çok sevindim. Sonuçta ızgaraları
yapmak için kullanacağınız PhotoEtch parçaları plastikle birleştirmek
biraz işçilik gerektiyor. 1
Resin yüzey oldukça parlak ve çok
kaygandı. Dokulu bir yüzey olması
gerektiğini düşünerek Tamiya
Putty’i biraz laker tinerle karıştırıp,
tüm yüzeye ince katlar halinde ve
çoğunlukla düzensiz hareketlerle
sürdüm. Böylelikle yüzey daha doğal
bir görünüme sahip oldu. 2
Taşıdıkları çeşitli büyüklükteki
kütükler Rus tanklarının başka bir
karakteristiği. İkinci Dünya Savaşı
fotoğraflarını dikkatlice incelerseniz
bu kütükleri hemen hemen bütün
Rus tanklarının çamurluklarında
rahatlıkla görebilirsiniz.

23
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1
Bu kütükleri yapmak isterseniz
malzeme sınırsız. Eskimiş fırça
saplarından balsaya kadar pek çok
malzemeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz
ama yüzeyini tel fırça veya keskin
uçlu bir malzeme ile deforme etmeyi
unutmayın.
Artık kullanması benim için farz
olan bir malzemeyi tekrar yazmam
gerekiyor. Tamiya Epoxy Putty
(Quick Type) örtü veya bu türden
bir şeyler yapabileceğiniz harika bir

2

modelcilik malzemesi.
İki parçadan oluşan bir macun,
ikisini karıştırdığınızda birbirini
harekete geçirip sertleşmesini
sağlıyor. İki üç saat içinde istediğin
şekli yapın ve bırakın kurusun. Altı
saat sonra kurumuş olacak ve
boyamaya hazır hale gelecek. 3
Küçük bir ipuçu Merdane veya düzgün
yuvarlak bir obje şart. Pudra yardımıyla iki
parça macunu yoğurun, böylelikle elinize
bulaşmaz. Sonra merdane yardımıyla
istediğiniz incelikte bir parça yapabilirsiniz.

3
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ADIM ADIM BOYAMA:
RUS YEŞİLİ
Birçok kaynağa göre Rus yeşilinin bir
standardı yok. Benim tercihim olan
Rus yeşilinin yanında diğer Rus yeşilleri
çoğunlukla daha koyu bir ton.
Fakat benim (veya biz modelcilerin)
ilgilenmesi gereken konu rengin
tonundan öte çeşitli şartlar
altında rengin nasıl bir yeşil renge
dönüşebileceği.
Zaten bu yüzden zırhlı araç
modelciliğinde “eskitme (weathering)”
diye ciddi bir aşama var.

Astar Pek çok değişik renkte malzemeyi kullandığım
Su-85’e ilk önce bir astar atmam gerekiyor. Yarı mat siyah akrilik bu
iş için çok kullanışlı. Üzerine püskürtteceğimiz boyayı da bu türden
bir astar çok güzel tutar. Temel bir kural vardır, sakın unutmayın:
Boyayı en iyi boyalı bir yüzey tutar!

Rus yeşili Az önce bahsettiğim Rus yeşili (4BO Russian Green)
sanırım bu tonda bir yeşil. Normalde bu kadar koyu olmayan Tamiya
XF-65 (Field Grey) siyah astar üzerinde böyle koyu bir ton bırakıyor
gerçeğe yakın ama ‘benim Rus yeşilim” değil. Daha solgun olmasını
istiyorum ki bu koyu ton aslında Su-85’in üzerindeki “gölgelerin
rengi” olacak.

Panel boyama Tamiya XF-65’e (Field Grey) biraz XF-2 (Beyaz)
katarak Su-85’i panel panel boyuyorum, açıktan koyu tona doğru.
Çoğunlukla başka bir yeşil veya sarı renkle yapılabilecek bu renk
modülasyonu aslında kişinin renk zevkiyle çok alakalı. Benim
tercihim benzer renklerin benzer tonlarını kullanmak yönünde.
Böylelikle gerçeklikten de kopmamış oluyorum.

Beyaz bant Rus tanklarının başka bir karakteristiği ise
kullandıkları beyaz bantlar. Beyaz rengi maskeleyerek aracın yan
duvarlarına boya tabancası ile püskürtüyorum. Numaralar içinse
Mig Productions’ın kuru çıkartmalarını (Dry transfer) kullanacağım.

Biraz daha gölge Eskitmeye geçmeden önce son bir dokunuş,
biraz daha gölge yapsam fena olmayacak. Önceki kullandığım
renklere Tamiya XF-1 (Black) ekleyerek özellikle aşağıdan yukarı
doğru hazırladığım bu koyu rengi püskürttüm.

5. FNSS ASKERİ KARA ARAÇLARI YARIŞMASI ÖZEL SAYISI
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Filtre Filtre sayesinde göreceksiniz ki bütün renkler, paneller
arasındaki ton farklılıklarından kaynaklanan modülasyon tuhaflıkları
ortadan kalkmaya başlayacak. Fakat filtre öncesi vernik atmak çok
önemli, enamel filtre boyanıza zarar verebilir.

Bu yıkama değil! Yağlıboya ile yaptığım bu aşama “yıkama” değil.
Modele daha da derinlik katacağını düşündüğüm ara bir aşama
ama çok gerekli. Gölgeler için Raw Umber ve ışıklı alanlar içinse
Pale Green renkte yağlı boya kullanarak biraz daha ışık veya gölge
yapmaya çalıştım.

Yıkama bu! Gerçekten de Mig Production’ın bu ürünlerini
seviyorum. Çok işe yarıyor. Kutuyu iyice çalkalıyın ve ince uçlu
bir fırçayla birlikte bütün dip köşelere bu enamel bazlı boyayı
sürün. İyice kuruduktan sonra ki 24 saat sonra bile olur, yağ bazlı
bir incelticiyle ki ben Mig’in tinerini tercih ediyorum merkezden
köşelere doğru temizleyin, sonuç yukarıdaki gibi olacak.

Saç spreyi tekniği Son yılların çok popüler boyama tekniğini bir
paragrafa sığdırmak çok zor. Başlı başına bir makale konusu bu.
Lütfen Google’a “Hair Spray Technique” yazın ve karşınıza çıkacak
onlarca makaleyi okuyun. Bu komplike tekniği uygulamak için
annenizin saç spreyi yeterli olacak.

Çift katmanlı boya dökülmesi: Birinci kat En eğlenceli bölüm
burası: Boya dökülmesi. İki katmanlı boya dökülmesi yapıyorum.
Renk ne olursa olsun ilk önce zemin renginin açık tonunu dökülmesi
istediğim alanlara sürüyorum.

İkinci kat Açık olan renkte sürdüğüm ilk kat boyanını içlerini koyu
kahve rengi ile dolduruyorum. Bu iki işlem de kullandığım fırça yeni
ve 4/0 numara. Boya dökülmeleri için akrilik şart değil, herhangi bir
tür boya yeterli.

26
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Yeniden yıkama Fakat bu sefer akrilikle. İkinci kat boya dökülmeyi
yaparken, kullandığım açık kahverengiyle yer yer yıkama yapıyorum.
Dökülmüş yüzeylerin üzerine sulandırdığım yukarıdaki Valejo rengi
sürüyorum.
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Yıkamaya devam... Dökülmeleri tamamladıktan sonra, ince bir
kaç kat Raw Umber yağlı boya ile yıkıyorum ki bu dökülmeleri önceki
aşamalarla birleştirip doğal bir görünüm kazandırıyor.

Toz efekti Buraya kadar uyguladığım bütün aşamaları, sırasıyla tekerleklere de uyguladım. Boya dökülmelerinin ardından farklı tonlarda,
suyla incelttiğim akrilik rengi toz olmasını istediğim tüm yüzeylere sürdüm... Su buharlaşıp uçtuğunda geriye boya kalıyor ve bu kalan boya
da hafif tozlu bir görünüm veriyor, en azından benim zevkime göre. Bunun için yine pigment, yağlı boya veya enamel boya kullanabilirsiniz,
zevkinize ve kesenize göre, karar sizin.
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SONA DOĞRU...
Paletleri bitirmek için son bir şey
daha yapmak gerekiyor: Metalik
parlama. Bunun için çeşitli
tonlarda metalik kurşun kalemler
kullanılabilir. İsterseniz çeşitli toprak
renklerinde pigmenti paletlere
de sürebilirsiniz ama pigmenti
sabitlemek için herhangi bir marka
Pigment Fixer kullanmanız gerekiyor.
Yağ akıntısı da pas ve çamur gibi
zırhlı aracın olmazsa olmazı. Yağ
akıntısı için yine Mig Productions’ın
“hazır” ürünü benim gibi tembeller
için çok ideal: Sadece çalkala ve sür!
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Yapraklar ise Model Scene firmasına
ait. Sanırım bunun gibi bir detayın
toplam görüntüye katkısı çok fazla.
Yaprakları tanka yapıştırmak için
beyaz tutkal kullanın.
Bir başka detay ise böylesine büyük
bir yeşil alanın üzerinde kontrastlık
sağladığını düşündüğüm Alman
varili. Sanırım Su-85 biraz daha
hızlanırsa düşecek :)
Rus tanklarının vazgeçilmezi
ise kütükler. Çeşitli tiplerde ve
büyüklükte her türden Rus tankında
görmüşümdür. Yine en azından
birinde farklı renkleri seçmenizi
tavsiye ederim. Bu kütükler için
balsa çubuklardan tutun da eskimiş

fırça saplarına kadar pek çok tahta
malzemeyi kullanabilirsiniz. Yüzeyi
falçata ile deforme etmeyi sakın
unutmayın.
Son söz
Her ne kadar renk seçeneği az
olsalar da sanırım Rus tankları
yapmaktan vazgeçemeyeceğim.
Tek renk olmalarına rağmen benim
gibi sizde çok şey öğrenebilirsiniz.
Herekese iyi modeller!
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FNSS ZMA
ZIRHLI, HIZLI VE
KİRLİ
Genel kanı Türk kara araçlarının hiç
bu kadar kirli bırakılmadığı yönündedir.
Ama genel adıyla “eskitme” kara araçları
modelciliğin olmazsa olmazı. Yani uzun lafın
kısası “kirli görüntü” şart!

Modelleyen, fotoğraflayan ve yazan: Ayhan Toplu
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AMERİKAN M113

SOVYET BMP-1

Zırhlı Muharebe Aracı
Konsepti’nin Doğuşu
Soğuk Savaşın tırmanışa geçtiği
60’lı yılların sonuna doğru, ABD
ordusu envanterindeki M113’lerin;
muharebe alanında Sovyet BMP
tipi zırhlı muharebe araçlarıyla
mücadele edemeyeceğine kanaat
getirir. 1967 yılında ABD Ordusu,
Ordu Donatım Dairesi FMC firmasına
mevcut M113’lerle benzer alt sistem
ve yedek parça olanağına sahip,
ortalama olarak M113’lerle ortak
eğitim ve lojistik destek kolaylığı
bulunan, bir Zırhlı Muharebe Aracı
tasarlama görevi verir.
Üç yıl gibi kısa bir sürede FMC
firması, XM765 prototipini ABD
ordusunun karşısına çıkarır
(1970). Bu araç; sürücü ve
motorun arkasında, şasinin
ortasında, tamamen kapalı bir silah

istasyonuna ve silah istasyonunun
arkasında komutan kupolasına sahip
bir muharebe aracı olarak tasarlanır.
Ancak sonradan komutanın görüş
açısının kapandığına kanaat
getirilerek bu tasarım değiştirilir
ve komutan kupolası sürücünün
hemen arkasına kulenin de soluna
yerleştirilir. Bu tasarıma Armored
Infantry Fighting Vehicle (AIFV) adı
verilir. Uzun süren denemelerden
sonra ABD ordusu araçtan memnun
kalır ve performansını onaylar.
1974 yılında AIFV’de elde edilen
deneyimler ışığında ordu yeni
bir şartname hazırlar ve bu aracı
geliştirme görevini de FMC’ye
verir. FMC, daha sonra BRADLEY
Muharebe Aracı adını alacak olan
MKV tasarımını geliştirmeye koyulur.
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FMC yeni tasarımı üzerinde
çalışırken, Hollanda Ordusu AIFV
ile ilgilenir ve 880 adet sipariş
verir. 1975 yılında ilk paketi teslim
alan Hollada 1977’de AIFV’leri FMC
lisansıyla kendi ülkesinde üretmeye
devam eder. AIFV tasarımında
yapmış olduğu gelişmeleri takiben
araçlara YPR 765 ismi verilir. 1981
yılında Hollanda Ordusu 119’u
Emerson ITV TOW lançerli olmak
üzere toplam 840 araçlık ilave bir
sipariş verir. Hemen arkasından
Filipinler (45 adet) ve 1979’da
Belçika (514 adet) kontratları
imzalanır.
1980’li yıllara gelindiğinde Türk
Kara Kuvvetleri; piyade mangalarını
zırh koruması altında muharebe
sahasına taşıyabilen zırhlı birliklerle
müşterek harekatta tanklarla
uyumlu hareket edebilen, her türlü
arazide yüksek hareket kabiliyetine
ve yüzme özelliğine sahip zırhlı
muharebe araçlarına ihtiyacı
olduğu değerlendirilmiş ve Kara
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
yapılan hazırlık çalışmalarından
sonra ihaleye çıkılmıştır. Yapılan
araç testleri ve tekliflerin
değerlendirilmesinden sonra AIFV
(ZMA) araçları seçilerek Türkiye’de
üretilmesine karar verilmiştir.

Kit
Model, Afv Club Markasının
35016 kodu ile çıkarmış olduğu
YPR-765/AIFV kiti. Zeytuni yeşil
plastiğe basılı olarak yaklaşık 134
parçadan oluşmakta. Paletler vinil
olarak verilmiş, içinden ayrıca
üç farklı profile ait ıslak çıkartma
seti de çıkıyor. Kitin en önemli
özelliği ise piyasada pek sıkça
rastlayamadığımız, Türk profil
yapabileceğiniz modellerden
biri. İçinden çıkan UN dekalleri ile
Somali’de görev yapmış FNSS
üretimi Türk Barış Gücü aracı
yapabilmek mümkün. Mümkün ama
klasik sorunumuz olan kutudan
çıktığı gibi Türk aracı yapabilmek
gerçekleşemiyor. Bunun için
basit gibi duran birkaç değişikliğe
ihtiyacınız var. Bunlar kule üstündeki
nişancı görüş sistemini değiştirmek
ve ana silahın hemen yanında
bulunan MG3 silah platformunu
eklemek olacak.
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Montaj
Kutudan çıkan parça çokluğu sizi
korkutmasın. Neredeyse
1/3’ünü kullanmayacaksınız.
İşin garibi kullanmayacağınız
parçaların birçoğu AFV Club’ın asla
kutulamadığı gizemli bir M113
kitine ait.
Modelin toplanması hızlı bir
şekilde ilerliyor. Parçalar çapak ve
kalıp itekleme izi taşımıyor. Asıl
büyük sorun modelin arka kısım
birleşmesinde. Burada dikkali
çalışmazsanız ciddi açıklıklar
kalabiliyor, ki ben de oldu. Bu
kısımları direk stiren tabakalardan
kestiğim parçalar ile yeniden
yapmak zorunda kaldım. Diğer
büyük sorun ise yan zırhların
gövdeyle birleşim yerleri. Buralarda
da boşluklar ve uyumsuzluklar
mevcut. Ama bu sorunları
saymazsak az parçası ile bir hafta
sonunda toplayabilmeniz mümkün.
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1

2

3

4

BOYAMA
Montaj bittikten sonra modele
Vallejo White Primer ile astar attım.
Bu astardan bahsetmek gerekirse
kullanımı çok kolay ve en önemlisi
kokusuz. Ama sıkıntısı primeri
pistoleden temizlemekte. Bunu
da önce su ardından da selülozik
tiner ile yapmaktayım. Ama astarı
kullandıktan sonra illa ki ince bir
temizlikte gerektirmekte. 1

Astarı attıktan sonra modelim genel
olarak boyaya hazır hale geldi.
Boyamada Tamiya’nın akriliklerini
tercih ettim. Öncelikle Tamiya XF-67
ile ana rengi uyguladım. 2
Daha sonra Gunze’nin Sky rengi
ile ana rengi açarak ilk tonlamasını
yaptım. Burada özellikle yüksek
kalan kısımları bu karışım boyası
ile aydınlatmaya çalıştım. Daha
sonra yan zırhlarda bulunan ek zırh
plakalarından bazılarını da modele
hareket katması için bu renk ile
boyadım. 3

Ana rengin tonlamasını yaptıktan
sonra yine Tamiya’nın boyalarından
XF-69 ve XF-68 ile kamuflajı
oluşturan diğer renkleri uyguladım.
Bu araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
belli bir şablona göre sert geçişli
olarak boyandıkları için UHU-TAC ile
maskeledim. 4
Renklerin iyice kurumasının
ardından modelin eskitme
aşamasına geçiş yaptım.
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5

FİLTRE
Aşamanın ilk safhası için modele
genel olarak AK Interactive’ in
Nato filtresini uyguladım. Modele
filtre uygulanmasındaki amaç,
araç üzerinde fazladan tonlar ve
çeşitli ışık gölge oyunları yaratmak.
Filtre denilen malzemeyi kabaca
tanımlamam gerekirse, iyice
inceltilmiş enamel bazlı boya
diyebilirim.
Filtreler, yıkama (Wash)
malzemesindeki gibi ayrıca
silinmeye ihtiyaç göstermez.
Sadece, araçta yatay yüzeylerde
merkezden dışa doğru, dikey
yüzeylerde ise yukarıdan aşağıya
doğru uygulanması gerekmektedir.
Filtrenin etkisini iki foto arasında
karşılaştırma yaparak da
anlayabilirsiniz. Burada dipnot
olarak belirtmem gerekirse, AK’nin
ürünleri genelde Mig’in ürünlerine
göre daha koyudur. Bundan dolayı
kendi tineri ile iyice inceltmeniz
gerekmekte. Eğer inceltmeden

uygularsanız, filtrelerinde temelde
boya olduğunu düşünürsek
modelinizde istemediğiniz etkiler
yaratabilirsiniz. 5
Filtre aşamasının ardından yine
AK’nin ürünlerinden “NATO Wash”
ile modeli lokal olarak yıkadım. Lokal
olarak yıkamayı tercih ediyorum.
Neden derseniz, öncelikle daha
pratik ve kontrolü kolay. Ayrıca
modeli koyulaştırmıyor. İstemediğim
kısımları ise kalın uçlu fırçama
aldığım “White Spirit” ile dikkatlice
siliyorum. Bu model üzerindeki
kirliliği azaltarak sadece istemiş
olduğum alanların koyulaşmasını
sağlıyor. Bu aşamada yıkamaya ek
olarak akıntı efektlerini de modele
uyguladım. 6
Model üzerinde istemiş olduğum
etkileri oluşturduktan sonra
pigment eskitmesine daha doğrusu
çamurlamasına başladım. Çamur
olarak AK Interactive’in ürünlerini
kullandım. Burada dikkat ettiğim

6

farklı ürünleri kullanarak ve kendi
aralarında karıştırarak farklı tonlar
yaratmak oldu. Çünkü gerçek
hayatta da görebileceğiniz üzere
tek renk çamur olmuyor. Bu tonların
sayısını ne kadar makul olarak
artırabilirseniz, modelinizin üzerinde
de o kadar gerçekçi duruyor. Burada
pigmentleri hem kuru olarak hem
de “Pigment Fixer” denen malzeme
ile sabitleyerek kullandım. Fixeri
kullandığım yerler kabaca birikmiş
çamur olan alanlardı. Bu aşamadan
sonra AK’nin ürünleri ile çamur
pisletmesini yaptım. 7-8
Araca paletlerini de ekleyerek nihai
çamur eskitmesini yaptım. 9
Son aşamada, gerçek çöp
poşetinden yaptığım aksesuarı
ekleyerek (10) modelimi bitirmiş
oldum.
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7

8

9

10

Çamur olarak AK Interactive’in ürünlerini kullandım.
Farklı renkte ürünleri karıştırarak farklı tonlar yaratmak
oldu. Çünkü gerçek hayatta da görebileceğiniz üzere tek
renk çamur olmuyor. Bu tonların sayısını ne kadar makul
olarak artırabilirseniz, modelinizin üzerinde de o kadar
gerçekçi duruyor.
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T-90
YÜKSELEN YILDIZ
Modelleyen, fotoğraflayan ve yazan: Tolga Doğruer

T serisi tankların en sonuncusu T-90’ı
451 parça demonte plastikle modelleyen
Zvezda, bu yılın yükselen yıldızı.
GİRİŞ
Zvezda firması geçtiğimiz aylarda,
ikinci sınıf muamelesi gördüğü
maket camiasına T-90 kiti ile bomba
gibi düştü! Yurtdışı forumlarda bu
kiti düzenli olarak görmeye başladık.
Zaten etkileyici bir görünümü olan
bu aracı harika bir kit haline getiren
Zvezda müthiş bir sıçrama yaptı.
Hormonlu T-72 diyebileceğimiz
T-90; reaktif zırhı, kalabalık tareti ve
tipik Rus hatlarıyla karizmatik
bir araç.

Rus ordusunun şu anda elinde
bulunan en modern tank olan
T-90, aynı zamanda Hindistan’da
da üretiliyor ve ‘Bhishma’ adıyla
görev yapıyor. Oldukça ilginç
kamuflaj şemaları olan T-90 ile ilgili
internetten bolca referans ve bilgi
bulmak mümün.
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MONTAJ
Kit harika detaylara sahip 451
parçadan oluşuyor. Parçaların
çoğu oldukça ufak ve narin ama
birleşmelerinde hiçbir sorun
yok ve plastiğin o kadar ince
şekillendirilebilmiş olması birkaç
parça dışında detay setine gerek
bırakmıyor. Paletler parçalı olarak
verilmiş ve detay şenliği orada da
devam ediyor.
Şeffaf parçalar, ızgaralar için iki farklı
desende ağ, halat için de ip verilmiş.
Ancak ipi çok beğenmediğim için
Trumpeter’in T-62 kutusundan artan
bakır kablo imdadıma yetişti.
Kitin mimarisinde de değişiklikler
var. Modüler bir inşaat mevzu bahis.
Önce ufacık tefecik parçalarla bir
ünite oluşturuyor, sonra o üniteyi
ana parçaya ekliyorsunuz ve montaj
bu şekilde ilerliyor.
Namlu biraz iş çıkarsa da gayet
güzel, ama ben yine de RB Model’in
T-72 namlusunu kullandım. Montaj
taretle başlayıp, gövdeyle devam
ediyor. Ancak asıl orijinal kısım palet
ve tekerlerin montajında başlıyor.
Önce paletlerin dişlerini baklalara
monte ediyorsunuz. Paletlerin
tamamını monte ettikten sonra, ilk
olarak iç kısımdaki yol tekerlerini,
sonra paletleri, daha sonra da dış
kısımdaki yol tekerlerini monte
ediyor, üzerinide yan eteklerle

“mühürlüyorsunuz”. Hâl böyle
olunca bu kısmın boyasını da ayrıca
yapmak gerekiyor. Tekerleri, aracın
alt kısmını ve paletleri boyadıktan,
hatta paletlerin eskitmesini
yaptıktan sonra monte etmek bana
daha kolay bir yöntem gibi göründü.
Arka taraftaki halat ve kütüğün
montajı için de aynı şey geçerli.
Önce boyayıp sonra monte etmek
gerekli. Bu arada, arka kısımdaki

bidonların bağlantılarını yaparken
azami dikkat şart. Oldukça göz
önünde olan bu kısım hata
affetmiyor.
BOYAMA ve Eskitme
Boya aşamasına önce Tamiya’nın
“Surface Primer”iyle başladım.
Daha sonra Vallejo akriliklerinden
geniş bir yeşil yelpazesini kullandım.
Bu yeşil tonlarında ana renk Rus
yeşili (71017) idi.
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Bunun yanında değişik tonlar için
Camouflage Green (71022), Duck
Egg Green (71009), Camouflage
Light Green (71006), Lime Green
(70827) ve Rus yeşilinin beyaz
ve sarı renk ile açılmış tonlarıyla
renk modülasyonu yaparak modeli
boyadım. Özellikle reaktif zırhta her
bir plakanın ayrı tonda olmasına
çalıştım. Aydınlatma için yüzeydeki
çıkıntıları Vallejo Panzer Aces
serisinden Highlights Russian (330)
rengi ile fırça kullanarak boyadım.
Ayrıca aracın yanındaki kauçuk
etekleri monte etmeden Tire Black
ile boyadım. Bu parçanın renk
modülasyonunu yaparken açık ton
olarak Light Rubber rengi oldukça
işime yaradı. Böylece birbirinden

çok farklı tonlarda boyanmış bir
araç elde ettim. Araç bu aşamadaki
haliyle oldukça göz tırmalayıcı bir
görünüm arzediyordu.
Paletleri ise (yukarıda bahsedildiği
gibi monte etmeden önce) astardan
sonra DeckTan rengi ile boyayıp,
Dark Earth tonları ile üzerinden
geçtim.
Dekallerin uygulanmasını detay
boyama ve aracın üzerindeki
boyanın saten vernik ile korumaya
alınması takip etti.
Aracın göze batan, sert ton
farklılıkları yıkama ve filtreleme
sonrası kaybolarak genel
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görünümde bir uyum elde edildi.
Bunun için üst ve aydınlık kısımlar
için beyaz, sarı ve açık yeşil
tonlarında; alt ve karanlık kısımlar
için kahverengi ve koyu yeşil
tonlarında yağlıboyalar White Spirit
adlı çözücüyle modele uygulandı.
Bunu takiben Mig Dark Wash’u
kullanarak yaptığım yıkama işlemi
ise detayların ortaya çıkarak
belirginleşmesini sağladı.
Paletlerin üzerinde yol tekerlerinin
yolaçtığı izler ve paletlerin yere
temas ettiği yerlerdeki parlamalar
kurşunkalemle yapıldıktan sonra
Mig Productions’dan Dark Mud ve
Beach Sand pigmentleri kullanılarak
eskitmesi tamamlandı ve yol
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Tören geçiti yapan
pırıl pırıl bir tank
yerine zorlu arazi
şartlarında toza ve
çamura bulanmış
bir tank yapmak
istedim...

tekerleri ile birlikte monte edildi.
Daha sonra yan etekler, arkadaki
kalas ve halatlar da monte edilerek
montaj aşaması bu safhada
bitirilmiş oldu!
Yapmak istediğim araç eski ve
yıpranmış bir araç değil, yeni ve
kullanılmakta olan bir araçtı. Ancak
kullanımdan kastım tören geçidi
değil arazi şartlarıydı. Ben de
eskitme yaparken bunu göz önüne
alarak araç üzerinde pas ve boya

dökülmelerinden ziyade, çamur ve
yağ akıntılarıyla kirlenmeler olmasını
amaçladım. Bunun için de AK
Interactives’in Dust Effects ürününü
uyguladım. Tozlu görünüm istediğim
bölgelere bu ürünü uyguladıktan
sonra, Mig’in Thinner for Washes
adlı çözücüsüyle uyguladığım boyayı
yaydım. Özellikle köşe ve kenarlara,
toz birikiminin olacağı yerlere
uygulama yaptıktan sonra yan
eteklere aynı ürünlerle toz akıntıları
yapmaya çalıştım. Ayrıca yakıt
tanklarının kapaklarına da Mig’in
Oil Stains Effect’iyle yakıt akıntıları
uyguladım.
Eskitmenin ve modelin son kısmı
tekerlek ve aracın alt kısımlarına
gelecek toz-toprak ve çok az
miktarda da çamur’un yapılmasıydı.
Bunun için AK Interactives’in Dust
Effect ve Dark Mud ürünleriyle
Mig’in Dark Mud ve Beach
Sand pigmentleri oldukça işime
yaradı. Bu uygulamayla da model
tamamlanmış oldu.
Zvezda’nın T-90 modeli yapması
çok kolay bir model olmayabilir
ama kesinlikle çok keyifli. Özellikle
ortaya çıkan detaylı ve heybetli
görünümüyle birçok modelcinin bu
kiti yapmak isteyeceğinden eminim.
Herkese iyi modeller…
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PANTHER D
KURSK GANİMETİ

Dragon’un Premium Edition
Panther D’si, Panther sersinin
ilk olarak 1943’de Kursk’da
kullanılan bu ilk üyesini
modellemek isteyenler için
sanırım en iyi seçenek.

Modelleyen, fotoğraflayan ve yazan: M. Ahmet Yazal

PLASTIC BATTLE MODEL DERGİSİ

43

5. FNSS ASKERİ KARA ARAÇLARI YARIŞMASI ÖZEL SAYISI

KISACA PANTHER D
Modelimizin konusu Almanya’nın
2. Dünya Savaşı sırasında ürettiği en
iyi tanklardan olan ve bazılarınca da
savaşın en iyi orta sınıf tankı kabul
edilen Panther serisinin ilk versiyonu
olan Panther D.
Özetle Panther tankları Almanların
doğu cephesinde kendi mevcut
tanklarından (Pz II, Pz III ve Pz
IV) çok daha etkili ve başarılı,
geniş paletli, güçlü bir silaha
sahip ve eğimli zırh yüzeyleri
nedeniyle koruması yüksek T-34
ve kalın zırhlı KV serisi tanklarla
karşılaşması üzerine aslında
biraz da aceleyle uygulanmaya
konan bir projenin ürünüdür.
T-34’lerin Alman uzmanlarında
ve askerlerinde yarattığı etki o
derece büyüktür ki, başta yeni
bir tank tasarlanması ile zaman
kaybedilmesi yerine doğrudan T-34
tankının bir kopyasının üretilmesi
dahi düşünülür. Ancak, T-34’ün
yapımında kullanılan bazı teknoloji

ve hammaddelerin Almanya’da
mevcut bulunmaması ve T-34’lerin
dizel motorunun tek parça
aluminyum bloğunun Almanya’da
üretilmesinin mümkün olamaması
gibi nedenlerle bu fikirden vazgeçilir.
Bunun üzerine T-34’lerle başa
çıkabilecek ve hatta muharebe
sahasını domine edebilecek yeni
bir tank tasarlanması için MAN ve
Daimler Benz firmalarına talimat
verilir. Daimler Benz tarafından
tasarlanan ve bir prototipi de
üretilen araç büyüklük ve görünüm
itibariyle T-34’e çok benzer. MAN
tarafından tasarlanan ve bilahare
bazı küçük değişikliklerle seri
üretimine geçilen Panther tankına
dönüşen araç ise daha büyüktür.
Neticede önce değerlendirme
komisyonu, sonra da bizzat Hitler,
MAN tasarımında karar kılar.
İlk Panther prototipi Eylül 1942’de
üretilir. Seri üretime ise Kasım
1942’de geçilir. İlk çıkan Panther
serisi “Panther D” olarak adlandırılır.
Daha sonra geliştirilmiş bir taret
konularak “Panther A” serisi, en son
da ana kasa yenilenerek “Panther G”
serisi üretilir. Toplam üretim 4.814
araca ulaşır.

İlk defa 1943 yılında Kursk’da
hizmete giren ve Rus hatlarını
delip geçmesi beklenen
Panther D’lerin büyük bölümü,
çoğunlukla mekanik arızalar ve
bu tankın en etkili olarak nasıl
kullanılabileceği konusunda henüz
uygun taktik tecrübe kazanılamadığı
için daha harekatın ilk gününde
savaş dışı kalırlar. Bunların
bir bölümü de bu büyüklükte
araçları özellikle ateş altında
çekebilecek yeter sayıda kurtarıcı
araç bulunmaması nedeniyle
mürettebatları tarafından imha
edilir. Ancak bir yandan da zırh
koruması ve 3.000 metreye varan
mesafelerden düşman tanklarını
imha edebilen teni 75 mm’lik top,
mürettebatlarda büyük beğeni
toplar. Kursk’da ele geçen Panther
tankları Rusları da şaşırtır. Ele
geçen Panther tankları ciddi
şekilde incelenirler ve bunlardan
biri deniz yoluyla incelenmek üzere
İngiltere’ye dahi gönderilir.
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Bu sıralara özellikle Kursk harekatı
sırasında kullanılan araçlara karşı bir
ilgim oluştu. Bunun sebeplerinden
biri, Kursk’un hem Almanlar, hem de
Ruslar bakımından pek çok aracın
ilk defa kullanılmaya başlandığı
bir harekât olması. Rusların Yak
1 uçakları, SU-152 serisi kundağı
motorlu topları, Almanların ise
Panther D, Brummbär, Ferdinand,
Wespe gibi araçlarını ilk kullandıkları
harekâttır Kursk. İlgimin bir diğer
sebebi ise, bu harekatta ele geçen
Alman araçlarının pek çoğunun
hem harekat sırasında Almanların
elindeyken, hem de Ruslarca ele
geçirildikten sonra Moskova’daki
Gorky Parkı’nda düzenlenen savaş
ganimetleri sergisinde çekilmiş çok
sayıda fotoğrafı bulunması. Bu da
modelcilik bakımından pek de alışık
olmadığımız bir referans zenginliği
sunuyor.
Modeli Kursk’da kullanılmış bir
araç olarak tamamlamaya daha
başta karar vermiştim. Boyama
aşamalarında ise modelleyeceğim
aracı seçtim: Kursk çıkıntısının
kuzey tarafından saldıran 9. Ordu
içinde yer alan 39. Panzer Alayı, 52.
Panzer Taburu’nun 7. Bölüğü’nden
745 taret numaralı Panther D’si.
Ele geçirildiği zaman çekilmiş
fotoğraflarına bakılırsa Kursk
harekatının ardından Rusların
9. Ordu’nun gerisine doğru Orel
istikametinde başlattığı taarruzun
ileri aşamalarında Ağustos ayı
başlarında Karachev’de dışarından
göründüğü kadarıyla oldukça iyi
durumda terkedilmiş. Daha sonra da
Gorky Park’daki savaş ganimetleri
sergisinde, modelini daha önce
yaptığım 100 taret numaralı
Tiger I’in hemen yakınında
sergilenirken çekilmiş fotoğrafları da
mevcut.
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KİT ve MONTAJ
Modelimiz ise Dragon’un eski
(aslında ilk çıktığında büyük heyecan
yaratan yeni) kitinin içine biraz PE
ve bir de meral namlu konulmuş
6299 numaralı Premium Edition’ı.
Modelde detay düzeyi gayet iyi.
Detaylar modelin basıldığı gri plastik
üzerinde biraz yumuşak görünse
de boyandığı zaman gayet güzel
gösteriyor kendini. Modelin yeni
Dragon kitlerine göre parça sayısı
bakımından çok daha mütevazı
olduğunu söylemeliyim. İçine katılan
PE setleri nedeniyle gerçek modelin
renkli resimlerinden oluşan orijinal
kılavuzun içine ilave kutucuklar
eklenmiş. Maalesef Dragon’un kit
konusunda sınıfı geçtiğini, ancak
kılavuz konusunda sınıfta kaldığını
söylemeliyim.
Modele hemen tüm tank
modellerinde olduğu gibi tekerlerle
uğraşmak yerine şasinin toplanması
ve arka ve ön taraflardaki kriko,
çekme halatı yuvaları, ön zırh,
arkadaki malzeme kutuları ve
egzozlar gibi ıvır zıvırları toplayarak
başladım. Modelde Panther D
modellerinin sonraki Panther
serilerinden farklı olan makinalı
tüfek yuvasının bulunduğu ön zırhı
ayrı bir plaka halinde sunulmuş.
Muhtemelen bu sayede aynı üst
şasi kalıbından hem Panther A,
hem de Panther D modellerinde
yararlanılmak istenilmiş. Modeldeki
makinalı tüfek yuvası diğer
Panther’lerin “kugelblende” denilen
yuvalarından farklı ve “posta kutusu
kapağı” denen değişik dikdörtgen
kapaklı bir makinalı yuvası var. Bu
yuva, daha sonra geç D veya erken
A denen seride değişiyor. Burada
özellikle kapağı havada tutacak
PE parçaların montajında kılavuza
dikkat ve biraz da tahmin (ya da
referans fotolar) gerekiyor. Arka
taraf ise gerçek araçta egzozları
bir arada tutarak eğilmelerini
engelleyen metal şeridin egzozlarla
birleşme yeri dışında putty
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gerektirmeden güzelce toplandı.
Aracın üstünde ise özellikle sürücü
ve telsizci çıkış kapaklarının detayı
şahane. Bunların iç kısımları da çok
güzel ve ince detaylı ama maalesef
bu Panther D’lerde kapakların açılış
şekli nedeniyle bu detaylar kapakları
açık da yapsanız görünmüyor.

yerinin, bunun gerçek araçta tek
parça olması nedeniyle macun ve
zımparayla ortadan kaldırılması
gereği. İtiraf edeyim ben bunu
kulenin montajı ve hatta ilk kat
boyası atıldıktan sonra fark edip
müdahale ettim ve tam istediğim
gibi olmadı.

Modeldeki PE setinin hakkını vermek
isterseniz ince bir matkap seti
edinmeniz gerekli. Ben de arkaya
asılan yedek paletlerin, çekme halatı
askılarının kilit pimlerinin takılacağı
yuvaları PE parçaların takılmasına
hazırlamakla başladım işe. Arkaya
asılacak yedek paletlerin “track
pin” takılmamış olan yuvalarının da
gerçekçi bir model için oyulması
gerekiyor. Bu işlem sırasında aracın
üzerindeki alet edevat da temizlendi
ve bazılarının uçları (örneğin sağ
öndeki starter kolu) gerçeğine
uygun şekilde oyuldu.

Topun metal namlusunun ucu
ise plastik olarak verilmiş ve üç
parçadan oluşuyor. Bu güzel detay
sunsa da, ön kısmın birleşme
kısmında biraz macun ve zımpara
istiyor. Ancak bence yine de bazı
modellerdeki plastik iki parçalı
namlunun yapıştırılıp ucunun
kesilmesi seçeneğinden çok
daha iyi. Burada tavsiyem, metal
namluya mutlaka hem hafif zımpara,
hem de astar atılması. Yoksa
üzerindeki boyanın tutunması pek
kolay olmuyor. Tarette en hoşuma
giden ise Panther D’lerdeki orijinal
parçanın dokusunu çok iyi gösteren
mantlet.

Bu parçalar hazır hale gelince ve PE
setini elime alınca, acaba bu işe hiç
bulaşmasa mıydım demedim değil.
Gözüm, delikler ve PE parçaları ile
cımbız ve elim gibi pek çok müdahil
unsurun mücadelesi sonucu ve
sinirlerimi zorlayan birkaç gecenin
sonunda alet rafları ile yedek palet
askıları PE setindeki ilgili parçalarla
buluştu. İtiraf edeyim bu parçalar
o kadar küçük ki, modelin bitmiş
halinde modelciliğe ilgisi olanlar
dışında pek kimsenin bu emeği fark
edeceğini sanmıyorum.
Taretin toplanmasında ise fazla bir
zorluk yok. Güzelce bir araya geliyor
parçalar. Ama kutudan çıkan şeffaf
periskop seçeneğini kullanmak
isterseniz bu aşamada biraz detay
boyama gerekiyor. Hayal kırıcı
durum ise modelin hemen hemen
hiç iç detayının olmaması. Topun
kundağı dahi yok. Bu nedenle açılır
kapanır taret kapaklarını bitmiş
modelde pek de açık bırakmamak,
ya da buraya mutlaka bir figür
koymak lazım. Tarette dikkat
edilmesi gereken bir husus, iki
parçadan oluşan kulenin birleşme
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BOYAMA ve ESKİTME
Montajın ardından ise boyama
aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

bu aşamalardan sonra tekerler
çerçeveden çıkartılıp yine Vallejo
renkleriyle ve fırçayla yapıldı. 1-2

Modellerimin çoğunda olduğu
gibi bu sefer de boyama sürecine
siyah astar atarak başladım. Renk
seçeneğim ise “Tamiya Semi Gloss
Black” oldu. Şimdi diyeceksiniz ki
tekerlere ne oldu? Evet boyamaya
tekerlerin montajından önce
başladım. Bu yolu tercih ettiğimde
genellikle yaptığım gibi önce
yol tekerlerini çerçevelerinden
çıkmadan siyah astar ile boyadım.
Üzerlerine “Tamiya Dark Yellow”
da gene çerçevedeyken atıldı. Orta
tekerlerin palete sürtündüğü için
parlayan dış taraftaki çemberleri
de Vallejo renkleriyle ve fırçayla
çerçevede boyandı. Tekerlerin
kauçuk kısımlarının boyası ise

Bu aşamada bir modelci arkadaşın
uyarısı üzerine alet askılarındaki
pin marklarını zımparalamayı
unuttuğumu farkettim. Elden
geldiğince müdahale etmeye
çalıştım. Sanırım durumu kurtardım.
Modele attığım yarı parlak
siyah astar kat, sonraki boya
katmanlarının modele daha iyi
tutunmasını sağlıyor. Özellikle
plastik dışında parçalar içeren
kitlerde ise astar bence
bir zorunluluk. Zira akrilik
boyaların şeffaf olma özelliği,
altlarındaki yüzeye göre farklı ışık
yansıtmalarına ve modeldeki farklı
maddelerden yapılmış parçaların
farklı renkte görünmelerine yol

açıyor. Astar boyalardan asıl
boyanın tutunmasını sağlamanın
dışında da faydalanmak mümkün.
Örneğin ben modellerimde
genellikle siyah astar atıyorum.
Akrilik boya kullandığım için
ve akrilik boyalar alttaki rengi
kısmen gösterdiklerinden,
bunun üzerine atılacak asıl boya
katmanlarının rengini de aslında
bir yerde değiştirmiş ve bir nevi
gölgeleme yapmış oluyorum.
Bunu da panellerin ayrımlarını
belirginleştirmek, aracın alt
ve kuytu kısımlarını daha koyu
göstermek, namlu ucu, egzoz çıkışı
gibi yerlerdeki boya yıpranmasını
canlandırmak için kullanıyorum.
Evde kendiniz de denemesini
yapabilirsiniz.
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4

5

6

Örneğin bir plastik parçasının
bir bölümünü siyaha boyayın,
bir bölümünü ise griye. Sonra
bu iki rengin üzerine ince bir
tabaka dark yellow atın. (3-4-5)
Göreceksiniz ki iki taraftaki renkler
farklı olacak. İnternette, bazı
modelcilerin, özellikle Vallejo’nun
yeni çıkarttığı farklı renkteki astar
boyaları kullanarak, modellerinin
gölgeleme ve eskitme aşamalarını
daha buradan başlattıklarını
gördüm. Henüz ben bu kadar iddialı
uygulamalar yapmasam da bu fikir
ve şimdiye kadarki tecrübelerim, iyi
bir sonuç almada bunun potansiyel
içeren bir metod olabileceğini
düşündürüyor bana.
Ancak astar boya seçiminde en
önemlisi bence sizin hangisiyle
rahat ettiğiniz. Ben aslında en çok
Tamiya’nın sprey kutularındaki

astarlarını severim. Ama kokusu
evde kullanımını zorlaştırdığından
pek kullanmıyorum. Bazı modelciler
sprey kutusundaki gerçek otomobil
astar boyalarını dahi kullanıyorlar.
Ayrıca pek çok firmanın çıkardığı
özel astar boyaları da mevcut. Bazı
modelciler örneğin Mr. Surfacer’i
incelterek astar olarak kullanıyor.
Ben zaman zaman (bu modelde
de olduğu gibi) Tamiya’nın normal
akrilik renklerini dahi kullanıyorum.
Gerçek tankımızın fotoğraflarından
standart açık sarı üzerine zeytin
yeşili renkte kamuflaj atılarak
boyandığı anlaşılıyor. Savaşın
sonunda görmeye alıştığımız
birbirinin içinden geçen şeritler
halinde kamuflaj desenlerinden
farklı. Belirli bir düzeni yok gibi
görünüyor.

Ben de elimdeki fotoğraflar, model
kılavuzu ve çeşitli kitaplardaki
profillerden yola çıkarak, daha çok
“bilgiye dayanan tahmin” niteliğinde
bir kamuflaj deseni şablon
kullanmadan uygulamaya çalıştım. 6
Yol tekerleri de boyanmaları
tamamlanıp çerçeveden
ayrılabilecek kıvama gelince
bunları yerinden çıkartıp, ayrım
yerlerine Vallejo renkleriyle rötuş
yaptım. Bence aracın üzerinde veya
çubuklara takarak boyamaktan çok
daha pratik oldu.
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Aracın kutudan PE olarak çıkan yan
zırh levhaları ise önce astar atılarak
boyandı. Bunlarda biraz renk farkı
yakalamak için astar boyanın bu
parçaları kaplama oranı her parçada
ayrı tutuldu. Bunlar takılırken
birbirinin üzerine bindiklerinden
daha sonra bazılarını sökecekseniz
bile bence araç üzerinde dizildikleri
şekilde boyanmaları ve diğer zırh
levhasının altında kalan bölüm
yüzünden oluşan izlerin de bunlar
üzerinde bulunmasına dikkat
edilmesi lazım. Ben de iki taraflı bant
kullanarak bunları model masamda
araca takılacakları şekilde dizdim
ve öyle boyadım. (İki taraflı bant
kullanacaksanız, önce bu bantın
yüzeyinin yapışkanlığını masaya,
bir cama filan birkaç kez yapıştırıp
çekerek azaltmanız gerekli. Yoksa
parçaları sökerken attığınız boya
da bantta kalabiliyor!) Astar üstüne
atılan dark yellow rengin kalınlığını
da farklı tutarak biraz da renk
farklılığı sağladım. Sonrasında ise
sivri uçlu bir oyma ucunu bu zırhların
üzerine koyup arkasından çekiçle
hafifçe vurarak, çeşitli mermi ve
şarapnel izleri oluşturdum. Böylece
yan zırhlar zırh levhalarının aracın iki
yanındaki askılara takılmasına hazır
hale geldi.
İşte bu anda izlediğim yolda bir
hata yaptığımı fark ettim. Zırhların
askılarını önceden monte etmiş
olmam, normal palet metodumda
değişiklik yapmamı gerektiriyordu.
Zira normalde paletleri toplarken
arka kılavuz teker ve öndeki cer
dişlilerini sabitlemiyor, Tamiya
Beyaz Kafa kullanarak dizdiğim
tek baklalı paleti bu parçaların
sabitlenmemesinden faydalanarak
yerine yerleştirip gerekli sarkmayı
da verdikten sonra kurumasını
bekliyor, sonra da yine sabit
olmayan parçalarla birlikte
bunları yuvalarından çıkartarak
boyuyordum. Ama yandaki zırh
askılarını önceden yerlerine
yapıştırmış olmam nedeniyle bu
sistem bu kez işe yaramayacaktı.
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7
Friul ve modelkasten palet bulma
çabalarım sonuç vermeyince
değişik bir yol denemeye karar
verdim. Askıları kesip yapıştırmak
cazip gelmedi. Paletlerin tüm
baklaları magic track iken, cer
dişlilerinin etrafına dizilenler için
sekizer adet ayrı bakla verilmesi
(bunların kılavuz dişlileri de ayrıca
montajlanıyor) planlamayı daha da
çetrefil hale getiriyordu. Bu ilave
baklaların diğerlerinden tek farkı ise
üzerlerindeki cer dişlisinin dişlerinin
gireceği oyukların biraz daha geniş
olması. Ama biraz dikkatle normal
magic trackler de cer dişlilerine
oturabiliyor. Dolayısıyla ben bunları
kullanmamayı da düşündüm ama
bunları kullanmazsanız kutudan
çıkan magic track baklalarının sayısı
iki palet oluşturmaya yetmiyor!
Sonuçta şöyle bir yöntem buldum.
Önce tüm yol tekerlerini (en
dış sıra hariç) ve arka kılavuz
tekerleri yerine sabitledim. Sonra
paletleri Tamiya Beyaz Kafa
kullanarak dizmeye başladım.
Cer dişlilerine denk gelecek
sekiz baklayı paletlerin ortalarına
yerleştirdim. Bunu yaparken
paletler tekerlere sarıldığında ve
bunlar cer dişlilerine yerleştiğinde
paletlerin birleşim yerinin zemine
basacak yüzeyde kalacak olmasına
dikkat ettim. İlk palet dizildiğinde
zaman kaybetmemek için buna
başlamadan önce hazırladığım
Tamiya Black ve Hull Red’den oluşan
bir karışımı tabanca ile palete attım.
Cer dişlisinin yuvasına da Tamiya

Beyaz Kafa sürdüm ve bunu yerine
yerleştirdikten sonra paleti arka
taraftan öne doğru üst tekerler
üzerinden kaydırıp, özel baklaları
cer dişlisine yerleştirdim. Cer
dişlisini beyaz kafayla sabitlemiş
olmam biraz hareket etmesine izin
verdiğinden bunu kolaylaştırdı.
Boyanan paleti yerine yerleştirip
uygun sarkmayı da verdikten sonra
paletin açık ucunu boyanmış olduğu
için super glue ile birleştirdim.
(Kılavuzda cer dişlisindekilere
ilaveten 81’er bakla diyor. Bana
sağda 79 solda 78 yetti.) Paletleri
de uygun bir sarkmayla kurumaları
için yol tekerlerine temas ettikleri
yerlerden super glue ile sabitledim.
Diğer tarafa da aynı işlemi
uyguladıktan sonra tabancada
kalan boyayla paletler kıvrılınca veya
montaj sırasında plastik görünen
yerlere rötuş yaptım.
İşin en kötüsü paletlerin üst
kısmı yan zırhlar yüzünden hiç
görünmüyor. Ben de bu yüzden yan
zırhların bir kaçını yerine takmayarak
paletlerin biraz görünmesini
sağlamaya çalıştım. Böylece
modelin toplanması ve boyanması
tamamlanmış oldu. 7
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8
Boyanın iyice kurmasının
ardından modele parlak vernik
attım. Dragon’un eski kuşak
dekalleri hatırladığımdan kalın
olduğunu görünce, özellikle taret
yanındaki makinalı tüfek kapakları
ve boş kovan tahliye kapağına
oturmamalarından biraz endişe
ettim ama micro sol, micro set
ve pamuklu çubuklarla yapılan
müdahaleler sonucunda yerlerine
güzelce oturdular. Dekallerin tam
oturmasının ardından ise üzerlerine
tekrar parlak vernik atıldı. 8
Eskitme aşamaları ise Mig açık
kahve filtre uygulanarak başladı.
Mig Dark Wash ile de tekerlerin ve
şasinin detaylarını öne çıkartacak
şekilde detay yıkama (pin wash)
yapıldı. Burada filternin de, dark
wash’un da birkaç kez uygulanması
gereken yerler oldu. Detay
yıkamanın taşan kısımları ise yine
Mig tineri ve 0 numara bir fırça ile
silindi. Bunun ardından eskitme
aşamalarına özellikle yol tekerlerine
ve aracın bazı bölümlerine önce Mig
Europe Dust pigmenti kuru olarak
ve yumuşak bir fırçayla uygulanarak
devam edildi. Daha sonra aynı
pigment, Mig’in “Thinner for
Washes” ürünü kullanılarak (başka
bir tiner de olabilir, yeter ki alttaki
boyaya zarar vermeyecek cinsten
olsun) çamur haline getirildi ve
paletlere uygulandı. Burada dikkat
edilmesi gereken paletin tamamını
aynı kalınlıkta ve aynı renkle

kaplamak yerine farklı yerlerine
farklı oranlarda uygulamak.
Bunun kurmasının ardından
paletlerin çeşitli yerlerine farklı
pigmentler (Dark Mud, Russian
Earth ve Europe Dust) hem kuru,
hem de tinerle uygulandı. Çukur
yerlere ise tabancayla atılırken
artan boyalardan karıştırdığım koyu
bir renk ile detay yıkama yapıldı.
Paletlerin yola temas eden dişleri ile
kılavız dişlileri de kurşun kalem ve
vallejo oily steel rengi ile parlatıldı.
Aracın üzerindek çizikler ise Vallejo
Dark Grey rengi kullanılarak farklı
renkte fırçalar ve bir sünger parçası
ile yapıldı. Burada muhtemelen
Mayıs ayı gibi birliğine teslim edilip
Haziran sonu cepheye gelen ve
Kursk’da savaştıktan sonra Temmuz
ayı sonunda kaybedilen bir araç söz
konusu olduğu için çok fazla paslı ve
çok katmanlı çizik yapmadım.
Bunlar da tamamlandıktan sonra
araca AK’nın koyu sarı araçlar için
olan “Grime”ını kullanarak akıntı
ve kir yaptım. Bunun için bu ürünü
dikey yüzeylerin (illa da 90 derece
olanlardan bahsetmiyorum, zaten
Panther tanklarında 90 derecelik
dik yüzey yok) üst kenarlarına bu
rengi hiç inceltmeden büyücek
noktalar şeklinde uyguladım. Biraz
bekledikten sonra farklı seviyelerde
AK’nın White Spirit’i nemlendirilmiş
(kesinlikle ıslak değil) veya tamamen
kuru geniş fırçalar kullanarak
bunları aşağıya doğru çektim. Bu
uygulamaların ilkinde neredeyse hiç
boya kalmamış gibi oldu.

9
Daha sonraki katmanlar yüzeyi
istediğim şekle getirince çok ince bir
fırça ve aynı rengi kullanarak akıntı
izlerini yaptım. 9
Bu uygulamada bence önemli
olan, bir defada sonuç almaya
çalışmamak. Aynı işlemi birkaç kez
uygulamak gerekli. Bence aşırıya
kaçmayan doğru uygulama ise kendi
başına değil ancak bu uygulamanın
yapılmadığı bir panelle mukayese
edince anlaşılıyorsa oluyor. Tabii
herkesin kendi tercihine kalmış olay.
Tankın yatay yüzeylerine ve bu arada
ön ve yan zırhlara çok hafif şekilde
kuru pigmentle yapılan tozlandırma
ve arka tarafta bakım kapaklarının
ve yakıt doldurma yuvasının etrafına
yapılan yakıt izleriyle bu aşama
tamamlanmış oldu. Bunların üzerine
suyla incelttiğim Tamiya Micro Flat’i
atarak modeli tamamladım.
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Mayıs ayı gibi birliğine teslim edilip Haziran
sonu cepheye gelen ve Kursk’da savaştıktan
sonra Temmuz ayı sonunda kaybedilen bir araç
söz konusu olduğu için çok fazla paslı ve çok
katmanlı çizik yapmadım.
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M113’den AKINCI’YA
ZMA’lar
Yazan: Cem Altınışık
Zırhlı Personel
Taşıyıcıların Gelişimi
ABD Kara Kuvvetleri, İkinci Dünya
Savaşı sırasında hafif zırhlı, üstü
açık, yarı paletli M3A1 personel
taşıyıcılardan edinilen tecrübeler
doğrultusunda; daha üstün
bir personel taşıyıcıya yönelik
arayışları başlatır. 1944 yılının son
çeyreğinde henüz savaş sürmekte
iken, ABD Kara Kuvvetleri Ordu
Donatım Dairesi tamamı paletli
Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araç
geliştirme çalışmalarına girişir. 1
Muharebe alanında elde edilen
tecrübeler ışığında, araç personeli
ve içerisindeki piyadeyi daha iyi
koruyan ve zor arazide daha fazla
hareket kabiliyetine sahip Zırhlı
Personel Taşıyıcı konsepti, M44
(T16) prototipiyle başlar. 1945’den
1951’e kadar yapılan kapsamlı
denemeler neticesinde, Zırhlı
Personel Taşıyıcı Projesi M41 Walker
Bulldog tankıyla ortak hareket
sistemine sahip M75 (T18E1)
ZPT’nin kabulüyle neticelenir.
M75 ZPT’lerden 1951’den itibaren;
1,729 adet üretilir. M75, Kore
savaşında başarıyla kullanılmış ve
1959’a kadar hizmette kalmıştır.
ABD Kara Kuvvetleri, her ne kadar
M75 (T18E1) den memnun kalsa da
yüksek adetlerde temin edilebilmesi
için bu araçların çok maliyetli
olduklarına kanaat getirir. 2
8 Kasım 1951’de ABD Kara
Kuvvetleri, T18E1’le benzer
yeteneklere sahip, ancak daha

düşük maliyetli bir Zırhlı Personel
Taşıyıcının tasarlanması görevini
FMC (Food Machinery and Chemical
Corporation) firmasına verir. FMC
firmasının 19,3 ton ağırlığında çelik
gövdeli, 146 BG’lik güç paketine
sahip M59 (T59E1) modeli kabul
görür. 1953 yılında hizmete giren ve
1960 yılına kadar envanterde kalan
M59’lardan 6,000 adedin üzerinde
üretilir. 3

1

2

3

4

M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın
Sahneye Çıkışı
Haziran 1954’de Detroit Arsenal
Tank Tesisleri (DATP) hafif araç
tasarımı için konsept çalışmalarını
başlatır. Bu yeni aracın, azami 7,3
ton ağırlığa sahip, hava yoluyla
nakledilebilen, 1nci faz hava
indirme harekatı kapsamında
paraşütle uçaktan atılabilen
ve yüzme kabiliyetine sahip bir
araç olması hedeflenmiştir. Aynı
zamanda; Zırhlı Piyade Taşıyıcı, Silah
Platformu, Zırhlı Ambulans Aracı
ve Zırhlı Lojistik Taşıyıcı gibi ortak
gövdeye sahip bir araç ailesi olması
istenmiştir. Taktik tekerlekli araçlar
da bu kapsama alınarak çalışmalar
devam eder. Ancak 1955 yılında
Kara Kuvvetleri, paletlilere nazaran
zor arazide hareket kabiliyeti
daha kısıtlı olan Taktik Tekerlekli
konseptini kapsam dışı bırakır.
Takip eden dönemde, FMC’nin
alüminyum alaşımlı gövdeden
imal edilmiş T113 modeli ile devam
edilmiştir. 1957 yılında şartname
revize edilerek daha düşük maliyetli
bir güç grubu kullanılması ve zırh
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M113A4
Hareket yeteneği, beka kabiliyeti ve
bilgi sistemleri alanında, modern
teknolojilerin uygulandığı, M113 ailesinin
en gelişmiş üyesidir.

8
korumasının arttırılması talep
edilmiştir. Ağırlıktan feragat etmek
pahasına yapılan bu değişiklikler
neticesinde, FMC’nin tüm isterleri
karşılayan T113E2 modeli kabul
görür. 1959 yılında M113 kod adıyla
iki adet pilot prototip uygulamasının
ardından 1960’da M113 seri
imalatına başlanır. 5
Geçen 50 yıl içerisinde 80.000
adetten fazla M113 aracı üretilmiştir.
İlk üretime başlandığı 1960 yılından
itibaren değişik varyantlarda
üretilen M113 araçları çok sayıda
ülkede hizmete girer. Üretilen
M113 araçları 40’tan fazla değişik
konfigürasyonda modifiye edilir.
Bu konfigürasyonların bir kısmı
araçları kullanan ülkeler tarafından
gerçekleştirilmiştir. 6-7

5

6

7

M113 Modernizasyon
Faaliyetleri
Uzun süre önce üretimi duran
M113 araçları, başta Türkiye
Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri olmak
üzere 50 ülke tarafından halen
kullanılmaktadır. 2000’lere gelene
kadar yapılan iyileştirmeler ve
geliştirme çalışmaları kapsamında
M113 araçları E1, E2, A1, A2, A3
seviyesinde modernize edilmiştir.
Günümüzde FNSS Savunma
Sistemleri A.Ş. tarafından bir
körfez ülkesinde A4 seviyesinde
modernizasyon çalışmaları
yürütülmektedir. M113A4; hareket
yeteneği, beka kabiliyeti ve bilgi
sistemleri alanında, modern
teknolojilerin uygulandığı, M113
ailesinin en gelişmiş üyesidir. 8
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Türkiye’de KKK’nın 1009. Ana
Tamir Fabrikasında yapılan
M113 yenileştirme çalışmaları
kapsamında M113A2T2 olarak
adlandırılan konfigürasyon
gerçekleştirilmiştir. A2 seviyesindeki
bu çalışmada M113’lerin benzinli
motorları 212 BG dizel motor ile
değiştirilmiştir. Ayrıca, balistik
denge levhası, TX100-1 transmisyon,
transfer kutusu, soğutma sistemi,
harici yakıt tankları ve personel
ısıtıcı gibi ilaveler de eklenmiştir.
Personel Taşıyıcı Savaşçıya
Dönüşüyor
Soğuk savaşın tırmanışa geçtiği
60’lı yılların sonuna doğru, ABD
ordusu, envanterinde yer alan
M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıların
muharebe alanında Sovyet BMP
tipi Zırhlı Muharebe Araçlarıyla
denkleşemeyeceğine kanaat getirir.
1967 yılında ABD Ordusu, Ordu
Donatım Dairesi; mevcut M113’lerle
benzer alt sistem ve yedek parça
olanağına sahip, M113’lerle ortak
eğitim ve lojistik destek kolaylığı
taşıyan ve gerektiğinde hafif
zırhlı araçlarını tahrip veya imha
yeteneğine sahip, yeni bir zırhlı
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8

9
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aracın tasarlanmasını talep eder. Bu
iş için FMC firmasını görevlendirerek
Zırhlı Muharebe Aracı geliştirme
projesini başlatır.
Üç yıl gibi kısa bir sürede FMC,
XM765 (8) ve M113A1 (9)
prototiplerini ABD ordusunun
karşısına çıkarır (1970). Ancak
XM765 prototipinde önemli
sorunlar vardır. Bunlardan, Personel
bölümünde ateşlenen silahlardan
yayılan gazların içeriye sızması;
kapalı silah istasyonunun arkasında
yer alan komutan kupolasının
görüş açısının kısıtlı olması; yakıt
depolarının personel bölümünde
bulunmasının yarattığı tehlike
belirgin olarak göze çarpar.
Zırhı Muharebe Aracı (ZMA)
Çok geçmeden FMC XM765 ve
M113A1 modellerinde karşılaşılan
bütün sorunların üstesinden
gelmeyi başarır. M113 ailesi ile ortak
lojistik destek kolaylığı hedeflerine
ulaşılmış, balistik alüminyum gövde
ve katmanlı çelik zırh plakalarıyla
yüksek düzeyde beka kabiliyeti
sağlamıştır. 1974 yılına gelindiğinde
AIFV (ZMA); 13,5 ton muharebe

ağırlığına, 10 kişilik personel
kapasitesine sahip ve 25 mm
otomatik top ile 7,62 mm eşeksenli
makineli tüfek monteli tek kişilik
kuleyle teçhiz edilmiş, döneminin en
gelişmiş zırhlı muharebe aracıdır.
AIFV (ZMA) başta tüm isterleri
karşılar ancak ABD Kara Kuvvetleri
baştaki isterlerini değiştirince
AIFV’den edinilen deneyimlerle
araç geliştirme çalışmaları başka
bir alanda devam eder. Mekanize
Piyade Muharebe Aracı projesi
adıyla başlayan XM723 çalışmaları
daha sonra BRADLEY Muharebe
Aracı Projesi adını almıştır. 10
ABD’de bu gelişmeler devam
ederken çalışmaları yakından
izleyen NATO ülkesi Hollanda
AIFV aracını ihtiyaçlarına uygun
bulup 1975 yılında FMC’ye 880
adet sipariş verir. İlk paketi teslim
alan Hollanda 1977’de AIFV’leri
FMC lisansıyla kendi ülkesinde
üretmeye devam eder. Hollanda
AIFV araçlarına YPR 765 ismini verir
(YPR; Hollanda dilinde Paletli Zırhlı
Araç anlamına gelen kısaltmanın
baş harflerini taşır). 11
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1981 yılında Hollanda Ordusu 119’u
Emerson ITV TOW lançerli olmak
üzere toplam 840 araçlık ilave bir
sipariş verir. Hemen arkasından
Filipinler (45 adet) ve 1979’da
Belçika (514 adet) FMC’ye sipariş
vererek Hollanda’yı takip eder.
1980’li yıllara gelindiğinde Türk
Kara Kuvvetleri; piyade mangalarını
zırh koruması altında muharebe
sahasına taşıyabilen, zırhlı
birliklerle müşterek harekâtta
tanklarla uyumlu hareket edebilen,
her türlü arazide yüksek hareket
kabiliyetine ve yüzme özelliğine
sahip zırhlı muharebe aracı ihtiyacını
karşılamak amacıyla kendi ZMA
projesini başlatır. Kapsamlı testler
ve değerlendirmeler sonucunda
Türk Kara Kuvvetleri de ZMA’ları
(AIFV) tedarik etme yönünde karar
verir. Proje kapsamında Hollanda
ve Belçika modeli uygulanarak
araçların lisans altında Türkiye’de
üretilmesi planlanır. 1989 yılında
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile yapılan anlaşma
çerçevesinde ortak gövdeye sahip
4 farklı konfigürasyonda toplam
1698 adet ZMA tipi aracın FNSS

(FMC NUROL Savunma Sanayi)
tarafından üretimine başlanır.
Teslim edilen İlk 200 araç da
265 Beygir Gücüne Sahip Detroit
Diesel 6V53T dizel motor ve
Allison TX100-1A transmisyonlu
güç paketi kullanılmıştır. Üretim
devam ederken, kullanıcıdan gelen
talepler doğrultusunda daha verimli
olan 305 BG’lik dizel motor ve tam
otomatik X200-4 transmisyona
geçilmiştir. Bilahare teslim edilen
ilk 200 adet, 265 Beygirlik motora
sahip araçlar da 305 BG’lik yeni
güç paketleriyle değiştirilmişlerdir.
2000 yılında SSM, FNSS firması
ile daha üstün beka kabiliyetine
sahip, 551 adet Geliştirilmiş Zırhlı
Personel Taşıyıcı (GZPT) (12) aracın
temin edilmesine yönelik ilave bir
sözleşme imzalamıştır.
FNSS üretimi ZMA’lar, M113 ve
YPR 765’lerle kıyaslandığında
ortaya çıkan temel farklar; beka
kabiliyetindeki artış, hareket
kabiliyetinde meydana gelen
olumlu yöndeki büyük fark ve yük
taşıma kapasitesinde sağlanan
iyileştirmeler olarak sıralanabilir.
İlave olarak levyeli kullanımdan
direksiyon sistemine geçilmesi,
sürücü gece görüş sistemi, NBC

koruma sistemi, elektrik sistemi
(Daha kullanışlı kontrol paneli, alt
sistem ilavesine olanak sağlayan
dağıtım kutusu), yüzme özelliğini
etkilemeyen geliştirilmiş zırh koruma
seviyesi, daha iyi bir soğutma
sistemi ve atış mazgalları sayılabilir.
Yapılan sözleşmeler kapsamında
4 değişik tipte toplam 2000’in
üzerinde araç üretilmiş ve 2003
yılında üretim ve teslimatları
tamamlanmıştır. Bu araçlar: Zırhlı
Muharebe Aracı (25mm DAF ve
25mm Giat kuleli), Geliştirilmiş
Zırhlı Personel Taşıyıcı (12.7mm
koruma kalkanlı kuola ve 12.7mm
Cadillac Gage kuleli), Zırhlı TOW
Aracı ve 81mm Havanlı Zırhlı
Havan Aracı dır. Araçlarda standart
olarak NBC koruma sistemi, atış
mazgalları, periskoplar, sürücü
gece görüş cihazı gibi alt sistemler
bulunmaktadır. ZMA’ların üstün
hareket kabiliyeti ve zırh koruması
TSK’ya önemli kabiliyet artışı
getirmiştir.
FNSS, Kara Kuvvetleri için üretilen
bu 4 modelin dışında ihracat
projeleri kapsamında ZMA’ların
değişik modellerini de geliştirip,
üreterek Birleşik Arap Emirlikleri,
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Malezya, Bahreyn ve Filipinler
ordularına teslim etmiştir.
Geliştirilen ve teslim edilen araçlar;
Zırhlı İstihkam Manga Aracı, Zırhlı
Kurtarma Aracı, Zırhlı Topçu İleri
Gözetleme Aracı, Zırhlı Komuta
Kontrol Aracı, Zırhlı Ambulans
Aracı, Zırhlı Anti-Tank Aracı,
Zırhlı Ateş Destek Aracı, Zırhlı
Muhabere Aracı, Zırhlı Ambulans
Aracı, 12.7mm Makineli Tüfek
Kuleli, 40mm Otomatik Bomba
Kuleli ve 25mm Keskin Nişancı
Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı
konfigürasyonlarında üretilmiştir.
FNSS tarafından bu araçların
bazılarında kullanıcı istek ve
ihtiyaçları doğrultusunda yeni
alt sistemler entegre edilmiştir.
Bu sistemlere örnek olarak;
iklimlendirme sistemi, KBRN
tespit ve pozitif basınçlı koruma
sistemi, lazer tespit ve ikaz sistemi,
seyrüsefer sistemleri, termal
sürücü kamera ve görüntü sistemi,
Otomatik yangın bastırma sistemi,
mayın korumalı koltuklar, 350 BG
güç paketi sayılabilir.
Geçen zaman içerisinde
ZMA’lar Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Birleşik Arap Emirlikleri (13)
ordusu tarafından NATO ve BM
operasyonları esnasında başarıyla
hizmet etmiş ve kullanıcının güvenini
kazanmıştır.
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AKINCI Muharebe Aracı
Gerek alt sistemler kapsamında
gelişen teknolojiler ve yenilikler,
gerekse kullanıcı seviyesinde zırhlı
muharebe araçlarından beklentilerin
artmasıyla FNSS firması ZMA’ları
yeni baştan tasarlar.
2000 yılında FNSS ZMA’larla ortak
alt sistem ve lojistik kolaylığına
sahip yeni nesil AKINCI ZMA’nın
ilk prototipini geliştirir. AKINCI
Muharebe Aracı, büyük ölçüde
ZMA’dan geliştirilmiştir. AKINCI,
daha üstün otomotiv performansı
ile arazide hareket yeteneğine
sahip, zırh korumasında ve ek yük
taşıma kapasitesinde önemli artış
sağlayan özellikleri ile daha gelişmiş
bir araçtır. AKINCI, 350 veya 400
BG’lik elektronik kontrollü DD
6V53TA motoru ve Allison X200-4B
hidrokinetik transmisyon sistemiyle
güçlendirilmiştir. Ancak bu araçlarda
değişik güç aktarma grubu
seçenekleri de mevcuttur. Araçtaki
belli başlı gelişmeler, daha uzun
ve daha geniş gövde, daha üstün
süspansiyon sistemi ve elektronik
motor kontrol sistemidir. AKINCI’nin
arttırılmış ek yük taşıma kapasitesi;
güdümlü anti-tank sistemleri, hava
savunma sistemleri, 120 mm’lik
havan sistemleri ve son kuşak
30mm’lik top’lu iki kişilik kuleler gibi
daha ağır sistemlerin araca entegre

13

edilebilmesini sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra araç, 90mm Ateş
Destek, komuta yeri aracı, zırhlı
ambulans ve paletli lojistik taşıyıcı
gibi diğer konfigürasyonlarda da
üretilebilmektedir.
AKINCI’da kullanılan ve ZMA ile M113
araç ailesinde ortak olan aksam
ve parçalar yüksek güvenilirlikleri,
temin ve bakım kolaylıklarına
ek olarak bakım teknikleri ve iyi
kurulmuş dünya çapında yaygın bir
lojistik destek ağı bakımından da
üstün nitelikler sunar.
AKINCI ZMA dış pazarlarda ACV19
(Armored Combat Vehicle 19 ton
Class) adıyla lanse edilmekte
olup, ihracat faaliyetleri devam
etmektedir. Yakın zamanda bu
konfigürasyonlardan AKINCI Komuta
Yeri Aracı; Körfez ülkelerinde ve
AKINCI 120mm kundağı motorlu
havan aracı da Malezya ordusunda
hizmete girmiştir.
İleriye dönük olarak Türkiye’de
araçlara yeni teknolojilerin
uygulanması yönünde çalışmalara
devam edilmektedir.
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AKINCI 120 mm Kundağı Motorlu Havan Aracı

Hazırlayan: Cem Altınışık

AKINCI Komuta Yeri Aracı

AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı

AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı
(25 mm uzaktan komutalı PENÄE kulesi monteli)

FNSS ZMA
FOTO GALERI

Hazırlayan: Cem Altınışık

TSK Zırhlı Muhare Aracı (AIFV)

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Somali NATO Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Muhare Aracı (AIFV)

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Bosna-Hersek NATO Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Araá mangası ile Bosna-Hersek NATO Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Bosna-Hersek BM Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Bosna-Hersek BM Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)

TSK Zırhlı Muharebe Aracı (AIFV)
Bosna-Hersek BM Barış Operasyonu esnasında

Zırhlı Kurtarma Aracı (ZKA)

Zırhlı Havan Aracı (ZHA) 81 mm havan monteli

TSK Zırhlı Muharebe Araci (AIFV)
Bosna-Hersek NATO Barış Operasyonu esnasında

TSK Zırhlı Tow Aracı

