
Temmuz 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından resmi kabulü yapılan Türkiye'nin ilk, 
dünyanın ise sahada test edilen üçüncü elektromanyetik topu “yönlendirilmiş enerji silahı” 
olan ve tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ŞAHİ-209 Blok1, 1 megajul darbeli güç kaynağı, 
300 gram ağırlığındaki mühimmatı 10 kilometre menzil kapasitesindedir.  ŞAHİ-209'un bir 
üst versiyonu olan azami 10 megajul darbeli güç kaynağı ile 50 kilometre menzilde etkili 
olabilecek, hipersonik mermi atış hızına ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip ŞAHİ-209 Blok2, 
saha testlerine başlamış ve ilk atışlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. 

Bu sayede ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda 
etkili bir alternatif olma potansiyeli taşımaktadır. Sistemin, mevcut sistemlerin yerini 
almasından ziyade onlara destek unsuru olarak; maksimum güvenlik ile işletme yapılabilmesi, 
lojistik olarak çok avantajlı olması, diğer sistemlerden daha ucuz ve hızlı atışlar ile 
operasyonları yürütme kabiliyeti vardır.

Ses hızının 6 katı ve üstüne çıkabilen, baruta ihtiyaç duymayan “geleceğin savaş teknolojisi” 
olarak adlandırılan elektromanyetik top sisteminin çalışma prensibi; yüksek akımla 
oluşturulan manyetik alanın, mühimmat ya da mermiyi ses hızının 6 katı ve üstü gibi çok 
yüksek hızlarla itmesine dayanmaktadır. 
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mevcut sistemlerin ve kapasitelerin çok ötesinde% 100 millî imkânlarla, yerli üretilen tek sistem...

URBAN SAVUNMA  Türkiye'deki Yüksek Gerilim-Akım ve Mühendislik-Analiz konularındaki 
en deneyimli uzmanlar ve ekipler ile bu konudaki en kapsamlı alt yapı ile çalışmaktadır. 
Türkiye'de teknolojik anlamda çalışmalar 1972 yılında darbe güç kaynağı üretimi 
faaliyetleri ile başlamış, 1985 yılında Türkiye'de ilk elektronik kontrollü anahtarlamalı 
yüksek akım kontrol sistemini geliştirilmesi ile devam eden ve bu kazanımlarla 2008 
yılında ilk kavramsal model üretiminden günümüze kadar devam etmiştir. 

Elektromanyetik Fırlatma Sistemleri (E.M.F.S.) teknolojisinde özgün tasarımlar ve milli 
çözümleri üreten URBAN SAVUNMA bugün sahip olduğu bilgi ve kabiliyetler ile 
elektromanyetik top (E.M.T.), elektromanyetik katapult ve yüksek teknolojili sistemler 
üzerine çalışmaktadır.

İsmini, İstanbul kuşatması esnasında Fatih'in, İstanbul'un surlarını yıkmakta kullandığı en 
etkili silah olan, bir nevi çağ açıp, çağ kapatan top “ŞAHİ” ve Türk Kara Kuvvetleri'nin 
kuruluş tarihi M.Ö.209'dan alan ŞAHİ-209, %100 Milli, %95 yerli üretilen yüksek 
teknolojiye sahip tek milli EMT silah sistemidir. 

Fırlatma için patlayıcı yerine elektrik kullanımı ile maksimum seviyede; lojistik kolaylığı,  
kolay kullanım, operasyon - depolama güvenliği sağlamaktadır. Klasik barutlu sistemlere 
göre çok ucuz atış maliyetiyle ses hızının 6 Katı (+mach6) ve üstünde hipersonik 
hızlarda atış yapabilmektedir. Hedefe daha hızlı ulaşan, çok düşük radar kesit alanı 
sayesinde tespit edilmesi çok zor olan, karşı tedbiri bulunmayan E.M.T. Mermisi sayesinde 
çok daha yüksek ve üstün tahrip gücüne sahiptir. 

Sistem etkili kara konuşlu ve sahil konuşlu bataryalarda, hareketli platformlarda, gemi 
üzerinde konuşlu toplarda kullanılabilecektir. Ayrıca, uzun menzilli balistik mühimmatlar, 
hatta uydu fırlatılabilme potansiyeli olması da klasik sistemlere yönelik üstünlükleri 
arasında gösterilebilir. w w w . u r b a n s a v u n m a . c o m . t r
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weapon" and completely developed with national resources ŞAHİ-209 Block1, 1 megajoule 
pulsed power supply, with 300 gram weight ammunition has a range of 10 kilometers. It can 
be effective in 50 km range with maximum 10 megajoule pulse power supply which is a new 
version of ŞAHİ-209 Block2.

ŞAHİ 209 Block 2, which has a hypersonic muzzle velocity has a barrel length of 7 meters, 
started field tests and successfully performed the first shots.

With this gamechanger technology, the rail gun has the potential to be an effective alternative 
in defense and attack against hypersonic weapons which are a source of concern in the world. 
The system, rather than replacing existing systems, as a support element for them; It has the 
ability to perform operations with maximum security, be very advantageous in terms of 
logistics, and to execute operations with cheaper and faster hits on the target than other 
systems.

The working principle of the electromagnetic rail gun system called as future defense 
technology game changer which does not need gunpowder; The magnetic field generated by 
the high current is based on the propulsion of ammunition or projectile at very high speeds, 
such as 6 times the speed of sound.

WAR TECHNOLOGY OF THE FUTURE

URBAN DEFENCE works on High Voltage – Current and Engineering -Analyze with most 
experienced experts and teams, with the most comprehensive infrastructure.  In Turkey, 
works in the technological field started with pulse power supply production activities in 
1972 and continued with development of the first electronically controlled switching high 
current control system in 1985 since first conceptual model in 2008 until today. 

URBAN DEFENCE which creates national solutions and original designs on 
Electromagnetic Rail Gun Technology works on electromagnetic rail gun, 
electromagnetic catapult and high technology systems.  

ŞAHİ-209 took name from “ŞAHİ” which was the most futuristic effective weapon used 
to demolish the walls of Istanbul by the emperor “Fatih” Mehmed the II and the date of 
establishment of Turkish Land Forces BC 209. Şahi 209 is the only 100% domestic and 
95% national electromagnetic rail gun in TURKEY.

Using of electricity instead of an explosive propellant for launch provides ease of 
logistics, ease of use, operation - storage security. It can shoot at hypersonic velocities at 
and above MACH6 with a very low cost compared to conventional gunpowder systems. 
RAIL GUN, which has a very low radar cross-sectional area which is faster at hit to the 
target, which is very difficult to detect. It has a much higher and more destructive power.

The system will be able to be used in land-based and naval usage or at mobile tactical 
platforms. In future progress, long-range ballistic ammunition, even the potential for 
satellite launch can be shown among the advantages of classical systems.

Made official acceptance by the Presidency of Defense Industries in July 2018 Turkey's 
first and the world's third fieldable RAIL GUN system which field-tested "directed energy 
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surpassing the classical systems and capacities 100% indigenous only rail gun system in Turkey.
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