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İLANLAR / ADVERTISEMENTS



A lot of various security problems are faced in the today’s world which
global security and stability are at risk and some people call as “Cold War
2.0” or “Post of Post-Cold War.”

In the current global order, rules and organizations wear away; actors,
roles and aims replace. Multipolar power balances which each of them
moves in the direction of unilateral power-use harden international
relationships; threats and instructions stand out. Unfortunately, we have
been observing the complicated period which the race of power and
armament comes back and disagreements are not been solved and
accumulate.

In addition to this chaotic environment in the global level, Republic of
Turkey faces multidimensional threats and dangers in the security field due
to conflicts in its close geography.

To exist in this environment and geography, it is a must to have an
active, deterrent and respect army equipped with our own war weapons.
Our prior duty is to provide the security of 780,000 km2 homeland and
464,000 km2 sea.

The Ministry of National Defence adapts to rapid-growing information
and technology along with all the institutions and organizations which tie
up especially Turkish Armed Forces, military factories, shipyard and university;
keeps its activities with determination and consistency through a raising
active, national and innovative for our national values and profits.

In addition to bravery and sacrifice in the movement of fighting against
terrorism, the importance of arms, tools and equipment based on high
technology which the domestic and national defense industry have
developed.

27 military factories, 3 military shipyards and factories belonging to
Mechanical and Chemical Industry Corporation and totally approximately 50
facilities and 30,000 personnel take action to develop domestic and national
projects and to provide for Turkish Armed Forces’ needs in regardless of time
concept.

In this scope, a supply legislation is constituted which is harmony in
policy of national defence industry, oriented on industry/production, taking
the sensitiveness of public-purchasing into consideration, easy-to-apply,
providing the opportunity of quick movement by achieving operations for
upgrading the supply legislation with the aim of increasing the activity in
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Millî Savunma
Bakanlığı

KÜRESEL güvenlik ve istikrarın ciddi risk al-
tında olduğu, kimilerinin “Soğuk Savaş 2.o” veya
“Soğuk Savaş Sonrasının Sonrası” olarak adlandır-
dığı günümüz dünyasında, çok çeşitli güvenlik
problemleriyle karşılaşılmaktadır.

Mevcut küresel düzende, kurallar ve kurumlar
aşınmakta; aktörler, roller ve hedefler yer değiştir-
mektedir. Her birinin tek taraflı güç kullanma yö-
nünde hareket ettiği çok kutuplu güç dengeleri,
uluslararası ilişkileri zorlaştırmakta; tehditler veya
yaptırımlar ön plana çıkmaktadır.  Silahlanma ya-
rışının ve güç rekabetlerinin geri döndüğü, ihtilaf-
ların çözümlenemeyip biriktiği bu karmaşık
dönemi kaygıyla gözlemliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, küresel düzeyde yaşanan
bu kaotik ortamın yanı sıra yakın coğrafyasındaki
çatışmalar nedeniyle de güvenlik alanında çok bo-
yutlu tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmakta-
dır.

Böyle bir ortamda ve coğrafyada var olmak
için kendi harp silahlarıyla donatılmış etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya her
daim sahip olmak zorunluluktur. Öncelikli görevimiz 78o bin km² vatan top-
rağı ile 462 bin km² mavi vatanın güvenliğini sağlamaktır.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak
üzere askerî fabrikaları, tersaneleri, üniversitesi ve bağlısı olan tüm kurum ve
kuruluşları ile birlikte hızla gelişen bilgi ve teknoloji çağına uyum sağlamakta;
millî değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerine yükselen etkin, yerli ve yenilikçi
anlayışıyla faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Terörle mücadele harekâtındaki başarılarda personelimizin kahramanlık
ve fedakârlıklarının yanı sıra yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirdiği
üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve gereçlerinin önemi açıkça gö-
rülmektedir.

MSB çatısı altında 27 askeri fabrika, 3 askerî tersane, Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumuna ait fabrikalar ile toplamda yaklaşık 5o tesis ve 3o.ooo
personel, yerli ve millî projeler geliştirmek ve TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak
için mesai mefhumu gözetmeksizin faaliyet göstermektedir.

Bu çerçevede; askerî fabrikalar ve tersaneler tarafından yürütülen faali-
yetlerin icrasında etkinliğin artırılması maksadıyla tedarik mevzuatının iyileş-
tirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek, millî savunma sanayi
politikasıyla uyumlu, sanayi/üretim odaklı, kamu alımlarının hassasiyetlerini
göz önüne alan, uygulama kolaylığı olan, hızlı hareket imkânı sağlayan bir
tedarik mevzuatı oluşturulmuştur.

2o18 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararlarıyla yapılan değişik-
likler sonucunda, “stratejik işbirliği antlaşmalarının yapılması” ve “onaylı te-
darikçi”  kullanılmasına olanak sağlanmış; böylelikle kalite, teknik yeterlilik,
performans ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterli tedarikçilerden alım
yapılmasının önü açılmıştır.

Ayrıca, askerî fabrikalar ve tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak
savunma sanayiine, millî ekonomiye ve ülke ihracatına katkıda bulunmak
amacıyla bir devlet şirketi olan Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şir-
keti (ASFAT A.Ş.) kurulmuştur.

Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan ve yö-
netim hakları MSB’ye ait olan ASFAT A.Ş. ile devletten devlete antlaşmaların
yapılabilmesi olanağı sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Mütevelli Heyet Üyesi olduğumuz
TSKGV’nin ana sermayedarı olduğu Vakıf Bağlı Ortaklıklarımızın da geldiği

Ministry of
National Defence
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the execution of actions conducted by military factories and shipyards.
In the consequences of changes made by the cabinet decision coming

into force in 2018, the opportunity has been enabled for “making strategic
corporation agreements” and “using of approved suppliers”. Therefore, there
is no barrier to make a purchase from adequate suppliers in terms of quality,
technical adequacy, performance and post-selling services.

Besides, Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT A.Ş.), a
government company, were founded with the aim of contributing to defence
industry, national economy and country’s export by using opportunities and
abilities of military factories and shipyards.

ASFAT A.Ş, the full of which capital is provided by the Ministry of Treasury
and Finance and the management rights of which belong to the Ministry of
National Defence has enabled the possibility of making agreement from
country to country

When we look at the developments in the last decade, it is understood
that we make progress resolutely toward the aim of being actor in the global
economy by reducing our foreign-dependent to the minimum level.

In this scope, the situation of the Foundation Affiliate Company which
Turkish Armed Forces Foundation is the capital stock which we are Member
of Board of Trustees under the name of our President is so proud. Totally
50 companies including ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR and
ASPİLSAN and 7 Associates, 35 Foundation Indirect Affiliate Companies and
2 Indirect Affiliate Foundations which have been managed actively since
their foundations have taken place among important companies in the
national and international fields by monitoring and directing directly and
indirectly. 

In the current situation, the Foundation Companies have reached a
competitive power in the defence field and raised up among ranks of the
defence companies. With the aim of focusing on the research and
development and innovation, our companies have national unique products
more than each previous year by upgrading the level of technological
maturity and have played an active role to lessen the foreign-dependency.
In addition to these issues, the employment and added-value which it has
created and an important contribution which it has ensured to the economy
should not be ignored.

In 2009, while the total endorsement of defence and aviation was 3
billion $ this number along with the foundation companies in the leader
location and also our all companies at home reached 7 billion $ in 2019,
and the exportation approached 2.5 billion $ from 784 million $. Besides, I
would like to express that the export of the defense industry has increased
17% than 2017. 

The number of defence projects passed 650 over 194. The agreement
cost of these projects raised 85 billion $ from 19 billion $.

In the defence industry, that the rate of domestic and national, which
20%, have reached 70% today with the made studies in the recent years
and our 4 companies are among the first 100 companies in the defense
industry fields is the biggest sign of achievements which have been provided
with these studies.

It should be known that one of the most important locomotive sectors
for reaching our 2023 goals will be Turkey’s defense industry raising over or
national values and profits with the domestic and innovative approaches.

As a result, the long distances have been taken in the developments of
the domestic and national defense industry. With our President’s
encouragement, support and directive, I would like congratulate and thank
to all people who spend time and effort. 

The Ministry of National Defence is continuing its works with same
determination and consistency so that Republic of Turkey can reach 100%
domestic and national defence industry and take place among technology
exporting and forceful countries in the international fields ID

nokta da gurur vericidir. Kuruluşundan bugüne kadar etkin bir şekilde yöne-
tilen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile birlikte 7
İştirak, 35 Vakıf Dolaylı Bağlı Ortaklığı ve 2 Dolaylı Bağlı Ortaklık Şubesi olmak
üzere toplam 5o şirket doğrudan ya da dolaylı olarak gözetilip yönlendirilerek
her biri ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketler konumuna ulaşmıştır. 

Gelinen aşamada Vakıf şirketleri, savunma pazarında rekabetçi bir güce
erişmiş olup dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında her yıl üst
basamaklara yükselmektedirler. Şirketlerimiz ArGe ve inovasyona daha fazla
odaklanmak suretiyle teknoloji olgunluk seviyelerini de yükselterek her geçen
yılda daha fazla ulusal özgün ürüne sahip olmakta ve dışa bağımlılığın az-
altılması yönünde de etkin rol oynamaktadırlar. Bu hususlara ilave olarak ya-
rattığı istihdam ve katma değer ile ülke ekonomisine sağladığı önemli katkı
da göz ardı edilmemelidir. 

2oo9 yılında toplam savunma ve havacılık cirosu ABD$ 3 Milyar, öncü
konumda Vakıf şirketlerinin yanı sıra yurtiçindeki tüm firmalarımız ile bu değer
2o18’de ABD$ 7 Milyara ulaşmış, ihracat ise ilk kez ABD$ 2 Milyar sınırını
aşarak ABD$ 2,5 Milyara yaklaşmıştır. Bunun yanı sıra, savunma sanayii ih-
racatımızın 2o17’ye göre %17 artış gösterdiğini belirtmekten memnuniyet
duyuyorum.

Savunma projeleri sayısı 194’ten 65o’nin üzerine çıkmıştır. Bu projelerin
sözleşme bedeli ABD$ 19 Milyardan ABD$ 85 Milyara yükselmiştir. 

Savunma sanayinde %2o’lerde olan yerlilik ve millîlik oranının son yıl-
larda yapılan çalışmalarla bugün %7o’lere ulaşmış olması ve savunma sa-
nayii alanında dünyada ilk defa 1oo firma içerisinde 4 firmamızın yer alması,
bu çalışmalarla sağlanan başarıların en açık göstergesidir.

Bilinmelidir ki, 2o23 hedefimize ulaşmamızda en önemli lokomotif sek-
törlerden biri; etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla milli değerlerimiz ve men-
faatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayiimiz olacaktır.

Sonuç olarak millî ve yerli savunma sanayiinin gelişmelerinde büyük me-
safeler kat edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvik, destek ve direktifleriyle
bu seviyeye gelinmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, şükranlarımı sunu-
yorum.

Millî Savunma Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin %1oo yerli ve
millî savunma sanayine ulaşması ve uluslararası alanda teknoloji ihraç eden
güçlü ülkeler arasında yer alması için çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla
devam edecektir ID



Brief History of the Turkish Armed Forces

The first orderly and disciplined formation of the Turkish Army dates back to
2o9 B.C., during the Great Hun Empire; the greatest units in this organization
were the divisions made up of 1o.ooo soldiers, divisions were further divided
into smaller units composed of a thousand, hundred and ten soldiers; this
organization continued to exist throughout the history in the Turkish states with
small changes. 

Ottoman State, the strongest Turkish state founded in Anatolia, inheriting the
Seljuki military formation introduced certain novelties in organizing its army as of
its foundation. Within this framework, during the reign of Orhan Bey, a permanent
and orderly army, relying mainly on infantry and cavalry, was founded. The
necessity of having a naval power felt during the Siege of İznik (1327) was met
by a 24-ship fleet sent by the Karesi Principality under the command of
Karamürsel Bey. For the building of ships necessitated by the Ottoman Army a
shipyard was built in Karamürsel the same year. 

During the reign of Murat I, the developments in the army continued; in
addition to the Provincial Forces, the main battle force of the Ottoman Army
composed primarily of feudal cavalry units, Kapıkulu Hearths composed of infantry
and cavalry units were formed. Thus, the Ottoman Army was divided into two
major units; paid Kapıkulu Hearths and feudal Provincial Forces. Ottoman State
strengthening the organization of its army, challenged the Venetians at the Straits
of İstanbul and Çanakkale to establish sovereignty over the Aegean and the
Black Sea coastlines, which necessitated the building of larger battleships. 

Upon engaging in an intensive shipbuilding activity, primarily in the Gelibolu
Shipyard, during the reign of Mehmet II (the Conqueror) the Ottoman State formed
its first strategic naval power. The fleet thus formed played a significant role in
the conquest of İstanbul. Appointment of Hayreddin Barbarossa Pasha to
admiralty as Kaptan Pasha by Suleiman the Magnificent, the Ottoman Navy
reached its most powerful state and the naval victory at Preveza on 27
September 1538 followed which lead the Mediterranean Sea became a Turkish
Lake. 

Crucial reforms were introduced to the Turkish military organization and
education institutions during 18th Century. Under the reign of Selim III, Nizam-ı
Cedid [New Order] Army forming the very seed of the modern Turkish Army was
sown. Later the Sekbân-ı Cedid Hearth and the Eşkinci Hearth were set up; the
most significant development in this field was the forming of the Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediye Army in the European style upon the abolishing of
the Janissary organization. 

The prominent novelties in the field of education were the founding of
Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn [Imperial School of Naval Engineering] (1773)
and Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn [Imperial School of Engineering] (1794).
Other notable novelties were the inauguration of the Mekteb-i Harbiye [Military
Academy], Erkân-ı Harbiye Mektebi [War College], military secondary schools,
primary schools and secondary schools for the education of NCOs and military
high schools. 

Along with the novelties introduced in the land forces, reforms were initiated
in the navy. Modernizations in the technologies introduced in the building of
battleships, especially after the Crimean War (1853-1856), were noteworthy.
Invention of propeller and applying of the steam engines to the battleships,
construction of battleships of iron, invention of breechloader guns, abandoning
of the muzzleloader guns were some of the improvements in the navy. Another
development in the navy was the replacement of the Kaptan Paşalık Müessesesi
[Admiralty] with the Ministry of Navy on 17 March 1867. 

Turkish Army, in addition to the developments in the army and navy, became
interested in military aviation as of 19o9; within this context, first air shows in
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Genelkurmay

Başkanlığı

Tarihçe

MÖ 2o9’da kurulduğu kabul edilen ilk düzenli ve disiplinli Türk ordu-
sunun Büyük Hun İmparatorluğu döneminde oluşturulduğu, bu yeni yapıda
en büyük birliğin, 1o.ooo kişiden oluşan tümenler olduğu, tümenlerin binli,
yüzlü ve onlu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrıldığı, söz
konusu bu teşkilat yapısının küçük değişikliklerle tarih boyunca bütün Türk
devletlerinde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 

Selçuklu askerî teşkilatını kendine miras alan ve Anadolu’da kurulan
en güçlü Türk devleti olan Osmanlı Devleti ise bu mirasa ilave olarak ku-
ruluşundan itibaren ordusunda yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenle-
meler çerçevesinde; Orhan Bey zamanında, yaya ve atlı olmak üzere
düzenli ve daimî ordu teşkilatı kurulmuştur. İznik Kuşatması (1327) esna-
sında deniz gücüne ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaç Karesi Beyliği’nden
gönderilen Karamürsel Bey komutasındaki 24 gemilik bir filo ile karşılan-
mıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu gemilerin yapımı için aynı yıl Karamürsel’de
bir tersane inşa ettirilmiştir.

I. Murat döneminde de ordudaki gelişim devam etmiş, çoğunluğu tı-
marlı sipahilerce oluşturulan ve Osmanlı ordusunun asıl savaş gücünü teşkil
eden Eyalet Kuvvetlerinin yanı sıra yaya ve atlı birliklerinden teşkil edilen
Kapıkulu Ocakları kurulmuştur. Böylece Osmanlı ordusu Kapıkulu Ocakları
ve Eyalet Kuvvetleri isimleriyle aylıklı ve topraklı olmak üzere iki büyük sınıfa
ayrılmıştır. Ordu yapısını bu dönemde güçlendiren Osmanlı Devleti Ege De-
nizi ve Karadeniz mihverine sahip olmak maksadıyla İstanbul ve Çanakkale
Boğazları üzerinde Venediklilerle rekabete girişmiş ve bu durum daha
büyük harp gemilerinin yapılmasına yol açmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde başta Gelibolu Tersanesi olmak
üzere büyük bir gemi inşa faaliyetine girişilmesiyle Osmanlı Devleti’nin ilk
stratejik amaçlı donanması kurulmuştur. Bu donanma İstanbul’un fethinde
büyük rol oynamıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Barbaros Hay-
rettin Paşa’nın Kaptan Paşalık makamına getirilmesiyle Osmanlı donanması
en büyük gücüne ulaşmış ve 27 Eylül 1538’de kazanılan Preveze Deniz
Zaferi’yle Akdeniz bir Türk gölü hâline gelmiştir. 

18’inci yüzyıldan itibaren Türk askerî teşkilatında ve eğitim kurumlarında
önemli yenilikler yapılmıştır. III. Selim döneminde günümüz modern Türk
ordusunun ilk çekirdeği olan Nizâm-ı Cedid Ordusu kurulmuştur. Daha
sonra Sekbân-ı Cedid Ocağı, Eşkinci Ocağı kurulmuş ve 1826 yılında Yeni-
çeri teşkilatının kaldırılmasıyla Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adıyla Av-
rupa usulünde kurulan askerî teşkilat bu alanda en önemli yeniliklerden
olmuştur.

Eğitim kurumları açısından yapılan yeniliklerin başında Mühendishâne-
i Bahrî-i Hümâyûn (1773) ve Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn (1794) gel-
mektedir. Ordunun kurmay subay, subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak
amacıyla açılan Mekteb-i Harbiye, Erkân-ı Harbiye Mektebi, askerî rüştiyeler,
küçük zabitan iptidai mektepleri, küçük zabitan mektepleri ve askeri idadiler
de bu yenilikler arasında yer almaktadır.

Kara ordusunda bu gibi yenilikler yapılırken askeri denizcilik konusunda
da önemli yeniliklerin yapıldığı görülmektedir. Özellikle Kırım Harbi (1853-
1856) sonrası harp gemileri teknolojisindeki yenilikler dikkat çekicidir. Per-
vanenin icadıyla birlikte buharlı makinelerin harp gemilerine de
uygulanmaya başlanması, harp gemilerinin sacdan ve demirden inşası yo-
luna gidilmesi, kuyruktan dolma toplar icat edilerek ağızdan dolma topların
terk edilmesi örnek olarak zikredilebilir. Askeri denizcilik teşkilatındaki
önemli bir yenilik de 17 Mart 1867’de kurulan Bahriye Nezareti makamının
Kaptan Paşalık Müessesesinin yerini almasıdır.

Türk ordusunda kara ve deniz kuvvetlerine ilaveten 19o9 yılından iti-

Turkish Armed

Forces General

Staff



6

3 MAYIS|MAY 2019

the country were held and first reports pertaining to aviation were written. The
“Aviation Commission”, founded under the command of the 2nd Section Chief,
Staff Lt.Col. Süreyya Bey on 1 June 1911, in affiliation to Ministry of War Kıtaat-ı
Fenniye ve Mevâki-i Müstahkem Müffetişliği [Inspectorate of Technical Corps and
Fortified Positions], constituted the foundations of the Turkish Military Aviation.
Notwithstanding the limited means, Turkish air units performed active and
successful duties in the Balkan Wars, World War I and in the Turkish War of
Independence. 

Soon after the foundation of the Turkish Air Force, Turkish Army, making use
of its deeply rooted military tradition, was compelled to fight on numerous fronts
over a wide ranging geography with its army, navy and air force in the World
War I. World history witnessed how the valour and heroism of the Turkish soldier
and nation that flowed throughout the centuries, compounded with Mustafa
Kemal’s military genius and competence, rendered Çanakkale impossible. 

The Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti [Ministry of War], founded in affiliation
to the Council of Ministers in 192o, was renamed as the Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye Riyaseti [Presidency of War] upon a law issued on 3 March 1924 and
its status as a ministry was changed to presidency and became an independent
organization. The Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti moved to its new premises
(the home of Turkish General Staff today) which Mustafa Kemal ATATÜRK
inaugurated on 29 October 1931. As the ranks in the Turkish Army were replaced
by their Turkish equivalents as of 1935 the name of the Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye Riyaseti was changed into the Turkish General Staff. 

Prior to the World War II, reorganizations were realized in the army, the
inspectorates in the Land Forces were converted into army commands. Thus,
the Land Forces were formed under three armies, and the battle strength of the
Turkish Army was maximized. On founding Air Force Command on 23 January
1944, following the World War II, aviation units were brought under single
command. Land Forces Under secretariat was converted into Land Forces
Command on 1 July 1949; and the under secretariat of the Navy was converted
into Naval Forces Command on 15 August 1949. 

Turkish Armed Forces (TAF) initiated a reorganization process towards the
end of 198o’s. Aside from contributing the Turkish national interests in peacetime,
TAF has been undertaking tasks against risk factors ranging from terror without
borders to cyber-attacks and intercontinental ballistic missile threats in the
defence of the country. Furthermore, as a prerequisite of strategic security concept
beyond boundaries, TAF signs military training and cooperation agreements with
other nations, provides military support and cooperates with its neighbours and
regional states in establishing confidence and security building measures as well
as taking active part in international arms control regimes. 

TAF, with the aim of contributing to the world peace by providing regional
and international security, has undertaken and still continues to take active roles
in peace support operations in Somalia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan
and Lebanon; and also conducts tasks in Somalia, Qatar and Albania within the
bilateral relations. 

Today, the Turkish Army has gained the capacity of launching operations
under all kinds of weather conditions with its cross-border operational capabilities
in launching defence against terrorism, level of technology it has gained,
superiority of knowledge and education and with its reliance mainly on national
war industry. Moreover, TAF continues to strengthen its due place among the
strongest armies of the world owing to its capacity of undertaking tasks with its
extraordinary understanding of discipline and force under NATO flag in the most
delicate corners of the world. 

The Founder of our Republic and our eternal Commander-in-Chief Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK, in his historical message, addressed the Turkish Army
as follows: 

“Valiant Turkish Army, whose victories and past begins with the history of
the mankind, carrying the divine light of civilization in every victory! I have no
reservation whatsoever that you will perform your duty in the enlightened
Republic of our day with all the modern weapons and means you have, with
the same determination and dedication you displayed in protecting your
homeland from suppression, disasters and plagues, and from enemy occupation
in the heat of the prevailing crises and in the most problematic circumstances
in the past.”

Within the framework of the approach above and being historically aware
of its responsibilities; as in the past, TAF is determined and resolute to undertake
all the tasks that will be given to it in the future, relying on the power from the
love and trust of the noble Turkish Nation bestowed upon them ID

baren askeri havacılık alanıyla da ilgilenilmeye başlanılmış; bu kapsamda,
ülkede ilk uçak gösterileri gerçekleşmiş ve havacılıkla ilgili ilk raporlar ya-
zılmıştır. 1 Haziran 1911’de Harbiye Nezareti Kıtaat-ı Fenniye ve Mevâki-i
Müstahkem Müfettişliğinin 2’nci Şubesinde Kurmay Yarbay Süreyya Bey
başkanlığında oluşturulan “Tayyare Komisyonu” Türk askerî havacılığının ilk
resmî kuruluşu olmuştur. Türk hava birlikleri Balkan Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda sınırlı imkânlara rağmen başarıyla görev yap-
mıştır.

Hava Kuvvetlerinin kuruluşundan kısa bir süre sonra gerçekleşen Birinci
Dünya Savaşı’nda Türk ordusu sahip olduğu askerlik anlayışıyla kara, deniz
ve hava güçleriyle farklı cephelerde savaşmıştır. Dünya tarihi, Türk askerinin
ve Türk milletinin asırlar öncesinden bir miras gibi akıp gelen cesaret ve
kahramanlığının Mustafa Kemal’in askerî dehası ve komuta yeteneği ile
birleştiğinde Çanakkale’yi nasıl geçilemez bir hâle getirdiğine tanıklık et-
miştir. 

İlk teşkilatı 192o yılında “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti” adıyla
kurulan ve İcra Vekilleri Heyetine (Bakanlar Kurulu) bağlı olan teşkilat, o3
Mart 1924 tarihli kanunla “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti” adını almış
ve bakanlık statüsü kaldırılarak ayrı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur.
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti 29 Ekim 1931 tarihinde, Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün açılışını yaptığı yeni binasına taşınmış (bugünkü
Genelkurmay binası), 1935 yılında Türk ordusundaki rütbe isimlerinin yeni
Türkçe karşılıklarının kullanılmasına başlanmasıyla “Erkân-ı Harbiye-i Umu-
miye Riyaseti”nin adı “Genelkurmay Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde orduda yeni düzenlemeye gidilmiş ve
Kara Kuvvetlerindeki ordu müfettişlikleri, ordu komutanlıklarına dönüştü-
rülmüştür. Böylece Kara Kuvvetleri üç ordudan teşkil edilmiş ve ordunun
mevcudu en yüksek seviyeye çıkarılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
23 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasıyla hava
birlikleri tek komuta altında toplanmıştır. Kara Müsteşarlığı o1 Temmuz
1949’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Müsteşarlığı ise 15 Ağustos
1949’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür. 

198o’li yılların sonunda yeniden yapılanma sürecine giren Türk Silahlı
Kuvvetleri; barış zamanında Türkiye’nin milli çıkarlarının korunmasına kat-
kıda bulunmanın yanı sıra özellikle sınır tanımayan terörizm, siber saldırı
ve kıtalar arası balistik füze tehdidi gibi risk faktörleri karşısında ülke gü-
venliğinin sağlanmasında, coğrafi sınırlara bağlı olmayan stratejik güvenlik
anlayışının bir gereği olarak çeşitli ülkelerle askeri eğitim ve iş birliği anlaş-
malarının imzalamasının yanı sıra askeri yardım faaliyetlerinde bulunmakta,
komşuları ve bölge ülkeleriyle güven ve güvenlik artırıcı önlemler ve ulus-
lararası silahların kontrolü rejimlerine taraf olmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri hem dünya barışına katkıda bulunmak hem de
bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak maksadıyla Somali, Bosna -
Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan gibi birçok ülkede barışı destekleme
harekâtlarına çok önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam etmek-
tedir. Ayrıca, ikili ilişkiler kapsamında Somali, Katar ve Arnavutluk gibi ülke-
lerde de görev yapmaktadır.

Bugün gelinen noktada Türk ordusu, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve
eğitim üstünlüğü, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücü,
terörle mücadele ve sınır ötesi harekât kabiliyeti ile her türlü hava koşu-
lunda harekât icra etmektedir. Ayrıca, dünyanın en hassas noktalarında
NATO bayrağı altında olağanüstü bir disiplin ve güçle görev yapma yeteneği
sayesinde dünyanın en güçlü orduları arasında elde etmiş olduğu haklı ve
mümtaz yerini daha da pekiştirmektedir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK Türk ordusuna yayımladığı tarihi mesajında şöyle seslen-
miştir: 

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle bera-
ber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu! Memleketini en
buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düş-
man istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyet'in bugünkü
feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtalarıyla
mücehhez olduğun hâlde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem
yoktur.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlayış çerçevesinde asil Türk milletinin sevgi
ve güveninden aldığı güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihi bir
sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve
kararlılığındadır ID
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THE history of our Army began in 209 A.D., when Mete Khan established
the "ten-men organization system" for the first time.

Organization and training of the Army are based on robust principles
belonging to Great Seljuk State.

During the that period, a military school system was established. This
system included elementary school and war college levels and the military
officers were having their training and education in these schools that were
closely connected to the central palace.

The Ottoman Army is the first army to have cavalries in its structure. In
order to train the officers that can command the army, the Army College
with the name "Mekteb-i Harbiye-i Şahane" was established in 1834.

Following the declaration of republic, Turkish Army was organized as
three army commands comprised of 3 cavalry divisions and 9 corps each
having two divisions and being directly connected to Turkish General Staff.

KARA Kuvvetlerinin temeli; Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında atılmış
ve ilk defa onun zamanında onlu teşkilat sistemi teşkil edilmiştir. 

Kara Kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi; Büyük Selçuklu Devleti döneminde
sağlam esaslara bağlanmıştır. 

Subayların yetişmesi için merkezde saraya bağlı olarak, bugünkü öğretim
sistemine göre ilköğretim okulu ile harp okulu seviyelerini içine alan bir askerî
okul sistemi oluşturulmuştur.

Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusudur. Orduya
komuta edecek subayları yetiştirmek amacıyla 1834 yılında “Mekteb-i Har-
biye-i Şahane” adıyla Kara Harp Okulu açılmıştır.

Kara Kuvvetleri
Komutanlığı

Turkish
Land Forces
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This organization
constitutes the
fundamentals of
today’s Land Forces.

During the Republic
period; the first tank
unit was created in
1934, and afterwards,
commando and
parachute units were
established. Also,
military factories began
to operate to produce
weapons, equipment
and any kind of
materiel. In 1949, the
Army Command was
established and as of
1950, the Army
Command included the
armies, service schools
and training centers
within its body. During
the modernization
process in Turkish
Army, cavalry units
were abolished and
motorized units were

created and prioritized.
1990s was the period when structure of the Army was based on

battalions, brigades, corps and armies. Additionally, to improve the mobility
and capability of the units, the combatant brigades were heavily organized
as armored and mechanized units and their firepower was enhanced.

Turkish Land Forces accomplished many tasks regarding preservation
of the world and regional peace and its sustainment any time throughout
the history of our Republic. Turkish Land Forces joined the Korean War in
1950 with one brigade and the Cyprus Peace Operation in 1974. After 1990s
under the UN and NATO, it joined the Peace Support Operations in Somalia
and Bosnia and Herzegovina and (as of 2004 under EU) Kosovo, Lebanon
and Afghanistan and it continues to join various operations in many
countries.

Turkish Army, as the component responsible for land-based military
operations of the Turkish Armed Forces which is “the steeled expression of
Turkish unity, Turkish strength and ability, Turkish patriotism” has the
determination and will to live up to the expectations of the honorable Turkish
nation, and maintains pride and honour for being at the service of it.

The mission of the Turkish Army as part of Turkish Armed Forces is to
carry out the tasks stated in the Constitution, acts and other legal regulations.

The units that compose the organizational structure of the Army are as
follows:
l Combat Units,
l Combat Support Units,
l Combat Service Support Units.

In order to meet the modernization requirements and to maintain and
improve its combat capabilities in the future, the Turkish Army Command
has launched a comprehensive modernization program. Major on-going
modernization projects are as follows:

Modern Tank (ALTAY) Project 
The “Modern Tank (ALTAY)” Project aims to develop a main battle tank

with national capabilities that considers the realities of the battlefield and
threats of the future. The “ALTAY” tank wields advanced technology weapon

systems, is capable of high mobility
has long firing and road range,
effective fire/impact capability and
reliable protection against up-to-date
destruction weapons and
ammunitions.

Cumhuriyetin ila-
nını müteakip Türk Kara
Kuvvetleri, doğrudan
Gnkur.Bşk.lığına bağlı
ikişer tümenli 9 kolordu
ve 3 süvari tümenin-
den oluşan üç ordu
müfettişliği halinde teş-
kilatlanmıştır. Bu teşkilat
bugünkü Kara Kuvvet-
lerinin temelini oluştur-
muştur.

Cumhuriyet döne-
minde; Kara Kuvvetle-
rinde 1934 yılında ilk
tank birliği, daha sonra
komando ve paraşüt
birlikleri kurulmuş, silah,
teçhizat ve her cins
malzemenin üretilmesi
için Askerî fabrikalar
faaliyete geçirilmiştir.

1949 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuş ve Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, 1950 yılından itibaren ordular, sınıf okulları ve eğitim merkezlerini bün-
yesine almıştır. Modernleşme sürecinde Türk Kara Kuvvetlerinde; süvari
birlikleri lağvedilerek, motorlu birliklere önem verilmiştir.

1990’lı yıllarda tabur, tugay, kolordu ve ordu kuruluşlarını esas alan bir
kuvvet yapısına geçilmiştir. Ayrıca birliklerin hareket kabiliyetlerini artırmak
maksadıyla, muharip tugaylar ağırlıklı olarak zırhlı ve mekanize birlikler halinde
teşkil edilmiş, birliklerin ateş gücü artırılmıştır. 

Türk Kara Kuvvetleri; Cumhuriyet tarihimizin her devresinde, dünya ve
özellikle bölge barışının korunması ve idaresinde büyük başarılar göstermiştir.
1950 yılında Kore savaşına bir tugayla katılan Kara Kuvvetleri, 1974 yılında
Kıbrıs Barış Harekâtı, 1990’lı yıllardan itibaren de Birleşmiş Milletler ve/veya
NATO şemsiyesi altında Somali, Bosna Hersek (2004’ten itibaren AB çatısı al-
tında), Kosova, Lübnan ve Afganistan’da Barışı Destekleme harekâtına katılmış
ve çeşitli ülkelerde katılmaya devam etmektedir.

Türk Kara Kuvvetleri, “Türk Birliğinin, Türk Kudret ve Kabiliyetinin, Türk Va-
tanseverliğinin Çelikleşmiş Bir İfadesi” olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadaki
askeri harekâtlardan sorumlu unsuru olarak her zaman yüce Türk Milleti’ne
layık olma azim ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gu-
rurunu taşımaktadır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın vazifesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir par-
çası olarak Anayasa, yasalar ve diğer yasal mevzuatla verilen görevleri yerine
getirmektir.

Kara Kuvvetleri kuruluşunda bulunan birlikler cins ve özellikleri bakımın-
dan;
l Muharebe Birlikleri,
l Muharebe Destek Birlikleri ve
l Muharebe Hizmet Destek Birlikleri olarak ayrılmaktadırlar.

Modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki savaş yeteneklerini
korumak ve geliştirmek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kapsamlı bir moder-
nizasyon programı başlatmıştır. Devam etmekte olan başlıca modernizasyon
projeleri şunlardır:

Millî İmkânlarla Modern Tank (ALTAY) Üretimi Projesi
Millî İmkânlarla Modern Tank Üretimi (ALTAY) projesi; geleceğin muha-

rebe sahası ve tehdit durumları dikkate alınarak,  uzun mesafelerden hedef-
leri etki altına alabilen
modern bir ateş gücü,
yüksek hareket kabili-
yeti ve beka yeteneğine
sahip bir tankın milli im-
kânlarla üretilmesi mak-
sadıyla başlatılmıştır.

Tasarım ve Prototip
Üretimi (Dönem-I) ile
Seri Üretim (Dönem-II)
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The Project is planned in two phases which are Phase I (Design and
Prototype Production) and Phase II (Serial Production). The main contract of
the  Phase I was signed between Presidency of Defense Industry and
OTOKAR on 08 August 2018.

Serial Production Contract was signed between Presidency of Defence
Industry and BMC Company on 09 November 2018. 

Weapon Carrier Vehicle (WCV) 
In the scope of WCV Project, where FNSS Company is the main

contractor, integration of Kornet-E and OMTAS (Medium Range Antitank
Weapon Systems) antitank weapons to tracked and wheeled vehicles

through remotely
controlled turret station
is aimed. With the
project, the antitank
units can operate in
coordination with
manoeuvre units as
gaining additional
survivability, mobility
and command control
systems.

The vehicles can
carry 6 anti-tank

missiles and the weapon station can carry 2 ready-to-fire missiles. When
requested by crew, the anti-tank weapons can be dismantled from the
vehicle and can also be used on the ground.

Tactical Wheeled Armoured Vehicles
The aim of this project is to supply vehicles to be used for vulnerable

point or facility protection; patrol between guards; convoy protection; area,
point and root  reconnaissance; maintaining security of physical borders
missions. Tactical Wheeled Armored Vehicles are being developed
domestically.

Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle
The aim of this project is to supply vehicles to be used to carry

personnel in conventional military operations and also in Anti-terrorism,
Peace Support and Border missions where high risk of mine/IED threat exists.
Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicles are being developed
domestically.

Modular Base 
The Modular Base Project is a field and combat proven system used in

many geographically tough locations, which was procured by ASELSAN Co.
In the project, ballistic protection systems and special design modular
habitation units are built in turnkey military bases. It is a high-tech system
designed to provide surveillance and detection in all weather conditions
during day and night and fast reaction capability by a remote controlled
weapon station.

Improved Camouflage Net
Through the Project, it is aimed to block the detection of our troops with

infrared, thermal and radar detection devices by using camouflage net.
Improved Camouflage Net is being developed domestically.

Low/Medium-Altitude Air Defence System Project
Through the

Project, the aim is to
gain air defence
capability in order to
eliminate enemy air
targets at low/medium
altitude. Low/Medium-
Altitude Air Defence
Missile System will be
d e v e l o p e d
domestically.

olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projenin OTOKAR AŞ
tarafından yürütülen Dönem-I faaliyetleri 08 Ağustos 2018 tarihinde tamam-
lanmıştır.

Seri üretim sözleşmesi 09 Kasım 2018 tarihinde SSB ile BMC AŞ arasında
imzalanmıştır.  

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA)  
FNSS AŞ tarafından geliştirilecek STA Projesi kapsamında, envanterde bu-

lunan Kornet-E ve geliştirilmekte olan Orta Menzilli Modern Tanksavar Silah
Sistemlerinin (OMTAS) zırhlı tırtıllı ve tekerlekli araçlara uzaktan komutalı bir
silah istasyonu vasıtasıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir. STA Projesiyle
kazandırılan beka, hare-
ket kabiliyeti ve komuta
kontrol sistemleri ile
tanksavar birliklerinin
manevra birlikleri ile eş-
güdümlü harekât icra
etmesi sağlanacaktır.

Araçlar 6 adet tank-
savar füzesini taşabil-
mekte ve silah
istasyonunda atışa
hazır 2 adet füze taşı-
nabilmektedir. Mürette-
bat tarafından, istenildiğinde tanksavar silahları araçtan sökülerek, yerden
atış da yapılabilmektedir. 

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA)
Proje ile hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy

koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görev-
lerini icra edebilmek maksadıyla kullanılacak araçların tedarik edilmesi amaç-
lanmıştır. Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç yurt içinde geliştirilmektedir.

Mayına Karşı Kısmi
Korumalı Araç
Proje ile birliklerin

icra edeceği klasik as-
keri harekâtın yanı sıra,
yüksek mayın/EYP teh-
didinin olduğu Terö-
ristle Mücadele, Barışı
Destekleme ve Hudut
görevlerinde yapılacak
personel taşınması
maksadıyla kullanılacak araçların tedarik edilmesi amaçlanmıştır. Mayına Karşı
Kısmi Korumalı Araç yurt içinde geliştirilmektedir.

Modüler Üs Bölgesi
Modüler Üs Bölgesi projesi zor yerlerdeki muharebe koşullarında kendini

kanıtlamış bir sistemdir
ve ASELSAN AŞ’den te-
darik edilmiştir. Anılan
proje ile balistik koruma
sistemleri ve modüler
yaşam alanlarının
anahtar teslimi yapıl-
maktadır. Söz konusu
ileri teknoloji sistem ile
gündüz ve gece her
türlü hava koşullarında

gözetleme ve tespit yapılabilmekte ve uzaktan kontrollü silah sistemi ile hızlı
reaksiyon gösterilebilmektedir.

Geliştirilmiş Gizleme Sistemleri
Proje ile düşmanın sahip olduğu kızılötesi, termal ve radar tespit cihazları

ile gizleme ağı kullanarak birliklerimizin tespit edilmesini engellemek amaç-
lanmıştır. Geliştirilmiş Gizleme Sistemi yurt içinde geliştirilmektedir. 
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Portable Air Defence Missile System
The Project is aimed to develop a new

portable air defence missile system domestically,
in order to replace legacy Stinger missiles which
are currently in use.  

Medium Range Anti-Tank Missile System Project
In line with the requirements of the Land Forces, Medium Range Anti-

Tank Missile System was developed for use against armoured targets
through firing from a
tripod in a composite
tube that can be
carried by a soldier.

Long Range Anti-
Tank Missile
Project
With the purpose

of stopping, delaying
and destructing the enemy armoured and mechanised troops, Long Range
Anti-Tank Missile (LRAM) is equipped with Imaging Infrared and Laser Seekers
that works in “fire and forget”, “fire and observe” modes. The missile will be

inventoried within the
context of ATAK Assault
Helicopters Project.  

610 mm BORA Missile
System Project

610 mm BORA
Missile System Project
has been launched in
order to cover strategic
targets with fire and to
gain long-range fire

support capability. System consists of guided missiles with high impact
capability along with launching, transport-loading, command and control
vehicles.

T-155 S/P Fırtına
Howitzer
T-155 S/P (self-

propelled) Fırtına
Howitzer is the first
Turkish Self-Propelled
Howitzer (TuSPH) that
was designed,
prototyped and mass
produced completely in
Turkey by Turkish engineers and workers. The studies about the product
had started in 1995 and the prototype Fırtına Howitzer was produced in
2001. In the mass production period of 2003-2014, Howitzers were
produced and delivered to the troops.

The Fırtına Howitzer has exceptional
specifications which can be found only in few
armaments of the other armies in the world at
this classification. Over 40 km shooting range
by the 52 calibres barrel with approximately 8
meters length, on-arm fire control unit, GPS,
automatic gun pointing system and automatic

Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi Projesi
Proje ile birliklere hava savunma kabiliyeti kazandırarak düşman hava

hedeflerini alçak/orta irtifada tesirsiz hale getirmek amaçlanmıştır. Alçak/Orta
İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi yurt içinde geliştirilecektir. 

Portatif Hava Savunma Füze Sistemi
Proje kapsamında

envanterdeki Stinger fü-
zelerinin ömürlerini ta-
m a m l a y a r a k
envanterden çıkmasını
müteakip, yerine kulla-
nılmak üzere yeni bir
portatif hava savunma
füzesinin yurt içinde ge-
liştirilmesi hedeflenmiş-
tir.

Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi Projesi
OMTAS temel olarak Kara Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak piyade

tarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenerek
zırhlı hedeflere karşı kullanım için geliştirilmiş olup, bunun yanı sıra çeşitli
kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahiptir.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Projesi
ATAK Projesi kapsamında envantere girecek taarruz helikopterlerinde kul-

lanılmak üzere, düş-
man zırhlı ve mekanize
birliklerini durdurmak,
geciktirmek ve imha
etmek maksadıyla; at-
unut ve at-güncelle
modlarında çalışacak
kızılötesi görüntüleyicili
ve lazer arayıcı başlıklara sahip Uzun Menzilli Tanksavar Füzesine sahip olun-
muştur.

610 mm BORA Füze Sistemi Projesi
Stratejik hedeflerin hassas angaje ile ateş altına alınması ve uzun men-

zilli ateş desteği yeteneğinin kazanılması maksadıyla          610 mm BORA
Füze Sistemi Projesi başlatılmıştır. Sistem; fırlatma, taşıma-yükleme ve komuta
kontrol araçları ile birlikte yüksek vuruş kabiliyetine sahip güdümlü füzelerden
oluşmaktadır.

T-155 K/M Fırtına Obüsü
Tasarımı, prototip ve seri imalatı tamamen yurt içinde Türk mühendisleri

ve işçisi tarafından gerçekleştirilen ilk Türk kundağı motorlu obüsüdür. Çalış-
malarına 1995 yılında başlanmış ve 2001 yılında Prototip Fırtına Obüs imalatı
gerçekleştirilmiştir. Seri imalat döneminde 2003-2014 yılları arasında üretile-
rek birliklerine teslim edilmiştir. 

Fırtına Obüsü, dünya orduları içerisinde kendi sınıfında çok az silah sis-
teminde bulunan özelliklere sahiptir. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 ka-

Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi
Low-Altitude Air Defense System
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ammunition handling system provide Fırtına with
high firepower.

The Howitzer, which weighs 47 tons, has the
ability to move in all terrain conditions owing to
its 1000 horsepower engine. It has 360 km
movement capacity and can change its position
rapidly.

Attack and Tactical Reconnaissance Helicopter
In order to meet Turkish Armed Forces’ attack

helicopter requirements, the T129 ATAK Helicopter
is developed with Turkey’s indigenous national
equipment and systems by TAI.

“T129 ATAK” Helicopter, with its effective and
precise weapon capability, has been optimized

for “high and hot” performance requirements for harsh geographical and
environmental conditions during day and night operations. 

Indigenous Attack Helicopter Project
The project was started to increase the mission effectiveness with high

technology systems (Armored Cockpit Structure, E/W Systems, DIRCM, Active
Terrain/Obstacle Collision Avoidance Systems for Helicopters, Air Vehicle
Tracking Systems) having more payload capacity and performance than
existing attack helicopters.

The contract was signed on 22 February 2019 between Turkish Defense
Industry Presidency and TAI. The plan is to manufacture first prototype
helicopter within 60 months.

Turkish Utility Helicopter Program
Within the scope of the “TUHP-Turkish Utility Helicopter Program”, 109

units of T70 helicopters will be manufactured and delivered to Turkish Land
Forces, Turkish Air Forces, Special Forces, General Command of Gendarme,
Turkish National Police and Ministry of Forest during next 10 years.

The helicopter has a capacity of 3 crew and 13 staff and 22.000 lb
(9.980 kg) Maximum Take-Off Weight. 

GÖKBEY Indigeneous Helicopter  
Turkish Indigenous Utility

Helicopter Program is going on to
design, develop and produce the
platform, which has been optimized
to meet the multi-mission
requirements for harsh geographical
environments in day and night
conditions, with domestic
technological capabilities where TAI
is the contractor.

Maximum weight of the helicopter is 5 tons, personnel capacity is 3
crew and 9 staff with a cruise speed of 120 knots (222 km/hr).

Helicopter Electronic Warfare Self Protection System
The aim of the Project is to procure electronic warfare equipment against

libre namlusu ile 40 km üzeri atış menzili, silah
üstü atış idare bilgisayarı, küresel yer bulma, oto-
matik namlu yönlendirme sistemi ve otomatik
mermi doldurma sistemi Fırtına'ya yüksek ateş
gücü sağlamaktadır. 47 ton muharebe ağırlığına
sahip Obüs, 1000 beygir gücündeki motoru saye-
sinde her türlü arazi şartlarında hareket kabiliye-
tine sahiptir. 360 km. hareket sığasına sahip olup
süratle mevzi değiştirebilmektedir.

Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ih-

tiyacının giderilmesi amacıyla, TUSAŞ tarafından
Türkiye’ye özgü milli kabiliyetler ve sistemler ile
T129 ATAK Helikopteri geliştirilmiştir.

Ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize
edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, gece ve gündüz koşullarında harekât
icra edebilmektedir.

Özgün Taaruz Helikopteri
Mevcut taarruz helikopterlerinden daha fazla faydalı yük taşıma kapasi-

tesi ve performansa sahip olarak, ileri teknoloji ürünü sistemlerle (Zırhlandı-
rılmış Kokpit Yapısı, Kendini Koruma Sistemleri, Milimetrik Dalga Radarı,
Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi, Aktif Helikopter Engel Tespit Sis-
temi ve Hava Aracı Takip Sistemi vb.) görev etkinliğini arttırmak maksadıyla
proje başlatılmıştır.

Özgün Taarruz Helikopteri Projesi sözleşmesi 22 Şubat 2019 tarihinde
SSB ve TUSAŞ arasında imzalanmıştır. Proje kapsamında bir adet prototip he-
likopterin 60 ay içerisinde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TSK Helikopter Tedariki (Genel Maksat Helikopteri)
Proje kapsamında, 109 adet T70 Kara Şahin (Black Hawk) Helikopterinin,

önümüzdeki 10 yıl içerisinde, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6
farklı kullanıcıya (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü)
teslim edilmesi planlanmaktadır. 

Helikopter 3 mürettebat ve 13
personel taşıma kapasitesinde olup,
22.000 lb (9.980 kg) Azami Kalkış
Ağırlığına sahiptir. 

GÖKBEY Hafif Özgün Helikopter
En zorlu iklim ve coğrafyalarda

dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcak-
lıkta, gece ve gündüz koşullarında
etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen
bir helikopterin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanması ve üretil-
mesine yönelik TUSAŞ ile Hafif Özgün Helikopter Projesi yürütülmektedir.

Helikopterin azami ağırlığı 5 ton, personel kapasitesi 3 mürettebat ve
ilave 9 personel olup seyahat hızı 120 knottur (222 km/sa). 

Helikopter Kendini Koruma Sistemleri
Projenin amacı; K.K.K.lığı envanterindeki taar-

ruz ve genel maksat helikopterlerini ısı, radar ve
lazer güdümlü füze tehdidinden korunmasını sağ-
lamak maksadıyla, gerekli olan elektronik harp teç-
hizatlarını tedarik etmektir. Sistemler ASELSAN AŞ.
tarafından geliştirilmektedir.

Helikopter Simülatör Eğitim Merkezi (HELSİM)
Helikopter Simülatör Eğitim Merkezi, pilotların

ve teknik uçuş personelinin eğitim aşamalarına
destek verecek şekilde modern havacılık okulu dü-
şüncesi ile HAVELSAN AŞ. ile geliştirilmiştir.

Merkez bünyesinde S70 Sikorsky Simülatörü,
AS-532 Cougar Simülatörü ve ATAK Simülatörü bu-
lundurmaktadır.
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infrared, radar and laser guided missile threats, which will protect attack and
utility helicopters in Turkish Land Forces inventory where ASELSAN Co. is the
contractor.

Helicopter Simulator Training Centre (HELSİM)
Helicopter Simulator Training Centre is being established with an

understanding of a modern aviation school to support training phases of
the pilots and technical flight personnel where HAVELSAN Co. is the
contractor.

Centre consists of S70 Sikorsky Simulator, AS-532 Cougar Simulator and
ATAK Simulator.

Unmanned Air Vehicle (UAV) Project
The aim of the

“Unmanned Air Vehicle
(UAV)” project is to fulfill
i n t e l l i g e n c e ,
surveillance and
reconnaissance (ISR)
missions and to
deactivate detected
targets.

The system, which is produced by Baykar Makine, is being used
effectively by TLFC since it was inventoried in the last quarter of 2015. 

Bayraktar TB-2 can achieve target detection, identification and
recognition with its camera and deactivate the detected targets with its mini
smart ammunitions. Bayraktar TB-2 is capable to fly up to          24 hours
with a takeoff weight of 650 kg and to carry four mini smart ammunitions.

Counter UAV Project
It is aimed to protect against threat Mini/Micro UAV’s command-control

and navigation frequencies. To this extent, it is aimed to domestically
develop a portable jamming system and an immobile tracking and jamming
system. The procurement of the aforementioned systems are ongoing.

MPT-76 Modern Infantry Rifle
MPT-76 Infantry Rifle is designed and produced by Turkish Mechanical

and Chemical Industries Corporation (MKE). The rifle which fires 7,62x51
NATO Ball munition works via short stroke, gas operated and rotating bolt
action system.

Delivery of rifles to the Army has begun with the beginning of serial
production process.

Modernizatıon of Commando Troops

KSR 127B Long Range Sniper Rifle
In scope of Modernization of the Commando Troops the 12,7 mm sniper

rifle is designed and produced by Kale Kalıp Co. The rifle fires 12,7x99 mm
sniper munition with bolted mechanism that weighs approximately 13 kg
and has a range of 1.800 m. 

KNT-76 Sniper Rifle
In scope of Modernization of the Commando Troops KNT-76 Sniper Rifle

is designed and produced by MKE. The rifle fires 7,62x51 sniper munition,
has 800 m range and works via short stroke, gas operated and rotating bolt
action system.

Delivery of rifles to the Army has started in 2018 with the beginning of
serial production process.

İnsansız Hava Aracı Tedariki Projesi
İnsansız Hava Aracı Tedariki Projesi ile havadan istihbarat, keşif, gözet-

leme (İKG) görevlerinin yerine getirilmesi ve tespit edilen hedeflerin etkisiz
hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Baykar Makine firması tarafından üretilen sistem, envantere girdiği 2015
yılı son çeyreğinden itibaren kesintisiz olarak görev yapmakta ve K.K.K.lığınca
etkin olarak kullanılmaktadır.

Bayraktar TB-2 üzerinde bulunan kamera sayesinde hedef tespit, teşhis
ve tanıma yapabilmekte; mini akıllı mühimmatı ile tespit edilen hedefleri et-
kisiz hale getirebilmektedir. Bayraktar TB-2 İHA; 650 kg kalkış ağırlığı ile 24
saate kadar havada kalabilme ve 4 adet mini akıllı mühimmat taşıma kap-
asitesine sahiptir.

Karşı İHA Tedbir Projeleri
Tehdit Mini/Mikro İHA’ların komuta kontrol ve seyrüsefer frekanslarına

karşı tedbir uygulanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; sadece karıştırma
yapan taşınabilir sistem ile tespit takip ve karıştırma yapabilen sabit bir sis-
temin yurt içinde millî imkânlar ile geliştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu
projelere yönelik tedarik faaliyeti devam etmektedir.

Modern Piyade Tüfeği
MPT-76 Piyade Tüfeği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tara-

fından tasarlanarak üretilmiştir. 7,62x51 NATO mühimmatı kullanan tüfek, kısa
çarpmalı, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitlemeli olarak çalışmaktadır.

Seri üretim süreci ile birlikte tüfekler envantere alınmaya başlanmıştır.

Komando Kollarının Modernizasyonu

KSR 127B Uzun Menzilli Keskin Nişancı Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi kapsamında Kale Kalıp fir-

ması tarafından geliştirilen 12,7 mm keskin nişancı tüfeği tasarlanarak üretil-
miştir. Tüfek 12,7x99 mm keskin nişancı mühimmatları kullanan, yaklaşık 13
kg ağırlığında, 1.800 m etkili menzile sahip sürgülü mekanizması olan bir tü-
fektir.  

KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi kapsamında KNT-76 Keskin

Nişancı Tüfeği, MKE tarafından tasarlanarak üretilmiştir. 7,62x51 keskin nişancı
mühimmatı kullanan tüfek, 800 m etkili menzile sahip, kısa çarpmalı, gaz
piston hareketli ve döner başlı kilitlemeli olarak çalışmaktadır.

Seri üretim süreci ile birlikte tüfekler 2018 yılından itibaren envantere
alınmaya başlanmıştır.

KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi kapsamında MPT-55 Piyade

Tüfeği, MKE tarafından tasarlanarak üretilmiştir. 5,56x45 mm mühimmatı kul-
lanan tüfek, kısa çarpmalı, gaz piston hareketli çalışma sistemine sahip, 400
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MPT-55 K/U Infantry Rifle
In scope of Modernization of

the Commando Troops MPT-55
Infantry Rifle is designed and
produced by MKE. The rifle fires up
to 750 rounds of 5,56x45 mm
munitions per minute, has 400 m
range and works via short stroke,
gas operated action system.

Delivery of rifles to the Army has been started in 2018 with the beginning
of serial production process.

1X-4X Optical Binocular
In scope of Modernization of the Commando Troops 1x-4x Optical

Binocular is designed and produced by ASELSAN. The binocular which is
used by MPT-55 Infantry Rifle weighs 550 g, has 1x-4x zoom, 5, 56 ballistic
and red dot grid.

Delivery of rifles to the Army has been started in 2018 with the beginning
of serial production process.

Automatic Shotgun
In scope of Modernization of the Commando Troops 12 caliber

Automatic Shotgun is designed and produced by Armsan Armament Ind.Co.
The shotgun weighs 3,5 kg and works via short stroke, gas operated action
system.

Delivery of rifles to the Army is completed in 2018 with the serial
production process ID

m etkili menzili olup, dakikada 750
atım yapabilmektedir.

Seri üretim süreci ile birlikte tü-
fekler 2018 yılından itibaren envan-
tere alınmaya başlanmıştır.

MPT-55 K/U Piyade Tüfeği
Komando Kollarının Moderni-

zasyonu Projesi kapsamında MPT-
55 Piyade Tüfeği, MKE tarafından
tasarlanarak üretilmiştir. 5,56x45 mm mühimmatı kullanan tüfek, kısa çarp-
malı, gaz piston hareketli çalışma sistemine sahip, 400 m etkili menzili olup,
dakikada 750 atım yapabilmektedir.

Seri üretim süreci ile birlikte tüfekler 2018 yılından itibaren envantere
alınmaya başlanmıştır.

1X-4X Gündüz Optik Dürbün
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi kapsamında 1x-4x Gündüz

Optik Dürbün ASELSAN AŞ. tarafından tasarlanarak üretilmiştir. MPT-55 Piyade
Tüfeği ile kullanılan dürbün 550 g ağırlığında, 1 ve 4 büyütmesi olan 5,56
balistik ve kırmızı nokta şebekeye sahiptir.

Seri üretim süreci ile birlikte dürbünler 2018 yılından itibaren envantere
alınmaya başlanmıştır.

Tam Otomatik Av Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi kapsamında 12 kalibre Tam

Otomatik Av Tüfeği Armsan Silah Sanayii AŞ. tarafından tasarlanarak üretil-
miştir. Tüfek yaklaşık 3,5 kg ağırlığında, kısa çarpmalı, gaz piston hareketli
tam otomatik çalışabilen av tüfeğidir.

Seri üretim süreci ile birlikte silahlar 2018 yılında envantere alınmıştır ID
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LAYING the foundation by great sailor Emir Çaka Bey in 1081, Turkish
Naval Forces has been progressing with a rich legacy coming from the past
and handing it down to the next generations along with struggling to
promote and protect our country against all kinds of possible threats coming
from the sea with all its strength.

Turkish Naval Forces, marking in world history of naval warfare with great
admirals such as Barbaros Haireddin Pasha, Turgut Reis and Kılıç Ali Pasha
as well as pioneers of global cartography like Piri Reis and Ali Macar Reis,
has been training and educating highly qualified sailors for centuries together
with fulfilling its duty well, even under the most difficult conditions, by
following the route drawn by Great Leader Mustafa Kemal ATATÜRK

Dependable in Cooperation, Deterrent in Crisis, Decisive
in Combat

Turkish Naval Forces has been performing its tasks of providing security
of our merchant marine fleet, protecting the “Blue Homeland” which
describes the maritime jurisdiction areas of Turkey and sheltering resources
in these areas as well as representing our country on many international
platforms with the aim of having an effective sea power depending on its
own national strength and using this power in line with national rights and
interests. 

As a result of unexpected outcomes of technological developments and
globalization all over the world, political, military and economic
transformations have been witnessed, which also bring an environment of

Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı

EMİR Çaka Bey’in öncülüğünde 1o81 yılında nüvesi oluşturulan Türk
Deniz Kuvvetleri, geçmişten getirdiği zengin birikimle gelişimini sürdürmekte
ve yeni atılımlarla bahriye mirasını gelecek nesillere aktarma, ülkemizi de-
nizlerden gelebilecek her türlü tehdide karşı koruma ve yüceltme yolunda
var gücüyle çalışmaktadır.

Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiralleri
ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi evrensel deniz haritacılığının öncülerini yetiş-
tiren ve dünya deniz harp tarihine damgasını vuran Türk Deniz Kuvvetleri,
yüzyıllardır Türk ulusuna nitelikli bahriyeliler yetiştirmekte, en zor koşullarda
dahi kendisine tevdi edilen vazifeleri Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği rotada,
aklın ve ilmin rehberliğinde eksiksiz bir biçimde yerine getirme azim ve ira-
desini muhafaza etmektedir.

İş Birliğinde Güvenilir, Krizlerde Caydırıcı, Savaşta
Kararlı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne
sahip olmak, bu gücü dünya denizlerinde Türkiye’nin hak ve menfaatlerini
elde edecek şekilde kullanmak amacıyla; deniz ticaret filomuzun güvenliğinin
sağlanması, “Mavi Vatan”ın korunması ve buradaki kaynakların muhafazası
ve çeşitli vesileler ile ülkemizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi gö-
revlerini yürütmektedir.

Dünyada, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin getirdiği, ani ve bek-
lenmedik sonuçlar sebebiyle siyasi, askeri ve ekonomik boyutta önemli dö-
nüşümler yaşanmaktadır. Bahse konu dönüşümler, beraberinde riskler ve

Turkish Naval
Forces 

“Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin donanması da mühim ve
büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır.
Mükemmel ve muktedir bir Türk Donanması’na malik olmak gayedir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
2o Eylül 1924
Hamidiye Kruvazörü

“With an important and large part of her borders made up by the sea, the Navy of the State
of Turkey also, has to be important and great. Then, will the Republic of Turkey feel more
relieved and secure. The aim is to possess an excellent and capable Turkish Navy.

Mustafa Kemal ATATÜRK
20 September 1924
On Board of the Hamidiye Cruiser
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uncertainty together with risks and advantages. The distinguished staff of
Naval Forces Command, having a highly efficient force, fulfils its duty with a
great number of platforms equipped with the most modern weapons and
systems in order to maintain our country’s stability and prosperity in an
indefinite security environment, which also affects seas.

Turkish Naval Forces has been making tremendous efforts to secure our
homeland at sea and to protect the “Blue Homeland” along with contributing
to defend our economic benefits at seas in the areas of concern. It also
aims, to provide deterrence at peacetime and keeps making preparations
for all potential conflicts and to maintain peace.

Turkish Naval Forces, considering a common principle of Great Leader
Atatürk’s saying, “Peace at Home, Peace in the World”, has a positive
approach, highlighting peace, friendship and solidarity. This positive approach
is supported via port visits abroad, task group activations, a series of training,
search and rescue operations, missions of patrol, escort and humanitarian
aid operations as well.

In an effort to make its own future perspective, Turkish Naval Forces
consider promoting nationally constructed platforms which are able to
competently operate at surrounding seas and beyond. Thus, it has been
leading a great number of projects on nationally constructed high-tech
platforms as well as production of the most advanced weapons and
systems, which aims to contribute to the promotion of national warship
industry as well as enhancement of military critical systems making use of
national means and providing necessary infrastructure for the local defence
industry enterprises. Many original projects, the MILGEM Project in particular,
have been developed in collaboration with defence industry companies,
research agencies and universities.

On the other hand, Turkish Naval Forces have been continuing to
cooperate with friendly and allied nations regarding areas of defence and
security with a view to produce cost-effective projects using common mind.
Many projects, which are highly critical for our country, based on design and
manufacture of defence industry products and systems by domestic
industries, are currently ongoing. The ADA Class Corvette (MILGEM), I Class
Frigate, TF-2000 AAD Destroyer, Reis Class Submarine, Landing Helicopter
Dock (LHD), Submarine Rescue Ship and Rescue and Towing Ship projects
stand out amongst all modernization projects that are run by Turkish Naval
Forces.

MILGEM Project: The Practical Application Of
Engineering Knowledge Of Turkish Naval Forces

Dream of having a Navy, based on national power, has come to life
with MILGEM Project thanks to our determined, dedicated and undaunted
personnel. ADA Class Corvettes, the first four ships of the project, are defined
as cost efficient ships, amongst recently constructed corvettes in the
international field, because of their features and performances. TCG
HEYBELİADA (F-511), TCG BÜYÜKADA (F-512) and TCG BURGAZADA (F-513)
Corvettes are proudly carrying our national flag over the seas throughout the

world, create additional
value for bringing
institutions and
organizations together,
which work in the field
of defence industry in
our country. 

The ADA Class
Corvettes have the
ability to successfully
fulfil their operational
tasks by the help of
detection systems
such as radar and
sonar and effective
integration of weapons
and combat
management systems.
In addition to this, the
advanced automation

fırsatlar içeren belirsiz bir güvenlik ortamını da getirmektedir. Denizlere de
etki eden böyle bir güvenlik ortamında ülkemizin kalıcı, istikrarlı ve müreffeh
bir şekilde yoluna devam etmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı güzide
personeli, etkin kuvvet yapısıyla, modern silah ve sistemlerle donatılmış plat-
formlarıyla görev yapmaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; ana vatanın denizden savunmasını sağla-
mak, “Mavi Vatan”daki hükümranlık ve yetki alanlarını korumak, çevre deniz-
lerimiz ile etki ve ilgi alanımıza giren denizlerdeki ekonomik çıkarlarımızın
korunmasına katkı sağlamak için sürdürdüğü etkin çabalar ile barış döne-
minde caydırıcılık faaliyetleri yürütmekte, aynı zamanda muhtemel bir harbe
ve harbin kazanılmasına yönelik hazırlıklarını da sürdürmektedir.

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” sözünü şiar edinen Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı, barış, dostluk ve dayanışma temeline dayalı pozitif yak-
laşıma sahiptir. Bu pozitif yaklaşım; yurtdışı liman ziyaretleri, görev grubu
aktivasyonları, eğitimler, arama-kurtarma çalışmaları, koruma ve refakat gö-
revleri ve insani yardım faaliyetleri ile desteklenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gelecek perspektifini oluştururken; milli güce
dayalı, çevre denizlerimiz ile bu denizlerin ötesinde de harekât icra edebile-
cek nitelikte platformlar geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu doğrul-
tuda; milli güce ve yeni teknolojiye dayalı platform, silah ve sistemlerin
üretilmesi konusunda birçok projenin başlatılmasına öncülük ederek, milli
harp gemisi sanayisinin gelişimine katkıda bulunma, askeri açıdan kritik sis-
temleri milli imkanlarla geliştirme ve ülkemizin savunma sanayi kuruluşlarına
gerekli altyapının hazırlanmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Savunma sa-
nayi firmaları, araştırma kuruluşları ve üniversitelerimizin güç birliği ile MİLGEM
Projesi başta olmak üzere pek çok özgün proje geliştirilmiştir.

Diğer yandan ortak akıl ile maliyet etkin projeler geliştirilmesi maksadıyla;
dost ve müttefik ülkelerle savunma ve güvenlik konusunda iş birliği faaliyet-
lerine de devam edilmektedir. Ülkemiz için kritik olan savunma sanayi ürün-
lerinin ve sistemlerinin yerli sanayi kuruluşlarımız tarafından tasarlanması ve
üretilmesine yönelik pek çok proje halihazırda devam etmektedir. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’nın sürdürdüğü modernizasyon projeleri arasında öne
çıkan ADA Sınıfı Korvet (MİLGEM), “İ” Sınıfı Fırkateyn, TF-2000 HSH Muhribi,
Reis Sınıfı Denizaltı, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Denizaltı Kurtarma
Gemisi, Kurtarma ve Yedekleme Gemisi projeleri bunlar arasında sayılabilir.

MİLGEM Gemileri: Türk Deniz Kuvvetleri Mühendislik
Bilgisinin Vücut Bulması

Milli güce dayalı Donanma hayalimiz, meşakkat ve adanmışlığa dayalı
bahriye kültürünü özümsemiş personelimiz sayesinde, MİLGEM Projesi ile
gerçeğe dönüşmüştür. Projenin ilk dört gemisini oluşturan ADA Sınıfı Korvetler
özellikleri ve performanslarıyla uluslararası arenada son dönemde inşa edilen
korvetler arasında dizayn açısından maliyet-etkin gemiler olarak nitelendiril-
mişlerdir. Ülkemizde savunma sanayi alanında çalışan birçok kurum ve ku-
ruluşu bir araya getirerek katma değer yaratan dört gemilik projenin ilk
örnekleri bugün dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandıran TCG HEY-
BELİADA (F-511), TCG BÜYÜKADA (F-512) ve TCG BURGAZADA (F-513) korvet-
leridir.

ADA Sınıfı Korvetler
radarlar ve sonarlar gibi
algılama sistemleri ile
silah ve savaş yönetim
sistemlerinin etkin en-
tegrasyonu sayesinde
her türlü harp görevini
başarılı bir şekilde ye-
rine getirebilme kabili-
yetine sahiptir.
Gemilerimizde bulunan
gelişmiş otomasyon
sistemleri, bu görevlerin
daha az sayıda perso-
nel ile yürütülebilme-
sine de olanak
sağlamaktadır.

Dizayn, entegras-
yon ve analiz aşama-

ADA Sınıfı Korvet
ADA Class Corvette
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systems make carrying out these tasks possible with fewer personnel.
The design, integration and analysis stages of the corvettes were carried

out by Turkish Naval Forces and the first corvette TCG HEYBELİADA is
commissioned in 2011, the second corvette TCG BÜYÜKADA in 2013 and
the third corvette TCG BURGAZADA in 2018. Our ships, successfully fulfilled
their assigned duties over all seas shortly after they are commissioned, and
have become an important indicator of the success of the Turkish defence
industry and the deservedly source pride of our nationality.

TCG HEYBELİADA and TCG BÜYÜKADA took part in the UNIFIL Maritime
Task Force which was created to prevent the entry of guns and other related
materials that are prohibited, by the United Nations Security Council verdicts,
into Lebanese territorial waters and its ports. Our ships also took part in the
Black Sea Harmonization Action which is initiated by Turkey in order to deter
possible illegal acts and asymmetric threats in the Black Sea and to ensure
the safety of the Turkish Straits. Also, ADA Class Corvettes successfully
undertook the Command Ship tasks during the national exercises.

The fourth corvette KINALIADA is planned to be commissioned on 27
September 2019.

Design Registration Certificate and Patent of MILGEM Ships’ Design were
taken out by the Turkish Naval Forces in 2011.

The design of the ADA Class Corvettes is entirely made by the Turkish
Naval Forces. Design Registration Certificate and Patent of ADA Class Corvette
design were taken out by the Turkish Naval Forces on 21 June 2011.

The experience which is gained during the design and construction
process of ADA Class Corvettes shed light on the work on İSTANBUL Frigate;
the first ship of “İ” Class Frigate Project. In order to meet the increasing need
of presence of our country in the Mediterranean and the Black Sea, based
on the ADA Class Corvette platform, the design of “İ” Class Frigate, with longer
operational range, effective weapons, more effective command control and
warfare systems was started. The keel of the lead ship ISTANBUL (F-512)
was laid down on 19 January 2017 and it is foreseen that she will be
commissioned in 2022. The following vessels are planned to be built by
private shipyards and they are expected to be commissioned between 2023
and 2025. Like the ADA Class Corvette, “İ” Class Frigate design is also made
by the Turkish Naval Forces.

TF-2000 Air Defence Destroyer-Turkish Naval Forces is
Designing the Warship of the Future

Pioneered by the Turkish Naval Forces and executed with great success,
MILGEM project allowed our country to achieve the goal of having the first
nationally designed ship. The need for an Air Defence Destroyer that leans
on national resources has arose in order to maintain the design capability
and maintain air defence of the country gradually from open seas and strike
capability against land targets. In order to satisfy this need, Turkish Navy
Design Project Office initiated the design studies of TF-2000 Air Defence
Destroyer (ADD) in 2017. 

We Are Proceeding to the Goal of National Submarine
Step by Step.

Aim of the REİS Class Submarine Project is to procure six new generation
submarines with Air Independent Propulsion. The first of the submarines

ları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen TCG HEYBELİADA
korveti 2o11 yılında, TCG BÜYÜKADA korveti 2o13 yılında, TCG BURGAZADA
korveti ise 2o18 yılında hizmete girmiştir. Gemilerimiz, hizmete girmelerinden
çok kısa bir süre sonra her türlü denizde kendisine verilen görevleri başarı
ile yerine getirmiş ve milletimizin haklı gurur kaynağı ve Türk savunma sa-
nayinin başarısının önemli bir göstergesi olarak tarihe not düşmüştür.

TCG HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararları ile yasaklanmış olan silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve li-
manlarına girişini tespit etmek maksadıyla icra edilen UNIFIL Harekatı’na iştirak
etmişlerdir. Gemilerimiz, Karadeniz’de muhtemel yasadışı faaliyetlere karşı
caydırıcılık sağlamak ve Türk boğazlarının güvenliğine katkıda bulunmak mak-
sadıyla, Türkiye tarafından icra edilen Karadeniz Uyumu Harekatı’na da katıl-
mışlardır. Ayrıca, milli tatbikatlarda Komuta Gemisi görevlerini başarıyla
deruhte etmişlerdir.

Projenin dördüncü gemisi KINALIADA’nın 27 Eylül 2o19’da hizmete gir-
mesi planlanmaktadır.

MİLGEM Gemilerinin Tasarım Tescil Belgesi ve Patent Belgesi 2o11 yılında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca alınmıştır.

ADA Sınıfı Korvet tasarımı tümüyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca ya-
pılmıştır. Tasarım Tescil Belgesi ve Patent Belgesi 21 Haziran 2o11 tarihinde
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca alınmıştır. 

ADA Sınıfı Korvetlerimizin dizayn ve inşasından edinilen tecrübeler, “İ” Sı-
nıfı Fırkateyn projesinin ilk gemisi olan İSTANBUL fırkateynine yönelik çalış-
malara da ışık tutmuştur. Ülkemizin Akdeniz ve Karadeniz’de artan
mevcudiyet gereksinimini karşılamak üzere, ADA Sınıfı Korvet platformu esas
alınarak daha uzun menzilli ve etkin silahlara, daha etkin komuta kontrol ve
savaş sistemlerine, daha yüksek seyir siyasına sahip “İ” Sınıfı Fırkateyn di-
zaynına başlanmıştır. 19 Ocak 2o17 tarihinde inşasına başlanan İSTANBUL
(F-515) fırkateyninin 2o22 yılında, özel sektör tarafından inşa edilmesi plan-
lanan müteakip gemilerin ise 2o23-2o25 yılları arasında hizmete girmesi ön-
görülmektedir. ADA Sınıfı Korvetlerde olduğu gibi “İ” Sınıfı Fırkateyn tasarımı
da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca yapılmıştır. 

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi-Türk Deniz
Kuvvetleri Geleceğin Harp Gemisini Tasarlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde başlanarak başarıyla tamam-
lanan MİLGEM Projesi sayesinde ülkemizin ilk milli tasarım harp gemisi he-
define ulaşılmıştır. Bu yeteneğin idame ettirilmesine yönelik ve ülke hava
savunmasının denizden itibaren kademeli olarak karşılanması, üstün hava
savunma ve kara hedeflerine stratejik taarruz kabiliyetine sahip bir yüzer plat-
form ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklara dayalı bir hava sa-
vunma harbi muhribi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın
bu ihtiyacını karşılamak üzere Dizayn Proje Ofisi tarafından TF-2000 Hava Sa-
vunma Harbi Muhribi (HSHM) tasarım faaliyetlerine 2o17 yılından itibaren
başlanmıştır.

Milli Denizaltı Hedefine Adım Adım İlerliyoruz

REİS sınıfı denizaltı projesi ile altı adet Havadan Bağımsız Tahrik (HBT) sis-
temli yeni nesil denizaltılara sahip olmak hedeflenmektedir. Gölcük Tersa-
nesi’nde inşa edilecek denizaltılarımızdan ilki olan PİRİREİS denizaltısı Havadan
Bağımsız Tahrik (HBT) sistemi sayesinde harekât sahasında daha uzun süre

İSTANBUL (F-515) TF-2000 HSH Muhribi
TF-2000 ADD
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which are going to be
built by Gölcük Naval
Shipyard, “PİRİREİS”, will
be able to operate
underwater longer by
the help of Air
I n d e p e n d e n t
Propulsion. PİRİREİS is
planned to reach full
operation capability by
2022.

Force Projection
and Amphibious
Operation 

ANADOLU (L-400)
is expected to be in
service in 2020.
Following the
commissioning, with
full operational

capabilities including STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) aircrafts,
Turkish Armed Forces will be an armed force which has force projection
ability. Considering the significant capabilities that will be gained from
humanitarian assistance operations to non-combatant evacuation operations
and execution of ground operations on remote lands, LHD project will be
one of the most important projects that will increase the prestige and
strategic deterrence of the Turkish Armed Forces. In this scope, the Project
Control Office (PCO) is activated in 2015 in İstanbul, with the objective of
speeding up the project studies and providing coordination and control on
location. 

ANADOLU (L-400) will be able to support the STOVL aircrafts’ and various
helicopters’ landing and taking off. Her dock will have the capacity to carry
2 of LCACs or 4 of LCMs.

Fastest LST of the World

The ship is designed and built completely by Turkish Shipbuilding
Industry. She has a capacity to carry approximately 1.200 tons of cargo and
376 personnel. During sea tests, she has reached a top speed of 19 knots.
She is the fastest LST (Landing Ship Tank) of the world. She can do stern-
gate-marriage, which enables to transfer the amphibious vehicles on board
to the other landing vehicles fast and easily.

Fastest LCT Of the World and Has the Highest Cargo
Capacity

The ship is designed and built entirely by Turkish Shipbuilding Industry.
She can carry up to approximately 420 tons of cargo or 260 personnel.
During sea tests, she has reached a top speed of 20 knots. She is the fastest
LCT of the world with highest cargo capacity. She has ballistic protection on
certain parts. Being equipped with 2 x 25 mm cannons (STOP), she has a
tremendous firing power.

görev yapabilecektir. Pİ-
RİREİS’in 2o22 yılı itiba-
riyle tam harekât
kabiliyetine ulaşması
hedeflenmektedir. 

Güç Aktarımı
ve Amfibi
Harekat

ANADOLU’nun (L-
400) 2o2o yılında hiz-
mete girmesi
öngörülmektedir. Ge-
minin dikey iniş yapa-
bilen uçaklarla birlikte
tam harekât yeteneği
ile hizmete girmesini
müteakip TSK, “Güç Ak-
tarım” imkân ve kabili-
yetine sahip bir silahlı
kuvvet olacaktır. İnsani
yardım harekâtından muharip olmayanların tahliyesine ve uzak bir coğrafyada
kara harekâtı icra edilebilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede kazana-
cağı önemli yetenekler dikkate alındığında, LHD projesi Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin prestijini ve stratejik caydırıcılığını artıracak en önemli projelerden birisi
olacaktır. Bu kapsamda, proje faaliyetlerinin süratlendirilmesi ile kontrol ve
koordinasyonunun yerinden sağlanması maksadıyla, 2o15 yılında İstanbul’da
Proje Kontrol Ofisi (PKO) faaliyete geçirilmiştir.

Gemi, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş (STOVL) özellikli savaş uçaklarının
ve muhtelif helikopterlerin iniş ve kalkışını destekleyebilecektir. Havuzunda
2 adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC) veya 4 adet Çıkarma Aracı (LCM) ta-
şıyabilecektir.

Dünyanın en süratli LST’si (Tank Çıkarma Gemisi)

Tamamen Türk gemi inşa endüstrisi tarafından dizayn ve inşa edilmiştir.
Geminin yaklaşık 12oo ton kargo ve 376 personel taşıma kapasitesi bulun-
maktadır. Yapılan deniz testlerinde, geminin azami süratinin yaklaşık 19 deniz
mili olduğu görülmüştür. Dünyanın en süratli Tank Çıkarma Gemisidir. Gemi-
nin, taşıdığı amfibi unsurlarını diğer çıkarma araçlarına kolayca ve süratle nak-
letmesini sağlayan kapak kapağa birleşme manevrasını yapma kabiliyeti
bulunmaktadır.

Dünyanın en süratli ve en yüksek taşıma kapasiteli
LCT’si (Tank Çıkarma Aracı)

Gemi, Türk gemi inşa endüstrisi tarafından dizayn ve inşa edilmiştir. Ge-
minin yaklaşık 42o ton kargo veya 26o personel taşıma kapasitesi bulun-
maktadır. Yapılan deniz testlerinde, geminin azami süratinin yaklaşık 2o deniz
mili olduğu görülmüştür. Dünyanın en süratli ve en yüksek taşıma kapasiteli
Tank Çıkarma Aracıdır. Geminin muhtelif bölgelerinde balistik koruma mev-
cuttur. Üzerindeki 2 adet 25 mm Top (STOP) ile üstün bir vuruş gücüne sa-
hiptir.

PİRİREİS (S-330)

ANADOLU (L-400)
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Tuzla Class Patrol
Ship; Fast,
Flexible and High
Manoeuvrability

Tuzla Class Patrol
Ships have been
constructed by
DEARSAN Shipyards in
order to meet the
o p e r a t i o n a l
requirements of the
Turkish Navy such as;
protecting the Blue
Homeland, patrol in
littoral waters,
exploration and
surveillance, fighting
against illegal activities

and protecting naval bases and harbours. Their final delivery was completed
in 2016.

TCG ALEMDAR: One of Her Kind with Her Compatibility
Properties

TCG ALEMDAR (A-582), which is the most modern and equipped
submarine rescue ship of our country, is built by İstanbul Shipyard in
accordance with Turkish Naval Forces Command’s needs. TCG ALEMDAR (A-
582) is equipped accordingly to detect and rescue crew from a distressed
submarine, identify and rescue of wreckage. 

TCG ALEMDAR (A-582) is one of her type for being capable of working
with both USA Submarine Rescue Diving Recompression System (SRDRS)
and NATO Submarine Rescue System (NSRS). Another important property of
her is that she can ventilate a distressed submarine up to 600 m depth
which is internally pressurized up to 5 bars.

The memory of Ghazi Alemdar’s (which was a symbolic figure for her
supports in The Turkish War of Independence under extreme conditions) is
honoured by her name TCG ALEMDAR (A-582). 

Rescue and Towing Ships (TCG IŞIN (A-583) and TCG AKIN (A-584) built
by Istanbul Shipyard) are accomplishing the tasks such as; rescuing and
towing the wounded, grounded or defective ships, supporting/re-floating
wounded ships, underwater repair, wreckage removal and personnel
recovery. 

Existence in all seas

The purpose of the Fast Combat Support Ship Acquisition Project is to
obtain a new platform for carrying out Amphibious Operations, Peace Support
Operations, Disaster Relief Operations, Non-Combatant Evacuation
Operations, and Command/Control Missions. To achieve these missions
DERYA (A-590) will be able to transfer oil, fresh water and food via

Tuzla Sınıfı Karakol
Gemileri; Hızlı, Esnek ve
Yüksek Manevra Kabi-
liyetli

Mavi Vatan’ın ko-
runması, karakol, su
üstü ve sualtı keşif-gö-
zetleme, yasadışı faali-
yetlerle mücadele, üs
ve liman güvenliğinin
sağlanması görevlerine
yönelik olarak DEAR-
SAN Anonim Şirketi ta-
rafından inşa edilen
Tuzla Sınıfı Karakol Ge-
milerinin 2o16 yılında
kesin teslimleri tamam-
lanmıştır.

TCG
ALEMDAR: Uyumluluk Kriterleri ile Türünün Tek Örneği

Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda İstanbul Denizcilik Ano-
nim Şirketi tarafından üretilen TCG ALEMDAR (A-582) ülkemizin en modern
ve donanımlı denizaltı kurtarma gemisidir. TCG ALEMDAR, kaza veya arıza
durumlarında denizaltıda kalan personelin kurtarılması ile sualtında batmış
enkazların tespit, teşhis ve kurtarılmasına yönelik donanımla teçhiz edilmiş-
tir

TCG ALEMDAR (A-582); dünyada hem ABD (Submarine Rescue Diving Re-
compression System (SRDRS)), hem de NATO (NATO Submarine Rescue
System (NSRS)) kurtarma sistematiklerine uyumluluk kriterlerine sahip ilk ge-
midir. Bir başka önemli özelliği ise, iç basıncı 5 bara kadar yükselmiş kazaya
uğramış denizaltıya 6oo m derinlikte ventilasyon yapabilmesidir.

Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadeleye sağladığı destekle sembol gemi-
lerden biri olan Gazi Alemdar Gemisi’nin şanlı hatırası TCG ALEMDAR (A-582)
ismiyle yaşatılmaktadır. 

Kurtarma ve Yedekleme Gemileri projesi kapsamında, İstanbul Denizcilik
Anonim Şirketi tarafından inşa edilen TCG IŞIN (A-583) ve TCG AKIN (A-584)
gemileri ile yara alan, karaya oturan ya da arızalanan gemilerin kurtarılması
ve yedeklenmesi, yara alan gemilerin batmadan suda kalmasının sağlanması,
sualtı onarım, enkaz çıkarma ile denizaltıdan ve düşen hava vasıtalarından
personel kurtarma görevleri icra edilmektedir.

Tüm Denizlerde Var Olmak

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi, Amfibi Harekât, Barışı
Destekleme Harekâtı, Doğal Afet Yardım Harekâtı, Muharip Olmayanların Tah-
liyesi Harekâtı ve Komuta Kontrol görevlerini yürütebilecek yeni bir platforma
sahip olmak maksadıyla başlatılmıştır. Kontrat seviyesi dizaynı Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen gemi için, Türk Patent Enstitüsü Ku-
rumu tarafından, o2 Kasım 2o16 tarihinde DİMDEG Projesi Patenti düzenlen-
miştir. DERYA (A-1590) bu görevlere yönelik olarak denizde akaryakıt ikmali,

TCG BAYRAKTAR (L-402)

151 Sınıfı LCT
151 Class LCT

TCG TUZLA (P-1200)
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replenishment at sea (RAS)
operations. Contract level design
was realized by the Turkish Navy
and this design was patented by
the Turkish Patent Institute on 02
November 2016. Her contract was
signed on 28 Haziran 2018 and it is
planned that she will be
commissioned in 2023. 

On a Way to Become a
Naval Force That Has a
Medium-Scale Global Force
Projection Capability

Turkish Naval Forces aims to be
deterrent against traditional threats,
have a combat with
asymmetric/hybrid risks ability,

protect rights and interest at seas all over the world and contribute to world
peace. So, it keeps working on renovation to become a Naval Force that
has a medium-scale global power transfer capability. 

For that reason, IDEF does not only bring national and international
defence industry participants together to introduce new ideas, products and
systems but also prestigious IDEF’s revolutionary point of view is very
valuable. IDEF is a fair that contributes to an alliance and cooperation
between participant countries and a chance for countries to realize their
potentials. Turkish Naval Forces Command will participate in this fair in
TÜYAP İstanbul Fair and Congress Centre room 5th. Visitors can view our
command’s projects, models, visual and written contents there. 

As Turkish Naval Forces Command, we wish IDEF-19 brings beneficial
thoughts to all the visitors about publicity and cooperation ID

akaryakıt transfer sistemi ile ikmal, yi-
yecek, tatlı su ve cephane bütünle-
meleri yapabilecektir. Denizde İkmal
Muharebe Destek Gemisi sözleş-
mesi 28 Haziran 2o18 tarihinde im-
zalanmıştır. Geminin 2o23 yılında
hizmete girmesi planlanmaktadır.

Orta Ölçekli Küresel Güç
Aktarım Yeteneğine
Sahip Deniz Kuvveti
Olma Yolunda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı;
geleneksel tehditlere karşı caydırıcı-
lığını ve asimetrik/hibrit risklerle mü-
cadele yeteneğini geliştirerek tüm
dünya denizlerinde hak ve menfa-
atlerimizi korumak ve bölgesel/küre-
sel barış ve istikrara katkı sunabilmek için tüm platform ve sistemleriyle Orta
Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneği’ne sahip bir deniz kuvveti olma yolunda
yenileşme çabalarını sürdürmektedir.

Bu bakımdan, savunma sanayi alanındaki ulusal ve uluslararası pek çok
aktörü bir araya getirerek yeni fikir, ürün ve sistemlerin tanıtıldığı prestijli bir
fuar olan IDEF’in sağladığı yenilikçi bakış açısı da oldukça değerlidir. Katılımcı
ülkeler arasında etkileşim sağlanması, yeni fikirlerin oluşturulması, dostluk ve
iş birliğinin geliştirilmesi, ülkelerin kendi potansiyelini keşfetmesi açısından
da önemli bir mecra olan fuara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi 5 numaralı salonda iştirak edecektir. Ziyaretçiler, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’na, komutanlığımızca yürütülen projeleri tanıtıcı maketler
ile görsel ve yazılı materyallere buradan ulaşabileceklerdir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak, IDEF‘19 Fuarı’nın tüm ziyaretçi ve ka-
tılımcılara tanıtım ve iş birliği konusunda olumlu katma değer sağlamasını
dileriz ID

TCG ALEMDAR (A-582)

TCG IŞIN (A-583)

DERYA (A-1590)



History

Reconnaissance activities on the Ottoman troops as well as bombing
operations with hand grenades by Italian aviators during the Battle of Tripoli
in 1911, were the first example of the military use of aircraft, which had
been accepted as a sportive air vehicle until that time.

With the experience gained in the field of war, it was decided to send
military personnel to receive training on aviation in Europe in accordance
with the order of Ottoman Minister of War, Mahmut Şevket Pasha. The
commission established by the Ministry of War for the selection of the

personnel to be trained as airmen is the basis of
the Air Force and the date of June 01, 1911 is
accepted as the foundation date of the Turkish
Air Force.

During the First World War and immediately
after the War of Independence, the lack of a
strong Air Force was deeply felt and Turkish
aviators, who ran from front to front with very few
aircraft at hand, tried to cover up this deficiency
with their courage and sacrifice.

With the establishment of the Republic in
1923, our saviour savior Atatu ̈rk laid the
foundation of Turkish aviation. In 1924, personnel
were sent to other countries for flight training; in
1925 Air School was established in Eskişehir and
in the same year gave its first graduates. Together
with Germans, aircraft factories were established
in Eskişehir and Kayseri in 1925 and 1926
respectively to produce the necessary aircraft and
engines for the Air force.

In 1932, aviation personnel were accepted as
a separate combat class, and since 1933 Turkish
aviators have begun to wear the blue uniform,
which is the symbol of aviation.

In the new world order formed after the
Second World War, situated next to West, Turkey
has received many aircraft granted from the US
and UK, the aviation industry has been forced to
be neglected due to the economic conditions of
the period.

Turkey was able to follow the rapid
development of aviation technology of 1950’s jet
age by becoming a member of NATO in 1952 and
receiving aircraft grants from the USA.

Facing US embargo after the Cyprus Crisis in
1964 and the 1974 Cyprus Peace Operation,
Turkey paid the price for foreign dependency in
aerospace and defence industries and taking
lessons from this situation she started to develop
the aviation industry with the philosophy of “Build
Your Own Aircraft”. The foundation of most of our
defence industry companies, which we are proud
of today, was laid during this period.

Having understood with grants from the US
and NATO allies Turkey will not have a deterrent
air force, yet not having sufficiently developed
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Tarihçe

1911 Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan havacıların Osmanlı birlikleri
üzerinde hem keşif yapıp hem de havadan el bombaları atmaları o zamana
kadar sportif bir hava aracı olarak görülen uçağın askeri amaçlı kullanımının
ilk örneğidir.

Savaş alanında alınan bu tecrübe ile Osmanlı Harbiye Nazırı Mahmut
Şevket Paşa’nın emri doğrultusunda Avrupa’ya havacılık konusunda eğitim
almak üzere askeri personel gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Havacı olarak ye-
tiştirilecek bu personelin seçimi için Harbiye Nezareti’ne bağlı olarak kurulan
komisyon Hava Kuvvetlerinin temeli, o1 Haziran
1911 tarihi ise Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş ta-
rihi olarak kabul edilmektedir.

Birinci Dünya Savaşı ve hemen ardından ya-
pılan Kurtuluş Savaşı esnasında güçlü bir hava
kuvvetinin eksikliği derinden hissedilmiş, eldeki
çok az sayıdaki uçak ile cepheden cepheye koşan
Türk havacılar bu eksikliği cesaret ve fedakârlıkları
ile kapatmaya çalışmışlardır.

1923 Yılında Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte
kurtarıcımız Atatürk tarafından Türk havacılığının te-
melleri atılmıştır. 1924 yılında, uçuş eğitimi için
diğer ülkelere personel gönderilmeye başlanmış,
1925 yılında Eskişehir'de Hava Okulu kurulmuş ve
aynı yılın Ekim ayında Hava Okulu ilk mezunlarını
vermiştir. Hava Kuvvetleri için gerekli uçak ve mo-
torları üretmek üzere 1925 ve 1926 yıllarında Al-
manlarla birlikte Eskişehir ve Kayseri’de uçak
fabrikaları kurulmuştur.

1932 Yılında havacı personel ayrı bir muharip
sınıf olarak kabul edilmiş, 1933 yılından itibaren
Türk havacıları, havacılığın sembolü olan mavi ren-
kli üniformayı giymeye başlamışlardır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya
düzeninde Batı’nın yanında yer alan Türkiye, ABD
ve İngiltere’den çok sayıda uçağı hibe olarak almış,
dönemin ekonomik koşulları nedeniyle havacılık
sanayiini ihmal etmek durumunda kalmıştır.

195o’li yıllarda jet çağına geçen havacılık tek-
nolojisindeki hızlı gelişmeleri, Türkiye, ancak 1952
yılında NATO’ya girişiyle birlikte yine ABD’den temin
edilen hibe uçaklarla takip edebilmiştir.

1964 yılındaki Kıbrıs Krizi ve 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtı sonrasında konan ABD ambargosu ile
karşılaşan Türkiye, havacılık ve savunma sanayi-
inde dışa bağımlılığın bedelini ödemiş ve bu du-
rumdan ders çıkartarak “Kendi Uçağını Kendin Yap”
felsefesi ile havacılık sanayiini geliştirmeye başla-
mıştır. Bugün başarılarıyla gurur duyduğumuz sa-
vunma sanayii firmalarımızın çoğunun temelleri bu
dönemde atılmıştır.

ABD ve diğer NATO müttefiklerinin hibe ve yar-
dımlarıyla caydırıcı bir hava gücüne sahip olama-
yacağını anlayan, ancak yerli savunma sanayii de
henüz yeterince gelişmemiş olan Türkiye 198o’li
yıllarda F-16 uçaklarının tedariki ile modern bir

Hava Kuvvetleri
Komutanlığı

Turkish
Air Forces
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domestic defence industry Turkey reached a modern air force level by the
procurement of F-16 aircrafts in the 1980s. With the KC-135R tankers
procured in the 1990s, the area of influence has been expanded. The E-7T
Airborne Early Warning and Control (HIK) and A400M Strategic Transport

Aircraft, which have been procured in
recent years, Turkish Air Force have
further increased the capabilities and
become one of the strongest air forces in
the region.

Although an air power created by
procurement and partially in-house
development due to regional security
situations and urgent operational needs,
Turkey has not given up her desire of
domestic and national defence industry.
Some technologies obtained through
offset deals of the projects initiated under
the leadership of Presidency of Defence
Industries in the 1990s, increased the
belief in the feasibility of some national
projects initiated in the 2000s.

It is our biggest goal to be an
effective, deterrent and reputable Air
Force with in-house and nationally
developed weapon systems and Turkish
Defence Industry that developed these
systems and, in this way, to be worthy of
our nation’s trust.

HURKUS, HURJET and National
Combat Aircraft projects are those projects
that serve this vision.

Force Structure

TurAF is one of the leading air forces
in the region with its modern force
structure, trained personnel and combat
experience gained from counterterrorism
operations.

TurAF has about 270 Combat Aircraft,
most of which are F-16 aircraft. We have
about a squadron of modernized F-4
aircraft to be retired as F-35 aircraft are
procured. We also have a small number
of F-5 jet aircraft serving as part of Turkish
Stars Aerobatics Display Team. The first
two of our F-35 aircraft rolled out of the
factory in United States, as our pilots and
ground crew started flight and
maintenance training. However, these
two and additional two aircraft being
produced are to stay in United States for
training of pilots and maintenance crew
for a while.

TurAF has about 140 support aircraft.
KC-135R is our tanker aircraft. E-7T is our
new Airborne Early Warning and Control
platform. A400M is our new strategic
airlift. C-130, C-160 and CN-235 are the
transport aircraft. Cougar and UH-1H
helicopters provide us with Search and
Rescue capability. The C2 aircraft provide
liaison for commanders. And the UAVs
provide key capabilities for persistent
surveillance and precision targeting.

Turkish Air Force has about 170
trainer aircraft. T-41D is used for screening
flights, while SF-260 is used for Initial

hava gücüne kavuşmuştur. 199o’lı yıllarda tedarik edilen KC-135R Tanker
uçakları ile etki alanı genişletilmiştir. Son yıllarda tedarik edilen E-7T Havadan
İhbar Kontrol (HİK) ve A400M Stratejik Ulaştırma uçağı ile yeteneklerini daha
da artırmış, bölgenin en güçlü hava kuvvetlerinden birisi olmuştur.

Çevresel güvenlik durumu ve acil ha-
rekât ihtiyaçları nedeniyle hazır alım ve
kısmen yurt içi üretim yoluyla oluşturulan
bu hava gücüne rağmen Türkiye yerli ve
millî savunma sanayii arzusundan vaz-
geçmemiştir. 199o’lı yıllarda Savunma Sa-
nayii Başkanlığı’nın öncülüğünde
başlatılan projelerde offset kapsamında
elde edilen bazı teknolojiler 2ooo’li yıl-
larda başlatılan bazı millî projelerin yapı-
labilirliğine olan inancı artırmıştır.

Yerli ve milli geliştirilen silah sistemleri
ve bu sistemleri geliştiren Türk Savunma
Sanayii ile “Etkin, Caydırıcı ve Saygın” bir
Hava Kuvveti olmak ve bu sayede mille-
timizin itimadına layık olmak en büyük
hedefimizdir.

HÜRKUŞ, HÜRJET ve Milli Muharip
Uçak projeleri işte bu vizyona hizmet
eden projelerdir.

Kuvvet Yapısı

Türk Hava Kuvvetleri sahip olduğu
modern kuvvet yapısı, eğitimli personeli
ve terörle mücadele harekâtında edindiği
tecrübe ile bölgesindeki en güçlü hava
kuvvetlerinden birisidir.

Hv.K.K.lığı envanterinde büyük bir
kısmı F-16 uçağı olan 27o muharip uçak
bulunmaktadır. F-35 Uçakları envantere
girdiğinde emekliye ayrılacak bir moder-
nize edilmiş F-4E filomuz bulunmaktadır.
Ayrıca, Türk Yıldızları Akrobasi Gösteri
Timi’nin bir parçası olarak görev yapan az
sayıda F-5 uçağımız bulunmaktadır. 2o18
yılında ilk iki F-35 uçağımız teslim alınmış-
tır. Ancak, bu uçaklar ve 2o19 yılında alı-
nacak iki uçak daha pilot ve bakım
personelinin eğitimi amacıyla bir süre
daha ABD'de kalacaktır.

Hv.K.K.lığı envanterinde yaklaşık 14o
adet destek uçağı bulunmaktadır. KC-
135R Havada Yakıt İkmal, E-7T Havadan
Erken İhbar ve Kontrol, A400M ise Stratejik
Ulaştırma uçağıdır. C-130 ve C-160 Orta
Sınıf Ulaştırma uçakları, CN-235 ise Hafif
Ulaştırma uçağıdır. Cougar ve UH-1H he-
likopterleri personel kurtarma amaçlı kul-
lanılmaktadır. Komuta Kontrol uçakları
MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanları
için emniyetli ulaştırma uçağı olarak hiz-
met vermektedir. İnsansız Hava Araçları
(İHA) ise Teröristle Mücadele Harekâtında
(TMH) çok kritik bir görev icra etmektedir.

Türk Hava Kuvvetleri, yaklaşık 17o
eğitim uçağına sahiptir. T-41D Uçakları
öğrenci seçme uçuşunda, SF-260D uçak-
ları ise başlangıç uçuş eğitiminde kulla-
nılmaktadır. T-41D ve SF-260D uçakları
yakın zamanda Pakistan tarafından üreti-
len Super Mushshak uçaklarıyla değiştiri-
lecektir. İlave olarak, eğitim filomuzda yer
alan KT-1T uçaklarının yanına TUSAŞ ta-
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Training. T-41D and SF-260D aircraft are to be replaced with Super Mushshak
aircraft produced by Pakistan. KT-1T and Hürkuş are the basic trainer aircraft.
Our advanced Jet Trainer T-38M aircraft has been upgraded recently, and
we are planning to fly this aircraft until 2030s. HURJET being developed by
Turkish Aerospace (TA) is to replace T-38Ms.

Modernization Projects

F-35 Project:
The first two of our F-35 aircraft rolled out of the factory in United States.

However, these two and additional two aircraft being produced are to stay
in United States for training of pilots and maintenance crew for a while.

National Combat Aircraft Project:
The project has been started in order to meet the Turkish Air Force’s

2030s and beyond combat aircraft requirement through local development
and manufacturing. The Conceptual Design Phase which took two years

rafından tasarlanan ve üretilen Hürkuş Temel Eğitim Uçakları adı verilen eği-
tim uçakları katılacaktır. T-38M uçakları TUSAŞ tarafından modernize edilmiş
olup 2o3o’lu yıllara kadar uçurulacaktır. TUSAŞ tarafından kendi öz kaynak-
larıyla geliştirilmekte olan HÜRJET uçakları 2o3o’lu yıllarda T-38M uçaklarının
yerini alacaktır.

Modernizasyon Projeleri

F-35 Project
2o18 yılında ilk iki F-35 uçağımız teslim alınmıştır. Ancak bu uçaklar ve

2o19 yılında alınacak iki uçak daha pilot ve bakım personelinin eğitimi
amacıyla bir süre daha ABD'de kalacaktır.

Milli Muharip Uçak Projesi (MMU)
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2o3o yılı ve sonrası muharip uçak ihti-

yacının yurt içi tasarım ve üretim yoluyla karşılanması amacıyla Milli Muharip
Uçak projesi başlatılmıştır. Projede iki yıllık kavramsal tasarım safhası tamam-
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was completed and four-year
Preliminary Design Phase has been
started in 2018.

Unmanned Air Vehicles (UAV)
Project:

In the scope of the Anka-S UAV
Project, 10 Anka-S UAV and ground
systems acceptance activities have
been completed in 2018. Anka-S
platforms have been armed and
tested with weapons in January
2019 and they started operational
missions. Besides, another batch of
10 Anka-S systems will be procured
as of 2020.

Munitions Projects:
Turkish Air Force aims to reduce

the cost of ongoing operations by
using indigenous munitions
developed by Turkish Defence
Industries. Therefore, various
munitions guided by Laser, GPS, INS
or IIR developed by Turkish Defence
Industries have been introduced
and employed in ongoing
operations.

Air Defence Projects:
In the scope of the Air Defence

Systems, the modernization of the
Oerlikon Systems will provide
efficiency against fixed and rotary
wing aircraft, UAV, stand-off missiles
and air-to-surface missile and
modern munitions. Hisar-O Systems

are being developed to replace Rapier Systems and they will be used to
protect the military bases. Medium and long-range air defence missiles are
to be procured to improve the air and missile defence capabilities of Turkey.

Conclusion

Today, Turkish Air
Force is proud not only
with its modern
combat, support and
training aircraft, but also
with those airmen who
maintain, support and
operate those aircraft
and air defence
systems, also those
maintaining and
protecting air force
units ID

lanmış olup dört yıl sürecek ön ta-
sarım safhası 2o18 yılında başlamış-
tır.

İnsansız Hava Araçları (İHA)
Projesi
ANKA-S İHA Projesi kapsamında

1o adet Anka-S İHA ve ilgili yer sis-
temlerinin kabul faaliyetleri 2o18 yılı
içerisinde tamamlanmıştır. Envantere
alınan Anka-S İHA’lara mühimmat
entegrasyonu yapılmış olup, 2o19
Ocak ayında mühimmat atışları ba-
şarı ile icra edilmiş ve harekât görev-
lerine başlanmıştır. İlave olarak 1o
adet Anka-S sistemi 2o2o yılı itiba-
rıyla tedarik edilecektir.

Mühimmat Projeleri
Türk Hava Kuvvetleri mümkün

olduğunca kendi savunma sanayii-
mizin geliştirdiği mühimmatları kul-
lanmak suretiyle yürütülmekte olan
harekâtların maliyetini azaltma arzu-
sundadır. Bu maksatla Türk Sa-
vunma Sanayii kuruluşları tarafından
geliştirilen Lazer, GPS, INS ve IIR gü-
dümlü değişik mühimmatlar envan-
tere alınmış ve kullanılmaya
başlanmıştır.

Hava Savunma Projeleri
Uzun menzilli bölge hava ve

füze savunması kapsamında hazır
alım, ortak geliştirme ve özgün üre-
tim projeleri eşzamanlı yürütülmek-
tedir. Hazır alım kapsamında S-400
sisteminin 2o19 yılında teslimatı öngörülmektedir.

Bunun yanı sıra, Rapier Sistemi’nin yerini alacak olan Hisar-O sistemleri-
nin geliştirilmesi, Oerlikon sistemlerinin parçacıklı mühimmat atacak şekilde
modernize edilmesi projeleri devam etmektedir.

Sonuç

Günümüzde Türk
Hava Kuvvetleri sadece
kuvvet yapısındaki mu-
harip, destek ve eğitim
uçaklarıyla değil, o
uçakları uçuşa hazırla-
yan, bakımını yapan,
parçasını depolayan, üs
meydan ve birliklerini
koruyan, geliştiren ve
güzelleştiren tüm ha-
vacı personeli ile gurur
duymaktadır ID
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THE Gendarmerie of the Turkish Republic is a general armed, law
enforcement organization, which maintains security, safety and public order
and executes the duties ascribed to it by other laws.  The Gendarmerie
General Command is subordinated to the Ministry of Interior.

The Gendarmerie Organization, which was established in 1839, has
survived until today after passing through a number of phases. Having been
reformed as a result of the search for a new and permanent law
enforcement organization following the abolishment of janissary system, the
Gendarmerie Organization has become renowned in the history thanks to
the excellent achievements they got in the defence of the homeland in a
number of fronts while performing security and public order duties during
the First World War and the Turkish War of Independence.

After the Republic was proclaimed, the gendarmerie stations, which were
on duty throughout the country, began to serve people as the gates of the
state opened to citizens in the most remote parts of the country in addition
to carrying out security and public order duties. People began to identify
Gendarmerie with the state itself. 

Having made great achievements thanks to its distinguished commando
components, the Gendarmerie units made significant contributions to bring
peace and harmony in the island during Cyprus Peace Operation.

The Gendarmerie Organization, ensuring the security of lives and
properties of people with a great devotion in the struggle to render ineffective
the terrorist organizations, will continue its efforts with the same resolution
and determination as well. In the fight against the terrorists, the self-sacrifice
of the Turkish Gendarmerie and the angelic souls of our martyrs who passed
away for the sake of their homeland will stand almost as a monument
against the evil forces harboring evil intentions towards the indivisible
integrity of our country.

Among the duties of the Gendarmerie; maintaining safety, public security
and order, forbidding, pursuing and investigating smuggling; taking and applying
necessary measures to prevent crimes; ensuring the external protection of the
state penitentiaries; the duties apart from the judicial and military duties that
are assigned by the orders and decisions regarding the fulfilment of other
legislation provisions constitute its administrative duties; with regard to any
crime, implementing the procedures specified under relevant laws and
executing judicial services related to these procedures form its judicial duties
and the duties which are carried out for fulfilment of military services assigned

by legislation compose its military duties. 
The Gendarmerie General Command,

organized in parallel with the size of its
responsibility area, is comprised of central and
provincial organizations, internal security units,
Gendarmerie and Coast Guard Academy and
training units, logistic support units, aviation units
and other units established according to the
characteristics of the duties. 

The Gendarmerie Internal Security Units are
established in order to carry out the security and
public order duties. These units include
Gendarmerie Regional Commands, Provincial
Gendarmerie Commands, District Gendarmerie
Commands and Gendarmerie Station Commands.

In Turkey, there are Provincial Gendarmerie
Commands in each city named after the city and
District Gendarmerie Commands in the districts
named after the district.

Jandarma
Genel

Komutanlığı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin
korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren si-
lahlı genel kolluk kuvvetidir. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na
bağlıdır.

1839 yılında kurulan Jandarma teşkilatı birçok evrelerden geçerek günü-
müze kadar varlığını sürdürmüştür. Yeniçeriliğin kaldırılmasının ardından yeni
ve kalıcı bir kolluk kuvveti arayışlarının sonunda şekillenen Jandarma teşkilatı,
Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde, bir yandan emniyet ve
asayiş hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan birçok cephede vatan mü-
dafaasında gösterdiği üstün başarılarıyla tarihteki şanlı yerini almıştır.

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle, ülkenin dört bir yanında görev yapan Jan-
darma karakolları sadece emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirmekle kal-
mamış, ülkenin en ücra köşelerinde devletin vatandaşa açılan kapısı olmuş,
halk nezdinde Jandarma ile Devlet kavramları özdeş hâle gelmiştir.

Seçkin komando unsurları ile üstün başarılar elde eden Jandarma birlik-
leri, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, adaya barış ve huzurun getirilmesine büyük
katkılar sağlamıştır.

Terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesi için yürütülen mücadelede, hal-
kın can ve mal güvenliğini büyük bir özveriyle koruyan Jandarma teşkilatı,
bundan sonra da mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Teröristle mücadelede, Türk Jandarması’nın gösterdiği fedakârlıklar ve bu
uğurda ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin ruhları, ülkeyi bölmek iste-
yen şer odaklarının önünde adeta bir abide gibi dikilecektir.

Jandarmanın, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak
ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek
için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukev-
lerinin dış korumalarını yapmak, adli ve askeri görevler dışında kalan diğer
kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlar mülki
görevlerini; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak
ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek adli görevlerini; kanunlarla
verilen askeri hizmetleri yerine getirmek askeri görevlerini oluşturmaktadır.

Görev alanının genişliğine paralel olarak teşkilatlanan Jandarma Genel
Komutanlığı; merkez ve taşra teşkilatları, iç güvenlik birlikleri, Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi ve eğitim birlikleri, lojistik destek birlikleri, havacılık
birlikleri ve görevin özelliğine göre kurulan diğer birimlerden oluşmaktadır.

Jandarma İç güvenlik birlikleri, emniyet ve asayiş görevlerini icra etmek
maksadıyla kurulan birliklerdir. Bunlar; Jandarma Bölge Komutanlıkları, İl Jan-
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The District Gendarmerie Commands perform their security and public
order duties through the Gendarmerie stations for 24 hours a day. The
personnel at the Gendarmerie stations which are the symbols of the
Gendarmerie Organization serve in a spirit of enthusiasm and excitement
regardless of any deprivation, challenge and impossibility with a high sense
of duty, self-sacrifice and courage and constitute the guarantee of peace
and security in our country. The Gendarmerie stations equipped with the
most modern vehicles and materials with a view to performing these
services in a rapid and effective way benefit from some equipment such as
Tak-Bul (wear and find) Glasses, Barcode reading systems, Mini-Drones and
Anti-Drones.

Furthermore, in order to become closer to the citizens during the
execution of duties, the Gendarmerie Public Order Check Points are
established at resort areas, critical crossroads and highway entries and exits.

In addition to these units, there are also special units organized
according to the expertise area required under the Gendarmerie General
Command. These units are equipped with special weapons, vehicles,
instruments and equipment.

Security and public order services at inland waters are carried out by
the Gendarmerie Public Order Boat Commands.

The duties of controlling and organizing traffic and intervening in traffic
crimes are performed by the Gendarmerie Traffic Teams round-the-clock at
the highways established by the protocols in the responsibility areas of the
Gendarmerie General Command.

The Gendarmerie Motorcycled Public Order Teams are established at the
District Gendarmerie Commands that are determined by taking into account
the population density, resort areas and requirements of the duty in order to
carry out preventive law enforcement services, respond to the incidents in a
shorter time and execute protection, road security and control patrols. 

The Gendarmerie Mounted Units are effectively used in performing
patrolling services at resort areas, forestlands, recreation spots and museums,
and in performing preventive law enforcement services.

The Gendarmerie Dog Components are effectively utilized in rendering
early warning for public order and security duties and patrolling services,
ensuring security in response to sabotages, suspicious and risky conditions,
searching for narcotic, psychotropic substances and explosives together with
land mines, finding the location of survivors in case of natural disasters,
finding missing persons and clarifying the incidents of arson. 

The Underwater Search and Rescue Teams which are completely
equipped according to the requirements of the work carry out duties of
searching and finding underwater and afloat forensic evidences at inland
waters and intervening in natural disasters and inundation. 

The Gendarmerie General Command attaches great importance to the
prevention of environmental pollution. In that sense, the Environmental
Protection Teams under necessary Provincial Gendarmerie Commands serve
in order to prevent environmental pollution and promote environmental
awareness. 

darma Komutanlıkları, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Ko-
mutanlıkları’dır.

Ülkemizde, bütün illerde bulunduğu ilin adıyla anılan İl Jandarma Komu-
tanlığı, ilçelerde ise o ilçenin adıyla anılan İlçe Jandarma Komutanlığı mev-
cuttur.

İlçe Jandarma Komutanlıkları, emniyet ve asayiş hizmetlerini 24 saat esa-
sına göre görev yapan Jandarma karakolları vasıtasıyla yürütmektedir. Jan-
darma teşkilatının sembolü konumundaki Jandarma karakollarında görev
yapan personel, üstün görev anlayışı, fedakârlığı ve cesareti ile her türlü zor-
luğa ve imkânsızlığa rağmen şevk ve heyecanla görev yapmakta ve ülke-
mizde huzur ve güvenliğin teminatını oluşturmaktadır. Bu hizmetlerin hızlı ve
etkili şekilde sağlanması maksadıyla, en modern araç ve malzemelerle do-
natılan Jandarma Karakolları; Tak-Bul gözlük, Barkod okuma sistemleri, Mini-
Drone ve Drone-Savar gibi ekipmanları kullanmaktadır.

Ayrıca, hizmette vatandaşa daha yakın olmak maksadıyla, özellikle tu-
rizmin yoğun olduğu bölgelerde, kritik yol kavşaklarında, otoyol giriş ve çıkış-
larında görev yapacak şekilde Jandarma Asayiş Noktaları tesis edilmiştir.

Bunların dışında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, ihtiyaç duyu-
lan ihtisas konularına göre özel birlikler de teşkil edilmiştir. Bu birlikler özel
silah, araç, gereç ve malzeme ile teçhiz edilmektedir.

İç sulardaki emniyet ve asayiş hizmetleri Jandarma Asayiş Bot Komutan-
lıkları tarafından sağlanmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk alanında, protokollerle be-
lirlenmiş karayollarında; trafiğin denetlenmesi, düzenlenmesi ve trafik suçla-
rına el konulması görevleri Jandarma Trafik Timleri tarafından 24 saat esasına
göre yerine getirilmektedir.

Önleyici kolluk hizmetlerini yerine getirmek, meydana gelen olaylara
daha kısa sürede müdahale etmek, koruma, yol emniyet ve kontrol devriye-
leri icra etmek maksadıyla nüfus yoğunluğu, turizm bölgeleri ve görev ihti-
yaçları göz önünde bulundurularak tespit edilen İlçe Jandarma Komutanlıkları
bünyesinde Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri görev yapmaktadır.
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Among the duties of the Gendarmerie regarding the state penitentiaries
are taking measures for the external security and protection of the state
penitentiaries, dispatching and transferring the prisoners and convicts to the
courthouses, health institutions and another penitentiary, preventing the
prisoners and convicts’ prison-breaking who are under their responsibility
and preventing the entry of weapons, equipment and goods which are
prohibited in the penitentiaries.

The security of the facilities contributing greatly to the national economy
such as certain airports, transmitter stations of Turkish Radio and Television
Company, dams, some critical facilities like petroleum production and filling
centers and petroleum and natural gas pipelines is ensured by taking special
protection measures by the Gendarmerie units established for this purpose.

The Gendarmerie Search and Rescue Teams employed in the places
where skiing tourism is widely popular have necessary training on struggling
with heavy winter conditions and skiing as well as driving oversnow vehicles,
first aid and mountaineering. 

These teams carry out their duties of locating missing persons, rescuing
people who are stuck under avalanche and transferring the sick and injured
with the help of specially-trained search and rescue dogs and come to help
citizens in their most troublesome times.

The fact that the Gendarmerie personnel employed especially in the
resort areas know foreign languages well, facilitates the communication with
the tourists and thanks to the secure environment maintained by the
Gendarmerie personnel, the development of tourism which is contributing
to the national economy is greatly supported. 

It is aimed to project the Gendarmerie Station buildings in the resort
areas in compliance with the surrounding architecture. 

The most significant element in the notification of the Gendarmerie by
the citizens about the incidents of security and
public order is “156 Gendarmerie Hotline”. The
hotline, established at all Provincial Gendarmerie
Commands as well as at some District
Gendarmerie Commands where the incidents of
security and public order intensively occur, can be
reached round the clock.

Moreover, “The System for Positioning of
Urgent Calls”, established under the Operations
Centres of all Provincial Gendarmerie Commands
has been developed and utilized at  HYPERLINK
"http://www.jandarma.gov.tr" www.jandarma.gov.tr
through the link of “156 Gendarmerie Hotline” in
order to reach the survivors/victims of a disaster,
who call the “156 Gendarmerie Hotline” and ask
for help from the Gendarmerie units, within the
shortest time possible and to view the information
on the map by ascertaining the location of the
fixed lines and the mobile phones of these
people.

Atlı Jandarma Birlikleri, turizm faaliyetlerinin
yoğun olduğu bölgelerde, ormanlık alanlar, mesire
yerleri ve müzelerde devriye hizmetlerinde, önle-
yici kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesinde etkin
olarak kullanılmaktadır.

Jandarma Köpek Unsurları, emniyet ve asayiş
görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz sağ-
lamada, sabotajlar ile şüpheli ve tehlikeli durum-
lara karşı güvenliğin sağlanmasında, narkotik ve
psikotrop madde ile mayın ve patlayıcı maddelerin
aranmasında, doğal afetlerde kazazedelerin yer-
lerinin tespit edilmesinde, kayıp şahısların bulun-
masında, kundaklama olaylarının
aydınlatılmasında etkin olarak kullanılmaktadır.

Görevin gerektirdiği her türlü donanıma sahip
olan Su Altı Arama ve Kurtarma Timleri, İç sularda;
su altı ve su üstü suç delillerini aramak ve bulmak,
doğal afetler ile suda boğulma olaylarına müda-
hale etmek görevlerini yerine getirmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı çevre kirliliğinin
önlenmesine de büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla, ihtiyaç duyulan İl Jan-
darma Komutanlıkları bünyesinde Çevre Koruma Timleri faaliyet göstermek-
tedir.

Jandarmanın cezaevleri ile ilgili görevleri, ceza infaz kurumu ve tutukev-
lerinin dış emniyet ve koruma tedbirlerini almak, tutuklu ve hükümlülerin ad-
liyelere, sağlık kuruluşlarına ya da bir başka cezaevine sevk veya naklini
yapmak, muhafazasından sorumlu olduğu tutuklu ve hükümlülerin kaçma-
larını önlemek, ceza infaz kurumlarına girmesi yasak olan silah, alet ve eş-
yaların sokulmasına engel olmaktır. 

Ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan bazı hava meydanları,
TRT verici istasyonları, barajlar, petrol üretim ve dolum tesisleri ile petrol ve
doğal gaz boru hatları gibi bazı kritik tesislerin güvenliği, özel koruma tedbirleri
alınarak, bu maksatla teşkil edilmiş Jandarma birlikleri tarafından sağlanmak-
tadır.

Kış turizminin yoğun olduğu yerlerde görev yapan Jandarma Arama Kur-
tarma Timleri, şiddetli soğuklarla mücadele ve kayak eğitiminin yanı sıra kar
üstü aracı kullanma ile ilk yardım ve dağcılık konularında üstün bir eğitime
sahiptirler.

Bu timler, kaybolan şahısların bulunması, çığ altında kalanların kurtarıl-
ması, hasta ve yaralıların tahliyesi görevlerini, özel eğitime tabi tutulmuş
arama kurtarma köpeklerinden yararlanarak yerine getirmekte ve en zor an-
larında vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaktadırlar. 

Özellikle turizm hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan Jan-
darma personelinin, iyi derecede yabancı dil biliyor olması, yabancı turistlerle
iletişimi kolaylaştırmakta ve Jandarma personelinin sağladığı güvenli ortam
sayesinde ülke ekonomisine katkıda bulunan turizmin gelişmesine önemli
destek vermektedir.
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Turizm bölgelerinde bulunan Jandarma karakol binalarının çevre mima-
risine uygun şekilde özel olarak projelendirilmesi hedeflenmektedir.

Vatandaşlarımızın emniyet ve asayişi ilgilendiren olayları Jandarmaya bil-
dirilmesinde en önemli unsur, 156 Jandarma İhbar/İmdat hattıdır. Halên,
bütün İl Jandarma Komutanlıkları ile emniyet ve asayiş olaylarının yoğun ol-
duğu İlçe Jandarma Komutanlıkları’nda Kurulu olan 156 Jandarma İhbar/İmdat
hattına 24 saat kesintisiz ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, 156 Jandarma İhbar/İmdat hattını arayarak, Jandarma birimlerin-
den yardım isteyen kazazede/afetzedelere en kısa sürede ulaşılabilmesi için,
yardım talep eden şahıslara ait mobil GSM ve sabit hattan telefonlarının
konum bilgilerinin elde edilerek, bu bilgilerin harita üzerinde gösterilmesi
maksadıyla geliştirilen ve tüm İl Jandarma Komutanlıkları Harekât Merkezleri
bünyesinde tesis edilen “Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi”, www.jan-
darma.gov.tr internet adresinde ve “156 Jandarma İhbar\İmdat” bağlantısı
üzerinden hizmet vermektedir.

Jandarma Genel Komutanlığına, en son haberleşme ve bilgi sistem tek-
nolojilerinin sunduğu imkân ve kabiliyetleri kazandırmak, her türlü şart altında

The Gendarmerie Integrated Communications and Information System
(JEMUS) project, which is the first and greatest public security
communications project, has been developed in order to have the
capabilities provided by the latest communication and information system
technologies at the Gendarmerie General Command and to convey
information in an uninterrupted, simultaneous, proper and secure way to
the smallest Gendarmerie unit under any condition. 

With the JEMUS project, it is possible for the pedestrian and motorcycled
patrols to make inquiries about people and license plates by the vehicle and
mobile radios and for the Operations Centres to respond to the notices on the
“156 Gendarmerie Hotline” by employing pedestrian and motorcycled patrols
closest to the scene through the Vehicle Tracking System. Moreover, the License
Plate Recognition System is used in order to find stolen – missing vehicles and
to improve the efficiency in the combat against terrorism and organized crimes.
In this system, the license plates of the vehicles are automatically recognized,
the license plates are instantly questioned in the vehicle databases and the
units are cautioned on the wanted vehicles with audio – visual alarms.
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Besides its security and public order services, the Gendarmerie
Organization also fights against separatist and subversive terrorism activities
with a great sense of self-sacrifice.

In the anti-terrorist operations, specially trained commando units are
primarily assigned. In that sense, Gendarmerie Commando and Gendarmerie
Commando Special Operations Units have been established at the
Gendarmerie General Command within the structure of necessary Regional,
Provincial and District Gendarmerie Commands in order to utilize them in
the anti-terrorist operations and significant public order disturbances that
exceed the capabilities of internal security units. With regard to the fight
against terrorism, UAVs, Armed UAVs and MPT-76 Rifles all of which are
manufactured within the national and domestic capabilities have increased
the technical and tactical capacities of our Gendarmerie units as well.

Gendarmerie Commando Special Operations Units are composed of
voluntary, courageous, experienced, physically strong and competent
personnel who have successfully completed the commando course and
Anti-Terrorist Operation Course provided at the Gendarmerie Commando
School and Training Centre Command. Gendarmerie Commando Special
Operations Units have a distinguished place in the anti-terrorist operations
as the units that can move night and day in any territorial and weather
conditions and have the capability of deploying to great distances on foot
thanks to their light equipment and resistance. Within the context of
professionalization, the necessary training on the branches requiring
specialization is provided by the Gendarmerie Commando School Command.

Other than the Gendarmerie Commando and Gendarmerie Commando
Special Operations Units, the Gendarmerie Commando Special Public Order
and Rescue Command, which is directly subordinated to the Gendarmerie
General Command headquarters and composed of professional personnel,
executes operations anywhere in the country that exceed the capabilities
of other Gendarmerie units and require special training, weapons, equipment
and superior abilities; performs search and rescue activities in natural
disasters, accidents, incidents or disappearances as well as the operations
of rescuing hostages; carries out anti-terrorist operations and maintains
security and public order in tough environmental conditions.

The ranked personnel of the Gendarmerie General Command who are
the guarantors of our peace and security are trained at the Gendarmerie
and Coast Guard Academy in accordance with a progressive and modern
training and education system that is updated in parallel with the social
needs and requirements as well as the duties continuously changing and
diversifying. All kinds of technological means are also used during the training
in order the Gendarmerie personnel to receive training as proficiently as
possible.

Within the framework of Military Training Cooperation Agreements and
Protocols signed with friendly and allied countries, training is provided to the
guest military personnel coming from friendly and allied countries to Turkey

bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve
emniyetli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak maksadıyla, Türkiye’nin ilk ve
en büyük kamu güvenliği haberleşme projesi olan Jandarma Entegre Mu-
habere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) projesi geliştirilmiştir.

JEMUS projesi ile yaya ve motorlu devriyeler tarafından, el ve araç telsiz-
leri üzerinden şahıs ve plaka sorgulaması yapılabilmekte, Harekât Merkezle-
ri’nce 156 Jandarma İhbar/İmdat hatlarına gelen ihbarlara, olay yerine en
yakın yaya veya motorlu devriye, Araç Takip Sistemi üzerinden görevlendiri-
lerek müdahale edilebilmektedir. Ayrıca, çalıntı-kayıp araçların bulunması ile
terör ve organize suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla, araç
plakalarının otomatik tanındığı, plakaların araç veri tabanından anlık sorgu-
landığı ve aranan araçlar için birliklerin sesli ve görsel alarm ile uyarıldığı
Plaka Tanıma Sistemi kullanılmaktadır.

Jandarma Teşkilatı, emniyet ve asayiş hizmetinin yanı sıra bölücü ve yıkıcı
terör faaliyetlerine karşı da büyük bir özveriyle mücadele etmektedir.

Teröristle mücadele harekâtında, öncelikle özel eğitimli komando birlikleri
görev yapmaktadır. J.Gn.K.lığı bünyesinde, iç güvenlik birliklerinin imkân ve
kabiliyetini aşan önemli asayiş olayları ile teröristle mücadele harekâtında
kullanılmak maksadıyla, ihtiyaç duyulan Jandarma Bölge, İl ve İlçe Jandarma
Komutanlıkları kuruluşlarında, Jandarma Komando ve Jandarma Komando
Özel Harekât Birlikleri teşkil edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında, millî ve
yerli imkânlarla üretilen İnsansız Hava Araçları, Silahlı İnsansız Hava Araçları
ve MPT-76 Piyade tüfeklerimiz ise Jandarma birliklerimizin teknik ve taktik
kapasitesini önemli ölçüde arttırmıştır.

Jandarma Komando Özel Harekât Birlikleri, J.Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı’nda
icra edilen komando kursu ile teröristle mücadele harekâtı kursunu başarı
ile bitirmiş, gönüllü, cesur, tecrübeli, fiziksel açıdan güçlü ve yetenekli pro-
fesyonellerden teşkil edilmiştir. Jandarma Komando Özel Harekât Birlikleri her
türlü arazi ve hava şartları altında, gece ve gündüz hareket edebilen, hafif
teçhizatı ve direnci sayesinde uzak mesafelere yaya intikal yapabilme imkân
ve kabiliyetine sahip birlikler olarak teröristle mücadele harekâtında seçkin
bir konumdadır. Profesyonelleşme kapsamında uzmanlık gerektiren branş-
larda Jandarma Komando Okul Komutanlığı tarafından gerekli eğitim veril-
mektedir. 

Jandarma Komando ve Jandarma Komando Özel Harekât Birliklerinin dı-
şında, doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet göste-
ren, profesyonellerden teşkil edilmiş Jandarma Komando Özel Asayiş ve
Kurtarma Komutanlığı, ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen ve diğer
Jandarma birliklerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan, özel eğitim, silah, teçhizat
ve üstün yetenek gerektiren operasyonlar ile doğal afetler, kaza, olay ve kay-
bolmalarda arama-kurtarma çalışmaları yapma, rehine kurtarma operasyonları
icra etme ve teröristle mücadele harekâtı ile zor doğa koşullarında emniyet
ve asayişi sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığı rüt-
beli personeli, sürekli değişen ve çeşitlenen görevler ile toplumun beklenti
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at the training centres within the Gendarmerie General Command and at
the Gendarmerie and Coast Guard Academy. Moreover, consultancy services
on training and other activities are provided by the Gendarmerie personnel
assigned to the requesting countries.

On the other hand, the conscripts who will complete their military
services within the Gendarmerie are trained at the Gendarmerie Training
Units. The conscripts at the training units are trained in the branches of
Commando, Public Order Team, Public Order, Prison Guard, Military Driver,
Tourism, and Communications in accordance with the characteristics of the
unit to which they are assigned.

The logistical support needed by the Gendarmerie units in the execution
of all these difficult duties is provided by the Gendarmerie Logistics
Command. 

Thanks to its widespread organization and extensive capabilities, the
Gendarmerie Logistics Command plans and provides the logistical support
required by the Gendarmerie units, headquarters and commands for a
variety of activities from construction to production, from repair to storage
and from transportation to supply and also from maintenance to ceremony
and band services without any delay. Moreover, training is given for the
purpose of having competent personnel who are specialized in their fields
and who have good knowledge on the legislation in order to meet training
requirements of the units and commands regarding logistics in a fast,
economical and effective way. The Gendarmerie technical and auxiliary arms
officers and NCOs are trained at the Gendarmerie Technical and Auxiliary
Arms Training Center Command which was established within the
Gendarmerie Logistics Command.

The Gendarmerie Band Command, characterized as a symphonic band,
performs Turkish Music as well as the songs listened interestedly all around
the world   with choreographies and attracts great attention with its activities
both at home and abroad and thus, greatly contributes to the publicity of
the Gendarmerie General Command.

The Gendarmerie Band Command performs polyphonic music in a
contemporary and modern way and plays an important role in the
popularization of military band music with its performances in the official
and military ceremonies as well as concerts and records.

The Gendarmerie General Command needs a powerful air support in
accordance with the characteristics of its responsibility area. In that sense,
the first aviation unit of the Gendarmerie General Command was established
in Diyarbakır in 1968 under the name of the Light Helicopter Company for
the purposes of dispatching units, security and public order, reconnaissance
and surveillance, evacuation of the sick and injured.

In order to meet the expanding air support need, the organization all
over the country was enhanced and the Gendarmerie Aviation became a
significant air force with the participation of technologically modern aircrafts
to the fleet. The Gendarmerie Aviation Units have strengthened their powers
with ATAK helicopters which have already entered in the inventory and they
aim at doubling their capacity up to 2023.

The Gendarmerie Aviation Units, besides combating against terrorist,
execute the duties of air transportation, command and control,
reconnaissance and surveillance, security and public order services, aerial
supply, medical evacuation, natural disasters, humanitarian aid and search
and rescue throughout the country round-the-clock.

ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen, dinamik ve modern bir eğitim ve
öğretim sistemi içerisinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından
yetiştirilmektedir. Bu eğitim sürecinde, Jandarma personelinin en üst seviyede
eğitim alması için, her türlü teknoloji desteğinden yararlanılmaktadır.

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmaları
ve Protokoller çerçevesinde, Türkiye’ye gelen dost ve müttefik ülke misafir
askeri personeline, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan eğitim
merkezlerinde ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim veril-
mektedir. Ayrıca, talepte bulunan ülkelere görevlendirilen Jandarma personeli
marifetiyle eğitim ve diğer faaliyetlere danışmanlık yapılmaktadır.

Öte yandan, askerlik görevini Jandarma çatısı altında yapacak olan erbaş
ve erlerin eğitilmesi Jandarma Eğitim Birlikleri’nde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim birliklerine katılan erbaş ve erler, görev yapacakları birliklerin özel-
liklerine uygun Komando, Asayiş Timi, Asayiş, Cezaevi Koruma, Askerî Sürücü,
Turizm ve Muhabere branşlarında eğitime tabi tutulmaktadırlar.

Tüm bu zorlu görevlerin yerine getirilmesinde, jandarma birliklerinin ih-
tiyaç duyduğu lojistik destek Jandarma Lojistik Komutanlığınca sağlanmak-
tadır.

Jandarma Lojistik Komutanlığı inşaattan üretime, onarımdan depolamaya,
ulaşımdan ikmal faaliyetine, bakım, tören ve bando hizmetlerine kadar geniş
teşkilatı, imkân ve kabiliyeti ile jandarma birlik, karargâh ve kurumlarının ih-
tiyaç duyduğu lojistik desteği aksatmadan planlamakta ve yerine getirmek-
tedir. Ayrıca, birlik ve kurumların lojistikle ilgili tespit edilen eğitim ihtiyaçlarının
süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi maksadıyla eğitim faa-
liyetleri icra edilerek, görev alanında uzmanlaşmış, konusuna hâkim, mevzuatı
iyi bilen personelin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Jandarma Lojistik Komutanlığı
bünyesinde teşkil edilen Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar Eğitim Merkezi
Komutanlığı’nca, Jandarma teknik ve yardımcı sınıf subay ve astsubaylar ye-
tiştirilmektedir.

Senfonik bando düzeyindeki Jandarma Bando Komutanlığı, Türk Müzi-
ği’nin yanı sıra dünyanın her tarafında ilgiyle dinlenen eserleri koreografilerle
süslemekte, yurt içi ve yurt dışında icra edilen görevlerde büyük ilgi görmekte
ve bu yolla Jandarma Genel Komutanlığı’nın tanıtımına önemli katkılar sağ-
lamaktadır.

Jandarma Bando Komutanlığı resmî ve askerî törenlerdeki icrasının yanı
sıra, verdiği konserler ve çıkardığı albümlerle, çok sesli müziğin renklerini çağ-
daş ve modern anlatımlarla hayata geçirmekte ve
daha geniş kitlelere askerî bando müziğini sevdir-
mektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk böl-
gesinin özellikleri gereği güçlü bir hava desteğine
ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Jan-
darma Genel Komutanlığı’nın ilk havacılık birliği, Di-
yarbakır’da 1968 yılında, birlik sevki, emniyet ve
asayiş, keşif ve gözetleme, hasta ve yaralıların tah-
liyesi gibi maksatlarla Hafif Helikopter Bölüğü
adıyla teşkil edilmiştir.

Zamanla giderek artan hava desteği ihtiyacını
karşılayabilmek için ülke genelinde teşkilatlan-
maya gidilmiş ve teknolojinin sunduğu modern
hava araçlarının filolara katılmasıyla Jandarma Ha-
vacılığı önemli bir hava gücüne ulaşmıştır. Envan-
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In order to train pilots and helicopter technicians that the Gendarmerie
General Command needs, Education Division at the Gendarmerie Aviation
Department was turned into the Gendarmerie Aviation School Command as
of 27th June 2013. 

In order to clarify incidents by using scientific methods and to identify
and bring the suspects to justice, the Gendarmerie Forensic System has
been established which is composed of the Forensic Department, Forensic
Laboratories, Forensic Sections, Crime Scene Investigation Teams and
Explosive Ordnance Disposal Teams. 

The Gendarmerie Forensic Department became a member of the
European Network of Forensic Scientific Institute (ENFSI) in 1998 which was
established in order to ensure exchange of information and coordination
between laboratories. The Gendarmerie Forensic Department is accredited
in terms of its quality management system and examination and analysis
methods. 

The Crime Scene Investigation Teams (CSIT) working under the Provincial
and District Gendarmerie Commands systematically examine the crime scene
by means of technical and scientific methods; properly gather physical
evidences; pack and send them to forensic laboratories. “The Explosive
Ordnance Disposal Teams”, which have been established in tourism regions,
regions with a concentration of terror incidents and big cities, dispose of
explosive ordnances. 

Smuggling is important due to its being a financial resource for
organized crime and terrorist groups, damaging to public finance because
of tax losses as well as causing economic and social damages in the
society. Additionally, some smuggling types such as drug, tobacco and
tobacco products and alcohol also threaten community and human health
substantially. 

The Gendarmerie General Command aiming at serving as a model law
enforcement wages an exemplary struggle in the area of fighting against
Smuggling and Organized Crimes. In this regard, the Anti-Smuggling and
Organized Crime Department (ASOCD) provides high level training to its
personnel in order to increase the effectiveness of combating against crime
and criminals, carries out anti-smuggling and organized crime duties
assigned to it by means of employing modern vehicles, equipment and
contemporary investigation techniques within the framework of current
legislation and in coordination with national and international institutions
and organizations. 

Drug trafficking is one of the most important financial resources of the
terrorist groups and ASOC Department and ASOC units continue struggling
against this type of trafficking successfully with the support of operational
units.

The analysis is carried out in the field of anti-smuggling and organized
crime by using advanced softwares and works for revealing crime, crime
connections and criminal organizations are performed. By examining past
smuggling incidents, profiles of smugglers, used routes and tactics are found
out and measures are developed according to the acquired information.

In order to carry out the duties and responsibilities in the area of
immigrant smuggling and human trafficking within the legal framework and
in accordance with effectiveness, accountability and representational criteria,
“Combating against Immigrant Smuggling and Human Trafficking
Department” has been established. Activities are ongoing for establishing

tere yeni giren yerli ATAK helikopterleri ile gücüne güç katan Jandarma Ha-
vacılık Birlikleri; 2o23 yılına kadar kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefle-
mektedir.

Jandarma Havacılık Birlikleri, teröristle mücadele görevlerinin yanında,
tüm yurtta hava ulaştırma, komuta kontrol, keşif ve gözetleme, emniyet ve
asayiş hizmetleri, havadan ikmal, sıhhi tahliye, doğal afet, insani yardım ile
arama ve kurtarma gibi görevleri 24 saat esasına göre icra etmektedirler.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu pilot ve helikopter tek-
nisyenlerinin yetiştirilmesi maksadıyla, Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı
bünyesinde yer alan Öğretim Başkanlığı, 27 Haziran 2o13 tarihi itibariyle Jan-
darma Havacılık Okul Komutanlığı’na dönüştürülmüştür.

Olayların bilimsel yöntemler kullanılarak aydınlatılması ve şüphelilerin
tespit edilerek adalete teslim edilmesi maksadıyla oluşturulan Jandarma Kri-
minal Sistemi; Kriminal Daire Başkanlığı, Kriminal Laboratuvarlar, Kriminal Kısım
Amirlikleri, Olay Yeri İnceleme Timleri ve Patlayıcı Madde İmha Timleri’nden
meydana gelmektedir.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, laboratuvarlar arası bilgi alışverişini
ve eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Kriminal Laboratuvarlar Or-
ganizasyonuna (ENFSI) 1998 yılında üye olmuştur. Kriminal Daire Başkanlı-
ğı’nın, kalite yönetim sistemi ile inceleme ve analiz metotları akredite
edilmiştir.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları seviyesinde görev yapmakta olan Olay
Yeri İnceleme Timleri (OYİT), olay yerini teknik ve bilimsel yöntemlerle siste-
matik bir şekilde incelemekte, elde edilen maddi delilleri usulüne uygun ola-
rak toplamakta ve ambalajlayarak kriminal laboratuvarlara göndermektedir.
Turizm bölgeleri, terör olaylarının yoğun olduğu bölgeler ve büyük illerde
teşkil edilen “Patlayıcı Madde İmha Timleri” ise, patlayıcı madde düzeneklerini
etkisiz hâle getirmektedir.

Kaçakçılık suçları, toplumda yol açtığı maddi ve sosyal zararların yanı sıra,
organize suç ve terör örgütlerine finans kaynağı olması, vergi kayıpları ile
kamu maliyesine zarar vermesi açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı
sıra uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı gibi bazı
kaçakçılık türleri toplum ve insan sağlığını da büyük oranda tehdit etmekte-
dir.

Örnek kolluk kuvveti olmayı hedefleyen Jandarma Genel Komutanlığı, Ka-
çakçılık ve Organize suçlarla mücadele alanında da örnek bir mücadele or-
taya koymaktadır.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
(KOM), suç ve suçlularla mücadele etkinliğini artırmak maksadıyla, personelin
üst seviyede eğitimini sağlamakta, kendisine verilen kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadele görevlerini, mevcut mevzuat çerçevesinde, konusunda
uzman personel vasıtasıyla, modern araç, teçhizat ve çağdaş soruşturma
tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde sürdürmektedir.

Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri uyuşturucu ka-
çakçılığı olup, KOM Daire Başkanlığı ve KOM birimleri tarafından bu konu ile
ilgili mücadele, operasyonel birimlerin desteği ile başarılı bir şekilde sürdü-
rülmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadelede, gelişmiş yazılımlar kullanı-
larak analizler yapılmakta, suçla birlikte, suç bağlantılarının ve suç örgütlerinin
ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır. Geçmiş yıllarda meydana gelen kaçakçılık
olayları incelenerek, kaçakçıların profili, kullanılan güzergâh ve taktikler ortaya
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Immigrant Smuggling and Human Trafficking Branches in the cities where
immigrant smuggling and human trafficking crimes are intense and
Immigrant Smuggling and Human Trafficking Sections in the districts where
these crimes are intense.

One liaison personnel as the representative of the Gendarmerie General
Command has been permanently assigned to the General Directorate of
Immigration Administration, which has been set up for ensuring coordination
between law enforcement units and related public institutions, developing
measures and following the implementation of these measures so as to
struggle against regular and irregular immigration.

Today, contemporary methods used in combating against crime have
replaced conventional methods. The most important difference between the
contemporary methods in combating against crimes and the conventional
methods, that have reached today by being continuously implemented, in
which personal intuition and experiences of the personnel are highlighted
and institutional memory is less used, is that crime analysis based on
information is more extensively employed in the prevention of crimes and
in the fight against criminals. In that sense, “Crime Analysis and Evaluation
Branch” (SADEŞ) was established under the Gendarmerie General Command
headquarters. 

By assessing the results of its analysis, SADEŞ contributes to the
development of methods in the fight against crimes and criminals, the
identification of the regulations required in the organization and necessary
specialization fields and the development of training programs. 

The Gendarmerie General Command Personnel Recruitment Center
Command was established in order to increase the quickness and quality

in the personnel recruitment activities, minimize
work force and time loss and this Command
carries on its activities in Beytepe Martyr
Lieutenant General İsmail SELEN Quarters.

“The Branch on the Fight against Domestic
Violence and Juveniles” in the Gendarmerie
General Command Headquarters and “Juveniles
and Women Sections” in Provincial Gendarmerie
Commands carry out the duties of protecting
juveniles, preventing them from committing crimes
and implementing procedures regarding juveniles
who are forced to commit crimes and need to be
protected and also regarding women who are
victims of domestic violence.      

The Gendarmerie Museum is established in
order to reflect the developments in periodical
order beginning with the foundation of the
Gendarmerie organization; to exhibit its activities,
heroic deeds, services in the history; to protect all

çıkarılmakta, elde edilen bilgilere göre tedbirler ge-
liştirilmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti alanın-
daki görev ve sorumlulukların hukuki çerçeve içe-
risinde, etkinlik, hesap verebilirlik ve temsil
kriterlerine uygun şekilde yerine getirilebilmesi
maksadıyla, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
ile Mücadele Daire Başkanlığı” teşkil edilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının
yoğun olarak görüldüğü illerde Göçmen Kaçakçılığı
ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlükle-
ri’nin, söz konusu suçların yoğun olarak görüldüğü
ilçelerde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile
Mücadele Kısım Amirlikleri’nin teşkil edilmesi ça-
lışmaları devam etmektedir.

Düzenli ve düzensiz göçle mücadele edilebil-
mesi amacı ile kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum
ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanma-
sını takip etmek maksadı ile kurulan Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü’nde, Jandarma Genel Komutan-
lığı’nı temsilen sürekli olarak bir irtibat personeli
görevlendirilmiştir.

Çocukların suçtan korunması, suç işlemelerinin önlenmesi, suça sürük-
lenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadınlarla
ilgili işlemler, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı’nda “Aile İçi Şiddetle
Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü”, İl Jandarma Komutanlıkları’nda ise
“Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri” tarafından yürütülmektedir.

Günümüzde, suçla mücadelede kullanılan çağdaş yöntemler, geleneksel
yöntemlerin yerini almaya başlamıştır. Çağdaş suçla mücadele yöntemlerini,
geçmişten günümüze uygulanarak gelen ve daha çok personelin kişisel
sezgi ve tecrübelerinin öne çıktığı, kurumsal hafızanın daha az kullanıldığı
geleneksel yöntemlerden ayıran en önemli özellik, suçu önlemede ve suç-
lularla mücadelede, bilgiye dayalı suç analiz uygulamalarının daha yoğun
kullanılmasıdır. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı’nda,
kısa adı SADEŞ olan “Suç Analiz ve Değerlendirme Şubesi” kurulmuştur.

SADEŞ, yaptığı analizlerin sonuçlarını değerlendirerek, suç ve suçlularla
mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine, teşkilatta yapılması gereken düzen-
lemeler ile sahip olunması gereken ihtisas alanlarının belirlenmesine ve eği-
tim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Personel temin faaliyetlerinde sürat ve kaliteyi artırmak, işgücü ve zaman
kaybını asgari seviyeye indirmek maksadı ile Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı teşkil edilmiş olup, Beytepe Şehit Kor-
general İsmail SELEN Kışlası’nda faaliyetlerine devam etmektedir.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içeri-
sinde yaşanan gelişmeleri dönemler hâlinde yansıtmak, tarihimizdeki etkin-
liklerini, kahramanlıklarını, icra ettiği görevleri sergilemek, Jandarma ile ilgili
her türlü askerî kültür varlığını toplayarak koruma altına almak ve gelecek
nesillere aktarmak maksadıyla teşkil edilen Jandarma Müzesi, halka açık "Bi-
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kinds of military cultural assets related to the Gendarmerie by collecting
them and to transfer them to the future generations. The Gendarmerie
Museum in the Beytepe Martyr Lieutenant General İsmail SELEN Quarters in
Ankara has the status of “The First-Class Military Museum” and is open to
public. 

In the period beginning from 1839, when the Gendarmerie was
founded, until present time; the names of officers, non-commissioned
officers, specialized gendarmerie, civil servants, workers, specialized
sergeants and conscripts of the Gendarmerie Organization who willingly
sacrificed their lives in the struggle for the sake of indivisible integrity of the
state, unity of nation, security and public order were immortalized with the
“Gendarmerie Martyrs’ Memorial” opened in the Martyr Lieutenant General
İsmail SELEN Quarters. The Gendarmerie Museum and the Gendarmerie
Martyrs Monument are free of charge and open to local and foreign people
during the working hours.

Since 1998, the Gendarmerie General Command has been a chief
member of the Association of the European and Mediterranean
Gendarmeries and Law Enforcement Forces with Military Status (FIEP), which
was established in order to ensure cooperation and exchange of experience
among the European and Mediterranean countries in 1994. 

On 27th May 2010, the Gendarmerie General Command became an
observer member of European Gendarmerie Force established in 2004 in
order to maintain public security and order in the crisis regions of the world.
Only the member states of the European Union can be the chief member
of the European Gendarmerie Force.

The Gendarmerie General Command contributes by assigning units and
personnel within the framework of the Peace Support Operations under UN,
EU and NATO in order to prevent crisis in various regions of the world and
to rebuild regional peace. Moreover, activities related to assigning
Gendarmerie personnel to the positions of counsellor in the Ministry of
Interior, protective mission positions in the Ministry of Foreign Affairs, UN and
NATO positions that will be formed in variousl countries in the world.

The Turkish Gendarmerie, always striving for the peace and security of
the society ever since it was established, has adopted a society assisted
public order service in which individuals, institutions and property rights are
protected and the approach of security for freedom is accepted within the
framework of the rule of the law and human rights and freedoms as the
primary goal. In that sense, it will continue its activities in the future in line
with its vision in order to be “An exemplary law enforcement force which
conducts respected, reliable and high-class service with an anthropocentric
mentality, contemporary management and mission in both national and
international fields”. 

The Gendarmerie of the Turkish Republic, taking its strength from the
sincere support of Turkish people, does not refrain from any kind of self-
sacrifice while performing its duties in accordance with the laws.

As ATATÜRK, the founder of the Turkish Republic stated, “The
Gendarmerie, always consecrated to its land, nation and republic with
devotion and fidelity, is an army of law and a model for modesty, self-
sacrifice and abnegation!” ID

rinci Sınıf Askerî Müze" statüsünde, Ankara ilinde bulunan Beytepe Şehit Kor-
general İsmail SELEN Kışlası’nda hizmet sunmaktadır.

Jandarmanın kurulduğu 1839 yılından günümüze kadar olan dönem içe-
risinde, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği ile em-
niyet ve asayişin sağlanması uğrunda mücadele ederken canlarını seve seve
feda eden Jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma,
sivil memur, işçi, uzman erbaş ile erbaş ve erlerin isimleri, Şehit Korgeneral
İsmail SELEN Kışlası’nda açılan “Jandarma Şehitleri Anıtı” ile ölümsüzleştiril-
miştir. Jandarma Müzesi ve Jandarma Şehitleri Anıtı, mesai saatleri içerisinde,
ücretsiz olarak yerli ve yabancı ziyaretçilere açıktır.

Jandarma Genel Komutanlığı, Avrupa ülkeleriyle Akdeniz’e kıyısı olan ül-
keler arasında, işbirliği ve tecrübe alışverişi sağlamak maksadı ile 1994 yılında
kurulan ve kısa adı FIEP olan Avrupa ve Akdeniz Askerî Statülü Kolluk Kuv-
vetleri ve Jandarmalar Birliği’nin 1998 yılından bu yana asli üyesidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, dünyadaki kriz bölgelerinde genel asayişi
ve kamu düzenini sağlamak maksadı ile 2oo4 yılında kurulan Avrupa Jan-
darma Kuvvetine, 27 Mayıs 2o1o tarihinde gözlemci statüsünde üye olmuş-
tur. Avrupa Jandarma Kuvveti’ne sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler asli üye
olabilmektedir.

Dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve
bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla, BM, AB, NATO bünyesinde icra
edilen Barışı Destekleme Harekâtı çerçevesinde, Jandarma Genel Komutan-
lığı’nca Afganistan’a birlik ve personel görevlendirilerek katkı sağlanmaktadır.
Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde oluşturulacak İçişleri Bakanlığı müşavir
kadrolarına Dışişleri Bakanlığı misyon koruma kadrolarına, BM ve NATO kad-
rolarına Jandarma personeli görevlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmek-
tedir.

Kuruluşundan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret
gösteren Türk Jandarması, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve hürriyetleri
çerçevesinde bireyin, kurumların ve mülkiyet haklarının gözetildiği, özgürlük
için güvenlik yaklaşımıyla toplum destekli bir asayiş hizmetinin sunumunu
temel amaç edinmiştir. Bu çerçevede, vizyonu doğrultusunda, “İnsan merkezli
çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın,
güvenilir, kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmak” için çalışmalarını
gelecekte de sürdürecektir.

Gücünü Türk Halkı’nın içten desteğinden alan Türkiye Cumhuriyeti Jan-
darması, görevlerini kânunlar çerçevesinde yerine getirirken, hiçbir özveriden
de kaçınmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ATATÜRK’ün ifade ettiği gibi, “Jandarma,
her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık
ve feragat örneği bir kanun ordusudur” ID
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Sahil Güvenlik
Komutanlığı

Turkish Coast
Guard Command

TURKISH Coast Guard Command founded with the enactment Law
No:2692, has been operating within Maritime Jurisdiction Areas of Turkish
Republic as a law enforcement service since its establishment in 1982.

Turkish Coast Guard Command being directly affiliated to the Ministry of
Interior of Republic of Turkey as a general armed law-enforcement service,
pursuant to the Decree Law No.668 published on 25 July 2016, implements
national and international laws within the framework of the missions
assigned to her with acts ranging from ensuring maritime security and safety
within our seas “Blue Borders” which is equal to nearly half of the surface
area of Turkey, conducting SAR operations as a humanitarian responsibility,
combating irregular migration and smuggling/trafficking, disaster relief
operations, protecting strategic facilities to preventing illegal fisheries and
marine pollution.

Turkish Coast Guard Command with her professional staff in line with
her mission “Providing security and safety at seas, protecting national
interests, marine environment and natural resources” operates on 24/7 basis
within maritime jurisdiction area and search and rescue area of 378.000
km2 and 8.484 km coastline along with 7 Main Subordinate Commands,
15 Naval and Air Group Commands and 104 CG ship, 78 small type of boat,
14 helicopter, and 3 aircraft as well as 9 Mobile Radar Team (MORAD)
deployed at 71 naval bases/ports.

Turkish Coast Guard Command, the sole general law enforcement
service responsible of maritime jurisdiction areas of Turkey, constantly renews
itself in order to meet the new operational requirements emerging from the
developments in global and regional security environment with a view to
reaching a more flexible and effective force structure.

Past experiences have proved that being a deterring coast guard with
modern/developed capabilities cannot be realized just by having foreign-
dependent platforms, weapons and systems. On the other hand, it would

2692 sayılı Kanun ile kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurulduğu
1982 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarında kolluk
kuvveti olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak doğrudan İçişleri Bakan-
lığı’na bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülkemizin yaklaşık yarısına denk
büyüklükte bir alana sahip “Mavi Vatan” denizlerimizde emniyet ve güvenliğin
sağlanması, insani bir görev olan denizde arama kurtarma faaliyetlerinin ic-
rası, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, stratejik
önemi haiz tesislerin korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği
ile mücadele gibi birçok alanda kanunlarla kendisine verilen görevler kap-
samında ulusal ve uluslararası mevzuatı uygulamaktadır.

Profesyonel personeli ile “Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlama, ulu-
sal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları koruma” misyonu doğrultusunda
378.000 km2'lik deniz yetki alanı ve arama kurtarma sorumluluk sahası ile
8.484 km’lik sahil şeridini içine alan bir bölgede, 7 ana ast komutanlık, 15
deniz ve hava grup komutanlığı ile 71 üs/limanda konuşlanan Sahil Güvenlik
Komutanlığı; 104 gemi, 78 küçük tip bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 9 Mobil
Radar Timi (MORAD) ile 7 gün 24 saat görev icra etmektedir.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan
Sahil Güvenlik Komutanlığı, küresel ve bölgesel güvenlik ortamında meydana
gelen gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan yeni harekât ihtiyaçlarını karşıla-
mak ve bu kapsamda daha esnek ve etkili bir kuvvet yapısına ulaşmak üzere
kendisini sürekli olarak yenilemektedir. 

Geçmiş deneyimler; caydırıcı, gelişmiş imkân ve kabiliyetlere sahip bir
Sahil Güvenlik teşkilatı olmanın yalnızca dışa bağımlı platform, silah veya sis-
temlere sahip olmakla mümkün olamayacağını, buna karşılık bilim ve tek-
nolojideki gelişmeler paralelinde bir millî sanayinin gelişmesiyle ancak
mümkün olabileceğini kanıtlamıştır. 
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only be possible by developing a national industry in parallel with scientific
and technological advancements. 

Turkish Coast Guard Command has made a considerable development
on the manufacture of command, control and information system,
concerning Turkish defense industry, ship construction and naval platforms
in the past decade. The cost-effective assets with modern/developed
technology, manufactured by Turkish defense industry, are also being
demanded by other counties’ coast guard agencies and in this regard, our
national industry has reached to a level that will allow it to compete in the
international arena. 

Turkish Coast Guard Command continues the procurement of assets
and technical equipment by benefiting from the state of the art technology
and it is on the way to reach a force structure that will allow it to operate
more effectively with the 10-20 year future investments within our coastlines,
territorial waters and Turkish Exclusive Economic Zone as well as
international waters. 

The main modernization projects of the Turkish Coast
Guard Command are as follows;

Control Boat Procurement Project
For the purpose of operating within territorial waters of Turkish Republic,

especially in areas nearby coasts and from the points where streams/rivers
flow to the sea to the areas in which coast guard boats and ships can reach
and during the operations that cannot be conducted by other surface assets
due to shallow waters in rivers and of responding immediately and
effectively in inland waters and shallow, 

In view of carrying out joint and supportive operations in a cost-effective
manner within the scope of the missions conducted in regions where the

irregular migration incidents are observed
intensively (protecting strategic facilities, providing
safety at sea, ensuring security at sea, combating
smuggling, etc.)

Contract on the procurement of 105 control
boats capable of operating at least in sea state 4
has been signed.

Maritime Security Boat Procurement Project
The procurement of maritime security boat is

planned with the intention of carrying out
measures more effectively such as ensuring
maritime security in maritime jurisdiction areas
that are our under sovereignty and control in
accordance with national and international laws,
protecting our national interests in these areas,
preventing the social movements and terrorist
attacks by way of sea against strategic facilities,
ports, ships, persons and organizations as well as

Sahil Güvenlik Komutanlığı geçtiğimiz on yıllık
dönemde Türk savunma sanayi, gemi inşası ve
deniz platformlarına yönelik komuta, kontrol ve
bilgi sistemlerinin üretimi konularında önemli bir
gelişme göstermiştir. Türk savunma sanayisi tara-
fından üretilen gelişmiş teknolojiye sahip maliyet-
etkin ürünler Sahil Güvenlik teşkilatına sahip diğer
ülkeler tarafından da talep görmekte ve bu an-
lamda millî savunma sanayimiz uluslararası
alanda rekabet edecek seviyeye ulaşmış bulun-
maktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, çağdaş teknoloji-
den istifade ederek araç ve teknik ekipman tedarik
çalışmalarına büyük bir hızla devam etmekte ve
önümüzdeki

10-20 yıl içinde yapılacak yatırımlarla, sahil ve
karasularımız ile Türk Münhasır Ekonomik Böl-
gesi’nde ve uluslararası sularda etkinliğini daha da
artıracak bir yapıya kavuşma yolundadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen
modernizasyon projeleri;  

Kontrol Bot Tedarik Projesi
Türkiye Cumhuriyeti karasuları içinde özellikle sahile yakın kesimler ile

akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botla-
rının girebileceği veya ulaşabildiği akarsu içlerinde sığ sular nedeniyle diğer
yüzer unsurlar tarafından icra edilemeyen görevlerde ani ve etkin reaksiyon
gösterilebilmesi, iç sularda etkin görev icra edilebilmesi,

Düzensiz göç olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde icra edilen görevler (stra-
tejik tesislerin korunması, denizden emniyet, denizden güvenlik, kaçakçılıkla
mücadele vb.) kapsamında maliyet etkin olarak ortak ve destekleyici harekât
icra edilebilmesi, 

Maksatları ile en az 4 deniz durumunda görev yapabilecek 105 adet
kontrol bot tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştır.

Deniz Güvenlik Botu Tedariki Projesi
Ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz

altında bulunan deniz yetki alanlarında güvenliğin sağlanması, bu bölgelerde
ulusal çıkarların korunması, stratejik öneme sahip tesis, liman, gemi, şahıs
ve organizasyonlara, patlayıcı ve tehlikeli yük taşıyan gemilere deniz yoluyla
yapılabilecek toplumsal eylem ve terörist saldırıların önlenmesine yönelik
olarak, gerektiğinde zor ve silah kullanmak dahil, alınacak önlemlerin daha
etkin bir şekilde icra edilmesi maksadıyla Deniz Güvenlik Botu tedariki plan-
lanmaktadır.

Arama Kurtarma Botu Tedarik Projesi
Özellikle ağır deniz şartlarında Sahil Güvenlik görevlerinin etkinlikle yerine

getirilebilmesi maksadıyla;
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ships carrying hazardous cargoes and explosives and including the use of
force and firearms.

SAR Boat Procurement Project
SAR Boats procurement is planned in order to conduct coast guard

missions effectively, especially under heavy sea conditions. The boats to be
procured are expected to be capable of taking the survivors on board in all
severe weather and sea conditions, carrying out self-righting when boat
crew and all survivors are on board and sheltering 20 survivors inside in
sitting position safely and carrying 70 survivors in total on board. 

National Coast Guard Ship Procurement Project
With this project, it is planned to procure ships in view of enhancing

the mission effectiveness of Turkish Coast Guard Command. The ships are
expected to navigate at least 7 days uninterruptedly separate from the port,
to conduct search and rescue operations under heavy sea and weather
conditions/on high seas, to carry out the missions in coordination with its
subordinate boats and to have enduring ship structure and to have low
draft capability as well as to possess the modern technological features and
to be produced by national resources.

Heavy Class CG Helicopter Procurement Project
The procurement of helicopter capable of operating more effectively

under heavy weather and sea conditions and having longer endurance time
is planned for the purpose of conducting coast guard missions, especially
search and rescue, prevention of illegal activities and surveillance of our
shores/coasts.

Mobile Radar (MORAD) Procurement Project:
The procurement of 6-8 Mobile Radars (MORAD) to be utilized for

combating irregular migration and SAR operations within coastlines is still
underway within the framework of IPA II project. The mobile radars are
procured through financing 85% of project cost from EU funds and 15% of
it from national budget.

Her türlü ağır hava ve deniz şartlarında denizden kazazedeleri alabilen,
bot personeli ve kazazedeler dâhil tam yükte self-righting (kendini doğrulta-
bilme) özelliğini gerçekleştirebilen, 20 kazazede iç mahalde emniyetli olarak
oturacak şekilde, toplamda 70 kazazede kapasiteli Arama Kurtarma Botu te-
dariki planlanmaktadır.

Milli Sahil Güvenlik Gemisi Tedarik Projesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevlerinde etkinliğin artırılması maksa-

dıyla; en az 7 gün süre ile limandan bağımsız bir şekilde kesintisiz seyir ya-
pabilecek, ağır deniz şartlarında / açık denizlerde görev ve arama kurtarma
faaliyeti icra edebilecek, bünyesindeki botlarla koordineli görev icra edebile-
cek, mukavim tekne yapısı ve mümkün oldukça düşük su çekimi ile görevin
gerektirdiği modern teknolojik özelliklere sahip milli imkanlarla üretilecek
gemi tedariki planlanmaktadır.

Ağır Sınıf SG Helikopteri Tedarik Projesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca icra edilen arama kurtarma görevleri başta

olmak üzere, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ve kıyılarımızın gözetlenmesi
faaliyetlerinde uzun süre havada kalabilecek, ağır hava ve deniz şartlarında
daha etkin görev icra edebilecek helikopter tedariki planlanmaktadır.

Mobil Radar (MORAD) Tedariki Projesi:
Özellikle düzensiz göçle mücadele ve kıyı sularında arama kurtarma

maksatlı olarak kullanılacak ve proje bedelinin %85’i AB fonlarından, %15’i
ise milli bütçeden kullanılarak finanse edilmek üzere, 10 adet Mobil Radar
(MORAD) aracının tedarikine ilişkin IPA II proje süreci devam etmektedir.

İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) Projesi – İnsansız Hava Aracı Projesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın; Türk Deniz Yetki Alanlarındaki Tanımlan-

mış Deniz Resminin tesisi, yurtdışından ülkemize ve ülkemizden yurtdışına
deniz yoluyla geçmeye çalışan terörist grupların tespiti ve önlenmesi, dü-
zensiz göç ve diğer kaçakçılık faaliyetlerine engel olunması, havadan kesif
ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanabilmesi maksadıyla İKU (İnsanlı Keşif
Uçağı) ve İHA (İnsansız Hava Aracı) tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi
SGRS Projesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevlerini (sınır güvenliği,

kaçakçılığın önlenmesi, arama kurtarma vb. gibi) daha etkin bir şekilde yerine
getirilmesi amacıyla başlatılmış bir anayurt güvenlik sistemi projesidir.

SGRS projesi ile deniz sınırlarının güvenliğinin artırılması, arama kurtarma
faaliyetlerinin icrasına destek sağlanması, kaçakçılık ve düzensiz göç faali-
yetlerinin engellenmesi, yasa dışı su ürünleri avcılığına engel olunması, deniz
kirliliğinin önlenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin etkinlikle yerine
getirilebilmesi maksadıyla;

l Türk karasularının %95’inde radar kapsaması sağlanması,
l Elde edilen veriler üzerinde yapılacak otomatik analizlerle tehditlerin

erken tespitinin sağlanması ve insan hatasının en aza indirilmesi,
l Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın iş birliği yaptığı tüm kamu kurumlarıyla

otomatik veri alışverişin sağlanması,
l Müşterek deniz resminin oluşturulmasına katkı sağlamak için ilgili ku-

rumlarla bilgi alışverişi kapısı olması,
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Surveillance Aircraft Project – Unmanned Aerial Vehicle Project:
With a view to establishing recognized maritime picture within Turkish

Maritime jurisdiction areas, detecting and preventing the terrorist groups
who attempt to enter into our country from abroad and cross abroad from
our country by way of sea, preventing irregular migration and other
smuggling activities, meeting the air surveillance needs more effectively,
the procurement of Surveillance Aircraft and Unmanned Aerial Vehicle is
still ongoing.

Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project:
“Coastal Surveillance Radar System Project” (CSRS) is a homeland

security system project initiated with the intention of making Turkish Coast
Guard Command conduct her missions (border security, prevention of
smuggling and search and rescue etc.) more effectively.  

In view of ensuring the security of maritime borders, supporting SAR
operations, combating smuggling/trafficking and irregular migration,
preventing illegal fisheries and marine pollution and conducting the
assigned missions, the following activities are intended to be realized via
“Coastal Surveillance Radar System Project” (CSRS);

l Ensuring 95% radar coverage within Turkish territorial waters,
l Detecting the threats early through automatic analysis of obtained

data and minimizing the human errors,
l Providing automatic information exchange with all institutions and

organizations that Turkish Coast Guard cooperates,
l Cooperating with relevant government agencies on exchange of

information for the purpose of contributing to the formation of the
joint maritime picture, 

l Providing statistical data on which the plans will be based through
using recognized maritime picture and analysis of databases, 

l Ensuring radar-based detection and providing identification and proof
via Automatic Detection Systems/Electro Optical Systems. 

Sahil NET Project
Sahil-NET Project has been started in order to meet the institutional

information infrastructure requirement of Turkish Coast Guard Command in
line with her newly changed status. With this project, it is planned to
establish a multiple radio network that will connect Turkish Coast Guard
assets operating at sea in coast WAN (Wide Network Area) to this network. 

Turkish Coast Guard Command in line with its vision “Being an
outstanding, reliable and prestigious agency at seas” will continue to
operate in a devoted manner as “Friend of Seamen” along with modern
and strong platforms and professional staff as well as learning from the
past experiences with the aim of making our seas more secure and safer
and protecting our natural resources ID

l Tanımlanmış deniz resmi ve veri tabanlarının analizine imkân sağlaya-
rak planlamaların dayandırılacağı istatistiki verilerin sağlanması,

l Radara dayalı tespit, Otomatik Tespit Sistemleri (OTS) ve Elektro Optik
Sistemleri (EO) ile teşhis ve delillendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

Sahil NET Projesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın değişen yeni statüsü kapsamında ihtiyaç

duyduğu kurumsal bilişim altyapısının karşılanması maksadıyla Sahil-NET pro-
jesi başlatılmıştır. Proje ile karasal bir ağ ve denizde görev yapan Sahil Gü-
venlik Komutanlığı unsurlarını bu ağa bağlayacak çoklu bir telsiz ağı kurulması
hedeflenmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, “Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren
saygın bir kurum olma” vizyonu doğrultusunda, sahip olduğu modern ve
güçlü platformları, nitelikli personeli ve geçmişinden elde ettiği deneyimlerle
denizlerimizi daha güvenli hâle getirmek ve sahip olduğumuz doğal kay-
naklarımızı korumak amacıyla, “Denizcinin Dostu” olarak, büyük bir çaba ile
görev yapmaya devam edecektir ID
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Aircraft

Aviation Department has been established on October 19, 1981.
Following the establishment of the Aviation Department, firstly Alouette

SA 318 C type helicopters were incorporated into TNP.
In order to adapt torapidly changing technology;
Sikorsky S70 has been added to the fleets of TNP

Aviation Department.

Bell 206 Long

For realizing the goal of training its
own pilots, Bell 206 Long helicopters
have been added to fleets for training
purposes.

Bell 429

In order to enhance mission
capacities by means of exploration
and surveillance, Bell 429 helicopters
were added to the fleets of TNP
Aviation Department.

TNP Aviation Department also has
Beechcraft KingAir B350i which is used for

the purpose of exploration, in Ankara.
To achieve the missions for Surveillance

and VIP transportation Cessna Citation XLS Plus is
being used which is stationed in Ankara.
Also; Unmanned Aerial Vehicle Branch Office has

been established in 2o11 within Aviation Department in order
to support long-flight, effective payload and exploration-surveillance
processes.

Aviation Department started to provide service with Arcturus T-20,
Çağatay VTOL and weapon integrated Bayraktar TB2 types UAVs which are
national products of Turkey.

Besides, as TNP Aviation Department, we are using drones in all 81
districts of Turkey for police operations actively.

Fleets

Aviation Department serves in Gölbaşı Ufuk Danişmend Police Heliport

Emniyet Genel

Müdürlüğü

Havacılık Daire

Başkanlığı

Hava Araçları

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı 19 Ekim 1981 tari-
hinde kurulmuştur.

Kuruluşunu takiben, ilk olarak Alouette SA 318 C tipi helikop-
terler EGM envanterine dahil edilmiştir.

Gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağla-
mak amacı ile Sikorsky S-70 tipi helikopterler EGM
Havacılık Daire Başkanlığı filolarına eklenmiştir.

Bell 206 Long

Kendi pilotlarımızı yetiştirmek amacı
ile “Bell 206 Long” helikopterleri eğitim
amaçlı olarak filolara dahil edilmiştir.

Bell 429

Keşif ve gözlem alanlarında, görev
kapasitesini arttırmak üzere, Bell 429
helikopterler EGM Havacılık Daire Baş-
kanlığı filolarına dahil edilmiştir.

Beechcraft KingAir B350i uçakları da
yine keşif amaçlı olarak EGM Havacılık
Daire Başkanlığı envanterinde, Ankara’da
konuşlu olarak bulunmaktadır.

Gözlem ve VIP taşımacılık görevlerini ger-
çekleştirmek amacı ile Cessna Citation XLS Plus
uçağı, Ankara’da konuşlu bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca 2o11 yılında uzun süreli uçuş, faydalı yük taşı-
macılığı ve keşif gözlem görevlerini sürdürmek amacı ile İnsansız
Hava Araçları Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Havacılık Daire Başkanlığı, Arctrus T20, yerli üretim Çağatay VTOL ve Silahlı
Bayraktar TB2 tipi İHA’lar ile hizmet vermeye başlamıştır.

Bunların dışında, EGM Havacılık Daire Başkanlığı olarak Türkiye’nin 81
ilinde, droneları polis operasyonlarında aktif olarak kullanmaktayız.

Filolarımız

Havacılık Daire Başkanlığı, merkezi Ankara Gölbaşı’nda bulunan Ufuk Da-
nişmend Polis Heliportu’dur. 

Buna ek olarak;

Turkish National

Police

Aviation

Department
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located in the headquarters of the Aviation Department in Ankara along with
following fleets;

u İstanbul
u Adana
u Van
u Diyarbakır
u İzmir
u Antalya

Personnel and Training

Human resource in this field is supplied by outsourced contracted pilots,
senior police staff successful in exams committed by Aviation Department
and trained in domestic and foreign flight schools, with the same way UAV
pilots and flight technicians, air traffic controllers trained by General
Directorate of State Airports Authority, air and ground logistics personnel
successful in exams and in-service trainings executed by Aviation
Department.

Since last 2 years we have provided trainings to;

u 55 Helicopter and Airplane Pilots,
u 48 Technicians,
u 17 UAV Pilots
u 13 UAV Technicians and
u Over 8oo drone operators.
All pilots are being educated regularly via Bell 429 and Bell 206

simulators which Aviation Department has in its own inventory.

Equipment and Systems

Camera Systems; TNP Aviation Department uses FLIR STAR SAFIRE 380-
HDc CAMERA.

Communication Systems; TNP Aviation Department uses national
communication system named ASELSAN-RADIO which is compatible with
ground units. Also COBHAM aircraft audio and radio communication systems.

Mapping and Navigation Systems; TNP Aviation Department uses Moving

u İstanbul
u Adana
u Van
u Diyarbakır
u İzmir ve 
u Antalya illerinde filoları bulunmaktadır.

Personel ve  Eğitim

Bu alandaki insan kaynağı ihtiyacı, dış kaynaklı sözleşmeli pilotlardan ve
Havacılık Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olup yurt
içi ve dışındaki uçuş okullarını başarı ile bitiren polis amirlerinden sağlan-
maktadır. İnsan kaynağı ayrıca, İHA pilotları, uçuş teknisyenleri ve Devlet Hava
Meydanları İşletmesi tarafından eğitilen hava trafik kontrolörleri ile Havacılık
Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler ve sınavlarda
başarılı olan hava ve yer lojistik personelinden sağlanmaktadır.

Son iki yıl içerisinde;

u 55 Helikopter ve Uçak Pilotu,
u 48 Teknisyen,
u 17 İHA Pilotu
u 13 İHA Teknisyeni ve
u 8oo’ün üzerinde Drone operatörü eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Tüm pilotlar, Havacılık Daire Başkanlığı envanterinde bulunan Bell 429

ve Bell 206 simülatörleri ile düzenli olarak eğitim almaktadır.

Görev Ekipmanları ve Sistemler

Kamera Sistemleri; EGM Havacılık Daire Başkanlığı FLIR STAR SAFIRE 380-
HDc kameralarını kullanmaktadır.

Muhabere Sistemleri; EGM Havacılık Daire Başkanlığı, yer üniteleri ile
uyumlu ASELSAN-RADIO olarak isimlendirilen yerli muhabere sistemlerini kul-
lanmaktadır. Ayrıca COBHAM hava aracı ses ve radyo iletişim sistemlerini de
kullanmaktadır.

Harita ve Navigasyon Sistemleri; EGM Havacılık Daire Başkanlığı, kamera
ve Uçuş Yönetim Sistemi (FMS) ile uyumlu çalışan hareketli harita sistemi
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Map System EuroNav 7 which is working compatible with camera and Flight
Management System (FMS). Addition to this, Garmin GTN 750 and 650 are
being used as another source of GPS/NAV/COMM.

Lightening Systems; TNP Aviation Department uses Trakkabeam A800
Searchlight. The searchlight operates in Slaved mode with the STAR SAFIRE
380HD FLIR when is selected by hand controller.

Operations

u Surveillance and Air Support
u Transportation of Personnel
u VIP Operations

Manned and unmanned air vehicles working simultaneously with
ground forces on monitoring of riots and illegal demonstrations, controlling
and surveillance the traffic, monitoring potential criminals, border security,
against terror and narcotic crimes, smuggling and any kind of crimes in sea,
air and land, have an important deterrent and preventive role in many areas.
Turkish National Police, keeping the public safety and peace in the front
lines, provides confidence with the developments realized in aviation.

Since January, 2o17 we have completed;

u 1o.848,2 hours of flight by helicopters
u 2.33o,1 hours of flight by airplanes 
u 9.144,1 hours of flight by UAV's
u Total: 22.222,4

Since the day of its establishment, Aviation Department has completed
over 1oo.ooo flight hours.

Since Turkey is a bridge between East and West and a door opening to
Europe by its geopolitical position, anything affecting Turkey, also affects
Europe inevitably.

Having this consciousness, Aviation Department is also working closely
with Coast Guard in order to keep the refugee crisis under control which
Europe suffers mostly with respect to human rights.

While Aviation Department is fighting against crimes such as human
smuggling, it also helps the victims of these crimes by saving their lives
when they are in need of help. In order to achieve that goal, Aviation
Department's aircrafts have taken part many times in those missions side
by side with Coast Guard both in Mediterranean and Aegean Sea.

Since last year our helicopters and airplanes has completed 679,3 hours
of flights for Coast Guard's missions.

Turkish National Police, keeping the public safety and peace in the front
lines, is fighting against any kind of crimes in sea, air and land and have an
important deterrent and preventive role on many areas by using aircrafts in
an effective manner. We are continuing to serve as the fearless guardians
of the sky with steel wings of the homeland since the first day of our
establishment ID

EuroNav 7 kullanmaktadır. Buna ek olarak, Garmin GTN 750 ve 650 bir diğer
GPS/NAV/COMM kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Aydınlatma Sistemleri; EGM Havacılık Daire Başkanlığı Trakkabeam A800
projektörlerini kullanmaktadır. Bu projektörler, el kumandası ile seçildiğinde
“Slaved Mode” STAR SAFIRE 380HD FLIR ile birlikte hareket etmektedirler.

Operasyonlar

u Gözlem ve Hava Desteği
u Personel ve Malzeme Nakli
u VIP Operasyonlar

Yerde bulunan kuvvetlerle eşzamanlı hareket eden insanlı ve insansız
hava araçları; isyan ve yasa dışı gösterileri takip etmede, trafiği gözlemleme
ve kontrol etmede, potansiyel suçluları takip etmede, sınır güvenliğini sağla-
mada, terör ve narkotik suçlarına karşı, kaçakçılık ve denizde işlenen her türlü
suça karşı havada ve yerde caydırıcı ve önleyici önemli bir role sahiptir. Halkın
emniyetini ve huzurunu ön planda tutan Emniyet Genel Müdürlüğü, havacılık
alanında yaşanan gelişmelerle birlikte güveni tesis etmektedir.

Ocak 2o17’den bu yana;

u Helikopterler ile 1o.848,2 saat,
u Uçaklar ile 2.33o,1 saat,
u İHA’lar ile 9.144,1 saat olmak üzere
u Toplam: 22.222,4 saat uçuş görevi gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşundan bu yana Havacılık Daire Başkanlığı 1oo.ooo saatin üze-
rinde uçuş görevi gerçekleştirmiştir.

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi
görmesi ve Avrupa’ya açılan bir kapı olmasından ötürü, Türkiye’yi etkileyen
her durum kaçınılmaz olarak Avrupa’yı da etkilemektedir.

Bu bilinçle, Havacılık Daire Başkanlığı, insan hakları konusunda Avrupa’nın
sıkça zarar gördüğü mülteci krizini kontrol altında tutmak için, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile yakın bir çalışma içerisindedir.

Havacılık Daire Başkanlığı, insan kaçakçılığı gibi suçlara karşı mücadele
ederken, bu suçlardan mağdur olan insanların hayatlarını kurtarma konu-
sunda da onlara yardım etmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için, Havacılık
Daire Başkanlığı envanterindeki hava araçları, Akdeniz ve Ege Denizi’nde Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile yan yana görev almaktadır.

Geçtiğimiz yıldan bu yana helikopterlerimiz ve uçaklarımız, Sahil Güvenlik
Komutanlığı’nın görevlerinde 435,6 saat uçuş gerçekleştirmiştir.

Halkın emniyetini ve huzurunu ön planda tutan Emniyet Genel Müdür-
lüğü, denizde, havada ve yerde işlenen her türlü suça karşı mücadele ederek
ve hava araçlarını etkili bir şekilde kullanarak birçok alanda önemli bir caydırıcı
ve önleyici rol oynamaktadır. Havacılık Daire Başkanlığı, kurulduğu ilk günden
bu yana yurt içinde göklerin çelik kanatlı korkusuz muhafızları olarak hizmet
etmektedir ID



Department of Protection

Department of Protection was established in 1996 by Turkish National
Police of Ministry of Interior, with the purpose of providing protection to
Statesmen, Very Important Person (VIP), Strategic Facilities and Buildings, Sea
Ports and Airports. Department of Protection consists of six (6) sections,
whose duties are to coordinate the services of Police Organizations in big
cities and provinces continuously, ensure staff’s adaptation and increase
their service productivity. Department of Protection has organized many
trainings in the frame of mutual collaboration with various countries and
has made important studies on international collaboration. The department
is proud to share the knowledge and experience gained in these fields with
friendly nations’ security organizations. To participate in the training(s) that
are listed in this catalogue, it is adequate to apply to the Turkish Embassy
found in your country.

Very Important Person (VIP) Protection Training

Aim:
The aim of this training is; to intervene and prevent all kinds of threats

and attacks against the VIP, to improve the ability in handling guns and
accuracy of fire, to exercise the duties consciously and professionally.

Course Contents:
l Communication in VIP Protection Service ..............................................1 Hour
l VIP Protection’s Aims and Basic Principles ..........................................2 Hours 
l Risk Analysis and Security Configuration .............................................2 Hours
l Preliminary Intelligence (exploration) .....................................................2 Hours
l Protection on Foot.................................................................................................1 Hour
l Protection with Vehicle.......................................................................................1 Hour
l History of Assassinations and
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Emniyet
Genel

Müdürlüğü
Koruma Daire

Başkanlığı
Uluslararası Eğitim 

Koruma Daire Başkanlığı

Koruma Daire Başkanlığı, devlet büyüklerimizi ve önemli kişileri yakın ko-
rumak, stratejik tesis ve binaları korumak, deniz limanlarımızın ve hava li-
manlarımızın güvenliklerini sağlamak amacı ile 1996 yılında İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Daire Başkanlığı olarak ku-
rulmuştur. Başkanlık, emniyet teşkilatının merkez ve taşra birimlerindeki hiz-
metlerini kesintisiz olarak yerine getirilmesini koordine eden, personelin
göreve uyumunu sağlamak ve hizmet verimliliğini artırmak için uygulamalı
eğitime önem veren altı (6) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. Koruma
Daire Başkanlığı, günümüze kadar çeşitli ülkelerle karşılıklı iş birliği çerçeve-
sinde birçok eğitimler düzenlemiş ve uluslararası iş birliğinin kurulmasına yö-
nelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu alanda edindiği bilgi birikimini
ve tecrübeyi, dost ülke güvenlik teşkilatları personeli ile paylaşmaktan onur
duymaktadır. Katalogda bulunan eğitim programlarından yararlanmak için
taleplerinizi ülkenizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne iletmeniz
yeterlidir.

Önemli Kişileri (VIP) Koruma Eğitimi

Amaç:
Önemli Kişileri (VIP) Koruma görevini yerine getirecek personel eğitiminde;

VIP’e yönelik meydana gelebilecek her türlü olumsuz eylem ve saldırıya karşı
etkili müdahale edilmesi, silah kullanma ve atış becerilerinin üst seviyelere
çıkartılarak, bilinçli ve profesyonel görev yapmaları amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l VIP Koruma Hizmetlerinde İletişim................................................................1 Saat
l VIP Korumanın Amaç ve Temel Prensipleri..............................................2 Saat
l Risk Analizi ve Güvenlik Yapılandırması.....................................................2 Saat
l Öncü (Keşif) İstihbarat...........................................................................................2 Saat

Security
General
Directorate

Department of
Protection
International Training
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the Working Principles of Assassins.........................................................2 Hours
l Suspicious Substances’ Assessment .........................................................1 Hour
l Protection on Foot Practices .........................................................................6 Hours
l Protection with Vehicle Practices ...............................................................6 Hours
l Gun Knowledge and Shooting Practices............................................24 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, 2 Cars, 1 Off-Road Vehicle, Shooting Range,

Bullet-Proof Vests, Long-Barrelled Rifles, Pistols, Bullets, Target Boards and
Papers, Medical Personnel and Ambulance during the Shooting Practices.

Prerequisites for the Participants:
Participants should be employed in Close Protection Units in their

respective organization.

Protection of Important Facilities Against Terrorism
Training

Aim:
The aim of this training is; to intervene and prevent all kinds of threats

and attacks against the strategically important facilities and/or the personnel
inside them, to improve the ability in handling guns and accuracy of fire, to
exercise the duties consciously and professionally.

Course Contents:
l Communication in Protection Service ......................................................1 Hour
l Aims and Basic Principles of Facility Protection ................................2 Hours
l Personal Security Precautions, outfit and

Equipment handling.............................................................................................1 Hour
l Risk Analysis and Security Configuration .................................................1 Hour
l Contingency Plans.................................................................................................1 Hour
l Suspicious Substances’ Assessment .........................................................1 Hour
l Terrorist Attacks and Behaviour Analysis...............................................2 Hours
l Security System and Devices..........................................................................1 Hour
l Exploration and Controls, Stationary and Patrol Services ..............1 Hour

l Yaya Koruma .............................................................................................................1 Saat
l Araçlı Koruma ............................................................................................................1 Saat
l Suikastlar Tarihi ve Suikastçıların Çalışma Prensipleri ........................2 Saat
l Şüpheli Maddelerin Değerlendirilmesi .......................................................1 Saat
l Yaya Koruma Uygulamaları...............................................................................6 Saat
l Araçlı Koruma Uygulamaları..............................................................................6 Saat
l Silah Bilgisi ve Atış Uygulamaları ................................................................24 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, 2 adet binek otomobil, 1 adet arazi aracı, atış

poligonu, çelik yelek, uzun namlulu silah ve fişek, tabanca ve fişek, hedef
tahtası ve kâğıdı, atışlar süresince sağlık ekibi ve 1 adet ambulans.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar kendi teşkilatlarının yakın koruma hizmetleri ile ilgili birimle-

rinde görevli olmalıdır.

Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Eğitimi

Amaç:
Stratejik öneminden dolayı korunan tesislerde görev yapan personele

verilecek eğitim ile; binalara veya çalışanlara yönelik meydana gelebilecek
her türlü olaya, etkili müdahale yöntemi ile silah kullanma bilgi ve becerile-
rinin üst seviyelere çıkartılması amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l Koruma Hizmetlerinde İletişim........................................................................1 Saat
l Tesis Korumanın Amaç ve Temel Prensipleri .........................................2 Saat
l Kişisel Güvenlik Tedbirleri ile Donanım ve Teçhizat Kullanımı .....1 Saat
l Risk Analizi ve Güvenlik Yapılandırması.....................................................1 Saat
l Acil Eylem Planı ........................................................................................................1 Saat
l Şüpheli Maddelerin Değerlendirilmesi .......................................................1 Saat
l Terörist Saldırıları ve Davranış Analizi ..........................................................2 Saat
l Güvenlik Sistem ve Cihazları ............................................................................1 Saat
l Arama ve Kontroller, Nokta ve Devriye Hizmetleri ...............................1 Saat
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l Assessment of Strategically Important Facilities................................2 Hours
l Gun Knowledge and Shooting Practices............................................18 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Shooting Range, Bullet-Proof Vests, Long-

Barrelled Rifles, Pistols, Bullets, Target Boards and Papers, Health Care Staff
and Ambulance during the shooting practices

Prerequisites for the Participants:
Participants should be employed in facility, building or personnel security

units in their respective organization.

Handling Security Devices Training

Aim:
The aim of this training is to specialize the personnel, who work in

facility and building security services, by explaining and teaching on usage
of security system and devices such as; (x-rays, walk through and hand held
metal detectors, trace detectors, CCTVs, controlled passing systems.

Course Content:
l Communication in Protection Service ......................................................1 Hour
l Introduction to Security Systems and Devices,

Importance of Security Systems and Devices ......................................1 Hour
l Risk Analysis and Security Configuration .................................................1 Hour
l Controlled Passing System

(Cards and/or Biometric Recognition) ........................................................1 Hour
l Handheld and Walk-Through Metal Detectors ....................................1 Hour
l Trace Detector and Explosive Material Detection

and Identification Systems...............................................................................1 Hour
l Close Circuit Television and Recording Systems (CCTV) ..................1 Hour
l X-Ray Radiation and Health Security Codes..........................................1 Hour
l Hazardous Materials (HAZMAT) .....................................................................1 Hour
l Technical Specifications and Handling of X-Ray Devices ...........2 Hours
l Baggage Searching Technics and Procedures with X-Ray ...........1 Hour
l Practical Training on Handheld and

Walk-Through X-Ray Metal Detectors .....................................................3 Hours
l Practical Training on Assessment of

Strategically Important Facilities..................................................................3 Hours
l Practical Training on Analyse and

Interpretation of X-Ray Images.................................................................12 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Computer, Writing Board, Handheld and

Walk-Through Metal Detector, X-Ray Device, Trace Detector, CCTV Room.

Prerequisites for the Participants:
Participants should be employers of the units which provide security for

facilities, buildings and personnel, with the assistance of security devices, in
their respective organization.

l Stratejik Öneme Sahip Tesis İncelemesi...................................................2 Saat
l Silah Bilgisi ve Atış Uygulamalı Eğitimi ....................................................18 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, atış poligonu, çelik yelek, uzun namlulu silah

ve fişek, tabanca ve fişek, hedef tahtası ve kâğıdı, atışlar süresince sağlık
ekibi ve 1 adet ambulans.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar kendi teşkilatlarının tesis, bina ve kişi güvenliği hizmetleri ile

ilgili birimlerinde görevli olmalıdır.

Güvenlik Cihazları Kullanma Eğitimi

Amaç:
Tesis ve bina güvenliği hizmetlerinde çalışan personele yönelik; güvenlik

sistem ve cihazlarının (X-Ray, Kapı ve El Tipi Metal Arama Dedektörleri, İz De-
dektörleri, CCTV ve Kontrollü Geçiş Sistemleri vb.) kullanımlarına dair gerekli
bilgilerin verilerek personelin uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l Koruma Hizmetlerinde İletişim........................................................................1 Saat
l Güvenlik Sistem ve Cihazlarına Giriş /

Güvenlik Sistem ve Cihazlarının Önemi.....................................................1 Saat
l Risk Analizi ve Güvenlik Yapılandırması.....................................................1 Saat
l Kontrollü Geçiş Sistemleri

(Kartlı Geçiş ve Biyometrik Tanıma Sistemleri) .......................................1 Saat
l Kapı ve El Tipi Metal Arama Dedektörleri .................................................1 Saat
l İz Dedektörü ve Patlayıcı Tespit ve

Tanımlama Sistemi (EDS-EDDS) ......................................................................1 Saat
l Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV) .......................1 Saat
l X-Ray Radyasyonu, Sağlık Emniyeti ve Personel Boyutu ................1 Saat
l Tehlikeli Maddeler ..................................................................................................1 Saat
l X-Ray Cihazlarının Teknik Özellikleri ve Kullanımları...........................2 Saat 
l X-Ray Bagaj Arama Teknikleri ve Prosedürleri .......................................1 Saat
l Kapı Tipi ve El Tipi X-Ray Metal Arama Dedektörü

Uygulamalı Eğitimi..................................................................................................3 Saat
l Önemli Tesis İncelemesi Uygulamalı Eğitimi..........................................3 Saat
l X-Ray Cihazı Görüntüleri Analiz ve

Yorumlama Uygulamalı Eğitimi....................................................................12 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, bilgisayar, yazı tahtası, el tipi ve kapı tipi metal

arama dedektörü, X-Ray cihazı, iz dedektörü, CCTV odası.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar kendi teşkilatlarının tesis, bina ve kişi güvenliği hizmetlerinde

kullanılan güvenlik sistem ve cihazları ile ilgili birimlerde görevli olmalıdır.
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Risk Analysis and Security Configuration Training

Aim:
The aim of this training is; to provide the security personnel to be able

to analyse threats, determine weak points and corresponding risks of the
building(s) and environment they are in charge of, to understand the
importance of the systems and devices in security expenditure, to have
knowledge about the location and the importance of safety circles and
security devices in covering the possible risks in the creation of the security
plan.

Course Content:
l Communication in Protection Service........................................................1 Hour
l Risk Analysis and Risk Management.......................................................2 Hours
l Building and Landscape Architecture Assessment .........................2 Hours
l Security Configuration .......................................................................................3 Hours
l Creating Pedestrian and Vehicle Checkpoints ......................................1 Hour
l Contingency Plan ...................................................................................................1 Hour
l Monitoring Systems ...........................................................................................2 Hours
l Security System and Devices .......................................................................3 Hours
l Practical Training ..................................................................................................5 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Strategic Building for Practical Training.

Prerequisites for the Participants:
Employees of Protection Service Units of their respective organization.

Behaviour Analysis Training

Aim:
The aim of this training is; providing the personnel assigned in the units

related to security services to observe the behaviours of the people and
decide whether if they present potential danger (i.e. terrorist acts), to control
them within safe and effective manners and to be conscious on duty.

Course Content:
l The Role of Surveillance against Terrorist Actions ...........................3 Hours
l Communication and Body Language .....................................................2 Hours
l Activist Psychology and Behavioural Analysis ....................................3 Hours
l Ability to Decide Under Stress & Anger Management ..................2 Hours
l Live Bomb Activist Analysis............................................................................3 Hours
l Learn to See & Critical Decisions ...............................................................2 Hours
l Interview Technics ..............................................................................................3 Hours
l Analysis of a Model Incident........................................................................7 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid.

Risk Analizi ve Güvenlik Yapılandırması Eğitimi

Amaç:
Risk analizi ve güvenlik yapılandırmasında personele görevli oldukları

veya görevlendirildikleri birimlerde bina ve çevre analizi yaparak tehditleri,
zayıf noktaları ve bunlara karşılık gelen riskleri belirleyebilmesi, güvenliğe ya-
pılan harcamalarda sistem ve cihazların önemini kavrayabilmesi, güvenlik
planı oluşturulurken, olası risklerin örtülmesinde, güvenlik halkalarının ve gü-
venlik cihazlarının yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmak-
tadır.

Ders İçerikleri:
l Koruma Hizmetlerinde İletişim........................................................................1 Saat
l Risk Analizi ve Risk Yönetimi............................................................................2 Saat
l Bina, Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Mimarisi ........................................2 Saat
l Güvenlik Yapılandırması ......................................................................................3 Saat
l Yaya ve Araç Giriş Kontrol Noktalarının Oluşturulması ......................1 Saat
l Acil Eylem Planı ........................................................................................................1 Saat
l Görüntüleme Sistemleri.......................................................................................2 Saat
l Güvenlik Sistem ve Cihazları ............................................................................3 Saat
l Uygulamalı Eğitimi..................................................................................................5 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf ve uygulama için stratejik önemi olan bina ve

tesis.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar, koruma hizmetini yerine getiren birimlerde görevli olmalıdır.

Davranış Analizi Eğitimi

Amaç:
Güvenlik hizmetleri ile ilgili birimlerde görevli personelin; başta terör ey-

lemleri olmak üzere tehlike oluşturabilecek potansiyeli olan kişileri davranış-
larından tespit ederek güvenli, etkili hareket tarzı ile kontrol altına almaları
ve görev başında bilinçli olmaları amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l Terörist Faaliyetlere Karşı Gözetlemenin Rolü........................................3 Saat
l İletişim ve Beden Dili ............................................................................................2 Saat
l Eylemci Psikolojisi ve Davranış Analizi........................................................3 Saat
l Stres Altında Karar Verme ve Öfke Kontrolü............................................2 Saat
l Canlı Bomba Eylemcisi Analizi ........................................................................3 Saat
l Görmeyi Öğrenmek ve Kritik Kararlar...........................................................2 Saat
l Mülakat Teknikleri...................................................................................................3 Saat
l Örnek Olay Analizi ..................................................................................................7 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf
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Prerequisites for the Participants:
Employees of Protection Service Units of their respective organization.

Basic Security Training on Civil Aviation Security

Aim:
The aim of this training is; to teach the personnel employed at the

airports; the national and international legislation, airport security alarm codes
(white, yellow, orange, red), handling the security system and devices,
differentiating dangerous goods and prohibited items and working
consciously.

Course Content:
l Overview to Civil Aviation Security.............................................................3 Hours
l Legislation and Structure of Civil Aviation Security ............................1 Hour
l Airport Security Legislation................................................................................1 Hour
l Airport and Security Inspection....................................................................3 Hours
l Checkpoint Operations .....................................................................................2 Hours
l Security System & Devices ............................................................................3 Hours
l Explosive Materials and Their Mechanisms........................................2 Hours
l Hazardous and Prohibited Items ...............................................................3 Hours
l Screening of Passengers and Cabin Baggage...................................3 Hours
l The Methods of Dodging Security Checks ...........................................4 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Airport for Practical Training.

Prerequisites for the Participants:
Personnel who are employed at the airports.

Passenger Profiling and Behaviour Analysis in Aviation
Security Training

Aim:
The aim of this training is; to provide personnel of the airport with the

ability to assess the behaviours of people in determining whether they are
potentially dangerous for the security measures, especially in means of
terrorist acts, and to control them with safe and effective actions and to be
conscious on duty.

Course Contents:
l Introduction and Security Concept............................................................2 Hours
l Steps of the Behaviour Detection Training.............................................1 Hour
l Profile Analysis based on risk perception and

Passenger Types ..................................................................................................2 Hours
l Risk Analysis and the working methods of

Terrorist Organizations.........................................................................................1 Hour
l Suspicious Person Appearance and

Behaviour Analysis Methods ..........................................................................1 Hour
l Behaviour Detection and Security Interview Methods ....................1 Hour

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar güvenlik hizmetleri ile ilgili birimlerde görevli olmalıdır.

Sivil Havacılık Güvenliği Temel Güvenlik Eğitimi

Amaç:
Havalimanlarında görevli personelin; görevlerini yerine getirirken ulusal

ve uluslararası mevzuatı, havalimanı güvenlik alarm durumlarını (beyaz-sarı-
turuncu-kırmızı), güvenlik sistem ve cihazlarını, tehlikeli ve yasaklı maddeleri
tanımlayabilerek görevlerini yerine getirirken bilinçli olmaları amaçlanmakta-
dır.

Ders İçerikleri:
l Sivil Havacılık Güvenliği’ne Genel Bakış.....................................................3 Saat
l Sivil Havacılık Güvenlik Mevzuatı ve Yapılanması ...............................1 Saat
l Havalimanı Güvenlik Mevzuatı........................................................................1 Saat
l Havalimanı ve Güvenliği İncelemesi ...........................................................3 Saat
l Kontrol Noktaları İşletimi .....................................................................................2 Saat
l Güvenlik Sistem ve Cihazları ............................................................................3 Saat
l Patlayıcı Madde ve Düzenekleri .....................................................................2 Saat
l Tehlikeli ve Yasaklı Maddeler ..........................................................................3 Saat
l Yolcu ve Kabin Bagajlarının Taranması......................................................3 Saat
l Güvenlik Kontrollerini Aşma Yöntemleri.....................................................4 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, uygulamalı eğitim için havalimanı.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar havalimanlarında görevli olmalıdır.

Havacılık Güvenliğinde Yolcu Profili ve Davranış Tespiti
Eğitimi

Amaç:
Havalimanlarında görevli personelin; başta terör eylemleri olmak üzere,

tehlike oluşturabilecek potansiyel kişileri davranışlarından tespit ederek gü-
venli, etkili hareket tarzı ile kontrol altına almaları ve görev başında bilinçli
olmaları amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l Giriş ve Güvenlik Kavramı...................................................................................2 Saat
l Davranış Tespit Eğitimi’nin Aşamaları..........................................................1 Saat
l Risk Algısına Bağlı Profil İnceleme ve Yolcu Türleri .............................2 Saat
l Risk Analizi ve Terör Örgütleri’nin Çalışma Yöntemleri ......................1 Saat
l Şüpheli Şahıs Görünüş ve Davranış Analiz Yöntemleri ....................1 Saat
l Davranış Tespit Yöntemi ile Güvenlik Görüşmesi Yöntemleri .......1 Saat
l Davranış Analizi Yöntemi ile Pasaport, Kimlik ve

Bilet İncelemesi........................................................................................................3 Saat
l Mikro İfadeler ve Vücut Dili ...............................................................................2 Saat
l Güvenlik Görüşmesi Sonrası Karar Verme ve

Harekete Geçme......................................................................................................2 Saat
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l Passport, Identity and Ticket Examination
Using Behaviour Analysis Method ............................................................3 Hours

l Micro–Expressions and Body Language...............................................2 Hours
l Decision Making and

Taking Action After Security Interview .....................................................2 Hours
l Practical Training (Airport) ................................................................................5 Hours
l Exam/ Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Airport for Practical Training.

Prerequisites for the Participants:
Employees of Airport Protection Service Units of their respective

organization.

Training Checkpoint Chiefs

Aim:
The aim of this training is to teach the chiefs of checkpoints; the

specifications and usage of the security systems and devices used at this
point, how to realize hazardous material and prohibited items, how to work
in unison with private security personnel who are on duty at checkpoints
and how to support private security personnel with their knowledge.

Course Content:
l Airport Security.......................................................................................................3 Hours
l Check-point Operations ...................................................................................3 Hours
l Security Systems and Devices .....................................................................3 Hours
l Explosive Materials and their Mechanism ..........................................2 Hours
l Prohibited and Hazardous Materials .......................................................2 Hours
l Screening of Passengers and Cabin Baggage...................................2 Hours
l Searching of Planes’ Cargo Departments ............................................2 Hours
l Checking of Cargo and Mails..........................................................................1 Hour
l Potentially Dangerous Passengers ............................................................2 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Airport for Practical Training.

Prerequisites for the Participants:
Chiefs of Security Points at Airports.

Basic Training on Sea Ports’ Security

Aim:
The aim of this training is to teach the personnel working at Sea Ports;

the innovations and obligations set out by the International Ship and Port
Facility Security Code (ISPS) in means of security applications at port facilities,
information about the security systems and devices used at ports and being
more conscious on duties.

Course Content:
l Marine Terminology ...........................................................................................2 Hours
l Risk Analysis / Crisis Management ...........................................................2 Hours
l Security Devices....................................................................................................2 Hours
l Seaport Security Legislation ..........................................................................6 Hours
l International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code..............6 Hours
l Explosive Material and Sabotage ..............................................................2 Hours
l Searching Procedures .......................................................................................2 Hours

l Uygulamalı Eğitim (Havalimanı) ....................................................................5 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, uygulama için havalimanı.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar havalimanlarında görevli olmalıdır.

Havalimanlarında Kontrol Noktası Amirliği Eğitimi

Amaç:
Havalimanlarının kontrol noktalarında görevli amirin; görevlerini yerine

getirirken kullanılan güvenlik sistem ve cihazlarını, tehlikeli ve yasaklı mad-
deleri bilerek, kontrol noktasında görevli özel güvenlik personeliyle uyum
içinde çalışmaları ve bilgi birikimleriyle özel güvenlik personeline destek ol-
maları amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
l Havalimanı Güvenliği ............................................................................................3 Saat
l Kontrol Noktaları İşletimi .....................................................................................3 Saat
l Güvenlik Sistem ve Cihazları ............................................................................3 Saat
l Patlayıcı Madde ve Düzenekleri .....................................................................2 Saat
l Yasaklı ve Tehlikeli Maddeler ..........................................................................2 Saat
l Yolcu ve Kabin Bagajlarının Taranması......................................................2 Saat
l Uçak Altı Bagajların Taranması........................................................................2 Saat
l Kargo ve Postaların Kontrolü ............................................................................1 Saat
l Potansiyel Tehlike Arz Eden Yolcular ..........................................................2 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, uygulama için havalimanı.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar havalimanlarında görevli olmalıdır.

Deniz Limanları Güvenliği Temel Eğitimi

Amaç:
Deniz Limanlarında görevli personelin; uluslararası gemi ve liman tesisi

güvenlik kodunun (ISPS) liman tesislerinde güvenlik uygulamalarına getirdiği
yenilikleri ve yükümlülükleri öğrenmeleri, limanlarda kullanılan güvenlik sistem
ve cihazları hakkında bilgi sahibi olarak görevlerinde daha bilinçli olmaları
amaçlanmaktadır.
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l Smuggling ..................................................................................................................1 Hour
l Terrorism and Human Rights..........................................................................1 Hour
l Practical Training ..................................................................................................6 Hours
l Exam / Presentation of Certificates / Final

Tools, Equipments and Materials:
A Classroom with visual aid, Sea port for Practical Training.

Pre-requistes for the Participants:
Security Personnel of Sea Ports.

Diver Police Basic Training

Aim:
The aim of this training is to provide the police personnel with the basic

information and practical skills in order to; carry out underwater exploration
and rescue activities safely and to protect the evidence which will be
collected from underwater before they are disturbed.

Course Content:
u Theorical Training;
u Knowing Diving Equipment
u Basic Diving Training
u Secure Diving
u Search and Rescue Technics
u Practical Training;
u Equipment Check and Putting on
u Equipment Usage
u To Ensure Diving Security
u Underwater Search and Rescue

Tools, Equipment and Materials:
A Classroom with visual aid, Scuba Diving Equipment, Boat, High-

Pressure Clean Air Compressor, Medical Staff During the Practical Training,
Vehicle for Transportation, Ambulance.

Prerequisites for the Participants:
Participants should be good swimmers. Participants should present a

health report indicating that there is no obstruction to dive ID

Ders İçerikleri:
l Denizcilik Terminolojisi.........................................................................................2 Saat
l Risk Analizi / Kriz Yönetimi................................................................................2 Saat
l Güvenlik Cihazları....................................................................................................2 Saat
l Liman Güvenlik Mevzuatı...................................................................................6 Saat
l Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ................6 Saat
l Patlayıcı Madde ve Sabotaj Bilgisi ................................................................2 Saat
l Arama Prosedürleri .................................................................................................2 Saat
l Kaçakçılık......................................................................................................................1 Saat
l Terörizm ve İnsan Hakları ..................................................................................1 Saat
l Uygulamalı Eğitim...................................................................................................6 Saat
l Sınav / Sertifikaların Takdimi / Kapanış

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, uygulama için deniz limanı.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar deniz limanlarında görevli olmalıdır.

Polis Dalgıç Temel Eğitimi

Amaç:
Dalgıç olarak görev yapacak polis personeline; sualtı arama ve kurtarma

aktivitelerini güvenle yürütebilmesi ve sualtında karşılaşılacak delil ve delil
niteliğindeki nesneleri bozulmadan muhafaza altına alabilmesi için temel
bilgi ve pratik beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ders İçerikleri:
u Teorik Eğitim;
u Dalış Ekipmanlarını Tanıma
u Temel Dalış Eğitimi
u Güvenli Dalış
u Arama Kurtarma Teknikleri
u Uygulamalı Eğitim;
u Ekipman Kontrolü ve Kuşanma
u Ekipmanın Kullanımı
u Dalış Güvenliği Sağlama
u Sualtında Arama Kurtarma

Araç, Gereç ve Malzemeler:
Projeksiyon destekli sınıf, tüplü dalış ekipmanı, tekne, yüksek basınçlı

temiz hava kompresörü, pratik eğitim süresince sağlık ekibi ve 1 adet am-
bulans, ulaşım aracı.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Katılımcılar yüzme bilmelidir. Katılımcılar dalışa engel bir durum olmadığını

gösterir sağlık raporu almalıdır ID
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THE creation of the foundations in affiliation with the Turkish military,
goes back to the onset of the Cyprus crisis, the beginnings of which date
back to the first half of the 60s. 

Allied countries started to enforce limitations on the delivery and use of
defence material to Turkey which started to effect the national interests of
the country. Self-sufficiency in defence started to flourish in national policy
and the first step led to the establishment of the ‘Turkish Naval Forces
Foundation’ in 1965, followed by the ‘Turkish Air Forces Foundation’, in 1970.

The ensuing Cyprus Peace Operation in 1974, left Turkey face to face
with a defence material embargo and initiated the primary steps of a modern

national defence
industry. The same
year, the ‘Turkish Land
Forces Foundation’
was founded.

On 26 September
1987, consolidating
the three Foundations
under ther same roof
thru the Law No. 3388,
the ‘Turkish Armed
Forces Foundation
(TAFF)’ was created.
The mission of the
newly formed Turkish
Armed Forces
Foundation (TAFF) was
defined as; ‘to ensure
the material and moral
support of the Turkish
Nation, towards
increasing the military
strength of the Turkish
Armed Forces thru the
development of our
national defence

industry, establishing new areas of defence industry, and procuring defence
material and equipment’.  

The President of Turkey, H.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, is the Chairman of
the Board of Trustees of TAFF, which is the decision making body of the
foundation, and the members are Mr. Fuat OKTAY, Vice President of the
Republic of Turkey, Mr. Hulusi AKAR Minister of National Defence, Gen. Yaşar
GÜLER, Chief of Turkash General Staff and Prof.Dr. İsmail DEMİR, President of
Defence Industries. 

TSKGV General Directorate is the executive body of the Foundation and
is responsible for the implementation of the decisions made by the Board
of Trustees and the Board of Directors as well as assuring the execution of
the Foundation’s works in line with its purpose of establishment.  

Strategic investments made to date in the field of national defence have
been managed effectively by our Foundation, 50 companies; either directly
or indirectly, are being supervised and managed, including; 6 Foundation
Owned Partnerships, 7 participations, 35 Foundation Indirect Subsidiaries
and 2 Indirect Affiliate Company Branches.

Playing an important role in reducing of external dependence, these
companies have reached a competitive power in the defence market and

Türk Silahlı
Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakfı
1964 yılında yaşanan Kıbrıs bunalımı esnasında bazı müttefik ülkeler

tarafından kendilerinden alınan savunma teçhizatının Türkiye’nin ulusal çı-
karları doğrultusunda kullanılması konusunda engeller çıkarılması üzerine,
kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısının tesis edilmesine yönelik
politikaların temeli oluşturulmuş ve bu doğrultuda 1965 yılında “Türk Do-
nanma Cemiyeti”, 197o yılındaysa ulusal havacılık sanayimizi geliştirmek
amacıyla “Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” kurulmuştur. 1974 Kıbrıs
Barış Harekâtı sonrasında Türkiye, kendisine uygulanan silah ambargosu ile
karşı karşıya kalmış ve bunun olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla mo-
dern ulusal savunma sanayinin ilk adımları da bu dönemde atılmıştır. Aynı
yıl “Türk Kara Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı”
kurulmuştur.

26 Eylül 1987 tari-
hinde, anılan Vakıfların
3388 Sayılı Kanun ile
birleştirilmesi sonu-
cunda Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) kurulmuş-
tur. Söz konusu
Kanun’da ve TSKGV’nin
Ana Senedi’nde yer
alan Kuruluş Amacı;
“Milli harp sanayimizin
geliştirilmesi, yeni harp
sanayi dallarının kurul-
ması, harp silah araç
ve gereçlerinin satın
alınması suretiyle Türk
Silahlı Kuvvetlerinin
savaş gücünün artırıl-
masına katkıda bulun-
mak üzere milletimizin
maddi ve manevi des-
teğini sağlamak” olarak
belirlenmiştir.

Vakfın karar organı olan Mütevelli Heyeti’nin Başkanı, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Üyeleri ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
OKTAY, Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar
GÜLER ve  Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail DEMİR’dir. 

TSKGV Genel Müdürlüğü,  Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyeti
ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması ile Vakıf çalışmalarının
amaca uygun bir şekilde sürdürülmesinden sorumludur. 

Vakfımız tarafından, kuruluşundan bugüne kadar ulusal savunma sanayi
alanında yapılan stratejik yatırımlar etkin bir şekilde yönetilmiş, 6 Vakıf Bağlı
Ortaklığı, 7 İştirak, 35 Vakıf Dolaylı Bağlı Ortaklığı ve 2 Dolaylı Bağlı Ortaklık Şu-
besi olmak üzere toplam 50 şirket doğrudan ya da dolaylı olarak gözetilip
yönlendirilmektedir.

Dışa bağımlılığın azaltılması yönünde etkin rol oynayan söz konusu şir-
ketler; savunma pazarında rekabetçi bir güce erişmiş olup, dünyanın en
büyük savunma şirketleri sıralamasında her yıl üst basamaklara yükselmekte,
Ar-Ge ve inovasyona daha fazla odaklanmak suretiyle teknoloji olgunluk se-
viyelerini yükselterek sayıca daha fazla ulusal özgün ürüne sahip olmakta-
dırlar.

TAF Foundation:
The Leading Investor
in Turkish Defence
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have been raising their rankings among the major defence companies every
year, by increasing their technologic readiness level and getting more
focused on R&D and innovation, these companies own more national
unique products.

The subsidiaries of the TAFF which constitute the pioneers of the Turkish
defence industry are;

ASELSAN Electronics Industry and Trade Inc:

The company was founded in 1975 to meet the Turkish Armed Forces’
needs for communication equipment. 74.2% of the shares of ASELSAN is
held by TAFF and the company has become a globally known electronics
manufacturer with its unique products. The company operates out of Ankara.

The company is the technology center of Turkey within the fields of the
Military and Civil Communication Systems, Avionic Systems, Electronic Warfare
and Intelligence Systems, Radar Systems, Air Defence Systems, Integrated
Weapon Systems, Command-Control-Communication- Computer-Intelligence
Systems, Navigation and Guidance Systems, Homeland Security Systems,
Cyber Security,  Microelectronics, Traffic Systems, Maritime Systems, Electro-
Optic Systems and Product design, development and manufacture, System
Integration, modernization and after-sales services.

TAI - Turkish Aerospace Industries Inc: 

TAI was founded on 15
May 1984. Company is the
technological center of
Turkey engaged in design,
development, modernisation,
production, integration and
lifecycle support for the
integrated aviation and space industry systems starting from fixed and rotary
wing platforms up to satellite systems as well as unmanned aerial vehicles.
TAFF holds 54.5% of the shares of the company, located in Ankara.

ROKETSAN Missile Industries Inc: 
TAFF holds %55.3 shares of the company established in 1988. Located

in Ankara, the company designs and produces rocket-missile and air defence
systems, surface to surface multi-launch artillery rocket systems, precision-
guided munition, space launching and thrust systems. Additionally, the
company is the local leader in the manufacture and R&D in Armour &
Ballistic Protection.

HAVELSAN Air Electronics Industry and Trade Inc:
Located in Ankara, the company was established in 1982, where %99.5

of the shares are held
by TAF Foundation.
Company develops
mission and safety
critical systems for
military, civil and private
sector users both local
and abroad.

Türk savunma sanayiinin öncüsü konumundaki Vakıf Bağlı Ortalıkla-
rı’ndan kısaca bahsetmek gerekirse;

ASELSAN Elektronik San ve Tic. AŞ.:
1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının kar-

şılanması amacıyla ku-
rulmuştur. TSKGV’nın
%74,2 hissesine sahip
olduğu ASELSAN, özgün
ürünleri ile dünyada bir
elektronik devi haline
gelmiştir. Faaliyetlerini Ankara’da sürdürmektedir.   

Şirket,  Türkiye’de Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Aviyonik Sistemler,
Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri, Radar Sistemleri, Hava Savunma Sis-

temleri, Entegre Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İs-
tihbarat Sistemleri, Seyrüsefer ve Güdüm Sistemleri, Anayurt Güvenliği
Sistemleri, Siber Güvenlik,  Mikro elektronik, Trafik Sistemleri, Deniz Sistemleri,
Elektro-Optik Sistem ve Ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve imalatı, Sistem En-
tegrasyonu, modernizasyonu ile satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji
merkezi konumundadır.           

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San. AŞ.: 
TUSAŞ, 15 Mayıs 1984 tarihinde kurulmuştur. Şirket, sabit ve döner ka-

natlı hava platformlarından uydu sistemleri ve insansız hava araçlarına kadar
entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, moderni-
zasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Tür-
kiye’nin teknoloji merkezi konumundadır. TSKGV, Ankara’da bulunan şirketin
%54,5 hissesine sahiptir.

ROKETSAN Roket San. ve Tic. AŞ.: 
TSKGV, 1988 yılında kurulan şirketin  %55,3 hissesine sahiptir. Ankara’da

bulunan şirket, roket-
füze ve hava savunma
sistemleri, karadan ka-
raya çok namlulu topçu



54

3 MAYIS|MAY 2019

furthermore it develops  Command, Control, Computer, Communication,
Intelligence, Reconnaissance, Surveillance (C4ISR) Systems, Air  and Defense
Systems, Air Command Control and Management Information Systems, Cyber
Security Systems, Energy Management Systems which have added value all
around the world, and it provides Operation and Maintenance-Repair
services. 

İŞBİR Electrical Industry Inc:
The company was established in Balıkesir in 1977 and operates in the

fields of design, development, production, test and qualification activities of
alternator, generator, convertor, generator sets and electrical panels. TAFF
holds 99.8% shares of the company.   

ASPILSAN Energy Industry and Trade Inc: 
Company was established in Kayseri in 1981 thru the donations of the

citizens of Kayseri, towards meeting the Turkish Armed Forces requirement
for military batteries.
TAFF holds 97.7%
shares of the company.
ASPILSAN operates in
the fields of all kinds of
batteries of Nickel-

Cadmium (Ni-Cd), Nickel-Metal Hydride (Ni-MH), Alkali, Lithium Battery Block,
Nickel Cadmium Aircraft  Battery Cell and Complete Aircraft Battery, Industrial
purpose Battery Blocks, Battery Charging Devices, Laboratory Test  and Control
Systems.

The importance of the subsidiaries of TAFF in the defence industry stand
out when its continuously increasing shares in the total defence industry
are analyzed in terms of its increasing expert revenues, R&D expenditures,
indigenous design and serial production, employment, as well as outsourced
work for SMEs or through its subcontractors. TAFF is determined to continue
to contribute towards the speedy and sustainable development of the
Turkish Defence Industry.

One of the most important activities performed by TAFF, undoubtedly, is
the management and responsibility of IDEF International Defence Industry
Fairs. In accordance with TAFF Board of Trustees’ decision dated 13 May

roket sistemleri, hassas güdümlü mühimmat, uydu fırlatma ve itki sistemleri
tasarım ve üreticisidir. Ayrıca Balistik Koruma Merkezindeki imalat ve Ar-Ge
faaliyetleri ile yerli sanayi içinde öncü konumdadır.

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. AŞ.:
1982 yılında kurulan ve Ankara’da bulunan şirkette TSKGV %99,5 payla

hissedardır. Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında askeri kamu, özel sektör müşte-
rileri için görev kritik ve emniyet kritik sistemler geliştirmekte ve çözümler
sunmakta, katma değerli, dünya çapında Komuta, Kontrol, Bilgisayar, Haber-
leşme, İstihbarat, Keşif, Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Hava ve Savunma Sis-
temleri, Deniz Savaş Yönetim Sistemleri, Simülatör ve Eğitim Sistemleri, Hava
Komuta Kontrol ve Yönetim Bilgi Sistemleri, Siber Güvenlik Sistemleri, Enerji
Yönetim Sistemleri geliştirmekte, İşletme ve Bakım-Onarım Hizmetleri ver-
mektedir. 

İŞBİR Elektrik San. AŞ.:
1977 yılında Balıkesir’de kurulan şirket, alternatör, jeneratör, konvertör,

elektrojen grupları, elek-
trik panoları tasarımı ve
geliştirilmesi, üretimi,
test ve kalifikasyonu
faaliyetlerinde bulun-
maktadır. Şirkette
TSKGV %99,8 payla his-
sedardır.   

ASPİLSAN Enerji San ve Tic. AŞ.:   
Şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri pil ihtiyacını karşılamak üzere 1981

yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Kayseri’li vatandaşların yaptıkları
bağışlarla kurulmuştur. TSKGV, %97,7 payla şirkette hissedardır. ASPİLSAN,
her türlü taşınabilir Nikel-Kadmiyum (Ni-Cd), Nikel-Metalhitrit (Ni-MH), Alkali,
Lityum Batarya Bloğu, Nikel Kadmiyum Uçak Akü Hücresi ve Komple Uçak
Aküsü, Endüstriyel Amaçlı Pil Blokları, Batarya Şarj Cihazları, Laboratuvar Test
ve Kontrol Sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

TSKGV Bağlı Ortaklıklarının savunma sanayisinde artan önemi; toplam
savunma sanayi üretiminde sürekli büyüyen payları, artan ihracat gelirleri,
Ar-Ge harcamaları, özgün tasarımları ve seri üretime dönüşen ürünleri, sağ-
ladıkları istihdam ile alt yüklenicilerle KOBİ’lere aktarılan iş tutarı açılarından
analiz edildiğinde daha da net ortaya çıkmaktadır. TSKGV, Türk Savunma Sa-
nayiinin hızlı ve sürdürülebilir gelişiminin devam ettirilmesine katkı sağlamak
için çalışmalarına büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.

TSKGV’nin yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de kuşkusuz IDEF Ulus-
lararası Savunma Sanayii Fuarlarının yönetim ve sorumluluğudur. TSKGV Mü-
tevelli Heyeti’nin 13 Mayıs 1992 tarih ve 4/1 sayılı kararı, Vakıf Senedi ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair
Usul ve Esaslar dokümanı gereğince, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fua-
rının planlama ve icrasına ilişkin faaliyetler 1993 yılından beri TSKGV Genel
Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. IDEF Fuarlarının organizasyonu konu-
sunda çeyrek asrı aşan bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde IDEF, Türkiye’nin
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1992; actions regarding the planning and execution of  IDEF International
Defence Industry Fair has been executed by TAFF General Directorate since
1993. Based on its knowledge and experience over a quarter of a century
in the organisation of IDEF Fairs, IDEF has become Turkey’s global brand
name and also an international introduction, marketing and collaboration
platform in the fields of defence and security. 

Ranking among the five largest defence fairs worldwide, IDEF ‘19 is
supported by the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Treasury and Finance,
Ministry of Interior, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Industry and
Technology, Ministry of Trade, Ministry of Transportation and Infrastructure,
Turkish General Staff, Turkish Land Forces Command, Turkish Naval Forces
Command, Turkish Air Force Command, Presidency of Defence Industries,
Gendarmerie General Command, İstanbul Governorship, Security General
Directorate, Coast Guard Command, İstanbul Metropolitan Municipality,
Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB), Small and
Medium Industry Development Organization (KOSGEB) and Defence and
Aviation Defence Industry Manufacturers Association (SaSaD).

The outstanding activities regarding IDEF ‘19 Fair are:
Ministry of National Defence, Ministry of Interior and Presidency of

Defence Industries have invited more than 400 official delegations including
Defence Ministers, Civil and Military authorities in charge of procurement
from 147 friendly and allied nations.

29 meeting offices were opened by the Ministry of National Defence,
Ministry of Interior and Presidency of Defense
Industries procurement authorities. Meeting
opportunities have been provided to participatants
and delegations.

At the booth of Ministry of National Defence;
weapons and equipment in the inventory of the
Turkish Land Forces Command, Turkish Naval
Forces Command, Turkish Air Force Command, the
Military Factory and Shipyards Management Inc,
University of National Defence, General Directorate
of Mapping, Medial Factory General Directorate,
National Mine Activity Center Department
Directorate (MAFAM) are exhibited and introduced.

At the Ministry of Interior’s booth; weapons
and equipment in the inventory of the
Gendarmerie General Command, Security
Directorate, Security General Directorate and Coast
Guard Command are exhibited and introduced. 

Under the Introduction Days of the Ministeries
of National Defence and Interior, high level
authorities and personnel from the relevant
organizations are given the opportunity to visit the
fair on specific days.

In the Suppliers Region to be allocated within the fairground;
Procurement/Purchase/R&D Department authorities from major companies
and small producers will be able to have one-on-one meetings. Thus aiming
to improve bilateral cooperation.

Carrier Day events are being held to provide communication between
Human Resources/Training Academy personnel from the participating
companies and university students, graduates as well as employed
personnel.

Seminars and panels on ‘Activities to Increase Exports through
Indigenisation and Nationalisation Activities in Turkey’ and ‘Use of Future
Technologies on the Battlefield’ will be held.

Signing Ceremonies will be organised under the coordination of the
Presidency of Defence Industries.

We will continue to work hard in order to increase the contribution of
the value created by the Great Turkish Nation’s complaisance since the
establishment of our Foundation to the national defence industry, and to
use the donations of our esteemed Turkish Nation in the most efficient way
ID

bir dünya markası haline gelmiş ve savunma ve güvenlik alanlarında önemli
bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformuna dönüşmüştür. 

Dünyanın en büyük beş savunma sanayii fuarı arasında yer alan IDEF
2o19 Fuarı; Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,
İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) tara-
fından desteklenmektedir. 

IDEF 2o19 Fuarı ile ilgili öne çıkan önemli faaliyetlere baktığımızda:
l 2o11’den beri sabit olarak uygulanan katılım ücretleri, 2o19 yılında

yerli firmalar, KOBİ’ler ve fuara ilk defa katılacak Mikro-KOBİ’ler için TL
üzerinden yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda IDEF 2o19 Fuarında
KOBİ’ler ve Mikro-KOBİ’lerin ürünlerini dünya savunma devlerine daha
düşük maliyetler ile tanıtma fırsatı yaratılmıştır.

l Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı üst düzey makamlarınca, dost ve müttefik
147 ülkenin Savunma Bakanları ile tedarikten sorumlu üst düzey sivil
ve askerî makamlarına 4oo’den fazla resmi heyet daveti yapılmıştır. 

l Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanlığı tedarik makamları tarafından toplam
29 görüşme ofisi açılarak, katılımcı firmalar
ve heyetler ile görüşme imkanı sunulmuştur.

l Millî Savunma Bakanlığı standında
Gnkur.Bşk.lığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı,
As.Fab.Gn.Md.lüğü, Tersaneler Gn.Md.lüğü,
Millî Savunma Üniversitesi,  Harita
Gn.Md.lüğü, İlaç Fabrikası Gn.Md.lüğü, Millî
Mayın Faaliyet Merkezi D.Bşk.lığı (MAFAM)
ve/veya ASFAT A.Ş.  envanterindeki silah ve
malzemeler sergilenerek, tanıtım faaliyetleri
icra edilmektedir.

l İçişleri Bakanlığı standında J.Gn.K.lığı,
E.G.M.lüğü ve S.G.K.lığı envanterindeki silah
ve malzemeler sergilenerek, tanıtım faaliyet-
leri icra edilmektedir.

l Fuarda düzenlenen Millî Savunma Bakanlığı
Tanıtım Günü ve İçişleri Bakanlığı Tanıtım
Günü etkinlikleri ile üst seviye makamların
ve ilgili kurumlara mensup personelin fuarı
ziyaretinin bu günlerde gerçekleştirilmesi
sağlanmaktadır. 

l Fuar alanı içinde tesis edilecek Tedarikçiler Bölgesi’nde, büyük katılımcı
firmaların Tedarik/Satın Alma/ARGE bölümlerinin yetkilileri ile küçük
üreticiler bir araya getirilerek aralarındaki iş imkânlarının geliştirilmesi
sağlanmaktadır.

l Katılımcı firmaların İnsan Kaynakları/Eğitim Akademileri personeli ile
üniversite öğrencilerinin, mezunların ve hâlihazırda savunma sanayii
sektöründe çalışmakta olan veya emekli olmuş yetişmiş insan gücü-
nün temas kurmasını sağlamak maksadıyla Kariyer Günü etkinlikleri
düzenlenmektedir. 

l “Türkiye’de Yerlileşme ve Millileşme Faaliyetleri ile İhracatın Artırılma-
sına Yönelik Faaliyetler” ve “Geleceğin Teknolojilerinin Muharebe Sa-
hasında Kullanım Alanları” temalı seminer veya paneller
düzenlenmektedir.

l Fuar esnasında düzenlenecek İmza Törenlerine ilişkin çalışmalar Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı koordinatörlüğünde devam etmektedir.
Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan bu güne

kadar yarattığı değerin ulusal savunma sanayiine katkısının daha da artırılması
ve Aziz Milletimizin bağışladığı tek kuruşun dahi heba edilmeden en iyi şekilde
değerlendirilmesi için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz ID
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THE Military Factory and Shipyard Managament Inc, or ASFAT in short,  has
been established for the purpose of contributing to the overall economy and
providing services to the defence industry of Turkey, thru the capacity utilisation
some 27 Military Factories and 3 Naval Shipyards. 

ASFAT comes under the Ministry of National Defence (MoND) and has
been authorised to oversee the management of the facilities and capabilities
of a total 30 integrated defence industry facilities, with an qualified work force
of close to 20,000. Comprising production facilities as well as MRO Centers
dedicated to land, sea and air, ASFAT will also be integrating those capabilities
under a single management.

ASFAT, performs its functions with production orders from the government
as well as local and international clients and participates in tenders towards
various requirements. To this end, ASFAT has the authority to initiate R&D work
towards the development of required solutions, coordinate co-production and
invest in the improvement of the capabilities and capacities of Military Factories
and Shipyards under its management. 

ASFAT is also entitled to sign Government-to-Government Agreements.
At the IDEF ’19 Show, where state-of-the-art vehicles, equipment and

systems manufactured in the fields of defence, security, naval, air and space
industry will be exhibited, ASFAT will showcase the levels reached in recent

years by the Military Factories and Naval
Shipyards.

Many products that have been a
source of pride for Turkey in the recent
past - such as the MilGem Corvette, the
Fırtına Howitzer, as well as G- & Meko
Class Frigates, Gür Class Submarine,
Floating Dock, Poyraz Ammunition
Resupply Vehicle, Atılım Hush House,
Flight Simulator, Ballistic Helmet and Vest
- will be exhibited at the show. Turkish
Armed Forces will also conduct one-on-
one interviews with international
delegations and companies by sharing
its 30-year experience in construction,
modernization, repair, maintenance and
sustainability, and inviting all friendly and
allied nations in its design, production,
maintenance and training processes
with a solution partner approach.

Paving the way for the development
of international cooperation in the
defence industry, IDEF ‘19 will be an
organisation where ASFAT will also sign
a number of international agreements ID

Askeri
Fabrika ve

Tersane
İşletme AŞ

27 Askeri Fabrika ve 3 Askeri Tersane’nin imkan ve kabiliyetlerini kulla-
narak ekonomiye katkıda bulunmak ve ülkemizin savunma sanayiine hiz-
met etmek amacıyla kurululan ASFAT, 30 entegre savunma sanayi tesisini
ve yaklaşık 20.000 kişilik iş gücü kapasitesini kullanmakla yetkilidir. 

ASFAT, devletten, özel müşterilerden, yerli ve yabancı alıcılardan, gerçek
ya da tu ̈zel şahıslardan aldıg ̆ı siparişler ya da ihtiyaç ve gereksinimleri
karşılamak için katıldıgı̆ ihaleler ile işlevlerini sur̈dur̈ur̈. Bu çerçevede çalışma-
lar yürüterek ortak üretim ve tasarım çözümleri üretir ve bu süreç zarfında
da Askeri Fabrikalar ve Tersaneler’in imkan, kabiliyet ve kapasitelerini iyileştir-
meyi hedefler. ASFAT, ‘Devletten-Devlete Anlaşmalar’ yapma yetkisine sa-
hiptir.

ASFAT, savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanla-
rında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemlerin sergileneceği ‘IDEF
‘19’da, Askeri Fabrika ve Tersanelerle birlikte savunma sanayimizin son yıl-
larda geldiği noktayı gözler önüne serecektir.

Ülkemizin son dönemdeki gurur kaynaklarından MİLGEM ve Fırtına’nın
yanı sıra Gabya Sınıfı Fırkateyn, Meko Sınıfı Fırkateyn, Gür Sınıfı Denizaltı,
Yüzer Havuz, Poyraz Mühimmat Aracı, Atılım Bremze, Uçuş Simülatörü, Ba-
listik Başlık ve Yelek gibi birçok ürünün sergileneceği fuarda, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesini,
bir çözüm ortağı yaklaşımı ile tasarım,
üretim, bakım, eğitim süreçlerine tüm
dost ve müttefik ülkeleri de dahil ede-
rek, etkinlikte uluslararası delegasyonlar
ve firmalarla birebir görüşmeler gerçek-
leştirecektir.

Savunma sanayiinde uluslararası iş
birliğinin geliştirilmesine zemin hazırla-
yan ‘IDEF ‘19’, ASFAT için de uluslararası
birçok anlaşmaya imza atacağı bir or-
ganizasyon olacaktır ID
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