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IDEF ’19 Açılış Töreni

İlki 1993’te düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF ’19’un 14’üncüsü, 3o Nisan
2o19’da İstanbul, Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, düzenlenen törenle
açıldı. Avrasya bölgesinin en büyük, dünyanın ise ilk beş Savunma Sanayii Fuarı arasında yer
alan IDEF Fuarı, 53 ülkeden 1o61 katılımcı firma ile yeni bir seviyeye ulaşmıştır. IDEF ’19 Fuarını
148 resmi delegasyon/heyet ziyaret etmektedir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın açılışını gerçekleştirdiği tören İstiklal
Marşı’nın okunması ile başladı ve ardından açılış
konuşmaları gerçekleştirildi.

İlk konuşmayı yapan Türk Silahlı
Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel
Müdür Vekili Sadık PİYADE konuşmasında
şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde,

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ev sahipliğinde,
TSKGV yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen
14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
IDEF ‘19’a hoş geldiniz.

1987 yılında Yüce Türk Milleti’nin bağışları
ile kurulan ve bugün zatıalilerinin başkanlığında
Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Milli Savunma
Bakanı’mız, Genelkurmay Başkanı’mız ve
Savunma Sanayii Başkanı’mızın Mütevelli
Heyetini oluşturduğu, TSKGV, TSK ile halkımızın
arasında var olan gönül bağını güçlendirerek
faaliyetlerini büyük bir azim ve kararlılıkla
sürdürmektedir.

Bir dünya markası olan IDEF ile, katılımcı
firma sayısı ve planlı görüşmeler sayısı
bakımından, dünyanın en büyük 4 savunma
sanayii fuarının arasında olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.  

IDEF ’19, içinde bulunduğumuz TÜYAP Fuar

ve Kongre Merkezi’nin 14 sergi salonu ile Türk
Deniz Kuvvetleri’nin ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na ait 7 geminin fuar süresince
sergileneceği, BEST İstanbul Marina bölgesinde
icra edilecektir.

Fuara 7o ülke, 3 Uluslararası kuruluş ve 148
heyetle, 481’i yerli ve 58o’i yabancı olmak üzere
1o61 firma katılmaktadır. Bu katılım, IDEF’in ilk
olarak düzenlendiği1993 yılından beri
gerçekleşen en yüksek katılım olarak dikkat

çekmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Fuarda heyetler ile katılımcı firmalar

arasında karşılıklı görüşmeler yapılması maksadı
ile 29 Türk Tedarik Makamı tarafından görüşme
ofisleri açılmıştır.

Fuar esnasında 7o’e yakın imza töreni
düzenlenecek, 44oo ikili görüşme icra
edilecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanım,
Fuarda düzenlenecek etkinlikler

kapsamında 2’nci ve 3’üncü günleri MSB ve
İçişleri Bakanlığı tanıtım günleri icra edilecektir.
Yenileşme ve yerlileşme başta olmak üzere
çeşitli konularda sunum, seminer ve paneller
düzenlenecektir. Fuarın son günü ise üniversite
öğrencileri ile savunma sanayii firmalarının bir
araya gelmelerini sağlayacak kariyer günü
düzenlenecektir.

Fuar boyunca ziyaretçilerimize ücretsiz
internet hizmeti sunulacaktır.”

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık PİYADE’nin
konuşmasından sonra kürsüye Savunma
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR geldi.
DEMİR konuşmasına, “Dünyada savunma
sanayii sektörünün tüm alanlarını; kara, deniz,
hava, uzay ve güvenlik sektörünü aynı anda bir
arada bulunduran ender fuarlardan birisi olan
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ve dünyanın pek çok ülkesinde sizlerin
katılımları ile küresel anlamda bir savunma
zirvesine dönüşen 14. Savunma Sanayii fuarına
hoş geldiniz.” diyerek başlamış ve şöyle devam
etmiştir;

“Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yıl
ki fuarda da hem Türk savunma sanayii
şirketlerimizin hem de küresel şirketlerin son
teknoloji ile geliştirdikleri platform ve sistemler
görücüye çıkacaklar ve çok sayıda yeni iş
birliklerinin adımları atılacaktır. Her alanda
olduğu gibi savunma sanayi alanında da
önemli atılımlar gerçekleştirmekte olan ülkemiz
bir yandan dünya savunma sanayii pazarında,
rekabet gücünü artırırken, öte yandan ülkede
güvenlik ve istikrarın temini için, Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde var gücü ile
çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye bulunduğu
kırılgan coğrafyada modern araç ve gereçlerle
donatılmış bir Türk Ordusuna sahip olmanın
hayati öneminin farkındadır. Bugün TSK, Türk
Savunma Sanayi’nin geliştirip ürettiği
helikopterlerin, İHA’ların, askeri gemilerin, zırhlı
araçların, füzelerin kullandığı silahlar ile harp
meydanlarında önemli ve başarılı sonuçlar
almaktadır. Ayrıca, iç güvenlik anlamında,

Jandarma ve İç Güvenlik teşkilatımız büyük
oranda yurt içinde geliştirdiğimiz ürünler ile
faaliyetlerini ve operasyonlarını
sürdürmektedirler.

Tam da bu noktada SSB uzun yıllar içinde
edindiği, proje yönetimi, sanayileşme, kalite, test
ve UA işbirliği bilgi birikimi ve tecrübesi ile Türk
Savunma Sanayii’nin hali hazırdaki imkan ve
kabiliyetlerini geliştirmekte ve bu sayede TSK,
JGnK, EGM ve MİT ihtiyaçlarını yüksek kalitede
maliyet etkin olarak karşılamaktadır.”

7o’den fazla ülke ile 5oo’den fazla işbirliği
faaliyetini takip etmekte olduğunu sözlerine
ekleyen SSB DEMİR, 600’den fazla projeyi
yürüttüklerini söylemiş konuşmasını teşekkür
ederek tamamlamıştır.

SSB’nın konuşmasının ardından Türk
Savunma Sanayii konulu bir sine-vizyon
gösterisi gerçekleştirilmiştir. 

Bu gösteri sonrası MSB Hulusi AKAR
kürsüye gelmiş ve IDEF DAILY 1’de Syf. 1’de
yayımladığımız konuşmasını yapmış, bu
konuşmasının içeriğinde yerli savunma sanayii
ürünlerinden bazı örnekler verdikten sonra şu

görüşe de yer vermiştir; 
“Sayın Cumhurbaşkanım,
Fethullahçı terör örgütünden temizlendikçe

güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve
sınır ötesinde etkin bir şekilde mücadele
ederken, aynı zamanda, yerli ve milli savunma
sanayimiz de her geçen gün gelişmekte ve
güçlenmektedir. Terörle mücadele kapsamındaki
operasyonlarda Mehmetçiğimizin kahramanlık
ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli savunma
sanayimizin geliştirdiği üstün teknolojiye
dayanan harp, silah, araç ve gereçlerinin önemi
ve katkısı açıkça görülmektedir.”

MSB Hulusi AKAR’IN konuşmasının ardından
Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtan bir sine-vizyon
gösterisi yapılmıştır.

Kürsüye son olarak gelen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye'nin son 17
yılda savunma sanayiinde elde ettiği
kazanımların en iyi görüleceği zeminin bu fuar
olduğunu vurgulamış ve ülkede üretilen
savunma sanayii ve güvenlik ürünlerinin dünya
çapında giderek daha çok kabul görmesinin,
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atılan adımların doğruluğuna işaret ettiğini
kaydetti.

ERDOĞAN, savunma sanayiinde tasarımdan
üretime, tüm aşamalarda söz sahibi olma
hedefine adım adım yaklaşıldığını anlatarak,
kendi girişimcilerimizin yanı sıra uluslararası
yatırımcıların da giderek savunma sanayiine
daha çok ilgi duymasının, potansiyelin
büyüklüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bir yandan savunma sanayiinde
dünyada ilk 100'e giren firma sayısını 4'e
çıkartırken diğer yandan da asıl büyük gücü
olan KOBİ'leri desteklemeyi temel politikası
olarak sürdürdüğünü belirten ERDOĞAN, fuar
vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslar ve
görüşmelerle varılacak anlaşmaların ülkenin
savunma sanayiindeki hedeflerine biraz daha
yaklaşmasını sağlayacağını vurguladı.

Devlet geleneğinin geçmişi 2 bin 200 yılı
aşan bir ülke olarak savunma sanayiine önem
verilmesi kadar tabii bir durum olamayacağını
ifade eden ERDOĞAN, bu coğrafyada son bin
yıldır Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
olarak varlığın güçlü bir şekilde sürdürülmesinin,
diğer vasıfların yanı sıra etkili bir savunma alt
yapısına sahip olunmasına borçlu olunduğunu
kaydetti.

ERDOĞAN, bazılarının Türkiye'nin geçmişini
bir asırdan ibaret sandığını, cesametini bununla
sınırlı gördüğünü ve tüm okumalarını da buna
göre yaptığını belirterek, şöyle devam etti;

"Halbuki biz dünyanın en güçlü kara ve
deniz ordularını kurmuş sadece Osmanlı ile 24
milyon kilometrekareye ulaşan hakimiyet
alanları tesis etmiş bir ülkeyiz. Dünya harp
tarihine baktığınızda hem eğitim ve taktik hem
de araç, gereç bakımından en önemli yeri
ecdadımızdan aldığımızı görürsünüz. Son
dönemde yaptığımız atılımlar işte bu tarihi
süreklilik içinde okunmalıdır, ele alınmalıdır. Bu
vesileyle Kut'ül Amare Zaferi’mizin 1o3’üncü yıl
dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi,
gazilerimizi, kahraman askerlerimizi bir kez daha
hayırla yad ediyorum.”

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, çağın güvenlik
paradigmasının siyasi, sosyal, ekonomik, askeri,
teknolojik ve çevre faktörlerini içerecek şekilde
genişlediğini belirterek, Türkiye'nin içinde
bulunduğu bölgenin, dünyadaki siyasi krizlerin
ve çatışmaların en yoğun yaşandığı yer
olduğunu söyledi.

Bu durumun Türkiye'yi her alanda sürekli
teyakkuz halinde tutmayı ve gücü artıracak
yöntemler geliştirmeyi zorunlu hale getirdiğini
ifade eden ERDOĞAN, dünyanın bugün tüm
insanlığın ortak ihtiyacı olan istikrar ve güven
iklimini tehdit eden gelişmeler sebebiyle adeta
diken üzerinde olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN, kurallara dayalı uluslararası
düzenin her gün biraz daha erozyona
uğratıldığını belirterek, şöyle konuştu;

"Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım
tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol
haline geldi. Yine ve çok daha tehlikeli bir
silahlanma yarışına yol açacak güç rekabetinin
hortlama ihtimali giderek artıyor. İhtilafların
çözümü konusunda askeri seçenekler giderek
daha çok konuşulmaya ve devreye alınmaya
başladı. Bölgesel krizler süratle küresel boyut
kazanırken terör örgütleri de bu tehlikeli gidişin
en önemli ve tehlikeli araçları haline getirilmiştir.
İletişim imkanlarını ve teknolojiyi giderek daha
etkin kullanan terör örgütlerinin yol açtığı
güvenlik sorunları sürekli büyüyor. Üstelik
Türkiye gibi neredeyse kesintisiz bir şekilde
terörle mücadele eden ülkelere savunma
sanayi alanında gizli veya açık ambargolar
uygulanıyor. Mesela, Suriye'de sınırlarımızın
dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize
parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını
üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde dünyanın
diğer pek çok yerindeki terör örgütlerinin sahip
olduğu silahların izleri de hep belirli yerlere
çıkıyor. Örneğin Libya'daki gelişmeler de bunu
çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kendileri

binlerce kilometre öteden tehdit algıları üretip
orantısız bir güçle üzerine gidenler, bizim meşru
hassasiyetlerimizi ısrarla görmezden gelmeye
çalışıyor. Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik
alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir
dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir."

Hükümete ilk geldiklerinde "Madem bizim
ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, öyleyse kendi
göbeğimizi kendimiz keseriz" diyerek savunma
sanayi alanında tarihi bir reform başlattıklarını
kaydeden ERDOĞAN, göreve başladıklarında
ülkenin savunma sanayiinde dışa bağımlılık
oranının yüzde 8o düzeyinde olduğunu, bugün
ise bu oranın yüzde 3o'lar seviyesine kadar
indirildiğini ilave etti.

Ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın
ötesinde her yıl artan bir rakamla savunma
sanayii ürünü ihracatının da gerçekleştirildiğini
belirten ERDOĞAN, tarih boyunca içinde yer
aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kaldıklarını,
üzerlerine düşenleri yapan bir ülke olunduğunu
vurguladı.

ERDOĞAN, sınırlarda yaşanılan tacizler
sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç
duyulduğunda ilk başvurulan yerin müttefikler
olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti;

"Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya
tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme
anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur.
Savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi
doğrudan can evimizden vurmaya yönelik
adımlara destek verilmesi karşısında herhalde
sessiz kalmayacaktık. Nitekim öyle de yaptık.
Rusya ile vardığımız S-4oo anlaşmasının
gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da
önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi
üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol
alıyoruz. Bugünlerde F-35'ler konusunda da
benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya
maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı
olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya
çalışanların hala bu işin sonunun nereye
varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık
konuşuyorum, Türkiye'nin dışlandığı bir F-35
projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

Hava Kuvvetleri'nin bundan sonraki
filolarında ağırlık milli muharebe uçaklarından
oluşacağını dile getiren ERDOĞAN; "Bu
çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan
insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok
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yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler
konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları
üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda
kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk
takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü
ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını
gizleyemiyorlar." diye konuştu.

ERDOĞAN, bu konudaki en çarpıcı
örneklerden birinin de silahlı ve silahsız insansız
hava araçları olduğunu anımsatarak, şöyle
devam etti:

"Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç
duyduğumuzda yine ilk iş gidip
müttefiklerimizden yardım istedik. Onlardan
herhangi bir destek alamayınca dolaylı bir yola
başvurup bölgemizdeki bir ülkeden bu araçları
edindik. Bu şekilde aldığımız insansız hava
araçlarının çalıştırılması ve bakımı konusunda
bize yaşatılan sıkıntıların hiç de iyi niyetli
olmadığını görünce hemen kolları sıvadık. Bir
yandan özel sektörümüzü diğer yandan
kamunun kontrolündeki savunma sanayii
kuruluşlarımızı bu işte görevlendirdik. Sonuçta
bugün Türkiye silahlı ve silahsız insansız hava
araçları konusunda dünyada söz sahibi bir
konuma gelmiştir. Diğer alanlarda da aynı
hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle yüksek
teknolojiye dayalı savunma sanayii ürünlerinin
tasarım ve üretimine çok büyük önem veriyoruz.
Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon ve
patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere
ülkemizin önünü kesmek için araç olarak
kullanılan her hususta kendimizin ve
dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı
kurmakta kararlıyız."

Birkaç yıla kadar bu hususlarda bambaşka
bir yere gelineceğine işaret eden ERDOĞAN,
bugünkü noktaya da kolay ulaşılmadığını
söyledi.

ERDOĞAN, çok çalıştıklarını ve çok fedakarlık
yaptıklarını anlatarak, "Önümüze çıkarılan
engeller karşısında asla pes etmedik. Hep yeni
ve daha ileri çözüm yolları aradık. Yeri geldi
sabotajlara yeri geldi ihanetlere maruz kaldık
ama asla yılmadık. Hedeflerimize doğru
yürümekten vazgeçmedik. Bugün doğrudan
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapan
Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın portföyünde
proje bedeli 75 milyar doları bulan 69o'dan

fazla başlıkta çalışma var. Hisseleri doğrudan
veya dolaylı olarak kamuya ait savunma sanayii
şirketlerimizin her biri kendi alanlarında dünya
markası haline geldi. Özel sektör kuruluşlarımız
çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza
atıyorlar. Savunma sanayii alanında deneyimli

ve uzmanlaşmış insan kaynağımız oluştu. Artık
dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya
uzman gönderir hale geldik. Dünyanın her
yerinde teknolojinin lokomotifi savunma
sanayiidir. Ülkemizde de bu alanda yapılan
çalışmaların ticari alana uyarlanması konusunda
giderek daha başarılı örneklerle karşılaşıyoruz."
değerlendirmelerinde bulundu.

Teknolojinin çok farklı boyutlara sahip
olduğuna dikkati çeken ERDOĞAN, bu durumun
iş birliği, ortak çalışma ve birlikte iş yapma
kültürünün gelişmesini zorunlu kıldığını anlattı.

ERDOĞAN, bu tür platformların, ürünlerin
tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda
bulunduğuna işaret ederek; "Diğer yandan yeni
iş birliği zeminlerinin oluşmasına vesile oluyor.
Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız için
buradaki iklim gerçekten çok önemli. Şimdiden
burada yapılacak anlaşmaların ve tesis edilecek
iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Fuarın
başarılı geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcı
ve misafirlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Tören, açılış kurdelesinin birlikte kesilmesi
ile son bulmuştur ID
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Turkish Defence Industry On the Way
to Becoming A Global Player

Defence Industry Development and Support Administration Office (SAGEB) was
founded in 1985 in order to enable the modernisation of the Turkish Armed Forces and to
develop a national defence industry. Renamed thereafter as Undersecretariat for Defence
Industries (SSM), the institution made way to the production of several indigenous and
licenced combat vehicles and actualised the technology transfer office and off-set projects
until the 2000s.

THE Defence Industry Development and
Support Administration Office (SAGEB) was
founded in 1985 in a move to undertake the
modernisation of the Turkish Armed Forces and
develop a national defence industrial
infrastructure. Re-organised as an
undersecretariat directly under the Ministry of
National Defence and re-named the
Undersecretariat for Defence Industries (SSM),
the agency initially undertook licensed
production of combat vehicles, light transport
aircraft and various other modernisation
projects, through technology transfer and
focused on off-set projects until the 2000s. At
the same time, the Undersecretariat initiated
design and development in a move to
participate in multi-national projects such as
the A4ooM and the F-35. In the 2000s, the
Turkish Defence Industry headed for foreign
markets to continue its development and
growth. Production capabilities associated with
the latest technologies made it easier to enter
international markets.

Initially established as a production centre,
the Turkish Defence Industry and the
associated infrastructure were reformed
pursuant to the 9th Development Plan. Under
this plan, international cooperation and joint-
production and design activities in R&D areas

were emphasized. It was also planned to
establish a defence industry infrastructure
which could meet the national defence and
security needs by local development of
effective solutions with a competitive edge.
Through the Defence Industry Specialized
Commission Report (2007-2013), the process of
acquisition of vision to the sector was
accelerated. 

Indigenous Technologies

In order to domestically meet the acquired
combat technologies and the means of critical
technologies and designs in the 2010s, it was
focused on indigenous design programmes
under the responsibilities of local prime
contractors. 2012-2016 SSM Strategic Plan was
published in order to manage industrialisation,
technology and supply programmes which
would perpetuate the development of Turkish
defence and security capacity.

At the present time, the Turkish defence
industry continues to steadily grow thanks to its
solid substructure. When self-design
developments have been combined with the
means of technology, indigenous products
come forth. Naval and aerial platforms,
particularly land vehicles have been developed
and started to be exported. Moreover, the
Turkish defence industry has not only made a
breakthrough in innovation and current weapon
systems but also proceeded on unmanned
platforms and towers.

Emphasizing on the support for network
and clustering in some specific Turkish defence



industry areas, 10th Development Plan (2014-
2019) has been published. It has been targeted
for the Turkish defence industry to reach a
competitive structure and to become
sustainable and integrated into the national
industry by basing its logistic needs on the
indigenous designs. By using the available
defence industry technologies for civil purposes,
the increase in the domestic level and the
portion divided for R&D has been specified. 

A Global Player: Turkish Defence
Industry

Within SSM 2017-2021 Strategic Plan, it is
aimed to make the Turkish defence industry
become a global actor with indigenous designs
and advanced technology capabilities. By
enhancing its strength and capacity on defence
and security areas, it has been adopted as a
purpose to integratedly manage the
programmes which will ensure the
sustainability of the Turkish defence industry.
SSM has aimed not only to adapt swiftly to
unstable environments but also to attain its
goals resiliently.

Undersecretariat for Defence Industry
became subsidiary to The Presidency of the
Republic of Turkey in December 2017 and
renamed as The Presidency of the Republic of
Turkey, Presidency of Defence Industry. Under
the auspices of The Presidency of the Republic
of Turkey, Presidency of Defence Industry
organised the Turkish Defence Industry Summit
under the theme “Global Power Turkey” on 12-
13 December 2018. In the summit where the
representatives of the sector gathered together
for the first time at this scale, significant names
steering land, air, sea, cyber and space sectors
discussed the present structure of Turkish
defence industry on subjects financing, human
resources, renovation and technology and held
consultations towards the future. Also with the
coordination of the Presidency of Defence
Industry, university students were gathered for
the first time in the “Visionary Youth”  Forum
and the human resources vision was started to
shape with youths personally.

Turkish Defence Industry by
Numbers

The recent success of the Turkish Dfence
Industry is registered by numbers. While only
62 defence projects were carried out in 2003,

today this number
has reached to 690.
In the year 2003,
approximately 7.4
Billion Dollars
budgeted defence
projects were carried
out, however, at the
point we stand, it
has reached 8 times
higher - project
capacity of 60 billion
Dollars. When
considering the
projects in the
ongoing tender
phase, it is estimated
to reach above 75
billion dollars.

The export rate
of the Turkish
defence and
aerospace sector
which was 331
million dollars in
2003 has increased to 2 billion 188 million
dollars in 2018. The financial turnover rate
which was 1,3 billion dollars in 2003, has
peaked to 8 billion 760 million dollars in 2018.
The R&D expenditure has increased from 58
million dollars to 1 billion 448 million dollars.

Major Programmes of the
Turkish Defence Industry

ALTAY tank designed, developed and signed
for the mass production.
Emerging from the domestic need for the

main battleship, the first indigenous main
battleship was designed and developed in the
ALTAY Project. The contract for the mass
production of 250 ALTAY tanks has been
signed.

Indigenous armoured vehicles in use of the
security forces
Armoured vehicles with various

configurations like Kirpi, Kirpi 2, Cobra 2, Ejder
Yalçın, Pars, Vuran which are both capable of
high protection and mobility and responsive to
every kind of regional and land requirements
including the military units and residential and
rural areas of the security forces are now
produced with national and indigenous
capacity by Turkish Defence Industry.

MİLGEMs on duty
One hundred per cent indigenously

designed and the first national battleship
MİLGEM Project has two ships TCG Heybeliada
and TCG Büyükada at service of the Naval
Forces. The final acceptance of the temporarily
accepted TCG Burgazada and the temporary
acceptance of the 4th Ship TCG Kınalıada which
is currently under tests will be held this year.

LST Amphibious Ships at service
Designed and developed with national and

indigenous capacity, TCG Bayraktar and TCG
Sancaktar ships will contribute to the
representation of Turkish naval strength at
foreign sea. The ships are capable of
amphibious mobility, vehicle and staff
transportation, fire support, help and immediate
support services in natural disasters. Both of the
ships have been delivered to the Naval Forces
Command.

LHD Multi-Purpose Amphibious Assault Ship
under construction
Multi-Purpose Amphibious Assault Ship TCG

Anadolu will be launched this year. The ship is
capable of projecting minimum one battalion-
sized power via its own logistic support to the
crisis area without any main base support. She
is planned to be delivered by the end of 2020.
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new attack helicopter capable of carrying more
payload than ATAK and equipped with the
latest technology target tracking and imaging
systems, electronic war systems, navigation
systems, communication systems and weapon
systems. The first check flight is planned to be
performed after 5 years.

Indigenous engines developed for
indigenous platforms
On the purpose of developing and

producing the motor and powertrain systems of
the tank, light armoured vehicle, helicopter,
unmanned air vehicle and missile systems, the
projects have been launched. ANKA unmanned
aerial vehicle has succeeded its first flight with
indigenous motor and different variations of this
motor have been studied. Test and
development processes of the jet motor to be
used in SOM missile and the turboshaft motor
to be used in GOKBEY continue. The design
processes of motor systems to be used in tank
and light armoured vehicles have been
progressed significantly. Thanks to these
projects, the dependency on abroad in this
area will be eliminated.

Turkey will become one of a few nations
possessing that capacity of a ship.

New capabilities acquired for submarine
technologies
The first new-type submarine has started to

be constructed aiming at the accumulation of
knowledge and experience on submarine
construction, integration and systems by
constructing New-Type Submarines with a
maximumly indigenous capacity which are
capable of assault for a long time at seas in the
control of enemies. It is planned to be delivered
to the Naval Forces in 2022.

National Combat Aircraft activities continue
With the Project, Air Forces Command’s

need for a combat aircraft after the 2030s is
aimed to be met domestically by the
indigenous design model. It is also aimed to
complete the indigenous design activities by
using indigenous industry maximumly.

Trainer Aircraft HÜRKUŞ and HÜRJET 
As part of Turkish Starter and Main Trainer

Aircraft Development Project “HURKUS”, 2 pieces
of prototype aircrafts have been delivered to
the Air Forces. HURKUS stands as the first
Turkish aircraft taking tip certificate from
European Civil Aviation Authority and it was
designed and developed totally indigenously in
response to the needs for the advancing trainer
aircraft of global civil and military aviation. Mass
production activities of its version with a digital
cockpit, HURKUS-B, and studies of the armed
version, HURKUS-C, continue. HURJET Project has
been launched within the jet training and light
attack aircrafts.

Turkey among a few nations with its UAVs
and AUAVs
Previously depended fully on abroad, The

Unmanned Aerial Vehicles are now designed
and produced indigenously. Tactical and
operative-classed UAVs’ armed or unarmed
versions, BAYRAKTAR TB2 and ANKA, perform
duties such as reconnaissance, surveillance,
stationary/mobile target acquisition,
identification and real-time imagery intelligence
for the purposes of identification and tracking at
day time and night including adverse weather
conditions. Moreover, AKINCI UAV Project has

been launched which will both be the best in
its class around the world and make Turkey
become one of the 3 countries capable of
developing this technology. AKINCI UAV will
have much more capacity for payload.

Indigenous Helicopter GOKBEY
With an aim to meet Turkish Armed Forces’

and other authorities’ need for the training
helicopter and light class general purpose
helicopter, GOKBEY Indigenous Helicopter
Project has been launched towards designing
and producing a helicopter using national
means and capabilities which can perform
effectively day and night in the most adverse
climate conditions and geography and in high
altitude and temperature.  

Atak Helicopter and Heavy Class Attack
Helicopter
The production of ATAK helicopter which

was developed to cover the Security Forces’
need for “Attack and Tactical Reconnaissance
Helicopter” continues. The contract was signed
in Heavy Class Attack Helicopter Project which
was initially launched to domestically develop a
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Weapon systems of the future: laser and
electromagnetic
Studies on the laser and electromagnetic

weapons, weapon systems of the future,
continue. With electromagnetic weapons, Sahi
209 and TUFAN, Test shots of laser weapons
Aselsan LSS and ISIN have succeeded. Turkey is
among a few nations studying in this area
around the world. 

Ammunition and missile projects
Development and mass production of

missile and rocket systems capable of being
launched from surface and air to the surface at
strategic and tactical levels have been
achieved. The development processes of the
missile systems launched from air to air and
from naval components again to the surface
continue. The development stage of missile
systems to be used for air and missile defence
at the medium and low altitude has been
progressed significantly. Besides, we have
commenced to the mass production of notably
unmanned aerial vehicles by developing smart
mini ammunitions to be launched from the
platforms with a limited capacity of payload.
Developed for conventional bombs to detect
the targets precisely, The guidance kits are, as
well, used effectively on the field. Bora, K+,
SOM, SOM-J, Gokdogan, Bozdogan, Atmaca,
OMTAS, UMTAS, MAM-C, MAM-L, Bozok,
Precisely Guidance Kit HGK, Winged Guidance
Kit KGK, Laser-Guidance Kit LGK and Teber can
be given as examples for the ammunitions
developed and produced within this scope,

Satellite Projects
GOKTURK-1 and GOKTURK-2 have been

launched and placed into the orbit with their
capability to provide high resolution images
from anywhere around the world for the
military purposes and also for several civil
activity branches such as controlling forests
lands and illegal settlement, detecting damage
immediately after a natural disaster, detecting
product yield and generating geographic map
data. Micro Satellite Launch System (MUFS)
Development Project has been launched.

Indigenous Air Defence Systems being
developed
KORKUT Low Altitude Air Defence System

has been developed and commenced to the
mass production to ensure air defence for

ground troops by detecting, identifying and
destroying low altitude threats surpassing the
aircrafts with medium and high altitude
missiles. Air defence systems Hisar-A for low
altitude and Hisar-O for medium altitude have
been developed on the purpose of protecting
military bases, ports, establishments and units
against threats like missiles and unmanned
aerial vehicles targeting air vehicles, cruise
missiles and the missiles launched from air to
ground. Hisar-O is objected to be delivered in
2022 and Hisar-A is objected to be delivered in
2021 while shooting tests of both continue.
SIPER Project has been launched, as well, to
fully cover the need for Long Range Regional Air
and Missile Defence System through domestic
means.

Advanced technology level reached in
electronic warfare and radar systems
Remote Electronic Support/Electronic Attack

Ability in Air Platform (HAVA SOJ) Project has
been signed. 4 pieces of HAVA SOJ system
developed by domestic means will be at
service of Air Forces Command in 2023. Multi-
Functional Phased Array Radar-ÇAFRAD system
has been produced by indigenous and national
means, which will detect and track surface and
air targets in a quite long range. Turkey has
now fetched the ability to develop and produce
high technologic radar, which a few nations
have.

Unmanned land vehicles projects
Unmanned land vehicles projects have

been launched in three separate categories:
light, medium and heavy class. Remote
Controlled Weapon Platform (UKAP) will be
taken inventory in 2019. Tests and capability
enhancement studies of unmanned land
vehicles continue, which have remote

controlled shooting systems such as Developed
Unmanned Ejder Yalçın, Tarantula and Ankebot.
Studies of throwable unmanned land vehicles
continue with modules of reconnaissance
surveillance in lightweight, mapping and KBRN. 

Indigenous and national 4.5 G Base Station
ULAK online
Aiming to develop national software and

hardware components of the 4G
communication system and to enhance
national means and capabilities towards 4G
Technologies, It is expected to decrease the
external dependence on mobile
communication technologies. Base Stations
developed with ULAK Project have started to
render service throughout the country.

National Infantry Rifle MPT-76
In accordance with the demands of Turkish

Armed Forces and the requirements of the
tactical field, infantry rifles which have the
capability to serve evenly in any ground and
climate condition have been designed and
produced fully by indigenous and national
means. Along with the different variations
produced based on the design of MPT-76, the
devices adaptive to these rifles have been
developed, providing additional advantages
such as performing their operational activities
day and night ID

‘The Turkish Defence Industry Products Catalogue 2o19’
QR Codes in Turkish (Left) and in English (Right).
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NATO’s 70th birthday occurred at the beginning of this month amid declarations, dialogues,

statements, colloquia and communiqués galore. As might have been expected. After all, whatever

one’s personal opinion of the Alliance, it has been a major contributor to the relative degree of

stability the world has enjoyed during that period: and seems set to continue to be so. 

NATO’s 70th birthday occurred at the
beginning of this month amid declarations,
dialogues, statements, colloquia and
communiqués galore. As might have been
expected. After all, whatever one’s personal
opinion of the Alliance, it has been a major
contributor to the relative degree of stability the
world has enjoyed during that period: and
seems set to continue to be so. The world
would be a poorer and more uncertain place
without NATO, even if its several flaws go
unaddressed. And NATO would be a poorer
alliance without Turkey, which has been a
stalwart supporter and enthusiastic member for
67 of those 70 years. Where, then, does the
relationship stand? And where might it be going?

Despite the ‘North Atlantic’ aspect of its
original framework and Turkey’s geographical
separation from that ocean, Istanbul continues
to see NATO as having “a central role in
Turkey’s security,” according to the Ministry of
Foreign Affairs, which also highlights the fact
that the nation “has successfully assumed its
responsibilities in defending the common
values of the Alliance.” Turkey also strongly
supports NATO transformation, is making
substantial contributions to the NATO Response
Force (NRF) and established the Partnership for
Peace Training Centre in 1998 to contribute to
training and interoperability efforts by member
states, providing training at both tactical and
strategic levels to allied forces. The nation’s
strong support for NATO-EU cooperation is a
natural result of its NATO membership and EU
accession aspirations, even though the latter
have seen a series of setbacks, delays and
frustrations.

Turkey’s longstanding enthusiasm for NATO
extends to the alliance’s wider partnerships, too:
specifically, the Mediterranean Dialogue and the
Istanbul Cooperation Initiative, since Turkey
believes strongly in open dialogues and
constructive engagement in the Balkans, in the
Gulf region and with Russia. But it is in the latter
arena that the current stumbling blocks are to be
found.

The Turkish decision to procure the S-400
TRIUMF air and missile defence system from
Russia-and the indications the deal might in
future be extended to the S-500 PROMETHEUS,

have caused a rift between NATO and Ankara,
based primarily on the inescapable fact that the
Russian systems are incompatible with the NATO
air and missile defence system and will not be
able to take advantage of (nor feed information
into) the alliance’s long-awaited integrated Air
Command and Control Systems (ACCS). The
argument has been well covered in the
international media, but what few observers
seem to have taken into account is that Turkey
chose the system for a reason, that reason
being it fits the requirements of the Turkish
armed forces. For a variety of technical,
operational and internal integration reasons, the
S-400 offers Turkey – at least in the minds of
those responsible for making such decisions –

the right mix of capabilities to make its selection
the right thing to do. At this moment. And –
having made that decision – it has become
necessary to defend it.

Necessary because, like almost anything to
do with national or collaborative defence,
international and economic relations and
industrial development, the decision has political
implications. In this case it has been a principal
cause and a huge accelerator of a spat between
Ankara and Washington. The Trump
administration has threatened a reversal of the
decision to sell the fifth-generation F-35
LIGHTNING II to Turkey – which Ankara has
committed to procuring 120 of – unless the S-
400 procurement is cancelled. In riposte, Ankara
has not only rejected the idea of cancelling the
S-400 deal but has indicated significant interest
in evaluating the S-500 for future procurement.

Politics dominates the defence and security
field – an inevitability that national governments

have learned to live with, though public opinion
is not always quite so understanding. Where this
current disagreement will end is beyond any
sensible observer’s power to predict, since there
are so many variables of policy formulation, of
threat evaluation and of political personalities to
take into account. But end it will and, one
hopes, with Turkey still a member of NATO and
a net contributor to the alliance. All families
argue, particularly as members’ circumstances
and world views change. NATO is a family that
has lasted 70 years, outlasting disagreements
and failed initiatives but continuing to try to
ensure and assure a sustainable, credible and
affordable defence for its members and their
populations, territories and assets. Turkey’s
ambitions are pretty much identical with NATO’s
overarching aspirations – and it has proven itself
to be a faithful member of the family for
decades.

AT 1.64% of Gross Domestic Product (GDP),
Turkey’s defence expenditure falls short of the
agreed level of 2% that the Wales Summit in
2014 committed to, according to NATO figures.
Nonetheless, the country sits well up the upper
half of the ‘league table’ of NATO members listed
by total defence spending. A NATO without
Turkey would be a weaker and less credible
alliance: Turkey without NATO would arguably be
weakened, but would survive. 

As NATO enters its eighth decade, it needs
to pay closer attention to the pressures and
influences at work in one of its staunchest
supports – one that has been willingly involved
in every significant NATO operation, from training
Afghan security forces to providing planes and
ships to Libya, from peacekeeping operations in
the Balkans to counterpiracy operations: one
that remains committed to peaceful resolutions
for international differences, whether in the
Aegean or the Black Sea; and one that has been
at the forefront of the effort to heighten
awareness of the threats posed by global
terrorism. Does Ankara’s view always coincide
with and echo the values of its partners in NATO
and the other international organisations to
which it belongs? Of course not – we do not yet
live in such an ideal world. But a constructive,
empathic dialogue might – just might – go
along way to resolving the current differences
and ensuring that celebrations of NATO’s 80th
anniversary will take place in Ankara and
Istanbul just as enthusiastically as in other
European and North American venues ID

NATO at 70: Impact on Turkey?

Tim MAHON
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Deniz Araçları Daire Başkanlığı

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi
(LHD) Projesi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ihtiyacına binaen, 1 adet Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemisi (LHD), 4 adet LCM, 2 adet LCVP,
2 adet RHIB ve 1 adet rehberleme maksatlı
komutan botu tedarik edilmektedir. 

Donanmanın en büyük ve en kapsamlı
gemisi olacak ANADOLU’nun ana görev
fonksiyonu, kuvvet aktarımı ve amfibi harekattır.
LHD gemisi, deniz, kara ve hava operasyonlarını
eş zamanlı olarak icra etme kabiliyetine sahiptir.
Gerektiğinde, bünyesinde yer alan tam
teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları
sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve
mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi
destek için de kullanılabilecektir. 

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)
Projesi kapsamında gelinen aşamada, geminin
2o19 yılı içerisinde denize indirilmesi ve Liman
Kabul Testlerine başlanması planlanmaktadır.

Amfibi Gemi (LST) Projesi: Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, 2 adet
Amfibi Gemi (LST) tedarik edilmiştir. Donanmanın
en büyük çıkarma gemileri olan TCG BAYRAKTAR
ve TCG SANCAKTAR’ın ana görev fonksiyonları,
amfibi harekat ve ateş desteğidir. Amfibi
Gemiler, 13 adet tank ve muhtelif sayıda zırhlı
aracı direkt olarak sahile çıkarma kabiliyetine
sahiptir. Gerektiğinde, doğal afet yardımı
görevleri çerçevesinde de kullanılabileceklerdir.

Amfibi Gemi (LST) Projesi kapsamında, TCG
BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR gemileri 2o17-
2o18 yılları içerisinde Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına
teslim edilmiştir.

Lojistik Destek
Gemisi (LDG) Projesi:
Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ihtiyacına
binaen, 2 adet Lojistik
Destek Gemisi (LDG) tedarik
edilmektedir. YZB. GÜNGÖR
DURMUŞ ve ÜTĞM. ARİF
EKMEKÇİ gemileri, muharip
gemilerin/unsurların yakıt,

tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Lojistik Destek Gemileri denizde ikmal
kabiliyetine sahiptir.

Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında
gelinen aşamada, ilk geminin Deniz Kabul
Testlerine ve ikinci geminin inşa faaliyetlerine
devam edilmektedir.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP)
Tedarik Projesi: Proje kapsamında Sözleşme
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı ile İstanbul Denizcilik Gemi İnşa
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim 2o11
tarihinde imzalanmıştır. 6oo metre derinliğe
kadar denizaltıdan personel kurtarma, yara alan
kaza/arıza yapan gemilerin
kurtarılması/yedeklenmesi ve sualtı onarım ve
enkaz çıkarma gibi sualtı çalışmalarının icra
edilmesine yönelik olarak 1 adet MOSHIP 2o17
yılında hizmete alınmıştır.

Kurtarma ve
Yedekleme Gemileri
(KURYED) Tedarik
Projesi: Proje
kapsamında Sözleşme
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii
Başkanlığı ile İstanbul
Denizcilik Gemi İnşa
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
arasında 28 Ekim 2o11
tarihinde imzalanmıştır.
Yara alan/karaya

oturan/arıza yapan gemilerin kurtarılması /
yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, sualtı
onarım ve enkaz çıkarma çalışmaları, torpido
atışlarında hedef gemisi ve torpidoların
denizden alınması, denizaltıdan personel
kurtarma faaliyetlerine destek görevlerini yerine
getirmek amacıyla 2 adet KURYED 2o17 yılında
hizmete alınmıştır.

Sismik Araştırma Gemisi (MTA ORUÇ
REİS) Tedarik Projesi: Proje kapsamında T.C.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
ile İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve
Ticaret A.Ş. arasında 24 Nisan 2o12 tarihinde
imzalanan sözleşme ile 2B/3B sismik araştırma
kapasitesi ile jeofiziksel, jeolojik, jeoteknik,
batimetrik, hidrografik, oşinografik, hidroakustik
araştırmalar yapmak ve depremler, genel jeoloji,
uygulamalı jeoloji, çevre jeolojisi ve yer bilimleri
ile ilişkili diğer bilim dallarının da araştırma
projelerini gerçekleştirmek üzere örnekleme
çalışmalarını gerçekleştirecek 1 adet MTA ORUÇ
REİS inşa edilmiş ve gemi 2o17 yılında MTA
Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi
(DİMDEG) Tedarik Sözleşmesi: Proje
kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile Sefine Denizcilik
Tersanecilik Tur. San. Tic. A.Ş. arasında 28
Haziran 2o18 tarihinde imzalanan sözleşme ile;
yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak
üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal
yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak, muharip

IDEF DAILY, Deniz Araçları Daire Başkanlığının başlıca projeleri hakkında çalışmaların son

durumu hakkında bilgi aldı.
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unsurların akaryakıt bütünleme ve su ihtiyaçları
harekat alanına yakın bölgelerde karşılamak ve
akaryakıt depolarının bütünleme ikmalleri ve
depolar arası akaryakıt transfer faaliyetlerini
yapmak amacıyla 1 adet DİMDEG tedarik
edilecektir. Geminin 2o24 yılında hizmete
alınması planlanmaktadır.

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu
Tedarik Projesi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile Desan Deniz İnşaat San.
A.Ş. arasında imzalanan 13 Ekim 2o17 tarihli
sözleşme ile çevre denizlerimizde ve öncelikle
Marmara Denizi’nde kıyıdan en fazla 3o deniz
mili mesafedeki kıyı sularımızda dalgıç personelin
uygulamalı eğitimlerini icra edebilecek ve
meydana gelebilecek kazalarda kurtarma
dalgıçlığı ve acil müdahale yapmak amacıyla 2
adet bot tedarik edilecektir. İlk botun Ekim
2o19’da denize indirilmesi planlanmaktadır.
Botlar 2o2o’de hizmete alınacaktır.

PREVEZE Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür
Modernizasyonu Projesi: Proje kapsamında
Sözleşme T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-
ASFAT İş Ortaklığı arasında 8 Şubat 2o19
tarihinde imzalanmıştır. Envanterde bulunan
dört adet PREVEZE sınıfı denizaltıların tüm savaş
sistemlerinin yeni teknoloji sistem ve çözümler
ile modernize edilmesi ve denizaltıların
2o4o’lara kadar hizmette tutulması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde
bulunan tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış
olup, sistemlerin büyük çoğunluğu yerli ve milli
ürünler ile değiştirilecektir.

BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür
Modernizasyon Projesi: Proje kapsamında
Sözleşme T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-HAVELSAN İş
Ortaklığı arasında o3 Nisan 2o18 tarihinde
imzalanmıştır. Envanterde bulunan dört adet
BARBAROS sınıfı fırkateynlerin tüm savaş
sistemlerinin yeni teknoloji yerli ve milli
sistemler ile modernize edilmesi ve gemilerin
2o4o’lara kadar hizmette tutulması
amaçlanmaktadır. 9 Ağustos 2o18 tarihinde
proje takvimi başlatılmış olup, Projenin Sistem
Gereksinimleri Özellikleri (SGÖ) aşaması 5-6
Şubat 2o19 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Halihazırda SGÖ dokümanlarının revizyonu ve
tasarım çalışmaları sürdürülmektedir.

Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi: Proje
kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile TKMS Ortak Girişimi

arasında 2 Temmuz 2oo9 tarihinde imzalanan
sözleşme ile 6 adet havadan bağımsız tahrik
sistemli denizaltının yurt içinde inşası
hedeflenmiştir. Projede Aselsan, Havelsan, STM,
TÜBİTAK, Ayesaş, Koç Bilgi ve Savunma,
Meteksan, Milsoft, Gürdesan, Sirena Marine
başta olmak üzere sistem ve üretim anlamında
birçok yurt içi firmamız görev almaktadır.
Tasarım modifikasyonları ve altyapı iyileştirmeleri
çalışmalarını müteakip denizaltıların inşasına
2o15 yılında başlanmış olup, Birinci (PiriReis),
İkinci (HızırReis), Üçüncü (MuratReis) ve
Dördüncü (AydınReis) Denizaltıya ilişkin inşa ve
test faaliyetleri sürdürülmektedir. PiriReis
Denizaltısının en geç Aralık 2o19’da havuza
çekilmesi planlanmıştır. Denizaltılar 2o22-2o27
yılları arasında hizmete alınacaktır.

Denizaltı Savunma Harbi Ve Keşif
Karakol Gemisi (MİLGEM) - Üçüncü Gemi Ve
Dördüncü Gemi Dizayn Hizmetleri Ve
Platform İnşa Ve Donatım Malzeme Ve
Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi: Proje
kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile STM A.Ş. arasında 24
Temmuz 2o14 tarihinde imzalanan sözleşme
ile Üçüncü ve Dördüncü Gemi için Savaş
Sistemleri dışında kalan tüm platform
sistemlerinin tedariki ve ilgili hizmetlerin
sağlanması hedeflenmiştir. Üçüncü Gemi TCG
BURGAZADA’ya ait malzeme ve hizmetlere ilişkin
Geçici Kabul Faaliyeti 6 Kasım 2o18 tarihinde
tamamlanmıştır. Dördüncü Gemi KINALIADA 3
Temmuz 2o17 tarihinde denize indirilmiş ve
gemi için donatım ve test faaliyetleri devam
etmektedir. Mart 2o19 sonunda Deniz Kabul
Testlerine başlanmış ve Eylül 2o19 tarihinde
geminin hizmete alınması planlanmıştır.

Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Sistemi
Projesi (Lançer): Proje kapsamında T.C.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
ile ASELSAN A.Ş. arasındaki o2 Aralık 2o14 tarihli
sözleşme ile PREVEZE ve GÜR Sınıfı denizaltılar
için milli olarak geliştirilen akustik aldatıcı
sistemlere yönelik fırlatma ünitesinin (lançer)
geliştirilmesi ve denizaltılara entegrasyonu
hedeflenmiştir. Sistemin tasarım ve üretim
aşamalarından sonra birinci denizaltıya
entegrasyonu tamamlanmış olup, Liman Kabul
Testi ve Deniz Kabul Testinin 2o19 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır.

MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve
Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi
Tedariki Projesi: Proje kapsamında T.C.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

ile ROKETSAN A.Ş. arasında 14 Şubat 2o18
tarihinde imzalanan sözleşme ile MK41 Dikey
Atım Sistemi’nin tedariki hedeflenmiştir. 15 Mart
2o18 tarihinde proje takvimi başlatılmış olup,
Haziran 2o18 ve Ocak 2o19'da Arayüz Çalışma
Grubu Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Donanım
ihraç lisansının alınmasını müteakip üretim
sürecine geçilecektir.

MİLGEM Beş, Altı, Yedi ve Sekizinci
Gemilerden oluşan İ Sınıfı Programı kapsamında
ilk gemi F-515 TCG İstanbul’un inşasıüna
başlanmıştır. 

Kontrol Botu Projesi (1o5 adet): Sahil
Güvenlik Komutanlığı’nın; “Düzensiz Göçle
Mücadele”, “Arama/Kurtarma Faaliyetleri”,
“Kaçakçılıkla Mücadele”, Denizden
Emniyet/Güvenlik operasyonlarını çevre
denizlerimizde ve iç sularda etkin bir şekilde
gerçekleştirebileceği görevler için, 18 Şubat
2o19 tarihinde Başkanlığımız ile ARES A.Ş.
arasında 1o.8om boyunda, 35 knots+ sürate
ulaşabilen, kompozit yapıda olacak Kontrol Botu
Sözleşmesi imzalanmıştır.

Yeni SAT Botu Projesi (2 adet): Dz.K.K.lığı
ihtiyacı için, Türkiye karasularında ve açık
denizde, SAT timlerinin operasyon bölgesine
süratle intikalinin sağlanması ve SAT timinin
emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis
edilmesi amacıyla, 6 Ekim 2o17 tarihinde
Başkanlığımız ile Yonca Onuk A.O. arasında
26.3om boyunda, 51 knots+ sürate ulaşabilen,
kompozit yapıda inşa edilecek olan Yeni SAT
Botu Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Süratli Devriye Botu Projesi (8 adet):
Dz.K.K.lığı ihtiyacı için; Deniz Üslerinin, Deniz
Askeri Yasak Sahaları dahilinde, denizden
güvenliklerinin sağlanması amacıyla, 6 Ekim
2o17 tarihinde Başkanlığımız ile Yonca Onuk
A.O. arasında 12.65m boyunda, 47 knots+
sürate ulaşabilen, kompozit yapıda inşa
edilecek olan Süratli Devriye Botu Sözleşmesi
imzalanmıştır.

Test ve Eğitim Gemisi Projesi (1 adet):
Tasarım çalışmalarıyla birlikte tedariki
gerçekleştirilecek, azami seviyede milli
imkânlarla geliştirilecek, halihazırda Dz.K.K.lığı
tarafından kullanımda bulunan ADA Sınıfı
Korvetler (MİLGEM) referans alınarak inşa edilen
99.5m boyunda, 18 knots+ sürate ulaşabilen
Test ve Eğitim Gemisi Projesi’ne ait Sözleşme
3o Aralık 2o16 tarihinde STM A.Ş. ile imzalanmış
olup, 9 Şubat 2o19 tarihinde Gemi denize
indirilmiştir ID
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GE Marine, 4.5 ila 52.7 MW aralığındaki havacılık
türevi denizcilik gaz türbinlerinin dünyanın önce gelen
üreticisidir. General Electric (GE) gaz türbinleri; mekanik
tahrik, hibrit veya tamamen elektriki güç sistemleri için
mükemmel ana tahrik elemanlarıdır. Halen, 1.450’den
fazla GE Gaz Türbini dünya çapında 35 farklı deniz
kuvvetinin hizmetinde toplam 16 milyon saate
ulaşmışlardır. GE motorları dünyanın en karmaşık su üstü
gemilerinden bazılarına güç verir ve 100’ü aşkın askeri
gemi programı kapsamındaki 600 donanma gemisinde
görev yapmaktadır. 

GE Gaz Türbini Ailesi (ISO standart şartlarında MW
olarak) şunları içerir: LM500 (4.6 MW; Güney Kore’nin
en son Chamsuri II-sınıfı PKX-B devriye botunda görev

yapıyor); LM2500 (25.1 MW); LM2500+ (30.2 MW),
LM2500+G4 (35.3 MW); ve LM6000 (iki güç seviyesi: 46.1
ve 52.7 MW). 

GE, Türk Deniz Kuvvetleri için oldukça uzun soluklu bir
ekipman tedarikçisi olarak, bugüne kadar üç gemi sınıfında
hizmet veren 28 adet LM2500 Gaz Türbini ile hizmet
vermektedir. Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ada-sınıfı MİLGEM çok
maksatlı korvetlerinin her biri KOmbine Dizel Ve Gaz [CODAG]
tahrik sistemi konfigürasyonunda birer adet GE LM2500 Gaz
Türbini ile donatılmışlardır. Dört adet MİLGEM korvetinin ilki
F-511 TCG Heybeliada 2011 yılında hizmete girdi; dördüncü
gemi F-514 TCG Kınalıada’nın ise bu yıl sonuna doğru
hizmete girmesi bekleniyor; 24 adet LM2500 ise Türk Deniz
Kuvvetleri’nin Barbaros ve Gabya sınıfı firkateynlerine güç

sağlamaktadır. 
Türkiye’de hizmet veren

LM2500 Gaz Türbinlerine
yönelik yerel servis desteği
GE’nin Türk ortağı Tusaş Motor
Sanayii [TEI] tarafından
sağlanmaktadır. TEI, LM2500
Gaz Türbini parçaları da dahil
olmak üzere GE havacılık ve
denizcilik motorları için yüksek
teknoloji parça ve aksam
üretmektedir. 

GE’nin mahfazasından
bağımsız kompresör ve güç
türbini tasarımı, yabancı

madde hasar (FOD) veya trim dengelemesi için kanatçık
değişimi gibi durumlarda yerinde bakıma imkan
sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde türbin sökme
işlemine gerek kalmamakta, böylece deniz kuvvetleri her
yıl milyonlarca dolar tasarruf ederken, gemi göreve
hazırlığını da haftalar/aylar ile yükseltmektedirler. 

Her kıtaya yayılmış büyük GE motorları filosu, hem
karada, hem de denizde ortak çalışabilirlik ve
desteklenebilirlik sağlamaktadır. Bu güvenilir denizcilik
gaz türbinleri, GE’nin dünya çapındaki dokuz ayrı
hizmet/depo konumlanması ile desteklenmektedir. IDEF
‘19 sırasında GE standına veya www.ge.com/marine
adresine ziyaretinizi bekliyoruz ID

Gaz Türbin Uzmanı
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Ukraine and Turkey: Mutually Beneficial

Cooperation

Military and technical cooperation between Ukraine and Turkey has gained momentum during

the past three years. Both countries clearly understand where their interests converge, and

where the synergies for cooperation can be conjoined.

THIS cooperation has already brought
results in areas such as radio communications,
thermal imaging technologies and optical
devices for missile and armoured vehicle
applications.

Ukraine’s Ukroboronprom and the Turkish
Gendarmerie have recently agreed a project to
modernise the latter’s fleet of Mi-17 helicopters.
A substantial portion of the project is to be
managed in Turkey by a local company. Since
both the Mi-17 and Mi-8 airframes are
operational with many countries worldwide,
there is a significant market opportunity for
upgrades and modernization. Ukraine is now
negotiating deals to sell engines for the Turkish
Army’s ALTAY main battle tanks (MBT) and T-

155 FIRTINA self-propelled howitzers. 
In the opposite direction, Ukraine has

recently purchased from Turkey a number of
BAYRAKTAR TB2 armed tactical unmanned aerial
systems (UAS), that have already undergone
successful flight testing in Ukrainian skies. The
Turkish drones were purchased completed with
Roketsan MAM-L micro-bombs, also known as
Smart Micro Munitions.

In the export domain, Ukrainian companies
are working with Turkish partners on projects
covering a wide range of applications and
technologies, including, but not limited to: (1)
sales of a variety of assemblies and
replacement parts for military-grade weapons

and vehicles; (2) maintenance, repair and
overhaul (MRO) of Mi-17 helicopters, their
associated components, assemblies and
systems, as well as training of MRO personnel;
(3) deliveries of components and systems for
applications on Turkish-produced weapons and
missile modules; (4) the manufacture and sale
of AI-450 turbofan engines; and (5) deliveries of
ZASLON-type hard-kill active protection systems.

Fruitful bilateral cooperation in military
technology is progressing well. The two nations
are now exploring potentially promising
avenues for cooperation that include, but are
not limited to: (1) co-production and/or sales of
Antonov-series transports aircraft; (2) expansion
of the current scope of cooperation in UAS
technology projects; (3) the integration of
explosive reactive armour kits and hard-kill
active protection systems onto Turkish tanks; (4)
the development and production of passive
radar technologies.

But the two countries still have much work
to be done to eliminate all the frustrating
bottlenecks of bureaucratic red tape that hinder
bilateral cooperation. Government decision-
making mechanisms should be made more
flexible and speedier. With this done, we hope
that military and technical cooperation between
Ukraine and Turkey will further advance to the
benefit of both countries  ID

Anton MIKHNENKO,
Ukrainian Defense Review, Editor-in-chief

The State Company UkrSpecExport (an affiliate of the State
Concern Ukroboronprom) and Turkish company Aselsan
signed a Memorandum of Understanding in late 2018 on
joint venture production of modern, Turkish-developed
military radios in Ukraine. 

STUGNA-P anti-tank guided missile systems are purchased for
Ukraine’s armed forces outfitted with Aselsan Eye LR S

thermal imaging cameras. 

The agreement reached between the State Company
UkrSpecExport (an affiliate of the State Concern

Ukroboronprom) and the Turkish company Baykar Makina, is
aimed at expanding military and technical cooperation

between Ukraine and Turkey.
President of Ukraine Petro Poroshenko: "The signing of this

agreement is fully alligned with Ukraine’s strategic objective
toward [membership in NATO], its standards and the free,

global arms export market into which Ukraine’s arms industry
is being successfully integrated”. 
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1975 ‘te 4 mühendis ile teknolojik yolculuğuna
başlayan ASELSAN; özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın
ilk 1oo savunma sanayi şirketi  içerisinde yer alan
(Defense News Top 1oo içerisinde 2o18 itibariyle 55.
sırada), yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri
kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran ve
yatırım yapan bir marka haline gelmiştir. ASELSAN,
vizyonundaki teknoloji vurgusu ile "Küresel pazarda
yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan,
rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi
güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli
teknoloji firması olmak" hedefini benimsemiştir. ASELSAN
yurt içerisinde kritik teknolojilerde savunma sanayi
ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak, yetenek ve
birikimini ülke içine yaymak, savunma sanayi
kümelenmelerini güçlendirmek amacıyla ortaklık kurma
çalışmalarına devam etmektedir. ASELSAN 4o yılı aşkın
birikimini hem sivil sektörün hem de savunma sektörünün
hizmetine sunmaktadır.

ASELSAN için iştirak ve bağlı ortaklıkları ile
inorganik ve organik büyüme hikayesine ilişkin gelişmeler
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

ASELSAN’ın Ankara’da yerleşik iştiraki ASELSANNET
Ltd. Şti. ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunulması,
altyapısı kurulması ve işletilmesi amacıyla kurulmuş ve
kuruluşundan günümüze, sivil telsiz satışları başta olmak
üzere; JEMUS, Kent Güvenliği ve Otoyol Ücret Toplama
Sistemlerinin altyapılarının kurulum ve taahhüt
işlemlerinin yerine getirilmesi faaliyetlerini
gerçekleştirerek istikrarlı bir büyüme sağlamıştır.

İstanbul’da İTÜ Teknopark’ta yerleşik iştiraki
Mikroelektronik Ltd. Şti. öncelikli olarak, ASELSAN için
gerekli olan stratejik çiplerin (tümdevre) tasarımı ve
üretimi konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

ASELSAN Bilkent Mikro Nano Teknolojileri A.Ş. GaN
temelli mikro ve nano boyutlu entegre devreler üretmek
üzere kurulmuştur. 

Elektro-optik cihazlarla ilgili seri imalâtın da
ASELSAN imkanları ile yapılabilmesi amacıyla 2o14
yılında %5o ASELSAN ortaklığı ile ASELSAN Sivas
kurulmuştur. Sivas Organize Sanayi’nde ArGe faaliyetleri
ve mühendislik çalışmaları yürütmekte olan ASELSAN
Sivas, ASELSAN tarafından tasarlanan silah üstü dürbün
nişangâhları, görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazları
gibi elektro-optik cihazların üretimini

gerçekleştirmektedir. 
Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren

mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterme
amacıyla, %51'i ASELSAN A.Ş.'ye ait olmak üzere YİTAL
Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 

Roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi
konularında çalışması amacı ile 1988 yılında kurulan
ROKETSAN A.Ş. de ASELSAN’ın sahip olduğu %14,9’luk hisse
ile iştirakleri arasındadır.

Kuruluş amacı şarjlı nikel kadmiyum batarya ihtiyaçlarını
karşılamak olan, ASELSAN’ın %1 pay sahibi olduğu
ASPİLSAN Enerji ise 1981 yılında Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulmuştur. 

Yurtdışı iştiraklerimiz arasında Ürdün’de faaliyet
gösteren ASELSAN Middle East (AME) gece görüş gözlükleri ve
silah nişangâhları, gündüz görüş cihazları ve termal
kameralar ve silah nişangâhları üretimi, test ve
doğrulamalarını yapmak amacıyla Mart 2o12’de imzalanan
sözleşme ile kurulmuştur. 2o11 yılında Astana’da kurulan
Kazakistan’da Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE) ise
elektronik ve elektro-optik ürün ve sistemlerin üretimi, satışı
ve teknik servis desteği sağlanması alanında faaliyet
göstermektedir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde International
Golden Group (IGG) firması ile ortaklığımız olan IGG ASELSAN
Integrated Systems (IAIS) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik olarak Stabilize Makinalı
Tüfek Platformu (STAMP) ve Stabilize Top (STOP) Sistemi
satışı amacıyla 2o11 yılında kurulmuştur. Azerbaycan’da
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin her alandaki
birlikteliğinin ticari bir yansıması olarak ASELSAN BAKÜ
Azerbaycan kamu ve özel kuruluşlarının ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyetlerin artırılması  amacı ile Şubat
1998’de kurulmuştur. Katar’da bulunan ASELSAN iştiraki
BARQ ise komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş
kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim,
satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla
faaliyete başlamıştır.  ASELSAN’ın Suudi Arabistan'daki yüzü
olan SADEC radar, elektronik harp ve elektro-optik ürünlerin
üretimi ve satışı amacıyla; ASELSAN’ın Malezya ve bölge
ülkelerinde potansiyel iş olanaklarına açılan kapısı olan
ASELSAN Malezya ise Uzaktan komutalı silah sistemleri ile
ilgili faaliyet gösterme amacıyla kurulmuştur. Ayrıca Güney
Afrika’da elektro-optik sistemler üzerine çalışan mühendisler
tarafından 2oo4 yılında kurulmuş olan Goss Electro Optical
Engineering (GEOE) firmasının, ASELSAN tarafından Ekim

2o11 tarihinde alınmasıyla açılan Güney Afrika ve UGES
Sektör Başkanlığı'nın "Makedonya Koridor-1o Otoyolu
Ücret Toplama Sistemi" projesi kapsamında kurulan
ASELSAN Makedonya şubeleri ile ASELSAN dünya ile
entegrasyon konusundaki güçlü konumunu daha da
sağlamlaştırmaktadır. 

ASELSAN’ın inorganik büyümesi; başta arttırılmış
gerçeklik, yapay zekâ ve simülasyon yazılımları olmak
üzere; araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik
alanlarında faaliyet gösteren BİTES A.Ş. paylarının ve
ticari faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin kullandığı
mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin ArGe ve
mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, yedek
parçalarının üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu,
satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,
eğitim, bakım ve destek hizmetini vermek amacıyla
kurulmuş olan ULAK A.Ş. paylarının %51 hisselerinin
alınması ile devam etmiştir. Ayrıca teknoloji yoğun
alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve
vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferlerine
yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı
sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla kurulan
TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye
ASELSAN %3o pay ile ortak olmuştur. Bunların yanında,
her nevi silah ve silah sistemleri için araştırma, tasarım,
geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek,
üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu yapmak
amacıyla ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. gibi ortak
yatırımların hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 

ASELSAN şirket satın alım faaliyetlerinde bulunurken
kritik teknolojilerde kendisine ve sektöre ivme
kazandıracak ve yüksek katma değer üretme kabiliyeti
bulunan firmaları bünyesine katma amacı taşımaktadır.
Bu doğrultuda yurt içinde veya yurt dışında şirket satın
alım faaliyetleri devam edecektir.

ASELSAN’ın aktif büyüklüğünde yıllar içerisinde hızlı
bir artış gözlemlenmektedir. 2o15 yılı itibariyle 6.7
milyar TL olan aktif büyüklüğü 2o18 yılı sonunda 19
milyar TL’nin üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca
ASELSAN’ın satışlarından elde ettiği cirosu 2o15-2o18
yılları arası yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. 2o15 yılı
itibariyle 2.7 milyar TL olan ASELSAN cirosu 2o18 yılı
sonu itibariyle 9 milyar TL’dir. Yıllar içerisinde satış
hedeflerini arttıran ASELSAN, dünya çapında bir teknoloji
firması olma yolculuğuna hızla devam ettirmektedir ID

ASELSAN, İştirakleri İle Dünyaya Yayılıyor
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ASELSAN Focuses on International Growth

IDEF DAILY Talks to the Chairman and CEO of ASELSAN on Future Aspirations and Growth of

the Company

IDEF DAILY: Founded 44 years ago in

1975, ASELSAN has been steadily growing

to rank 55th amongst the Top 100 Defence

Companies, today. What can you tell us

about the growth strategy of ASELSAN and

the mid to long-term goals?

Prof Haluk GÖRGÜN: Beginning its
journey 44 years ago in a move to ensure the
technological independence of Turkey,
ASELSAN is no longer a company that
provides security solely to its citizens; it has
become a global technology company that
contributes towards the safety and quality of
life of people all around the world. ASELSAN
has succeeded in attaining the world’s top
55th defence company ranking, and it is a
company that promises a future with its
innovative solutions. There are indications that
our name will also be rising amongst top tier
companies dedicated to increasing life quality
as a result of work that we undertake with
future technologies in the fields of health,
renewable energy, urban security, smart cities
and public transport. We have 6 dedicated
R&D Centers, 7 Technology Development
Centers in which our R&D researchers make
up 55% of our work force and the R&D
expenditures make up 6-7% of our turnover.
These figures also indicate that we are not a
company trying to keep up with technology,
but the one that contributes to shaping the
technologies of the future. 

We believe that we owe this great power
which ASELSAN has been endowed with, to the
people, who are the entire focus of all of our
endeavours at ASELSAN and who have given
life to ASELSAN through their donations and to
the future generations and to the world. 

When we determine our mid to long-term
goals, we make certain that a sustained growth
and a conscious use of resources are taken
into consideration. 

As a company also running renewable
energy projects, we prioritize our environmental
awareness in areas of reducing waste and
minimizing carbon emission and footprint. This
sensitivity is also reflected in our work when
we received the highest points for Carbon
Disclosure Project (CDP) in Turkey and the same
points with the world’s leading players in the
sector. 

IDEF DAILY: While exports of defence

and security technologies show a steady

growth in Turkey, ASELSAN also plays an

important role in exports. Can you enlighten

our readers on how ASELSAN plans to

increase exports, and major international

projects?

Prof Haluk GÖRGÜN: From my very first
day at ASELSAN, I had underlined that we
would be focusing on increasing our exports
and that would be our highest priority.
Accordingly, we have re-organised structurally
towards better supporting exports, while
bringing our international business
development processes more in line with the
global best practices and increasing our efforts
towards localization in support of our growing
international footprint. 

Today, ASELSAN is a global corporate
exporting to 65 different countries with a
sustainable fashion. One of the companies with
the widest product range in its field, ASELSAN
uses this to its advantage in exports and can
respond to the majority of the requirements of
our clients with solutions it has developed in
house. We are a front runner in the world in
the accumulation of knowledge and experience
in the transfer of technology programs as well.
We are able to supply the best solutions in
their class for a wide range of products, from
off-the shelf products all the way to highly
specialized solutions developed according to
the regional needs of our clients; from
metropolitan to national security systems,
products for renewable energy systems to civil
communication equipment. ASELSAN solutions
are in high demand and actively used in
countries with differing economic, military and

geographical conditions ranging from South
America to the Asia-Pacific. By giving priority to
local needs and conditions, ASELSAN is taking
the necessary steps in order to meet the
requirements of the countries from joint
ventures to local offices, from strategic
partnerships with local companies to
establishing representation. 

As you know, our most recent exports have
been to Senegal; the African market is a
emerging market for us and we are making
every effort to better represent ourselves in that
region. At the same time, one of the most
recent exhibitions we took part in was LIMA in
Malaysia where we had intensive high-level
discussions. We expect significant progress in
the Asia-Pacific and South American market as
well. 

IDEF DAILY: ASELSAN, places a

particular importance on collaborating with

friendly and allied countries towards

meeting their defence and security needs as

a local supplier, like in Azerbaijan,

Kazakhstan and Jordan. What can you tell

us about ASELSAN’s international presence?

Prof Haluk GÖRGÜN: We are active in the
United Arab Emirates, Macedonia, South Africa,
Azerbaijan, Malaysia, Qatar, Indonesia, Jordan,
Kazakhstan, Saudi Arabia and the Philippines
through our joint ventures and offices and
many other countries of the world thru
dedicated representation. Company acquisitions
are also under consideration. We plan on
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sharing some developments with you in the
near future.  

IDEF DAILY: ASELSAN has been the

leading participant of the IDEF Fairs since

the early days. What can you tell us about

the importance of IDEF for ASELSAN and the

role it plays in Turkish Defence Industry

events?

Prof Haluk GÖRGÜN: ASELSAN places
great importance on IDEF and takes on a
leadership role to host international guests in
our country as well as introduce the latest
technologies in the most effective way. IDEF
brings together the west and the east, the north
and the south; it provides attractive
opportunities for requirements to be met in
effective ways, new partnerships to be born
and companies to present their talents in the
best way possible. As a company that exports
to 65 countries, we see IDEF as a serious
opportunity to not only come together with
countries, companies and institutions that we
already collaborate with in order to evaluate
and discuss new business opportunities, but
also to meet face to face and communicate
with potential customers and visitors who have
not yet experienced our solutions. 

This year, ASELSAN stand will have a
special area for our suppliers and a career table
for our youth. Consequently, young minds that
want to start their career in ASELSAN will be
able to meet with our Human Resources
specialists including high-level managers and

receive information
directly in one-on-one
meetings and will be
able to express the
questions they have
in mind regarding
their career plans. The
suppliers and
industrialists that are
candidates to
become our suppliers
and SME’s will also
be able to discover
opportunities
regarding partnerships
in a special area
designated for them
and will also be able
to evaluate the
opportunity to share
ideas with our
experts.

IDEF DAILY:

Would you like to

give a message to

our readers?

Prof Haluk

GÖRGÜN: The
ASELSAN stand at IDEF ‘19 was designed
completely to cater to the expectations of all
our stakeholders, with over 300 state-of-the-art
products and solutions on display. I invite
everyone to experience this by stopping at our

stand in order to discover our solutions closely
and discuss potential collaboration
opportunities. I believe that IDEF ‘19 will be a
successful and productive event for all
participants and visitors  ID

THE 4th Azerbaijan International Defence
Exhibition, ADEX 2020 will be held at Baku Expo
Center in the capital of Azerbaijan from the 8th to the
10th of September. The President of the Republic of
Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, is the guest of honor at
ADEX exhibitions, which are held on the initiative of the
Ministry of Defense Industry of the Republic of
Azerbaijan and are supported by the Ministry of
Defense of Azerbaijan.

The international military exhibition, ADEX, is the
region’s largest event in the field of defence industry
and internal security, providing the participants with a

unique opportunity to meet with military leadership of
Azerbaijan, as well as the international military and
defence community. ADEX is a platform for selling your
products through direct buyers, ordering companies,
influencers and end users. Along with products for the navy,
aviation and army, the exhibition is an ideal ground for
presentation of Homeland Security products. ADEX
facilitates the exchange of experience among participants,
visitors and experts in the sector, and a chance to upgrade
products in accordance with requirements of the region’s
defence industry market.

ADEX 2018 gathered together 224 companies from

29 countries,  6534 visitors and 11 national stands
from Azerbaijan, China, France, Iran, Israel, Russia,
Serbia, Turkey, the Republic of Belarus, Ukraine,
Pakistan. In total, companies and delegations took part
at the exhibition from 44 countries.

The exhibition will be organised by the Ministry of
Defence Industry of the Republic of Azerbaijan and
Caspian Event Organisers, CEO. Organisers of ADEX
wish all exhibitors and participant of IDEF 2019 an
enjoyable and fruitful experience, useful meetings and
great success!  See you in Azerbaijan at ADEX 2020!

“Roketsan has participated in the Azerbaijan
International Defence Exhibition in Baku regularly since
2014. In addition to being a major comprehensive and
fully integrated exhibition, ADEX is an important
platform for displaying both countries’ capabilities and
sharing knowledge amongst Defence Industry leaders”.

Selçuk YAŞAR, President and CEO of ROKETSAN
The participation of “The Tactical Missile

Munitions Corporation TMMC in the ADEX exhibition is a
real benefit, because experts on the site are being
acquainted with its developments and can draw their
own conclusions as to whose defence industry is at the
higher level in the world”.

Boris OBNOSOV, General Director of the State
Corporation “Tactical Missile Munitions” ID

Invitation to ADEX 2020!





UH-1H bir efsanedir. 1950’lerden itibaren Bell’in
isminin tüm dünyada duyulmasına yol açarak onu zirveye
taşıyan yetenekleri ile ünlü müstesna bir helikopterdir. Bugün
200’ün üzerinde helikopterin hala kullanımda olması,
platformun ağır yük işçisi olarak saldığı namı hala
koruduğunu göstermektedir. Huey’lerine hala bağlı olanlar
için Bell, Huey II adı altında bir yenileştirme kiti geliştirmiştir.
Bu, orijinal UH-1H helikopterinizi bütçenize uygun bir fiyat
karşılığında, yepyeni bir uçağa dönüştürerek, çok sevdiğiniz
Huey’inizin ömrünü 2.0 sürümüne çıkaran bir modern
teknoloji çözümü sağlamaktadır. 

Bell Huey II modernizasyonu, 12 aydan daha az bir
sürede gerçekleştirilebilir ve bugün piyasadaki tek OEM
onaylı Bell UH-1H performans yenilemesidir. Bell; Huey II
kitleri ile UH-1H temel gövdesini yeniler ve komple bir kablaj
ile aviyonikleri günceller ve tercihe bağlı göreve has
donanımlar ile kullanıma özgü çözüm seçenekleri sunarak,
performansı artırılmış UH-1H’inizin daha uzun yıllar hizmet
vermesini sağlar. Bugüne kadar dünya çapında 200 civarında
UH-1H’in, Huey II seviyesine yükseltilmiş olması,
helikopterin bu gün hala aynı güvenilirlikle hizmet verdiğinin

güçlü bir göstergesidir. 
Bell Huey-II, sivil Bell

212 dinamik bileşenlerini,
kanıtlanmış güvenilir
Honeywell T53-L-703 motoru
ile birleştirerek sıcak şartlarda
çok daha iyi hover
performansı sağlar. Ayrıca,
Bell Huey-II yenilemesi,
maksimum toplam ağırlığı
10,500lb’ye çıkararak faydalı
yük kabiliyetini artırırken,
doğrudan işletme
maliyetlerini düşürmektedir.
Bu; orijinal platforma
nazaran ciddi bir gelişmedir.
Yani, göreviniz ister yüksek
irtifalarda asker nakliyesi
olsun, ister sıcak hava
koşullarında tıbbi tahliye,
ister uzak mesafelerdeki

üslerden ulaştırma olsun, Bell Huey-II tercihi sizin için en iyi
seçenek olacaktır. 

Güvenlik göz önünde bulundurularak şekillendirilip
geliştirilen Bell Huey-II, kanıtlanmış ve güvenilir motorları,
transmisyon için çapak/talaş tesbiti ile eleme, harikulade
otorotasyon, kırıma dayanıklı gövde aksamı, yeni hasara
dayanıklı yakıt depoları, tel kesme bıçağı ve acil durumlarda
atılabilen mürettebat kapılarını da içeren zengin güvenlik ve
emniyet özellikleri ile donatılmıştır. 

Huey II yükseltmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek
için www.bellflight.com adresini ziyaret edebilirsiniz ID

Huey II: UH-1H için Yeni Bir Yaşam
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SPEEDS AT MAX GROSS WT

VNE 111 kts 206 km/h

Max Cruise 106 kts 196 km/h

Range at VLRC* 246 nm 455 km

Max Endurance* 2.6 hrs

CEILING ALTITUDES

Service Ceiling (Pressure Altitude) 16,210 ft 4,940 m

Hover Ceiling IGE (Optional Max GW, ISA) 12,595 ft 3,839 m

Hover Ceiling OGE (Optional Max GW, ISA) 5,335 ft 1,626 m

CAPACITIES

Standard Seating 1 + 12

Aux Fuel (Optional) 150 US gal 568 liters

Cabin Volume 220 ft3 6.2 m3

Maximum Seating 1 + 14

Standard Fuel 211 US gal 799 liters

WEIGHTS

Empty Weight (Standard Configuration) 5,627 lbs 2,552 kg

Useful Load, (Internal, Standard Configuration) 4,873 lbs 2,210 kg

Max Gross Weight (Internal) 10,500 lbs 4,763 kg

Max Gross Weight (External) 11,200 lbs 5,080 kg

Cargo Hook Capacity 5,000 lbs 2,268 kg

*Max GW, ISA, Std fuel – no reserves at sea level

URAL Special Operations Vehicle (SOV), the new
variant of the versatile modular URAL platform, is
making its debut at IDEF’19. 

The URAL platform, a unique product of OTOKAR's

innovative approach, is designed to meet the need for 4x4
armoured or non-armoured tactical vehicles of different users
with a versatile and modular solution. With its modular
structure and dimensions, the URAL platform can be easily

adapted to the equipment, weapon systems and
configurations and versions that are customized
accordingly to client requests are currently being used in
numerous domestic and foreign missions.

URAL Special Operations Vehicle, which is designed
for the needs of special forces units to use in their
operations, delivers superior mobility as well as high
ballistic, mine and side ballistic protection for its crew,
thanks to its armoured semi-body, base and fire wall.
The vehicle has a capacity of carrying 5 personnel
including the commander and driver while ensuring high
tactical mobility performance in the most challenging
terrain and climatic conditions. The vehicle can be
equipped with 12.7mm weapons on the roof and
7.62mm weapons in the front and rear, offering an ideal
solution for conducting reconnaissance and stealth
military operations ID

URAL Special Operations Vehicle is Unveiled at IDEF‘19



OTOKAR is unveiling its next-generation armoured
vehicle family at IDEF 2019 in Istanbul 30 April-3 May. The
AKREP II is the latest product of the company’s design and
development studies and proof of its ability to leverage its
engineering and manufacturing expertise across a wide
portfolio of armoured tactical vehicles. 

The AKREP II family features superior manoeuvrability
and agility as well as a design allowing for integration of
various types of armament, weapon stations and alternative
powerplants. A fully electric variant of the vehicle, the AKREP
IIe technology demonstrator, is on display at IDEF 2019, with
a powerful electric motor integrated to the axle and an
advanced battery pack.

“Our new generation armoured family AKREP II is a
legacy from Otokar’s AKREP vehicle, which was initially
launched in 1995 as a weapon carrier vehicle with 3-man
crew. AKREP achieved an excellent field record in various
missions all over the world. With this genetic heritage,
Otokar’s new armoured vehicle family, the AKREP II, is a
successor specifically designed to meet the evolving demands
of current and future military environments thanks to its
compact size, low silhouette, low acoustic and thermal
signature, and effective firepower,” commented the
company’s General Manager, Serdar Görgüç.

Emphasising Otokar’s commitment in applying new
technologies to armoured vehicles, he continued:
“Considering the continuously changing combat conditions
and threats, and by getting inspired from different

requirements of our clients
in different parts of the
world, we combined our
experience with our
engineering and R&D
capabilities with AxleTech
and debuted [the] newly-
developed AKREP IIe at
IDEF. AKREP IIe is a
significant indication of
Otokar’s growing
commitment for applying
promising technologies to
armoured vehicles. The
vehicle also highlights
Otokar’s maturity in the
design and development of
state-of-the-art armoured
vehicles. AKREP IIe’s
modern design provides
mobility, agility and durability required for the wide range of
missions.”

As a multi-role vehicle suitable for various military
missions, AKREP II can provide effective firepower without
compromising survivability. A high payload capability means
that medium-calibre turrets with weapons up to 90mm can
be integrated. AKREP II can also be configured for quick
reaction, reconnaissance, scout and surveillance or base/air

defence missions, among others.
“AxleTech is committed to providing innovative electric

powertrain systems to complement our field-proven and
industry-leading drivetrain solutions for the defence industry.
Our collaboration with Otokar demonstrates our shared values
of providing forward-thinking products for customers and
staying ahead of trends,” added AxleTech’s Vice President of
Business Development, Daniel Chien ID

Otokar Showcases AKREP II
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AKREP IIe is on show at IDEF 2019 as a
technology demonstrator. (Photo: Otokar)



Rashad SÜLEYMANOV
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Azerbaycan Savunma Sanayiinden 
IDEF ‘19 Çıkarması

On sene önce, IDEF ‘19 Fuarıyla uluslararası savunma sanayii pazarına ilk adımlarını atan
Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı (SSB) bu yıl altıncı kez katıldığı IDEF fuarında 12o
metrekareden fazla bir alanda yerel fabrikalarda üretimi yapılan silah, mühimmat ve askeri
araçlarını sergiliyor. 

FUARA Azerbaycan’dan Savunma Sanayii
Bakanı Yardımcısı Yahya MUSAYEV’in rehberlik
ettiği delegasyon dışında, Milli Savunma Bakanı
Korgeneral Zakir HASANOV, Devlet Serhat (Sınır)
Hizmetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Reşad
SADIQOV ve İç İşler Bakanlığı’na bağlı Dahili
Koşunlar (Jandarma) Komutan Yardımcısı
Tuğgeneral Fahreddin SAMEDOV’un
başkanlığında resmi ziyaret heyetleri de katılıyor.

Fuarda yer alan Aselsan, TUSAŞ, Öztek,
MKEK, Milsoft ve diğer Türk savunma sanayi
firmalarını ziyaret eden Savunma Bakanı
Korgeneral Zakir HASANOV, şirketlerden yeni

ürünler konusunda bilgiler alarak, işbirliğinin
geliştirilmesi konularında görüşmeler
gerçekleştirmiştir.

Azerbaycan ve Türkiye’nin savunma ve
savunma sanayi alanlarında güzel ilişkilerinin
olduğunu söyleyen Savunma Bakanı Korgenerel
Zakir HASANOV “Kardeş Türkiye ile bir çok
alanlarda ortak projelerimiz var. Türkiye
savunma sanayisi gelişiyor, son teknolojilere
sahip oluyor. Azerbaycan olarak biz de bu
teknolojilerden faydalanabiliriz.” diye ilave etti.

Savunma bakanı IDEF ‘19’un Azerbaycan
savunma sanayiinin de dünyaya tanıtılması için
önemli bir platform olduğuna işaret etti.

SSB delegasyonunun başkanı, Savunma
Sanayii Bakan Yardımcısı Yahya MUSAYEV, IDEF
DAILY ile yaptığı söyleşide fuarın Azerbaycan’ın
savunma sanayii potensiyelinin tanıtılması,
ayrıca Azerbaycan - Türkiye savunma sanayii
işbirliğinden bahsedip; “Biz savunma
sanayimizin kurulmasında Türkiye’nin geçtiği
yolu öğrendik, ilk adımlarımızı atarken Türkiye
firmalarının destekleri oldu. Bugün SSB
fabrikalarının, Türkiye’nin Aselsan, MKEK,
Roketsan, TİSAŞ ve bazı diğer firmalarıyla işbirliği
ve ortak projeleri mevcuttur. Bunlara örnek
olarak; tabanca, optik cihaz, istihkam araçları
ortak üretimi projelerimizi gösterebiliriz. Ayrıca,
Ekim 2o18 tarihinde Bakü’de düzenlenen ADEX
fuarında, Aselsan’la telsizlerin Azerbaycan’da
üretimine yönelik MOU imzaladık. Bu konuda
fabrikalarımız projeyi tamamlamak amacı ile
çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, Aselsan’la 25o

kilogramlık genel maksat bombasına lazer
güdüm kitinin entegrasyonu çalışmalarımız belli
bir aşamaya geldi. Şu an, SSB standında bu
bombanın bir numunesini sergilemekteyiz.” 

Yahya MUSAYEV, Türkiye’nin bağımsızlığının
ilk yıllarından itibaren Azerbaycan Ordusu’na
destekte bulunduğuna dikkat çekerek, son
yıllarda bu bağların daha da pekiştiğini söyledi;
“Ulu Önder Haydar ALİYEV’in ‘Azerbaycan –

Türkiye; bir millet, iki devlet’, Ulu Önder
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘Azerbaycan’ın

sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’

sözleri dünyaya, bizim her alanda kırılmaz
bağlarımızın olduğunun göstergesidir. 26
Haziran 2o18 tarihinde Azerbaycan Ordusu’nun
kuruluşunun ve 15 Eylül tarihinde Bakü’nün
Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtuluşunun
1oo’üncü yılı askeri geçit törenlerine Türkiye
Silahlı Kuvvetleri’nin katılımı, sergilenen araç ve
silahlar arasında Türk Savunma Sanayii ürünleri
olması gurur verici idi. Önümüzdeki dönemde
de düşünürüm ki, bizler, devlet büyüklerimizin
desteği ile bu ilişkileri, bu projeleri ileri
götüreceğiz. 

Bakan Yardımcısı, Azerbaycan Savunma
Sanayii’nin üretimi olan silahların son yıllar TSK
ve güvenlik güçlerinin silahlanmasında yer
almaya başladığını söyleyip; “İnanırım ki, gelecek
dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de
Azerbaycan üretimi olan silahların farklı
modellerini görebileceğiz.”

Yahya MUSAYEV, IDEF 2o19’un
düzenlenmesinde emeği olan herkese
Azerbaycan delegasyonu adına teşekkürlerini
ileterek, serginin faaliyetlerini tanıtan IDEF Daily
ekibine başarılar diledi ID
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WHEN SMALL THINGS
MAKE A BIG DIFFERENCE

The standard when it comes
to sensors for orientation and

distance measurement.

THE OEM
SUCCESS FACTOR

Safran Vectronix AG
Heerbrugg, Switzerland

www.ultisense.ch

THE OEM

VISIT US AT
BOOTH #225

FNSS, teknik özellikleri ve balistik koruması ile kendi sınıfında öne çıkan Uzaktan
Komutalı Silah Sistemi UKSS’yi, ilk defa IDEF ‘19’da sergiliyor. Kalifikasyon çalışmaları 2o18
yılının Aralık ayında tamamlanan ve seri üretimine başlanan UKSS’nin ilk müşterisi ise bir yurt
dışı kullanıcı olacak. 

Uzaktan komutalı silah sistemleri, insansız kullanımları sayesinde, personel güvenliğini
sağladığı ve atış kontrol sistemi ile isabet oranını önemli ölçüde arttırdığı için, dünya
genelindeki silahlı kuvvetler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle meskûn mahaldeki
operasyonlar, bu sistemlerin balistik korumaya sahip olmasının, görevin sürdürülebilirliği
açısından kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü bu sistemler, hem düşman ateşinin
hem de çatışmada etrafa saçılan enkaz ve yıkıntı parçalarının hedefi olabiliyor ve görevini
yerine getiremez hale gelebiliyor. UKSS ise NATO STANAG 4569 Seviye 2 balistik koruması ile
görevini, yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor. 

UKSS; M2 12,7 mm / .5o kalibre makinalı tüfek, Mk19 4o mm otomatik bombaatar,
M240 7,62 mm makinalı tüfek ve FN MAG58 7,62 mm makinalı tüfek ile donatılabiliyor. 12,7
mm makinalı tüfek ile donatıldığında 3oo; 7,62 mm makinalı tüfekle donatıldığında 75o; 4o
mm bombaatar ile donatıldığında ise 64 mühimmat yüklenebilen UKSS, 4x4 araçlardan ana
muharebe tanklarına kadar farklı tipteki araçlara entegre edilebiliyor. 

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT, UKSS ile FNSS’nin yenilikçiliğini bir kez daha
gösterdiklerini vurguluyor: “Çok sayıda alternatifin olduğu uzaktan komutalı silah istasyonu
pazarına, UKSS gibi yenilikçi bir ürünle giriyoruz. UKSS’yi geliştirmeden önce, kullanıcılarımızı
dinledik; pazardaki mevcut çözümlerin, ihtiyacı ne ölçüde karşılayabildiğini analiz ettik ve
rakiplerimizden üstün özelliklere sahip bir sistemi ortaya koyduk. UKSS ile aynı zamanda, kule
sistemlerimizin alt segmentini de tamamlamış olduk. UKSS çözümümüzün, önümüzdeki
dönemde aranan bir ürün olacağından ve kısa zamanda çok sayıda kullanıcının envanterine
gireceğinden eminiz.” 

UKSS’nin Teknik Özellikleri 
l Yatay Eksende Hareket: 36o° dönüş 
l Dikey Eksende Hareket: -2o° / +6o° 
l Azami Dönüş Hızı: > 1 rad/s 
l Azami İvmelenme: > 1,5 rad/s2 
l Soğutmasız Termal Kamera Çözünürlüğü: 64ox512 
l Gündüz Kamerası Çözünürlüğü: 128ox72o 
l Lazer Mesafe Bulucu Menzili: Azami 1o km 
l Mühimmat ve Balistik Koruma Olmadan

Ağırlık: <2oo kg 
l NATO STANAG 4569 Seviye 2 balistik koruma 
l Otomatik hedef takibi 
l Elektronik görüntü stabilizasyonu 
l Hareketli hedef tespiti 
l Görüntü içinde görüntü (Ayrı bir pencerede 8x elektronik yakınlaştırılmış görüntü) 
l MIL-STD-461E ve MIL-STD-810G ile uyumluluk 
l Acil durumlarda manuel operasyon ID

UKSS, Uzaktan Komutalı Silah
Sistemlerine Balistik Korumayı
Getiriyor
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‘Koca Yusuf’ Türk
Semalarının Yılmaz
İşçisi

Airbus Defence & Space (D&S)’in Türkiye’deki
ayakizi, Türk Hava Kuvvetleri’nin CN-235M
uçakları ile başlayıp onlarca yıldır başarılı bir
tırmanış kaydetmiştir.

YALNIZCA CN-235M için nihai montaj ve
teslimat öncesi testler ile başlayan bu
endüstriyel işbirliği ve ortaklık, bugün farklı
platformlar için yalnızca parça ve aksam üretimi
ile kalmayıp, yapısal parça tasarım ve
geliştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlı bir
ortak çalışmaya dönüşürken, bununla da
yetinmeyip sivil uçakları da bu işbirliğine katmış,
ayrıca uzay programlarında uydu geliştirme ve
üretimine de uzanmıştır.

CN-235M, bir taraftan Türk Hava
Kuvvetleri’nin hafif nakliye uçağı kabiliyetinin
belkemiğini oluştururken, aynı zamanda Türk
Deniz Kuvvetleri’ne denizaltı savunma harbi
(DSH), Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ise deniz
karakol (DK) kabiliyeti kazandırmış, bilahare
sahneye A4ooM çıkmıştır. ‘Koca Yusuf’ bugün
Türk Hava Kuvvetleri’ne daha önce şahit
olmadığı bir menzil ve taşıma kapasitesi ile
stratejik bir ulaştırma kabiliyeti kazandırmıştır.  

IDEF DAILY Airbus D&S Türkiye CEO’su Can
GENÇ ile A4ooM programı ve Türkiye’nin
teslimatları ile ilgili görüştü. 

GENÇ, bugüne kadar 7 adet A4ooM
uçağının Türk Hava Kuvvetleri [HvKK] hizmetine
girdiğini ve uçakların NATO müttefiğine çok

önemli bir kapasite
sağladığını belirterek,
Türkiye’nin toplamda
10 adet A4ooM
siparişine sahip
olduğunu vurguladı.
GENÇ 8 ve 9‘uncu uçakların teslimatlarının bu
sene yaz ayları için planlandığını ve mevcut
sözleşme altındaki 10ncu uçağın ise ‘21 yılında
Türkiye’ye teslim edileceğini sözlerine ekledi. 

Toplam program altında halen 174 uçak
siparişi bulunduğunu belirten GENÇ, bugüne
kadar 77 adet A4ooM teslimatı gerekleştirildiğini
söyledi. 

Her geçen gün daha fazla sayıda uçağın
hizmete girmesiyle A4ooM programının belirli bir
olgunluğa eriştiğini dile getiren GENÇ, bunun
sonucunda uçağa duyulan ilginin de istikrarlı bir
şekilde arttığını kaydetti. Orta Doğu, Latin
Amerika ve Asya’nın pazar olarak önemli bir
potansiyeli olduğunu belirtirken, şu aşamada
hangi ülkeler ile görüşme yapıldığı ile ilgili bilgi
veremeyeceğini belirtti. 

Birden çok sayıda kullanıcının olduğu ve
teslimatların uzun bir zamana yayıldığı her ortak
üretim programında olduğu gibi, özellikle de

farklı kullanıcıların farklı derinlikte şekillendirme
ihtiyacı tanımladığında, konfigürasyon yönetimi
oldukça zorlu bir süreç haline gelmektedir.
Bugün A4ooM uçakları ‘Batch 4’ seviyesinde
teslim edilmektedir. Airbus D&S Türkiye CEO’su
Can GENÇ, A4ooM ortak ülkelerinin tüm
kullanıcılar için temel konfigürasyon
standartlarını tanımlayan bir yenileme (retrofit)
üzerinde anlaştığını ve bunun aşamalar halinde
ele alındığını belirtti. 

GENÇ, halen tüm kullanıcı hava kuvvetlerin,
uçağın kabilyetlerini özümsedikleri bir ‘tanıma-
öğrenme’ sürecinden geçtiğini belirtti. “Bugün
A4ooM uçakları dünyanın her tarafında
operasyonlara katılıyor. Yakın zamanda Türk
Hava Kuvvetleri, İspanyol Hava Kuvvetleri ve
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin birlikte A4ooM
uçakları ile Mozambik’e düzenlediği uzun
mesafeli insani yardım uçuşu buna örnek
gösterilebilir.” 

Airbus Türkiye CEO Can GENÇ

İlk A4ooM ‘Koca Yusuf’, evi Kayseri Hava Üssü’ne varışı
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A4ooM programına üye ülkelerin pilotları tip
eğitimlerini halen Seville/İspanya’da bulunan
Uluslararası Eğitim Merkezi’nde (ITC-International
Training Center) alıyorlar. Çok sayıda siparişe
sahip ülkeler ayrıca kendi A4ooM simülatörlerini
de tedarik etmektedirler, ki bunlar yavaş yavaş
devreye girmeye başlıyor. GENÇ, ITC’nin hem
Airbus, hem A4ooM programı, hem de tüm
katılımcılar için stratejik bir değer olduğunu,
bunun içinde tüm ortaklarla birlikte çalışarak
programın mevcut ve gelecekteki eğitim ihtiyacı
kapasitesinin değerlendirildiğini, amacın
kullanıcılara en maliyet etkin çözümün
sağlanması olduğunu dile getirdi. 

Airbus, kullanıcı ülkelerin üye olabileceği bir
Küresel Destek Sistemi (Global Support System)
yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmalarını
yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu yaklaşım
dünya çapındaki kullanıcılara süratli bir lojistik
destek sistemi sunmak üzere yola çıkarken,
GENÇ’in altını çizdiği üzere Küresel Destek
Sistemi, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma modeli
üzerine bina edilecek. Bunun için de tüm
A4ooM filosunun operasyonel performansını
yükseltmek için farklı hizmet unsurlarının
birarada çalışabilirliği şekillendirilmektedir.

Her yeni motorda olduğu gibi TP4oo
motoru da bir takım sorunlar yaşadı, ancak
Airbus D&S Türkiye CEO’su GENÇ’in açıkladığı
üzere, ‘17’nin başından itibaren ‘Truncated Plug’
çözümü tüm yeni üretim uçaklara uygulandı. Eş
zamanlı olarak planlanan ve ‘Pack 2’ ismi
verilen kesin çözüm de geliştirildi ve EASA
tarafından sertifikasyonu tamamlandı. Pack-2
donanımlı motorların teslimatı, öncelik hizmette
olan uçaklara verilmek üzere başladı. Pack 2
esas olarak rezonansı giderecek ve böylelikle
Pervane Dişli Kutusu (PGB)’nun dayanıklılık ve
güvenirliliğini artıracak modifikasyonlardan
oluşmaktadır. 

Daha fazla uçak hizmete girdikçe, A4ooM,
uzun bir gelecek için Avrupa semalarına hakim
olacak ve NATO ittifakı tarafından tanımlanmış
olan ortak kullanım konsepti, bugüne kadarki en
geniş ölçekte, en azından hava ulaştırma
konusunda deneyimlenebilecektir.

Türk Hava Kuvvetlerine ve uçağın
Türkiye’deki deneyim birikimine odaklanan
GENÇ, HvKK’nın A4ooM ile deneyiminin, bu
asırlık kuvvete pek çok ‘ilk’i kazandırdığının altını
çizdi. Bu en başta, HvKK’nın kazandığı ilk
stratejik hava ulaştırma kabiliyetini
oluşturmaktadır ve kuvvet tarihinde ilk defa

A4ooM'in evi olan Kayseri 12’inci Ana Ulaştırma
Üssü’nden ABD’ye, şimdiye kadar Hava
Kuvvetleri (HvK) tarafından deneyimlenmemiş bir
stratejik ulaştırma kabiliyetiyle doğrudan
uçabiliyor. ABD menşeili ekipmanların
envanterdeki yoğun mevcudiyeti nedeniyle
87ookm mesafe HvK için sık uçulan bir rota.
Böylece A4ooM'nin stratejik hava ikmal
kabiliyeti, hem menzil, hem yük açısından HvK
için hayati bir değer haline gelmiştir.

GENÇ, HvK'nin bugün 7 uçak ile hizmet
verdiğini, nihai montaj hattındaki 2 uçak ile
birlikte yakında bu sayının 9’a çıkacağını söyledi.
Bu noktada henüz siparişlerini teslim almayan
üyeler olduğunun altını çizen GENÇ, bu hızlı
teslimatların HvK tarafından memnuniyetle
karşılandığını, çünkü kuvvetin geleneksel olarak
ulaştırma görevi ihtiyacı ile aşırı yoğun olduğunu
vurguladı.

GENÇ'e göre, A4ooM'nin üstünlükleri HvK'ne
önemli bir esneklik kazandırdı ve bu da görev
planlamacıların omuzlarındaki yükü bir nebze
de olsa hafifletti. Bugün HvKK A4ooM ile, rutin
personel ve yük taşımacılığına ilave olarak, artık
çok sayıda insani yardım, Cumhurbaşkanlığı
yurtdışı gezileri için destek, büyük ebatlı ve
hacimli (helikopter gibi) ve hassas yüklerin
taşınması gibi görevleri de gerçekleştirmektedir.

GENÇ, A4ooM'nin HvK görev ihtiyaçlarını çok
başarılı bir seviyede karşılamakta etkili olduğunu
ve bugüne kadar platformun yüksek düzeyde
kullanımının en güzel göstergesi olarak Nisan
2014’teki ilk uçuştan bu yana toplam 4000
üzerinde uçuş saatine ulaştığını paylaşmaktan

gurur duyduğunu belirtti. GENÇ, uçağın bu
yoğun operasyonel kullanımına rağmen, A4ooM
için çok yüksek bir ‘uçuşa hazırlık’ seviyesi elde
edildiğini, kaldı ki bu başarının henüz yeni
hizmete girmekte olan bir platform için öyle
basit bir kazanım olmadığının altını özellikle
çizdi. GENÇ, HvKK’nın bugün itibarıyla tüm
A4ooM kullanıcı ülkeleri arasındaki açık ara en
yüksek uçuşa hazırlık oranına sahip olduğunu
gururla ifade etti.

Bu büyük başarının arkasındaki nedenler
sorulunca, GENÇ, perde arkasındaki 'takım
çalışması ve özveri'nin altını çizmekten gurur
duyuyor. A4ooM'nin evi olan Kayseri Hava Üssü
ile üretici Airbus’ın yeteneklerini uyum içinde bir
araya getirmede ve bilhassa Airbus’ın aktif
hizmete giriş desteği sağlanması hususunda
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) vizyoner
yaklaşımına işaret etti. GENÇ, Milli Savunma
Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ve Airbus Türkiye
arasındaki oldukça önemli olan ekip
çalışmasının büyük bir özveri ve omuz omuza
yürütüldüğünü vurgulayarak sözüne devam etti.
Özellikle de Airbus Kayseri ekibi tarafından tüm
bakım faaliyetlerinin zamanında ve doğru bir
şekilde uygulanmasının yanı sıra uçuş öncesi ve
sonrası kontroller için 7/24 esasına dayalı
çalışma disiplini ve Türk Hava Kuvvetleri ile
Airbus Türkiye teknik ekibi arasındaki karşılıklı
yardımlaşmaya, uçuş emniyetini artırıcı önleyici
tedbirler de dahil olmak üzere hat bakım
desteğini vurguladı.

HvK’nde hizmette bulunan A4ooM
filosunun uçuşa hazırlık oranındaki başarı
sayesinde Kayseri, A4ooM ülkeleri arasında
oldukça sık adından söz ettirmeye başladı.
GENÇ, yeni uçakların teslimatıyla tüm tarafların
deneyimlerinin de artacağına ve böylece Türk
Hava Kuvvetleri ile işbirliklerinin ve takım
çalışmasının daha da başarılı olacağına inanıyor.

Yıllar içerisinde Türkiye, savunma sanayinde
dışarıdan teknoloji transferi ihtiyaçları ile çok
özdeşleştirildi ama bu makalenin yazarı inanıyor
ki A4ooM’nin Türkiye’deki başarı hikayesi, bu
kez Türkiye’den yurtdışına ‘know-how’ transferi
açısından önemli bir fırsat sunuyor. Küçük bir
tavsiye: aman ucuza gitmesin, çünkü böyle
fırsatlar pek sık karşımıza çıkmıyor ID

Başarının arkasındaki Ekip birarada…



AVRUPA Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı
(EUMETSAT) 1986 yılında kuruldu. Merkezi, Almanya’nın
Darmstadt şehrindedir. 30 ülke üyedir. Kuruluş amacı; üye
ülke meteoroloji servislerinin ihtiyaç duyduğu yer-sabit ve
kutupsal yörüngeli meteorolojik uyduları temin etmek ve
işletmektir. Bu kapsamda toplam 11 uyduyu işletmektedir.

Meteorolojik uydular, yalnızca atmosfer ve hava
tahmini için değil, aynı zamanda iklim, enerji, çevre,
orman yangını, tarım gibi birçok alanda önemli veriler
sağlamaktadır. Uydu verileri, hava tahminlerinin
vazgeçilmez bir parçası olan Sayısal Hava Tahmin

Modellerine girdi verileri sağlamaları nedeniyle de ayrıca
önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), EUMETSAT ve
diğer merkezlerden aldığı verileri işleyerek gerekli ürünleri
üretip kullanıcılara sunmaktadır. Üretilen ürünler hava
tahmininde olduğu kadar iklim, enerji, çevre, tarım ve
ormancılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

EUMETSAT’ın bütçesi, üye ülkelerin Gayri Safi Milli
Hasılaları oranındaki katkı payı ödemelerinden
oluşmaktadır. Ülkemiz, EUMETSAT Bütçesine %4,58
oranında katkı payı ödemektedir. 2019 yılı bütçesi
yaklaşık € 600 Milyon’dur. EUMETSAT tarafından
gerçekleştirilen hizmet ve altyapı alımlarında ülkemiz
firmalarının yer alması amacıyla Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından EUMETSAT Sanayi Günü
düzenlenmektedir. Sanayi Günü kapsamında Türk
firmalarının EUMETSAT ihale süreçleri, kuralları ve
gelecekteki ihaleleri hakkında bilgi edinmeleri
sağlanacaktır. Ayrıca EUMETSAT yetkililerinin de Türk
firmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Sanayi Günü programı iki oturumdan oluşmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ile Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK’ın teşrifleri ile saat
10:20’de başlayacak sabah oturumunda öncelikle
EUMETSAT ve MGM faaliyetlerinin aktarılacağı 2 tanıtım
filmi gösterilecek. Sırasıyla; Meteoroloji Genel Müdürü Sn.
Volkan Mutlu COŞKUN, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Lokman KUZU ve
EUMETSAT Genel Müdürü  Alain RATIER’in yapacakları
konuşmaların ardından iki Bakanın açılış konuşmaları ile
ilk oturumun tamamlanması bekleniyor.

Öğleden sonra 14:00’de başlayacak ikinci oturumda
ise; EUMETSAT’ın Gelecek Uyduları ve Sensörleri,

EUMETSAT İhale Kuralları ve Prosedürleri, Planlanmış
İhaleler ve EUMETSAT’ın Uzun Dönem Planları
konularındaki sunumlar yetkililer tarafından
gerçekleştirilecek. Copernicus Programı Uydu ve Servisleri
konulu kısa bir sunumun ardından oturum tamamlanacak.

EUMETSAT Sanayi Günü programının havacılık ve uzay
sanayimizin gelişimine katkıda bulunmasını diliyoruz ID

Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Sanayi Günü
IDEF ‘19 da.
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LEONARDO announced on 26 April that it has
received a contract from the Polish Ministry of National
Defence (MoND), valued at PLN1.65 Billion (€380
Million), for four AW101 helicopters for the nation’s
navy.

Through its fully owned Polish company, PZL-
Świdnik, Leonardo will supply the rotorcraft and a
comprehensive integrated logistics and training package
to Polish MoND by 2022. The Polish company was
selected as prime contractor in a multi-stage process
and plays a significant role in the manufacture of all
AW101 helicopters ordered worldwide. The aircraft will
perform a range of missions, including anti-submarine
warfare (ASW) and combat search and rescue (CSAR).

“We are committed to further reinforcing our
presence and contribution to Poland, one of Leonardo’s
home countries where we see significant collaboration
opportunities in the future” commented Leonardo CEO;
Alessandro Profumo. 

“The supply of the best-in-class maritime AW101s
will allow the Polish Navy to meet its rigorous
requirements for the protection of national security in

the Baltic Sea and for NATO operations. It will also enable
life-saving missions in demanding conditions with second-
to-none effectiveness, leveraging Leonardo’s leading role in
the maritime helicopter field” added Leonardo Helicopters’

Managing Director; Gian
Piero Cutillo. 

To further consolidate
its presence and develop its
business in Poland,
Leonardo is establishing a
new legal entity,
headquartered in Warsaw.
Leonardo Poland will
represent and promote the
entire technological and
product portfolio,
supporting the customer
during the programme life
cycles to develop
partnerships with Polish
industry. Marco Lupo has
been appointed President
of Leonardo Poland, with

the aim of strengthening relationships with Polish
customers and stakeholders and reinforcing Leonardo’s
already well-established position in the country ID

The Polish Navy Opts for the AW101 

Four new AW101 helicopters will conduct a wide variety of missions for the Polish
Navy from 2022, including ASW and CSAR. (Image: Leonardo)



ZORLU gereksinimleri ve özel görev tanımı nedeniyle

sınıfında çok az sayıda farklı aracın bulunduğu ve bu nedenle

sektör kamuoyunun merakla beklediği zırhlı amfibi hücum

aracı ZAHA, IDEF ‘19’da gün yüzüne çıkıyor. FNSS standının

ziyaretçileri, deniz piyadelerinin muharebe kabiliyetlerini,

21’inci yüzyılın muharebe ortamı gereksinimlerine uyumlu bir

şekilde destekleyecek ZAHA’nın ön prototipini görebilecek. 

ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı

araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı

(SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen Zırhlı Amfibi

Hücum Araçları (ZAHA) projesi kapsamında geliştiriliyor.

FNSS, 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol

aracı ve 2 adedi de kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27

adet araç teslim edecek. 

Zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekâtta; hem

birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılmasını sağlıyor

hem de karaya çıktıktan sonra, bir zırhlı personel taşıyıcı

olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekâtın amfibi hücum

safhasında, havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve

yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak birliklerin, koruma

altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada

ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Zırhlı

amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince, çift

doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de karada üstün

performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda

ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve

müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten, FNSS dışında

tek bir firma bulunuyor. 

ZAHA’nın, benzerlerine göre: 
l Araç içerisinde taşınacak personel sayısı, 
l Balistik ve mayın koruma seviyeleri ve 
l Karada ve suda sağlanacak performans kriterleri, 

konularında üstün olması hedefleniyor. 

ZAHA ile zırhlı amfibi hücum araçlarını 21’inci yüzyıla

taşıyan FNSS, projenin “Kritik Tasarım Değerlendirme”

aşamasına ulaştı. Projede klasik yaklaşımın dışına çıkan

FNSS, tasarım değerlendirmesinin sadece kağıt üzerinde

değil, entegrasyon holündeki araç prototipi üzerinde

yapılması için hazırlıklarını tamamladı. 

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT, ZAHA’nın

çok özel bir araç olduğunu şu sözlerle vurguluyor: “ZAHA,

deniz piyadelerini, hem hızlı hareket etme gerekliliği

sağlamak hem de denizde, tehditlere açık kalınan süreyi

kısaltmak için, en kısa zamanda kıyıya ulaştırabilmeli. Kıyıda

ise hem bir zırhlı muharebe aracı gibi etkin bir şekilde görev

yapabilmeli hem de üstün balistik ve mayın koruması

sağlayabilmeli. Kısacası, ZAHA ortaya çıkana kadar, böyle bir

araç yoktu. ZAHA’yı, son 5o yılın en önemli amfibi

harekâtlarından birini başarıyla gerçekleştirmiş Türk Deniz

Kuvvetlerinin zorlu gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde

geliştiriyoruz. Endonezya gibi ada devletleri başta olmak

üzere, amfibi harekât gereksinimleri üst düzeyde olan dost ve

müttefik ülkelerin de ZAHA’nın üstün özelliklerini talep

edeceğini biliyoruz ve onlarla da çalışmak için

sabırsızlanıyoruz ID

ZAHA, IDEF ‘19’da Gün Yüzüne Çıkıyor 
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ESEN: Güçlü bir Gelecek için Yeteneklerini
Bileyliyor
IDEF DAILY (ID), Genel Müdür Cem UĞUR ile yeteneklerini düzenli bir şekilde geliştiren ESEN’in
bugün ve yarınları hakkında görüştü.

IDEF DAILY: 7 yıl sonra ve 140’ın
üzerinde mühendislik gücüne erişen ESEN’i
bugün nasıl tanımlarsınız: güçlü yönleri
hakkında neler söyliyebilirsiniz? 

C. UĞUR: Belirttiğiniz gibi ESEN, 7 yıl önce
kurucularımız ÖZMEN Ailesinin vizyonu
doğrultusunda yola çıkmıştır. Bu vizyon,
Türkiye’de yerel kaynaklar üzerinden en son
teknoloji mühendislik çözümleri geliştirmekti. Bu
7 yıl boyunca; daima bu vizyonu göz önünde
tutarak çalıştık ve kendimize zorlayıcı ve
karmaşık mühendislik hedefleri öngörerek her
fırsatta çıtayı yükseltmeye özen gösterdik.
Belirlediğimiz niş alanlarda ürün geliştirme
konusunda ciddi yatırımlar yaptık. Ben
inanıyorum ki, güçlü yönlerimiz fedakar
yaklaşımımızın da bir parçası olan karmaşık
mühendislik zorlukları karşısında geri adım
atmamak ve geleceğe yönelik doğru ürünleri
öngörmek. 

IDEF DAILY: ESEN’in kurumsal imajındaki
değişimin sebebini bize açıklayabilir
misiniz? Bu, kültürel değişimlerin bir sonucu
mudur?

C. UĞUR: Daha iyiyi elde edebilmek adına
değişimi seviyoruz. Kurumsal kimlik çalışması
ESEN’de kendi içimizde başladı ve tüm
arkadaşlarımız çalışmaya katıldı. Çalışmadan
çıkan başlıca sonuçlar şöyle; daha iyiye erişmek
ve yaratıcı bağlantılar kurmak yönünde çabamızı
esirgemiyoruz, farklı mühendislik disiplinleri ve
sistemler arasındaki ve en önemlisi de şirketler
ve kullanıcılar arasındaki bağlarımızı kurmak ve

güçlendirmek için
yoğun çaba sarf
ediyoruz. Buradan
hareketle, yeni
logomuz ‘bağ kuran’
niteliğimizi yansıtan
bir ‘kilit taşı’ vurgusu
ile oluşturuldu. Bunun
kültürel bir değişim
olduğunu
söyleyemem, ancak 7
yıllık yoğun çalışma
sonucundaki
edinimlerimiz ile
ESEN’in DNA’sını
yansıtmanın daha iyi
bir yolu olabileceğini
söyleyebilirim. 

IDEF DAILY:
ESEN bugüne kadar çatısı altında hangi niş
yeteneklere uzanabildi ve özel olarak
üzerine yoğunlaştığınız teknoloji alanları ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz? 

C. UĞUR: ESEN kendisini havacılık,
savunma ve güvenlik alanlarında öne çıkan
belirli teknolojilerle konumlandırmayı hedefliyor.
Kuruluşumuzdan bu yana ürün geliştirme, en
başından beri ciddi zaman, çaba ve finansman
yatırımı gerçekleştirdiğimiz odak noktamız
olmuştur. Meyvesini aldığımız ilk çalışmalardan
birisi Geniş Alan Gözetim (GAG) sistemi
çözümümüzdür. Bunu bilahare Trafik Arazi
Çarpışma Önleme Sistemimizin (TAÇÖS)
geliştirilmesi izledi. Geliştirmede odağımız, Veri
Füzyonu, Büyük Veri Analitiği ve Makine
Öğrenimi alanlarını da kapsayacak şekilde
devam ediyor. Son dönemlerde portföyümüze
Muhabere İstihbaratı (SigInt) mühendislik
yeteneklerini de ekledik. Bunlardan bağımsız
olarak ve ürün geliştirmeye ilaveten, çeşitli uçak
modifikasyon programlarında sistem entegratörü
olarak katkıda bulunuyoruz. Mühendislik
yeteneklerimizin karışımı, Körfez Bölgesi’ndeki
mühendislik yetenekleri geliştirme projelerinde
yer almamızı sağladı. 

Temel yetkinlik alanlarımızın altını çizmemiz
gerekirse, Görüntü İşleme, Aviyonikler (özellikle
TAÇÖS, Telsiz Seyrüsefer Teçhizatı, vb. gibi
seyrüsefer yardımcıları), Muhabere İstihbaratı,
Veri Füzyonu, Büyük Veri Analitiği ve aynı
zamanda Uçak Modifikasyonunun önemini
belirtmek isterim. Bu uygulama alanlarıyla ilgili
teknolojilerimizi geliştirmeye devam ederken,

aynı zamanda kendi yeteneklerimizi de
geliştirmeye devam edeceğiz. 

IDEF DAILY: Türkiye giderek daha fazla
yerli çözümlere yönelirken ESEN nasıl bir
fark yaratmayı planlıyor?

C. UĞUR: ESEN ile Türkiye’nin vizyonları
mükemmel bir şekilde birbiriyle örtüşüyor. Niş
mühendislik çözümleri geliştirmek için çalışırken
aynı zamanda ülkemiz hedeflerine de hizmet
ediyoruz. Kaynak israfından kaçınmak istiyoruz.
Yaklaşımımızdaki fark bundan kaynaklanıyor.
Türkiye’deki ortaklarımızın ne üzerinde çalıştığına
bakıp, ona göre mevcut ürün/yetenek
portföyünü tamamlayacak çözümler
geliştiriyoruz. Türkiye’nin savunma ve havacılık
OEM’lerini desteklemeye ve iş yüklerini
hafifletmeye devam edeceğiz. 

IDEF DAILY: ESEN’in bu oturmuş
kabiliyetleri ne tür bir ürün yelpazesine
uzanıyor? 

C. UĞUR: Faaliyet alanlarımızı; havacılık,
uzaktan algılama, yazılım ve SigInt sistemleri
olmak üzere dört başlık altında toplayabiliriz. Bu
dört alan birbirlerine yakın çalışır ve birbirleri için
güçlü birer tamamlayıcı olurlar. Bu alanlardan
birinde elde edilen her yetenek, diğerinin
gelişimine yardımcı olur. Havacılık ile ilgili olarak;
uçak modifikasyon programlarımız, tasarım
mühendisliği yetkinlikleri ile ilgili danışmanlık
faaliyetlerimiz ve TAÇÖS çözümlerimizden
bahsedebiliriz. Uzay & Algılama Sistemleri ile

ESEN TAÇÖS çözümü, pilotlara görsel ve sesli ikaz ile genelde
dikey kaçınma manevralarından oluşan çözüm önerilerinde
bulunmaktadır. TAÇÖS; HürKuş ve Gökbey aviyonik sisteminin
bir parçası olarak Türk savunma sanayi özgün ürünü olarak
yerini alacak (Resim: ESEN).
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ilgili olarak, Geniş Alan Gözetim (GAG)
sistemlerini adlandırabiliriz. Bu sistemler; Uçak-
üzeri, Aerostat, Kara Konuşlu ve Kablolu Dron
olmak üzere GAG uygulamalarını kapsamaktadır.
Muhabere İstihbaratı oldukça kısıtlı bir alandır,
ancak HF Yön Bulma ve Fiber Optik Algılama
Sistemlerinde yeteneklere atıfta bulunabiliriz.
Yazılım alanında ise; çeşitli yetkinlik alanları
adına büyük veri analitikleri ve füzyon, görev
yönetim sistemleri, açık kaynak veri analiz
sistemleri, yeni nesil komuta, kontrol ve karar
destek sistemlerinden bahsedebiliriz. 

IDEF DAILY: GAG yeterince olgunlaşmış
ve konuşlandırılmaya hazır mıdır ve hangi
platformlar öne çıkmaktadır?  

C. UĞUR: ESEN Geniş Alan Gözetim (GAG)
çözümleri, konuşlandırılmaya hazırdır. Sistemin
son derece hassas operasyonlarda kendini
kanıtlamış olduğunun altını çizmeliyim. GAG’nin
yakın gelecekte tam hizmet sunduğunu sıklıkla
duyacaksınız. MALE İHA ANKA için bir
entegrasyon çalışması başlattık. ASELSAN ile
sınır güvenlik uygulamalarında balonların yanı
sıra sabit gözetleme kulelerine GAG kurmak
üzere çalışıyoruz. GAG, karmaşık makine
öğrenme algoritmaları ile birlikte en son görüntü
işleme teknolojileri kullanan bir kabiliyet.
Sistemin, makine öğrenme algoritmaları
aracılığıyla sahada kazanılan bilgi ve deneyim
ile kendini geliştirmesi beklenmektedir. 

IDEF DAILY: ESEN şu anda ne tür
aviyonik çözümler üzerinde çalışıyor?

C. UĞUR: ESEN, TAÇÖS programı sayesinde
geniş kapsamlı bir know-how kazanmıştır.
Yetenekli mühendislik ekibi ve karmaşık
aviyonik laboratuvarları ile ESEN, tercih edilen
yerli uçak üzeri seyrüsefer teçhizatı tasarımcısı
olmaya aday. Hem yerel, hem de uluslar arası

piyasalar için yeni karmaşık çözümler
geliştirmek için Türkiye’nin en önemli
OEM’lerinden birisiyle çalışıyoruz. 

Ayrıca, uluslar arası bir OEM ile yeni bir
çalışma başlattık, ortak geliştirme
gereksinimlerini tamamladıktan sonra her iki
taraftaki olumlu sonuçları açıklayacağız. 

IDEF DAILY: Yeni bir ürün/teknoloji
uygulaması geliştirmek üzerinde çalışıyor
musunuz?

C. UĞUR: Geniş Alan Gözetim Sistemimizin
çeşitli türevleri üzerinde çalışıyoruz. Teknoloji yol
haritamıza uygun olarak, özellikle uzaktan
algılama, veri füzyonu ve SigInt alanlarında
ürünlerimizin yenilerini veya türevlerini
geliştirmek için ArGe mühendisliğine devam
ediyoruz. İlaveten, güvenlik güçlerimizin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel çözümler
geliştirmek amacıyla üzerinde çalıştığımız bazı
projeler mevcut. 

IDEF DAILY: İhracat ESEN için önemli bir
rol oynuyor. ESEN’in Orta Doğu’daki son
ihracat başarısı hakkında bize ne
söyleyebilirsiniz? 

C. UĞUR: Birkaç yıldır Orta Doğu’da aktif
durumdayız. ‘17–‘18 yılları arasında savunma ve
teknoloji alanlarında ülkemiz ihracatına katkıda
bulunan iki büyük teslimatımız tamamlandı. Bu
yıl daha büyük programlar için bir dönüm
noktası olacağını umduğumuz daha önemli bir
teslimatı tamamlayacağız. 

IDEF DAILY: Üzerinde çalıştığınız başka
ihracat projeleriniz var mı?

C. UĞUR: Aviyonik ürünlerimiz ve
kabiliyetlerimiz için EASA/FAA düzenlemeleri
altında bulunan ülkelerle yeni iş girişimleri
üzerinde çalışıyoruz. Savunma alanında Afrika
ve Orta Doğu’ya bakıyoruz. Dengeli bir müşteri
portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz, böylece
piyasalardan biri zayıfladığında, diğerindeki
gelişimlerle kendimizi ayakta tutabiliriz. Yakın
zamanda yeni ortaklık duyuruları yapmamızın

mümkün olacağına inanıyoruz. 

IDEF DAILY: ESEN’in uzun dönemde
planladığı amaç ve öncelikleri hakkında
neler söyleyebilirsiniz? 

C. UĞUR: Önceliğimiz, ürün ve
hizmetlerimizin kullanıcılarımızın tam
memnuniyetini sağladığını temin etmek. Bu
sayede, bilahare gelişen ihtiyaçları için yine bize
yönelmelerini sağlamış olacağız. 

En değerli varlığımız insan kaynağımız ve
bölgesel pazarlarda ihracatın pekişmesi için tüm
gayretimizle onlara odaklanacağız. Mühendislik
iş gücümüzü istikrarlı bir şekilde artırırken
yetkinliklerimizi de geliştirmeyi umuyoruz. 

IDEF DAILY: Türkiye’nin büyümekte olan
genç nüfusuna yönelik olarak ESEN yenilikçi
genç zihinleri cezbetme konusunda nasıl bir
fark yaratabilir? 

C. UĞUR: Bu soru için teşekkür ederim. Bu,
geniş çapta yerel sanayide de aynı olmakla
birlikte bizim için en önemli zorluklardan birisi.
Yurtdışında çalışmayı tercih eden çok yetenekli
gençleri görüyoruz. Bu genç zihinlerin
yurtdışında ne aradıklarını anlamaya çalışıyor ve
bilahare bu olanakların benzer ya da daha
iyilerini Türkiye’de sunmak istiyoruz. Genç
yetenekleri cezbetmek adına doğru çalışma
ortamını yaratmanın yanı sıra zorlu mühendislik
programları oluşturmak için çok çaba sarf
ediyoruz. 

IDEF DAILY: Okuyucularımız için bir
mesaj vermek ister misiniz? 

C. UĞUR: Sektörümüz son yıllarda zorlu
engellerle karşı karşıya kalmaktadır ve ülkemizin
özel konumunu ele aldığınızda, bu eğilimin bir
süre daha devam edeceğini görüyoruz.
Yeteneklerimizin güvenilir olduğunu ve
savunma sanayisinin tamamı adına söylemek
gerekirse, güvenlik güçlerimize rekabetçi
çözümler sunmak için çabaladığımızı ve
ülkemizi ihracat çalışmalarımızla desteklemeye
devam edeceğimizi belirtmek isterim ID

ESEN’in GAG çözümü, kapsamlı bir mühendislik yatırımı ürünü
olarak hava araçları, sınır gözetleme kuleleri ve kablolu
balonlar üzerinde görev yapacak (Resim: ESEN). 





WITH over 1oo already operating worldwide, the
Bell 5o5 Jet Ranger X has been living up to the hype of
its legendary predecessor, the Bell 2o6. The Bell 5o5 has
completed its first flight in November 2o14, it’s a single
engine helicopter and is one of Bell’s most in-demand
commercial aircraft in the world. Now with over 1o,ooo
hours reached on its global fleet, the five-seater was
designed through customer collaboration to ensure both
pilot and passengers receive a safe, smooth and
enjoyable experience. 

Like its predecessor, its unique capabilities and
efficient operational cost lend it increasingly well to be an
ideal military trainer to coach the pilots of tomorrow.
There has been worldwide interest in the Bell 5o5 as a
training aircraft due to its capability, affordability,
maintainability and safety features.

The first obvious reasons that are setting Bell 5o5
apart from the competition are; dual controls and a

fantastic visibility due to the
glass cockpit. It also packs a
major punch and is the only
aircraft in its class to have a
dual-channel Full Authority
Digital Engine Control
(FADEC) engine,
manufactured by non-other
than Safran Helicopter
Engines which provides
more safety. 

Another noteworthy
distinction from its
competition is the first fully
integrated avionics with the
Garmin 1ooo which allows
new pilots an easier transfer
to more complicated

avionics systems. The Bell 5o5s flight deck is easy to
navigate thanks to twin 1o.4” LCD screens and it has all
the latest technology available. With components based
on the proven technology of the Bell 2o6, the aircraft is
also easy to maintain. On top of that, its attractive price
is a major draw. 

These are just some of the main elements that
make the Bell 5o5 a safer, more efficient and reliable
aircraft - and when learning to fly, this is exactly what
you need. 

To find out more about this legend, go to
www.bellflight.com ID

Bell 5o5 – The Ideal Military Trainer
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FNSS’nin, dünya genelinde farklı ülkelerde hizmet
veren PARS Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ailesi, Türkiye’nin de
tercihi oldu. Savunma Sanayii Başkanlıg ̆ı (SSB) ile FNSS
arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
(ÖMTTZA) Projesi Sözleşmesi kapsamında FNSS, Kara
Kuvvetleri Komutanlıg ̆ı'na ve Jandarma Genel Komutanlıg ̆ı'na
8x8 ve 6x6 araç sağlayacak. 

Projenin ilk aşamasında; yurt içi geliştirme modeliyle 5
farklı konfigürasyonda araç geliştirilip, toplam 100 adet araç
üretilecek. Proje kapsamında: 
l Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Komuta ve Radar Araçları

ile Sensör ve KBRN Keşif Araçları, 
l Jandarma Genel Komutanlığına, Zırhlı Muharebe Aracı

teslim edilecek. 
Taktik tekerlekli zırhlı araçlar alanında uzun yıllardır Ar-

Ge çalışmaları yürüten FNSS, bu çalışmalarının ilk meyvelerini
2005 yılında aldı ve ürün ailesini ortaya koyan Türkiye’deki ilk
firma oldu. Bu ürün ailesi, dünyanın kara araçları alanında
önde gelen diğer firmalarıyla girdiği rekabet sonucunda; 2010
yılında Malezya, 2015 yılında da Umman tarafından tercih
edildi. Böylece FNSS, Türk kullanıcılarına teslimat öncesinde,
PARS ürün ailesinin her iki üyesi olan 8x8 ve 6x6 araçlarını, iki
ülkeye ihraç etmiş oldu. Bu araçların, hem Malezya hem de
Umman için çok farklı konfigürasyonları da geliştirildi ve
geliştirilmeye devam ediyor. 

ÖMTTZA Projesi kapsamında, FNSS tarafından özellikle

keşif harekâtına yönelik olarak yeni bir PARS ailesi üyesi
tasarlandı. PARS İZCİ 6x6 ve 8x8 ; üstün hareket kabiliyeti ile
her türlü yol ve arazi koşulunda konforlu ve güvenli sürüş
imkanı, düz yollarda yüksek süratlerde dengeli sürüş imkanı ve
virajlarda düşük savrulma riski, şeffaf zırh (balistik cam)
entegrasyonu ile yüksek durumsal farkındalık sağlamakta ve
bu nitelikleri ile keşif harekatı için fark yaratmaktadır. 

PARS İZCI ̇ 6x6 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarında
motor, güç aktarma organları gibi temel otomotiv
ekipmanlarında ve görev donanımlarında yerli alt sistemler
kullanılacak. 

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, ÖMTTZA
projesinde ipi göğüslemelerinin, verdikleri stratejik kararların
doğruluğunu gösterdiğin dikkat çekiyor: “ÖMTTZA projesi,
2000’li yılların başında, tekerlekli araç geliştirme konusunda
verdiğimiz stratejik kararın doğruluğunu, yurt dışında elde
ettiğimiz başarıların ardından, yurt içinde de kanıtlıyor. 8x8 ve
6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar, hem dünyada hem de
Türkiye’de, rekabetin çok yoğun olduğu bir alan. PARS ürün
ailemizin, hem yurt dışında hem yurt içinde yoğun rekabet
altında bu başarıları kazanması, araçlarımızın üstün özellikleri
hakkında çok şey anlatıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve
Jandarma Genel Komutanlığına, sınıflarının en iyi araçlarını
teslim edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. ÖMTTZA projesinin,
PARS ürün ailesine, dünyada ve Türkiye’deki yeni başarıların
kapısını da açacağına inanıyoruz.” ID

PARS İZCİ 8x8 ve 6x6 Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine Giriyor
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OTOKAR’s TULPAR Medium Tank, exhibited for the
first time in Turkey at IDEF 2o19, stands out with mobility,
firepower and survivability features. Integrated with CMI’s
Cockerill 31o5 type turret; the auto-loader 1o5 mm gun

system is capable of firing all types of 1o5mm NATO
ammunition and 1o5mm guided anti-tank missile. TULPAR
Medium Tank offers effective solutions in missions that
require high firing and destruction. With superior mobility,

the medium tank can serve in all kinds of combat
environments from urban, built-up areas and light bridges to
woodlands and all terrains especially soft surfaces where
main battle tanks are unable to operate due to their heavy
weights. 

The multi-role, modular TULPAR series is designed as a
platform to meet the users’ needs for a single platform to use
in different missions. The vehicle is the ideal platform for the
medium tank. Tested in the toughest climates and on rough
terrains, TULPAR boasts best-in-class ballistic and mine
protection with modular armour technology and armour
structure that can be configured and scaled according to the
threats. TULPAR Medium Tank, which can be integrated with
active protection systems, has the capacity of carrying two
infantries in addition to its crew of three (commander, gunner
and driver). Efficient Integrated Logistics Support system
solutions ensure low lifetime support costs ID

TULPAR Medium Tank

AMONG the Embedded Simulation System (ESS)
solutions of SDT, the Airborne ESS was the first involvement
of the company in air combat training system development
back in ‘o7, which was successfully deployed on a fighter
aircraft and delivered to Turkish Air Forces (TuAF) in ‘11. SDT

developed CGF simulations
as well as high fidelity
models of aircraft systems
such radar, RWR, CM/ECM
and missiles for ESS. The

system is fully integrated to aircraft OFP and has gone
through several ground and flight tests before final
deployment. ESS provides ‘Constructive’ elements into the
‘Live’ environment for enhanced air combat training
capabilities. Another version of the ESS solution was exported

to South Korea between ‘16 and ‘17 for the use of the
Republic of Korea Air Force (RoKAF).

One of the important elements of the Embedded
Simulation System (ESS), namely the Air Combat
Maneuvering Instrumentation (ACMI) solution which was
successfully developed by SDT, has been certified in flight
tests conducted in cooperation with TAI and the Turkish Air
Force on F-16 aircraft. The ACMI system (pod and ground
system)of SDT, is ready for serial production for both the
domestic as well as the international market ID

SDT Air Combat Training (ACT)
Solutions 

GRAVITEK will supply the armored vehicle
industry its high-end, Blast ProtectionSeating solutions.

IDEF, Istanbul, April 30 2019- GRAVITEK, a
company specializing in state-of-the-art energy
absorbing solutions, announcedtoday at IDEF
International 2019 show,the opening of its new facility
in Turkey.Gravitek will supply the armored vehicle
industry with its high-end, Blast ProtectionSeating
solutions. As demonstrated at its booth at the IDEF exhibition,

Gravitek offers a widerange of blast mitigation seating
solutions from the highly ergonomic Troop Seat, to the more
complex Driver, Commander and Gunner seats. With its
"Made in Turkey" strategy, Gravitek plans to
becomeanimportantseating solution supplier to the local
Turkish and Eurasianarmored vehicle industryas well as
toexport to other countries from Turkey. 

Gravitek’sseating solutions complywith STANAG4569
(NATO Standardization Agreement for protection levels of
occupants in armored vehicles) level 3 and 4 and adheres to
the demanding vehicle safety standards such as FMVSS
(Federal Motor Vehicle Safety Standard) 207, 210, 302, ECE
R14, R16 and more.

Mr. Oren Goor, Gravitek's CEO was quoted saying:
“we are very proud to launch  Gravitek's efforts to
become a significate player in the Turkish  market. We
strongly believe in the potential of the local market and
look forward to cooperating with its leading armored
vehicle companies. The vast local manufacturing base
represents a variety of opportunities, both in Turkey and
in export markets, and we intend to work very closely
with the industry to explore this potential ID

GRAVITEK Launches Its Blast Protection Seats Facility in Turkey
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii, geleceğin savaş
uçağını uçuracak pilotların eğitileceği Hürjet’i, kokpit
donanımı ile kanopisi açık şekilde, sergiliyor. Kokpitin
sayısal gösterge donanımına sahip olduğu görüntülendi.
Pilotun durumsal farkındalığını artıran ve aynı anda birden
daha çok parametrenin takibine olanak sağlayan sayısal
kokpit sisteminin yanı sıra, uçakta, HOTAS (Hands On
Throttle-And-Stick) donanımının olduğu da dikkat çekti.

Sayısal kokpit (Glass Cockpit) geleneksel donanımın
aksine analog göstergelerden oluşmuyor. Çok fonksiyonlu
LCD veya LED ekranlardan teşkil edilen donanım, birçok
özelliği aynı anda farklı kombinasyonlarla pilota sunuyor.
Bu sayede pilot, göstergelerle birlikte, görev parametreleri,
arazi haritası, görev planlaması, arıza tespiti, uçağın uçuş
parametreleri gibi bilgilerin yanı sıra mühimmat kontrolü
ve arıza check listlerini de tek bir ekrandan
görüntüleyebiliyor. Telli uçuş (Fly-by-Wire) sistemine sahip
uçaklarda kullanılan sayısal kokpit sistemi sayesinde
pilotun iş yükü azaltılırken, platformun uçuş performansı,
manevra kabiliyeti gibi parametreleri artırılıyor. HOTAS
sistemi ile desteklenen uçaklarda ise, uçağın hayati öneme
sahip olan itki kontrolü, manevra, kokpit ekranları arasında
gezinme ve kombinasyon belirleme işlemlerinin yanı sıra
hedefe kilit atma, ateşleme, mühimmat salma gibi

görevlerin icrasını pilota elini kaldırmadan ifa etme imkânı
sağlıyor. Bu avantaj, özellikle yüksek G kuvvetine maruz
kalınan manevralarda ve ağır türbülanslarda uçağın

kontrolünü kolaylaştırarak daha stabil bir uçuş ve
kullanıcıya daha yüksek durumsal farkındalık imkânı
sağlıyor ID

Hürjet'te Sayısal Kokpit

VEHICLES from the first series production batch of the
KORKUT self-propelled anti-aircraft gun (SPAAG) developed
by Aselsan (which completed the production cycle at the end
of March) have already been handed over to the Turkish
armed forces, according to a company announcement on 28
April. A formal ceremony intended to mark this delivery – of
three gun system vehicles and a single command post vehicle
– is scheduled to take place within the context of IDEF 2019
on 2 May, the company added.

Developed by Aselsan entirely from national resources,
KORKUT will be deployed by the Turkish Army in three-gun
platoons, each platoon also incorporating a command post
vehicle. Contracted in 2010, the gun system has a stabilised
turret carrying twin 35mm guns with a high rate of fire, a 3D
fire control/tracking radar, and an electro-optical (EO) sensor
pack. The command post variant features a 3D search radar
and an EO sensor pack consisting of TV camera, thermal
camera and laser rangefinder. Two gun system vehicles and
one command post variant were delivered to the armed forces
at the end of the development phase and the series
production contract was signed on 19 May 2016.

In addition to traditional ammunition types, KORKUT is
also capable of firing 35 mm Air Burst Ammunition (ATOM)

designed by Aselsan. The combination of KORKUT and ATOM
significantly improves the effectiveness of ground-based air
defence (GBAD) against modern air threats, including air-to-

ground missiles, cruise missiles and unmanned aerial systems
(UAS) ID

First Series Delivery of Korkut at IDEF ‘19

BU ihtiyaçlara sahada en etkin şekilde cevap vermek
üzere SDT, yeni nesil Haberleşme Dinleme ve Kestirme
Sistemini geliştirmiştir. Sistem dar ve geniş bant haberleşme
sinyallerini yüksek duyarlıkta tespit etmekte, yön/konumunu
tayin etmekte, kimliklendirmekte ve çözümlemektedir. Kritik
işlemler gerçek zamanlı ve otomatik olarak yapılmakta,
sistemin 7/24 çalışmasıyla haberleşme ortamı kesintisiz

olarak kontrol altında tutulmaktadır. Elde edilen işlenmiş ve
işlenmemiş veriler kaydedilerek ve sonrasında akıllı filtreler
vasıtasıyla analiz edilebilmektedir. Geliştirilen sistemin temel
ayırt edici özelliği, dar bant, geniş bant, doğrudan dizi geniş
spektrum (DSSS)  ve frekans atlamalı (FHSS) sinyalleri tespit
edebilmesi ve bunları yüksek doğrulukta sınıflandırarak
dinlemeye hazır hale getirebilmesidir ID

Haberleşme Dinleme ve Kestirim Sistemi
SDT Haberleşme

Dinleme ve Kestirme

Sistemi



HER biri sınıfının en iyileri arasında gösterilen çok
sayıda füze, roket ve mühimmat geliştiren Roketsan,
Atış Test ve Değerlendirme Merkezi (ATDM) ile bunların
test ve değerlendirmesine yönelik uzmanlığını
pekiştiriyor. İlk fazı 2015 yılında tamamlanan ATDM’nin
ikinci fazının ise bu yıl içinde tamamlanması
hedefleniyor.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, füze,
roket ve mühimmat geliştirme projelerini desteklemenin
yanı sıra, uçuş, test ve değerlendirme faaliyetlerine
yönelik kabiliyet ve kapasiteyi artırmak amacıyla
başlatılan ATDM projesi, NATO Destek ve Tedarik Ajansı
(NSPA) üzerinden Roketsan ile imzalanan sözleşme ile
yürütülüyor. Proje kapsamında kazanılacak başlıca atış
test yetenekleri şöyle sıralanıyor:
l Her türlü silah, topçu ve tank mühimmatı ile roket

ve füzenin; deneme, kafile kabul, eğitim ve
kalifikasyon atışları gerçekleştirilebilir.

l Yörünge boyunca; roket, füze, mühimmat ve

hedefin pozisyonu izlenebilir ve takip edilebilir.
l Düşme noktasını doğru bir şekilde ölçebilmek için;

fırlatma, ara faz ve düşme noktalarındaki sensörlerden
gerçek zamanlı uçuş verileri alınabilir.

l Roket, füze ve mühimmatın gerçek uçuş rotası, tüm
sensörlerden gelen verilerin, veri füzyonu algoritmaları
ile Komuta Kontrol Merkezi'nde işlenmesinden sonra
hesaplanabilir ve kullanılabilir.

l Fırlatma, ara faz ve düşme evrelerinde elde edilen uçuş
verisi, veri işleme ve analiz yazılımları ile uçuş
sonrasında raporlanabilir.

l Roket, füze ve mühimmat atışları öncesinde; zemin,
alçak ve yüksek irtifa meteorolojik ölçümleri yapılabilir.

l Fırlatma, ara faz ve düşme noktalarında bulunan test
cihazları ve sistemleri arasında, gerçek zamanlı veri
alışverişi sağlanabilir.

l Roket, füze ve mühimmatların ateşlenmesinden hemen
sonra, yüksek hızlı kamera ve Uçuş Takip Sistemi
kullanılarak 3 boyutlu yörünge analizi yapılabilir.

l Test edilecek roket, füze ya da mühimmat,
şartlandırma kabinlerinde iklimlendirilerek
ateşlenebilir.

l Uçuş esnasında bir hata veya kontrol dışı durum
oluşması durumunda, uçuş sonlandırma yer
istasyonları kullanılarak, mühimmat imha
edilebilir.
ATDM projesi kapsamında devreye alınan test

teçhizatı ve ekipmanı, halen Türkiye’de yürütülen tüm
roket, füze ve topçu mühimmatının geliştirme
çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.

ATDM’nin Roketsan faaliyetlerine katkıları şöyle
ifade edildi; “ATDM projesini gerçekleştirirken füze, roket
ve mühimmat geliştirme çalışmalarında edindiğimiz bilgi
birikimini de kullandık ve ortaya çok başarılı bir sonuç
çıktı. ATDM’de yürüttüğümüz faaliyetler; füze, roket ve
mühimmat geliştirme çalışmalarında da bize önemli
katkılar sağlıyor. Böylece teknolojilerimizi daha da ileri
noktalara taşıyabiliyoruz.” ID

Roketsan Atış Test ve Değerlendirme Merkezi

PUSHING the boundaries of technology in the fields of
conventional rockets, missiles and munitions, Roketsan is
continuing its works on innovative weapon systems. The ALKA
Directed Energy Weapon System (DEWS) is one of the
outcomes of those efforts and took its place among the
products that are being displayed by Roketsan at IDEF ‘19 for
the first time.

Capable of directing electromagnetic and laser energy to
a specific target, the ALKA DEWS allows the user to
functionally intercept individual or groups of drones through
its electromagnetic jamming capability, while making it
possible to neutralize drones, drone groups and improvised
explosive devices (IED) from a safe distance by making use of
its electromagnetic and laser destruction ability. The system,
which is in the development process, offers its user a three-
phased defence capability through its electromagnetic
jamming system (EJS) and laser destruction system, as well
as the electromagnetic destruction system (EDS).

The changes in threats parallel to the technological
advances make it inevitable to use new kinds of defence
armaments. For instance, while drones are being used for
commercial and civilian purposes at an increasing pace, in
addition to their military use, they are also being used
frequently for acts of terrorism. In addition to low-cost drones
that have acquired autonomous flight capabilities become
more resistant to jamming and are supported by swarming
algorithms, IED mechanisms are emerging as a major threat
in today’s conflicts as well.

Defence, against the drone threats, through the use of
conventional firearms cannot always be employed due to
the potential for collateral damage and also there is a need
for specialized personnel and ammunition for such
operations. A look at global trends indicates that innovative
defence systems are being used against such new threats at
a growing pace. Similarly, the elimination of IED threats
requires innovative solutions and DEWS is considered to be

the most cost-effective solution for defence against IEDs,
drones and particularly swarms of drones.

ALKA DEWS can hit a target at a selected point,
focusing directed energy on the target with high precision
and thus preventing collateral damage. The cost of per
round of the system, which responds at the speed of light
and that can be used day and night, is much lower than
conventional ammunition.

Capable of eliminating different kinds of threats posed
by autonomous drones, spy drones, explosive-laden drones,
swarms of unmanned aerial vehicles (UAV) and IEDs, ALKA
DEWS can be used as a mobile or stationary unit,
depending on user requirements. The mobile system is
regarded as an ideal solution for the defence of advancing
or deployed units, as well as in urban operations, whereas
the stationary system can be used in the air defence of
critical facilities such as headquarters, bases, ports and
fortified guardhouses ID

Directed Energy Weapon System ALKA
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SDT has developed a new generation of Communication
Monitoring and Localisation System, in response to all the
requirements in the electronic battlefield, in a most efficient
way. The system detects both narrow and wideband signals
with high sensitivity, finds signal direction and source
position and classifies and resolves those signals. All time
critical operations are performed in real time automatically.

The resulting processed and unprocessed data are
recorded and then analyzed using smart filters. The
distinguishing feature of the developed system over its
opponents is that it can detect all narrowband,
wideband, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) signals and
make them ready for listening ID

Communication Signal Monitoring and
Localisation Systems 

SDT

Communication

Signal Monitoring

and Localisation

Systems
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FNSS ve Endonezya Devlet kuruluşu PT Pindad’ın
beraber tasarlayıp geliştirdiği Kaplan (MT) Orta Ağırlık Sınıfı
Tank için seri üretim anlaşması imzalandı. 

Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau)
Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği
Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail
DEMİR ve Endonezya Savunma Sekreteri Agus SETIADJI’nin
himayesinde, FNSS Genel Müdür ve CEO’su Nail KURT ile PT
Pindad CEO’su Abraham MOSE tarafından imzalandı.

Sözleşme kapsamında teslim edilecek araçların seri

üretimi iki firma tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek. Seri
üretim için uzun dönemli iş birliği anlaşmasının ilk fazı, 18
adet tankın üretimlerinin iki yıl içerisinde tamamlanmasını
kapsıyor.

Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Prototip
geliştirme dönemi 2o18 yılında tamamlandı. Endonezya ve
Türkiye hükümetleri arasında imzalanan savunma sanayii iş
birliği anlaşması kapsamında FNSS ve PT Pindad prototip
geliştirme çalışmalarına 2015 yılı sonunda başlamıştı.
Yaklaşık üç yıldan daha kısa bir süre içinde teknoloji transfer

modeli ile aracın tasarımı, geliştirmesi ve iki prototipin
üretimi tamamlanarak hem Türkiye’de hem de
Endonezya’da, Endonezya Ordusu ve Savunma Bakanlığı
tarafından kapsamlı ve zorlu testlere tâbi tutuldu. Kaplan
MT (Harimau) bu testleri başarı ile tamamlayarak
Endonezya Ordusu tarafından sertifikasyon verilen ilk orta
ağırlık sınıfı tank oldu ve seri üretime hak kazandı. Bu
özelliğiyle Kaplan MT dünya pazarında bir kullanıcının
ayrıca kalifiye ederek sertifikalandırdığı ilk orta ağırlık sınıfı
tank oldu ID

Kaplan'da Seri Üretim Zamanı
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•

17:00  
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